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 :الوثيقة أهداف

 

 قاعدة بيانات وبعض الجهات ذات الصلة إلى توضيح آلية إعداد وجمع وتحميل البيانات من مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان -1

 .النظام اإلحصائي

 .للنظام اإلحصائي البيانات المطلوبةتعريف طبيعة ونوع  -2

 البيانات وإرسالها. وجمع تعريف المواصفات الفنية لعملية إعداد -3

 

 :النظام اإلحصائي للتعليم العالي

 

وبيانات  التعليميةللمؤسسات  التعريفيةالبنية التحتية و التعليم العالي تتمثل في بيانات قطاع يقوم بجمع بيانات  تفصيلية عنإلكتروني هو نظام 

الطلبة العمانيين المبتعثين إلى بداخل السلطنة باإلضافة الى البيانات الخاصة  لكل مؤسسة تعليم عال   الطلبة، والعاملون، والبيانات المالية 

 والعمل علىهذا النظام  . ويتولى مركز القبول الموحد إدارةومن ثم نشرها كبيانات إحصائية بعد قيام المؤسسة التعليمية بأعتمادها الخارج

 تدقيق وتوثيق البيانات وتوفيرها إلى مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية ومراكز البحوث والدراسات والجهات المعنية األخرى.

 

على جميع أنه )) م بإصدار القانون اإلحصائي التي تنص على22/2001( من المرسوم السلطاني رقم 6وال بد من اإلشارة إلى المادة)

المديرية العامة أو الجهات الحكومية التي تجمع وتنشر  الجهات الحكومية والخاصة واألفراد االلتزام بتقديم جميع البيانات التي تطلبها

البيانات الخاصة بالمسائل الداخلة في اختصاص كل منها، والتعاون معها في إتمامها على أكمل وجه بما يطابق الحقيقة وحسب 

ت اإلحصائية المتعارف عليها، ووفق البرنامج الزمني المعد من قبل المديرية العامة أو الجهات الحكومية، وتستثنى وزارة المواصفا

 ((.من تقديم البيانات عدا ما تسمح به بإذن كتابي خاص -ما عدا الجمارك  -الدفاع والجهات األمنية األخرى 

 

 :النظام اإلحصائيمكونات 

 

 :اإلحصائي من أربع مكونات تتمثل فييتكون النظام 

 

 مصدر البيانات مكونات النظام اإلحصائي م

 بيانات البنية التحتية والتعريفية للمؤسسة التعليمية 2

 جميع مؤسسات التعليم العالي
 بيانات الطلبة 1

 بيانات العاملون 3

 البيانات المالية 4

 المبتعثين إلى الخارج هو المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي.مصدر بيانات الطلبة العمانيين مالحظة: 

 

 للنظام اإلحصائي: تبادل المعلومات والبياناتآلية 

 

، حيث تقوم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمديرية للنظام اإلحصائي ( أدناه يوضح آلية تبادل المعلومات والبيانات1شكل )

للبعثات بإرسال البيانات إلى قاعدة بيانات النظام اإلحصائي للتعليم العالي بمركز القبول الموحد والذي بدوره يقوم بعملية تدقيق العامة 

، وتعتبر وتصنيف ونشر البيانات في كتب ومنشورات إحصائية ورقية وإلكترونية ، كما يقوم بتوفير بيانات إحصائية مختلفة لعدة جهات

 العالي شريك في هذا المشروع ألنها هي المصدر الرئيسي للبيانات. مؤسسات التعليم

 

 

 

 



4 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للنظام اإلحصائي تبادل المعلومات والبيانات آلية ( 2شكل )

 : جمع البيانات

 

البيانات المطلوبة للنظام  وتصنيف جمعإعداد وببالوزارة  والمديرية العامة للبعثات داخل السلطنة تقوم جميع مؤسسات التعليم العالي

 .*التصانيف اإلحصائية الموحدة وفقاإلحصائي للتعليم العالي 

 

 ومهام هذه المؤسسات والجهات هي:

حسبب الليبة التبي ستوضبح الحقبا فبي هبذه تنظيم وتنسيق وإدخال البيانات المتعلقة بالنظام اإلحصائي للتعليم العالي بالتنسيق مع المركز  -1

 الوثيقة.

 خالل الفترة المحددة. بإعتمادهاوالتصانيف اإلحصائية ، وتقوم  **إلتزام هذه المؤسسات بجميع حقول البيانات -2
 

 يبلمثتل -من المختصين في علوم اإلحصاء، أو تقنية المعلومات أو من ذوي الخبرة في مجال قبوول الطلبوة –)أو أكثر(  ينتعيين شخص -3

بعمليببة التنسببيق وحاببور االجتماعببات  انعببن تزويببد المركببز بالبيانببات المطلوبببة ، كمببا يقومبب نوالؤمسببيكونببان لمؤسسببة التعليميببة وا

مختص آخر يمثلها موع  تحديدالمؤسسة  يجب علىوفي حالة إستقالة أو تغيير الممثل ، والندوات وورش العمل التي تخص هذا المجال

 .بول الموحد بذلكضرورة إبالغ مركز الق

 

علببى المؤسسببة أن تقببوم بإضببافة جميببع الحقببول  :موجووودا بنظووام المؤسسووة توووفيرإ إلووى النظووام اإلحصووائي إذا لووم يكوون الحقوول المطلووو  . 4

 Valid( ببالقوائم الصبحيحة )Codesاإلجبارية غير الموجودة في أنظمتهبا ، إلبى جانبب اإللتبزام بتطبيبق التصبانيف اإلحصبائية ورموزهبا )

entry lists.المطلوبة من قاعدة البيانات ) 

 
 يهي قوائم االدخال المناسبة لكل حقل وتكون موحدة لدى جميع مؤسسات التعليم العال *

 البيانات المالية(-العاملونبيانات -بيانات الطلبة- التعريفيةالبنية التحتية و بياناتتمثل جميع البيانات المطلوب توفيرها من مؤسسات التعليم العالي وتشمل ) **

 مؤسسات التعليم العالي

 و

 بوزارة التعليم العالي العامة للبعثات المديرية

 

 والخاصةمؤسسات التعليم العالي الحكومية -
 مجالس ومراكز البحوث والدراسات -

 المجالس األكاديمية-
 الباحثون والدارسون-

 المجتمع العماني-
 المنظمات الدولية-

 

 

 

 

 

 

 

 

يقاعدة بيانات النظام اإلحصائ  

 

ياناتتدقيق وتصنيف ونشر الب  
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 :ستفسارات وطلب المساعدةاإل

 

هذه الوثيقة أو النظبام بشبكل عبام، يرجبى االتصبال بأحبد المختصبين ببالمركز أدنباه أو مراسبلتهم عبن بفي حالة االستفسار عن أي جزء متعلق 

 طريق البريد اإللكتروني:

 

 البريد اإللكتروني الهاتف إسم الوظيفة إسم المختص

 ahmed@heac.gov.om 24340733 مدير دائرة اإلحصاء أحمد بن صالح الشقصي

 ميثاء بنت داود اللواتية
دائرة مدير مساعد ب

 اإلحصاء
24340736 maitha@heac.gov.om 

 النظام اإلحصائيقسم 

 moza@heac.gov.om 24340767 القائم بأعمال رئيس القسم بنت سعيد المبيحسيةموزة 

 shaima@heac.gov.om 24340737 أخصائية إحصاء شيماء بنت سعيد الوهيبية

 abdullah.alhosni@heac.gov.om 24340739 فني حاسب آلي خميس الحوسنيعبدالله بن 

 salim@heac.gov.om 24340708 كاتب إحصاء سالم بن حسن المعمري

 قسم المعلومات ونشر البيانات 

 ali@heac.gov.om 24340740 القائم بأعمال رئيس القسم علي بن ناصر الهنائي

  aisha@heac.gov.om 24340751 كاتبة إحصاء عائشة بنت عامر الهاشمية

 qais.alwahaibi@heac.gov.om 24340695 كاتب إحصاء قيس بن علي الوهيبي

 قسم الدراسات والتقارير اإلحصائية

 safiya@heac.gov.om 20300332 رئيسة القسم الداودية عبدالله صفية بنت 

 moza.said@heac.gov.om 24340713 أخصائية إحصاء موزة بنت سعيد الهاشمية
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 متابعة مؤسسات التعليم العالي للنظام اإلحصائي للعام األكاديمي 1026/1025م

 

 قسم الدراسات والتقارير اإلحصائية قسم المعلومات ونشر البيانات قسم النظام اإلحصائي

 جامعة الشرقية ظفارجامعة  جامعة السلطان قابوس

 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم معهد الداخلية للتمريض الجامعة العربية المفتوحة

 كلية مزون معهد صحار للتمريض أكاديمية السلطان قابوس الجوية

 كلية عمان للسياحة مركز التدريب المهني بعبري كلية القيادة واألركان

 مركز التدريب المهني بشناص البحرية الدوليةكلية عمان  الكلية الفنية الجوية

 كلية العلوم التطبيقية بعبري كلية عمان لطب األسنان كلية العلوم التطبيقية بصحار

 كلية العلوم التطبيقية بنزوى معهد شمال الباطنة للتمريض الكلية التقنية العليا بمسقط

 عمان الطبية كلية الكلية العسكرية التقنية الكلية العلمية للتصميم

 جامعة نزوى كلية صور الجامعية كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا

 جامعة البريمي الكلية الدولية للهندسة واإلدارة الكلية التقنية بصاللة

 كلية الزهراء للبنات معهد صور للتمريض معهد الظاهرة للتمريض

 أكاديمية الشرطة مركز التدريب المهني بصور  مركز التدريب المهني بصحم

 معهد العلوم الصحية كلية الخليج جامعة صحار

 الكلية التقنية بعبري كلية العلوم التطبيقية بصاللة كلية مجان

 الكلية التقنية بشناص كلية العلوم الشرعية كلية ولجات للعلوم التطبيقية

 البعثات الخارجية كلية البريمي معهد الرستاق للتمريض

   معهد تأهيل الصيادين بالخابورة التطبيقية بصوركلية العلوم 

   كلية مسقط الكلية التقنية بالمصنعة 

   الكلية التقنية بإبراء  معهد عمان للتمريض التخصصي

   معهد إبراء للتمريض معهد عمان لمساعدي الصيدلة 

   معهد صاللة للتمريض مركز التدريب المهني بالبريمي

 كلية الشرق األوسط
الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 

 عمان
  

   كلية البيان كلية كالدونيان الهندسية

   معهد تأهيل الصيادين بصاللة كلية الدراسات المصرفية والمالية

     كلية العلوم التطبيقية بالرستاق

     الكلية التقنية بنزوى

     معهد عمان اإلدارة المعلومات الصحية

     معهد عمان للتمريض 

     مركز التدريب المهني بالسيب

     الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا

     معهد العلوم الطبوغرافية
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 : م5102/6102 عام األكاديميالنظام اإلحصائي للمواعيد إرسال بيانات 

 

 الفترة
 العمل المطلو 

 إلى تاريخ من تاريخ

1/9/2016 30/11/2016 

، واعتمادها اعتماداً التعريفيةالبنية التحتية و بياناتبتحميل أوالً تقوم مؤسسات التعليم العالي 

 ً ً ونهائيا من قبل ومن ثم اعتمادها  العاملون والماليةوبيانات الطلبة، يتم تحميل  وبعد ذلك مبدئيا

 .بالمركزمن قبل المختصين مراجعتها وتدقيقها مؤسسات التعليم العالي بعد 

 

 آلية إرسال واعتماد البيانات:

 

 للتعليم العالي في سلطنة عمان على جمع البيانات من مؤسسات التعليم العالي والجهات المعنية األخرى وإجراء يعتمد مشروع النظام اإلحصائي

 نشر من قبل مركز القبول الموحد.المراجعة والتدقيق والعمليات 

بالنظام ليقوموا بعملية جمع  التحتية للمؤسسة التعليمية ية، ويتم إدخال بيانات البن( ممثل على األقل من المختصين2)وعليه يجب أن يكون هناك عدد 

 البيانات بعد التأكد من صحتها إلى النظام اإلحصائي للتعليم العالي.بقية وتحميل وإرسال 

 

 تشمل: الشخص المسؤول عن تحميل البيانات بياناتفإن إعتماداً على الوثيقة الخاصة بالنظام، 

 اإلسم الرباعي 

 رقم هاتف العمل 

  رقم الهاتف النقال 

  البريد اإللكتروني الرسمي 

 ( المسؤول عن اإلعتماد النهائيالبريد اإللكتروني الرسمي للمدير/المسؤول المباشر المعني) 

 

سسبات التعلبيم العبالي ومصبادر البيانبات األخبرى وصبوال إلبى الخطبوة وفيما يلي تفصيل لتدفق البيانات مبن الخطبوة األولبى مبن قببل مؤ

 النهائية وهي الموافقة النهائية من المؤسسة لنشر وتوفير البيانات.

 

 2الخطوة 

 

 تجهيز البيانات لإلرسال

بجمع وإعداد البيانات حسب الحقول تبدأ عملية تحميل البيانات من خالل ممثلي النظام اإلحصائي في مؤسسات التعليم العالي ، وذلك بقيامهم 

 ( المعتمدة من قبل مركز القبول الموحد في هذه الوثيقة ، ومن ثم تحميلها إلى النظام اإلحصائي.List of Valueوالقوائم الصحيحة )

 

 1الخطوة 

 

 إرسال البيانات

 

 عملية الدخول إلى النظام :

 

عبر شبكة  www.heac.gov.om الموحد النظام من خالل الموقع اإللكتروني لمركز القبوليقوم ممثل النظام بتحميل البيانات بالدخول إلى 

الاغط  إسم المستخدم  وكلمة السر ثم االنترنت ، وبالاغط على الوصلة الخاصة بالنظام اإلحصائي ومن ثم وصلة تحميل البيانات، وبعدها يدخل

 (.1الشكل ) على كلمة )دخول( كما في
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( في الحيز Englishام يتوفر باللغتين العربية واالنجليزية ، حيث يستطيع المستخدم إختيار اللغة من خالل الاغط على )عربي( أو)النظ مالحظة:

 األيمن من الشاشة.

 

 (.2الشكل)بعد الدخول إلى النظام لتحميل البيانات الخاصة بالمؤسسة التعليمية تظهر الصفحة الخاصة بتحميل البيانات كما هو موضح في 

 

 

 ( شاشة حالة الملفات2الشكل )

 3الخطوة 

 تحميل 

 ملف البياناتتحميل 

 

، والذي عليه يتم  التحتيه بالمؤسسة أوالً، وذلك لتحديد تاريخ بدء وانتهاء العام األكاديمي بالنسبة للمؤسسة ةيتتم عملية تحميل ملف بيانات البن

البنية التحتية  ببيانات الخاص  تحميل الملف يتم الاغط على الشكلوالعاملين بالمؤسسة، ولتدقيق البيانات المرسلة الخاصة بالطلبة 

 التعريفيه للمؤسسات التعليمية.و

 

لة تبين ضرورة تحميل للمؤسسات التعليمية أوالً والبدء بتحميل ملفات أخرى، ستظهر رسا التحتية يةحالة عدم تحميل ملف بيانات البن وفي

 (.3لتحتية بالمؤسسة أوالً كما في الشكل )ا يةبيانات البن
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 التحتية بالمؤسسة التعليمية ية( ضرورة تحميل ملف بيانات البن3)الشكل

 

يظهر إسم ونوع الملف كما في  والتعريفية( التحتية يةالبيانات المالية أو بيانات البنعند إختيار نوع البيان اإلحصائي )بيانات الطلبة أو العاملين أو 

و ياغط على   Browse(، يحدد مكان )عنوان( الملف الذي يريد تحميله، وإذا لم يكن يعرفه بالابط يمكنه البحث عنه عن طريق زر0الشكل )

 زر تحميل.

 

 بعد ذلك أو بالفشل. تمت بنجاح والفحص الثاني، وستظهر رسالة تبين ما إذا كانت عملية التحميل قد سيبدأ النظام بمراجعة الفحص األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( شاشة التحميل0لشكل )ا
 

 التحقق من عملية التحميل

 ، تقوم صفحة التحميل بالتحققات التالية :ملفات البيانات المطلوبةلابط عملية تحميل 

 اإللكتروني للمركز يجب أن يكون شكل الملف متوافق مع هيكل البيانات المنزله على الموقع. 

 يجب أن يكون نوع الملفCSV . 

 )يجب أن يكون الفاصل بين حقل وآخر)،( بدل )؛. 

 :يجب أن يكون إسم الملف بنفس إسم البيان اإلحصائي حسب المدون في الجدول أدناه 

 

 البيان اإلحصائي اسم الملف        

Students بيانات الطلبة 

Staff بيانات العاملون 

Finance البيانات المالية 

Definitions ليميةبيانات البنية التحتية والتعريفية للمؤسسة التع  
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 النظام ال يقبل أي ملف خارج األسماء المذكورة في الجدول الموضح أعاله في خانة )اسم الملف(. مالحظة:

 الملف. عنوانيجب أن يطابق البيان اإلحصائي 

 نوع الملف المختار يجب أن يطابق الملف الذي تم تحميله.

 (، وفي هذه الحاالت سيظهر النظام الرسالة التالية:corrupted) ال يقبل النظام أن يكون الملف الذي يتم تحميله فارغاً أو غير صالح

 

 

 

 ( الملف غير صالح5الشكل )

 

 

 

 عملية الفحص األول للملف

 

تم بأنواع و بعد تحميل الملف أو إرساله إلى مركز قاعدة البيانات سيبدأ النظام بالتحقق من جودة وصحة البيانات التي يتم تحميلها ، فهذا الفحص يه

 . تنسيق البيانات المتامنة في ذلك الملف ، كما يحرص على أن يتالءم  كل حقل مع نوع البيانات المعرفة مسبقاً كطول الحقل وتنسيقه

ً تم تعريفها من قبل المختصين بالمركز باإلتفاق مع مؤسسات التعليم العالي. وللمزيد من المعلومات حول هذه ا لقيم يمكن هذه القيم المعرفة مسبقا

 التواصل مع إدارة النظام بالمركز.

 من األمثلة على هذه القيم :

  .مجموع اإليرادات يجب أن يكون عدد صحيح دون أعشار 

  خانة . 13المدني ال يتجاوز الرقم 

  تاريخ الميالد يجب أن يكون تاريخاً صالحاً على هيئةDD/ MM/YYYY) ) 

 مثال توضيحي:

 ، والذي يحتوي القيم التالية : ’Students.csv‘عند تحميل ملف الطلبة 

 

 القيم الحقل

 srp2345 رقم الطالب الجامعي

 123456 الرقم المدني

 أحمد اإلسم األول

 12/40/2008 تاريخ الميالد

 2 النوع

 1.3 المعدل التراكمي

 Y عدد سنوات المؤهل الدراسي

 

ظار ولم في حال عدم توافق الملف مع الشكل المطلوب سيظهر النظام للممثل الرسالة التالية مبيناً أن الفحص األول فشل وأن الفحص الثاني باالنت

الشكل  الفحص األول ، وأياا يمكن تحميل ملف األخطاء من خالل الوصلة التي تظهر في الرسالة كما فييبدأ بعد، نظراً لألخطاء الواردة في 

(6.) 

 

 

 

 

 

 ( فشل الفحص األول6الشكل) 

 4الخطوة 
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وأياا يرسل النظام رسالة مع مرفق لملف  لمعرفة األخطاء،  ويمكن للممثل الرجوع إلى شاشة حالة الملفات والاغط على شكل 

(, والتي توضح عدم توافق الملف وضرورة إرساله بالشكل المطلوب، وتسجل هذه الحركة 7البريد اإللكتروني كما في الشكل)األخطاء عبر 

 ألغراض الجودة وتاريخ التقارير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( األخطاء المرسلة في البريد اإللكتروني7الشكل)

 

 األخطاء كما في الشكل أدناه:ثم يقوم ممثل المؤسسة بفتح ملف األخطاء المرفق حيث ستوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تقرير بأخطاء الفحص األول8الشكل)
 

 التعديل عليه كما يلي ثم إعادة تحميله :و students.csvالرجوع إلى ملف  ثم يمكنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيظهر النظام عبارة توضح أن الملف قد نجح في الفحص األول ولكنه فشل في الفحص الثاني.

 القيم الحقل

 srp2345 رقم الطالب الجامعي

 123456 الرقم المدني

 أحمد اإلسم األول

 12/4/2008 تاريخ الميالد

 1 النوع

 1.3 المعدل التراكمي

 1 عدد سنوات المؤهل الدراسي
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 الثاني الفحص( فشل 2الشكل )

 

 من جودة البيانات.وإذا كان الملف صحيحاً يتم االنتقال إلى المرحلة الثانية من التحقق 

 

 

 

 عملية الفحص الثاني للملف

الثاني وذلك بالتحقق من صحة وجودة البيانات ، وهي الفحص والتحقق من الملف يتم إجراء  تجهيز الملف بالبياناتاإلنتهاء من  عملية بعد

 التي تهتم بتطبيق قواعد التدقيق اللي على البيانات مثل: عملية الفحص الثاني

 متخرج فإن سبب المغادرة = إنهاء البرنامج بنجاح. إذا كانت حالة الطالب = 

الفحص الثاني ، ويمكن تحميل  ولكنه فشل فيلفحص األول الملف قد نجح في اأن  تبينإذا فشل الفحص الثاني سيظهر النظام للممثل رسالة 

، ويمكن للممثل الرجوع إلى شاشة حالة الملفات والاغط على (10كما في الشكل )ملف األخطاء من خالل الوصلة التي تظهر في الرسالة 

لمعرفة األخطاء، وأياا يرسل النظام بريداً إلكترونياً موضحاً األخطاء في البيانات ، وهذا اإلجراء يتم تطبيقه على البيانات    شكل  ال

ال التقرير عبر البريد اإللكتروني إلى الموظف وإصدار نتيجة الفحص على شكل تقرير مفصل على مستوى السجل للملف ومن ثم إرس

 المسؤول عن تحميل البيانات ونسخة إلى إدارة النظام في مركز القبول الموحد.

 عند التحقق من البريد اإللكتروني لممثل المؤسسة سيجد الرسالة التالية :

 

 

 

 

 

 

 

 ( رسالة فشل التحقق الثاني10الشكل)

 ملف األخطاء المرفق ليكون كالتالي: الممثل بعد ذلك يفتح

الرقم االلي 

 للسجل
الرقم 

 الجامعي
الرقم 

 الخطأ المدني

9618410 15619 5559699   

فانه ( 011رمز ) ال ينطبق ( = 93حقل )إذا كان سبب المغادرة 

ويجب أن يكون ( 01حقل )يجب استيفاء تاريخ المغادرة 

90/01/3333  

9618410 15619 5559699   

فإنه ( 0رمز )ال يساوي جديد ( 93حقل )إذا كانت حالة الطالب 

ال ( = 93حقل )يجب أن تكون الحالة الدراسية للطالب الجديد 

(011رمز )ينطبق   

9618410 15619 5559699   
ل حق)يجب أن تكون سنة مغادرة اخر مؤسسة تعليمية أو مدرسة 

(91حقل )أقل من أو يساوي سنة اإللتحاق بالمؤسسة ( 93  

 

 ( تقرير بأخطاء الفحص الثاني11الشكل)

 5الخطوة 
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 يعيد تحميل الملف : والتعديل عليه كما يلي ثمstudents.csv ثم يمكنه الرجوع إلى ملف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية الفحص الثالث للملف

البيانات المرحلية في النظام اإلحصائي تمهيداً إلجراء الفحص الثالث بعد اإلنتهاء من مرحلة الفحص الثانية ، تستقر البيانات في قاعدة 

للبيانات واألخير المتمثل بفحص منطقية البيانات من خالل مجموعة من تقارير الفحص والتي تمثل بعض المؤشرات للوحدة اإلحصائية على 

ضح أن الملف قد نجح في الفحص األول والثاني كما في مستوى المؤسسة نفسها ، وسيظهر النظام للموظف المختص في المؤسسة عبارة تو

 (. 12الشكل )

 

 

 

 ( نجاح الفحص األول والثاني12الشكل )

 

الذي يدل على أن الملف في مرحلة تدقيق وفحص من قبل المختصين بمركز القبول  لشك سيظهر النظام  شاشة حالة الملفات وفي

  بعد اإلنتهاء من عملية مراجعة منطقية البيانات من قبل المختصين بالمركز.الموحد ، وال يسمح النظام بإعادة التحميل إال

 وتتلخص عملية الفحص الثالث للملف كالتالي: 

يقوم المختصون بالمركز بكتابة مالحظات على التقارير التي تظهر فيه بيانات غير منطقية وذلك بهدف التأكد والتدقيق والتصحيح من قبل 

 (.13ظام للموظف المختص في المؤسسة عدد ومكان المالحظات كما في الشكل )المؤسسة وسيظهر الن

 

 القيم الحقل

 11612 رقم الطالب الجامعي

 1112622 الرقم المدني

 أحمد اإلسم األول

 على مقعد الدراسة حالة الطالب

 ال ينطبق الجديدالحالة الدراسية للطالب 

 2003 سنة مغادرة اخر مؤسسة تعليمية أو مدرسة

 2002 سنة اإللتحاق بالمؤسسة

 ال ينطبق سبب المغادرة

 31/12/2222 تاريخ المغادرة

 6الخطوة 
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 ( تقارير الفحص الثالث13الشكل )

 

يقوم الموظف المختص في المؤسسة بالتأكد من المالحظات المرسلة إليه وذلك بالرجوع إلى الملف الذي قام بتحميله بالنظام اإلحصائي ، 

البيانات صحيحة يقوم بالرد على المالحظة من خالل الاغط على كلمة )الرد(  وكتابة رده وسيظهر النظام رده على المالحظة وفي حالة أن 

(. وبعدها يقوم المختص بالمركز بإغالق تلك المالحظة، ولكن في حالة أن البيانات غير صحيحة فعليه إجراء التصحيح 14كما في شكل )

 خرى وسيمر بجميع مراحل الفحص آنفة الذكر.وإعادة تحميل الملف مرة أ

 

 

 

 

 

 ( الرد على مالحظات تقارير الفحص الثالث14الشكل )

   في شاشة حالة  بعد إجراء التعديالت المطلوبة على البيانات ونجاح عملية الفحص الثالث سيظهر النظام للموظف المختص بالمؤسسة

 

 أن الملف قد نجح في الفحص الثالث. الذي يدل على        الشكل  الملفات كما في

http://10.1.2.18:7778/pls/apex/f?p=102:402:2431494696584012::::P402_FILE_ID:20
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 إعتماد البيانات مبدئياً 

 شكل سة في شاشة حالة الملفات بعد نهاية عمليات فحص البيانات والتحقق من جودتها ، سيظهر النظام للموظف المختص بالمؤس

َ من قبله. وبعد الاغط على الشكل ستظهر  ( 15إستمارة اإلعتماد األول كما في الشكل )الذي يدل على ضرورة إعتماد البيانات مبدئيا

باإلضافة إلى وصلة تقارير الفحص الثالث الذي سيراجع بيانات المؤسسة من خاللها قبل إعتماد اإلستمارة وعند الاغط على زر "إعتماد" 

 (.16الظاهر في اإلستمارة سيطلب النظام من الممثل إدخال كلمة السر كما في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( إستمارة اإلعتماد األول15الشكل )

 

 

 

 

 

 ( تأكيد على كلمة السر إلعتماد البيانات مبدئياً 16الشكل)

 (.17وبعد إدخال كلمة السر ستظهر رسالة تبين إنتهاء عملية إعتماد البيانات مبدئياً كما في الشكل )

 

 

 

 

 

 ( إعتماد الملف مبدئياَ 17الشكل )

http://10.1.2.18:7778/pls/apex/f?p=102:408:153799715601212::::P408_FILE_ID:18
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 إعتماد البيانات نهائياً 

الذي يدل على ضرورة إعتماد   شكل كما في  نهاية عملية إعتماد البيانات مبدئياَ، سيظهر النظام للممثل في شاشة حالة الملفات بعد

َ من قبل الشخص المخول من المؤسسة بإعتماد البيانات نهائياً. وبعد الاغط على الشكل ستظهر إستمارة اإلعتماد الثاني  كما في البيانات نهائيا

( باإلضافة إلى تقارير الفحص الثالث الذي سيراجع بيانات المؤسسة من خاللها قبل اإلعتماد ، وعند الاغط على زر "إعتماد نهائي" 18الشكل )

 (.19الظاهر في اإلستمارة سيطلب النظام من المسؤول إدخال كلمة السر كما في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( إستمارة اإلعتماد النهائي18الشكل)

 

 

 

 

 

 

 ( تأكيد على كلمة السر إلعتماد البيانات نهائياً 19الشكل)

مؤسسة وبعد إدخال كلمة السر ستظهر رسالة تبين أنه تم إعتماد البيانات نهائياً وبذلك حصل مركز القبول الموحد على الموافقة النهائية من ال

 (.20إلستخدام البيانات ألغراض تجميعها ومن ثم نشرها كما في الشكل )

 

 

 

 

 

 ( تأكيد إعتماد الملف نهائياً 20الشكل )

 اليمكن إعتماد االبيانات نهائياَ قبل اإلعتماد المبدئي. مالحظة:

http://10.1.2.18:7778/pls/apex/f?p=102:410:3357705637432919::::P410_FILE_ID:18
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ً من قبل موظف غير مخول من المؤسسة باإلعتماد النهائي سيظهر النظام الرسالة التالية كم ا في في حالة المحاولة في إعتماد البيانات نهائيا

 (.21الشكل )

 

 

 

 

 

 ( موظف غير مخول من المؤسسة باإلعتماد النهائي21الشكل )

 وبعد الحصول على الموافقة النهائية على نشر البيانات من قبل المؤسسة من خالل إعتماد إستمارة إعتمادالبيانات ، ستنتقل البيانات من 

 لية تدفق البيانات. ( الذي يوضح آ22قاعدة البيانات التشغيلية إلى قاعدة البيانات اإلحصائية كما في الشكل )
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 ( عملية تدفق البيانات22شكل)
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 الطريقة المتبعة للحد من ارسال ملفات غير مقروءة

 انقر على زر ابدأ .1

 (time & languageانقر على زر الابط ثم اختيار ) .2

 

 

 

 (region & language.انقر على زر )3

 ( additional date, time & regional setting. ثم انقر على زر )0
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  Change locationثم   Region. ثم انقر على زر 1

 

 

 Omanواختر   location. انقر على زر 6
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 حقل(: 126)  للمؤسسة التعليمية التعريفيةالبنية التحتية و بياناتحقول 

 الوصف طول الحقل نوع الحقل حالة اإلستيفاء إسم الحقل م

 Character 250 إجباري العنوان 1
 الرمز البريديو  صندوق البريد يمثل

 للمؤسسة التعليمية

 Number 13 إجباري رقم الهاتف 2
الرقم الذي يتم من خالله اإلتصال بالمؤسسة 

 التعليمية )رقم البدالة(

3 
عنوان الموقع 

 اإللكتروني
 Character 100 إجباري

عنوان الموقع اإللكتروني للمؤسسة التعليمية 

 على الشبكة العالمية )اإلنترنت(

 Number 4 إجباري المؤسسة تأسيسسنة  0
السنة التي تم إنشاء وتأسيس المؤسسة 

 التعليمية خاللها

 مفتوح Character إجباري ارتباط /تعاون أكاديمي 1

 به ةالمرتبط كلية أو المعهدسم الجامعة أو الأ

أو المتعاون معها  المؤسسة التعليمية أكاديميا

 إن وجدت

 Character 40 إجباري إسم رئيس المؤسسة 6
/مدير اسم رئيس الجامعة/عميد الكليةهو 

 المعهد

3 
إسم منسق اإلتصال 

 األول لتجميع البيانات
 Character 40 إجباري

الموظف المختص بعملية جمع وإعداد و 

 توفير البيانات للنظام اإلحصائي

2 

رقم هاتف منسق 

اإلتصال األول لتجميع 

 البيانات

 تصال األولاإلرقم الهاتف النقال لمنسق  Number 13 إجباري

9 

البريد اإللكتروني لمنسق 

اإلتصال األول لتجميع 

 البيانات

 Character 100 إجباري
يجب أن يكون تابع للمؤسسة إذا كانت 

 المؤسسة توفر بريد إلكتروني للموظفين

10 
تصال إلإسم منسق ا

 الثاني لتجميع البيانات
 Character 40 إجباري

وإعداد و الموظف المختص بعملية جمع 

 توفير البيانات للنظام اإلحصائي

11 

رقم هاتف منسق 

تصال الثاني لتجميع اإل

 البيانات

 تصال الثانياإلرقم الهاتف النقال لمنسق  Number 13 إجباري

12 

البريد اإللكتروني لمنسق 

اإلتصال  الثاني لتجميع 

 البيانات

 Character 100 إجباري
كانت يجب أن يكون تابع للمؤسسة إذا 

 المؤسسة توفر بريد إلكتروني للموظفين

 Number 2 إجباري عدد الكليات 13

في المعتمدة في الجامعة، وهو عدد الكليات 

حال كانت المؤسسة التعليمية عبارة عن كلية 

 0 = فإن عدد الكليات
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 Number 2 إجباري عدد األقسام األكاديمية 14

الجامعة / عدد األقسام األكاديمية المعتمدة في 

الكلية وال يشمل قسم اللغة اإلنجليزية الخاص 

 بالسنة التأسيسية

15 
عدد التخصصات 

 الرئيسية
 Number 2 إجباري

صات العامة أو الرئيسية هي عدد التخص

بالمؤسسة حسب تصنيف الهيئة العمانية 

لإلعتماد األكاديمي، وليست عدد 

 التخصصات الدقيقة.

 عدد Number 2 إجباري عدد مختبرات الحاسوب 16

 Number 2 إجباري عدد المختبرات األخرى 17

خرى في المؤسسة هي المختبرات األ

التعليمية كمختبرات الهندسة والعلوم 

غيرها  وال تشمل مختبرات الورش وو

 الحاسوب و اللغة اإلنجليزية

 Number 2 إجباري عدد فروع المؤسسة 18
عدم صفر، في حالة   يكون عدد الفروع =

 توفر فروع للمؤسسة غير الفرع الرئيسي .

19 
عدد المباني التابعة 

 للمؤسسة
 Number 2 إجباري

تشمل كافة المباني التابعة للمؤسسة، وقد 

، تكون مباني ملك للمؤسسة أو مستأجرة

عدد مساكن الطلبة التابعة للمؤسسة وتشمل 

 . التعليمية

20 
عدد مساكن الطلبة 

 التعليميةالتابعة للمؤسسة 
 Number 2 إجباري

هي عدد المساكن التابعة للمؤسسة سواء 

كانت داخل الحرم الجامعي أو خارجه، وقد 

 تكون مباني ملك للمؤسسة أو مستأجرة.

 Number 1 إجباري توصيالت االنترنت 21
يتم إستيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز 

 المناسب من قائمة توصيالت اإلنترنت

 Number 2 إجباري المكتباتعدد  22

مجموعة من الغرف تحتوي على أوغرفة 

مجموعة من الكتب والمواد االخرى لغرض 

 جل المطالعةأمن  الطلبةمن قبل  استخدامها

المكتبات  والتشملسترشاد، والدراسة واإل

 الشرائية

23 
عدد مراكز/ أقسام نظم 

 المعلومات
 Number 2 إجباري

تقديم الدعم بالمراكز أو األقسام التي تقوم 

 التقني للمؤسسة التعليمية

 Number 2 إجباري عدد مراكز/أقسام  القبول 24
المراكز أو األقسام المختصة بعملية قبول 

 وتسجيل الطلبة في المؤسسة التعليمية.
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 Number 2 إجباري عدد أقسام شؤون الطلبة 25
بشؤون الطلبة المراكز أو األقسام المختصة 

 وتسجيل الطلبة في المؤسسة التعليمية.

26 
عدد قاعات المحاضرات 

 الرئيسية
 Number 2 إجباري

 تحتوي على مدرجات معالتي قاعات ال عدد

، وسائل تعليمية صوتية وسمعية متقدمة

والتشمل القاعات / الصفوف التدريسية 

 األخرى.

 Number 2 إجباري عدد األنشطة التدريسية 27

األنشطة المتعلقة بالمنهج األكاديمي عدد 

كالزيارات  التي تنظمها المؤسسة  للطلبة

الميدانية واإلستكشافية ذات الصلة بالمنهج 

 األكاديمي.

28 
 عدد األنشطة غير

 التدريسية
 Number 2 إجباري

األنشطة الطالبية التي ال عالقة لها عدد 

والتي تنظمها المؤسسة  بالمنهج األكاديمي

 مسيات األترفيهية والرحالت كال التعليمية

 وغيرها ةثقافيوالمسابقات ال

29 

عدد القاعات/الصفوف 

التدريسية )الثابتة( 

 المتوفرة بالمؤسسة

 Number 3 إجباري

مجهزة بوسائل تعليمية الغرف عدد ال

عداداً جيداً من أوطاوالت وكراسي معدة 

ذات سعة محددة أقل اضاءة وغيرها وتكون 

، سعة من قاعات المحاضرات الرئيسية

 وتكون مبنية بمواد ثابته غير قابلة للنقل

30 

عدد القاعات/الصفوف 

التدريسية 

)المتنقلة/كرافانات(  

 المتوفرة بالمؤسسة

 Number 2 إجباري

مجهزة بوسائل تعليمية الغرف عدد ال

عداداً جيداً من أوطاوالت وكراسي معدة 

وغيرها وتكون ذات سعة محددة أقل اضاءة 

، سعة من قاعات المحاضرات الرئيسية

وتكون مبنية بمواد غير ثابته وتكون قابلة 

 للنقل

31 
عدد المالعب الرياضية 

 المتوفرة بالمؤسسة
  Number 2 إجباري

32 

ألرض اإلجمالية امساحة 

التي بنيت عليها 

 المؤسسة ومرافقها

 Number 8 إجباري

التي تم بناء المؤسسة عليها  مساحة األرض

، وتتامن  كافة تكون بالمتر المربعو

المساحات التابعة لألرض الخاصة 

وتشمل مساحة المواقف بالمؤسسة، 

الموجودة داخل الحرم الجامعي أو خارجه 

وال إذا كانت ضمن مساحة أرض المؤسسة، 

تتامن مساحة السكنات التي تقع خارج 

 الحرم الجامعي
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33 
اإلجمالية لمباني المساحة 

 المؤسسة
 Number 8 إجباري

إجمالي المساحة المستخدمة في عملية البناء 

، وفي حالة أن مبنى المؤسسة يتكون من 

عدة  طوابق، فيتم إحتساب مساحة الطابق 

تكون بالمتر األرضي فقط لجميع المباني، و

، وتشمل مساحة السكنات داخل الحرم المربع

السكنات خارج الجامعي وال تشمل مساحة 

 الحرم الجامعي

34 
قاعات هل يوجد مسجد / 

 بالمؤسسة للصالة
 Number 1 إجباري

يتم استيفاؤه بإختيار الرمز المناسب من قائمة 

 نعم/ال

35 
 /مطعمهل يوجد مقهى

 بالمؤسسة
 Number 1 إجباري

يتم استيفاؤه بإختيار الرمز المناسب من قائمة 

 نعم/ال

36 
تاريخ بدء العام 

 كاديمياأل
 MM/YYYY/DDيتم استيفاؤه على شكل  Date 10 إجباري

37 
نتهاء العام إتاريخ 

 كاديمياأل
 MM/YYYY/DDيتم استيفاؤه على شكل  Date 10 إجباري

38 
عدد الفصول الدراسية 

 خالل العام األكاديمي
 Number 1 إجباري

عدد الفصول التي يتم الدراسة فيها حسب 

 -وضع المؤسسة التعليمية )فصل الخريف 

 فصل الصيف...( –فصل الربيع 

39 
المساحة اإلجمالية 

 للمختبرات
 Number 8 إجباري

هي مساحة كافة المختبرات التابعة للمؤسسة 

التعليمية وأدوارها إن وجدت ) مختبرات 

تكون اإلنجليزية ( والهندسة، العلوم ، اللغة 

 بالمتر المربع

40 
المساحة اإلجمالية 

 للمكتبة
 Number 8 إجباري

إجمالي مساحة المكتبات التابعة للمؤسسة  

، تكون بالمتر المربعوأدوارها إن وجدت و

 وال تشمل مساحة المكتبات الشرائية

41 
عدد أجهزة الحاسب 

 اللي
 Number 5 إجباري

جميع أجهزة الحاسب اللي تتامن 

 في المؤسسة التعليمية )المستخدمة فقط(

42 
عدد مراكز البحث 

 العلمي
 Number 2 إجباري

قسام  والمراكز المختصة بالبحث األهي عدد 

 العلمي في المؤسسة التعليمية
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43 

عدد األنشطة العلمية 

العالمية التي تنظمها 

وتمولها جهات  المؤسسة

 أخرى

 Number 2 إجباري

هي األنشطة التي تقوم بها المؤسسة مثل 

المؤتمرات وورش العمل وتكون على 

داخل السلطنة أو خارجها،  مستوى دولي

وتمولها جهات أخرى غير المؤسسة 

 التعليمية

 Number 1 إجباري نوع المبنى 44
يتم استيفاؤه بإختيار الرمز المناسب من قائمة 

 نوع المبنى

45 
عدد طوابق المبنى 

 الرئيسي للمؤسسة
 Number 2 إجباري

عدد الطوابق الذي يتألف منه المبنى الرئيسي 

 للمؤسسة

46 

عدد مساكن الطلبة 

( داخل الحرم )الذكور

 الجامعي

 Number 2 إجباري
عدد مساكن الطلبة الذكور التابعة للمؤسسة 

 التعليمية داخل الحرم الجامعي

47 

 الطلبةعدد مساكن 

 داخل الحرم اإلناث()

 الجامعي

 Number 2 إجباري
التابعة للمؤسسة  الطلبة )اإلناث(عدد مساكن 

 التعليمية داخل الحرم الجامعي

48 

عدد مساكن الطلبة 

الذكور( خارج الحرم )

 الجامعي

 Number 2 إجباري

عدد مساكن الطلبة الذكور التابعة للمؤسسة 

، سواء أكانت التعليمية خارج الحرم الجامعي

 مستأجرة ملك للمؤسسة أو

49 

الطلبة عدد مساكن 

خارج الحرم  )اإلناث(

 الجامعي

 Number 2 إجباري

التابعة    الطلبة )اإلناث(عدد مساكن 

 للمؤسسة التعليمية خارج الحرم الجامعي

 ،سواء أكانت ملك للمؤسسة أو مستأجر

50 

عدد غرف مساكن 

 الطلبة

داخل الحرم  ) الذكور(

 الجامعي

 Number 4 إجباري

غرف مساكن الطلبة الذكور التابعة عدد 

 للمؤسسة التعليمية داخل الحرم الجامعي

)ضمن أو داخل  المبنى الرئيسي  الجامعي

 للمؤسسة التعليمية(

51 

عدد غرف مساكن 

 الطلبة

داخل الحرم ) اإلناث( 

 الجامعي

 Number 4 إجباري

 الطلبةعدد غرف مساكن 

التابعة للمؤسسة التعليمية داخل  ) اإلناث(

)ضمن أو داخل  المبنى  الحرم الجامعي

 الرئيسي للمؤسسة التعليمية(

52 

عدد غرف مساكن 

 الطلبة

خارج الحرم  ) الذكور(

 الجامعي

 Number 4 إجباري

عدد غرف مساكن الطلبة الذكور التابعة 

 للمؤسسة التعليمية خارج الحرم الجامعي

 سواء أكانت ملك للمؤسسة أو مستأجرة
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53 

عدد غرف مساكن 

خارج  ) اإلناث( الطلبة

 الحرم الجامعي

 Number 4 إجباري

 الطلبةعدد غرف مساكن 

التابعة للمؤسسة التعليمية خارج  ) اإلناث(

سواء أكانت ملك للمؤسسة أو  الحرم الجامعي

 مستأجرة

54 

عدد الطلبة في مساكن 

داخل الطلبة )الذكور( 

 الحرم الجامعي

 Number 5 إجباري

مساكن الطلبة الذكور التابعة عدد الطلبة في 

 الحرم الجامعي داخلللمؤسسة التعليمية 

)ضمن أو داخل  المبنى الرئيسي  الجامعي

 للمؤسسة التعليمية(

55 

عدد الطالبات في مساكن 

داخل  ) اإلناث( الطلبة

 الحرم الجامعي

 Number 5 إجباري

 (اإلناث) الطلبةمساكن في الطالبات عدد 

الحرم  داخلالتابعة للمؤسسة التعليمية 

)ضمن أو داخل  المبنى الرئيسي  الجامعي

 للمؤسسة التعليمية(

56 

عدد الطلبة في مساكن 

الطلبة )الذكور( خارج 

 الحرم الجامعي

 Number 5 إجباري

مساكن الطلبة الذكور التابعة عدد الطلبة في 

 التعليمية خارج الحرم الجامعيللمؤسسة 

 سواء أكانت ملك للمؤسسة أو مستأجرة

57 

عدد الطالبات في مساكن 

خارج   () اإلناث الطلبة

 الحرم الجامعي

 Number 5 إجباري

 )اإلناث( الطلبةمساكن في الطالبات عدد 

التابعة للمؤسسة التعليمية خارج الحرم 

سواء أكانت ملك للمؤسسة أو  الجامعي

 مستأجرة

58 

قاعات /عدد مساجد

في  للذكور الصالة

 المؤسسة

 عدد Number 2 إجباري

59 

قاعات /عدد مساجد

في  لإلناث الصالة

 المؤسسة

 عدد Number 2 إجباري

60 
عدد مكاتب اإلداريين في 

 المؤسسة التعليمية
 Number 3 إجباري

لموظفين اجميع المكاتب المخصصة لجميع 

، وتتامن عدد الطاوالت اإلداريين

والكراسي لكل موظف إداري وليس عدد 

 الغرف

61 
 األكاديميينعدد مكاتب 

 في المؤسسة التعليمية
 Number 3 إجباري

لموظفين اجميع المكاتب المخصصة لجميع 

، وتتامن عدد الطاوالت األكاديميين

والكراسي لكل موظف أكاديمي وليس عدد 

 الغرف

62 
عدد مكاتب الفنيين في 

 المؤسسة التعليمية
 Number 3 إجباري

لموظفين اجميع المكاتب المخصصة لجميع 

، وتتامن عدد الطاوالت والكراسي الفنيين

 لكل موظف فني وليس عدد الغرف
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63 
عدد مشارب )برادات( 

 المياه الصحية
 Number 2 إجباري

عدد برادات المياه في المؤسسة التعليمية وال 

 الطلبة برادات المياه في سكناتتشمل 

64 
عدد الطابعات المتاحة 

 للطلبة
 Number 2 إجباري

عدد الطابعات المخصصة للطلبة في 

 المؤسسة التعليمية

65 
عدد آالت النسخ المتاحة 

 للطلبة
 Number 2 إجباري

في عدد آالت النسخ المخصصة للطلبة 

 المؤسسة التعليمية

66 
عدد غرف أو قاعات 

 للطلبة اإلستراحة
 عدد Number 2 إجباري

67 
عدد دورات المياه للطلبة 

 )الذكور(
 عدد Number 3 إجباري

68 
 لطلبةلعدد دورات المياه 

 ) اإلناث(
 عدد Number 3 إجباري

69 
عدد الوحدات الطبية أو 

 العيادات
 عدد Number 2 إجباري

 Number 5 إجباري مواقف السيارات عدد 70

هي عدد المواقف المظللة وغير المظللة 

والمخططة وغير المخططة  المخصصة 

إليقاف السيارات، سواء أكانت للموظفين أو 

 الطلبة

71 
المساحة اإلجمالية 

 للمساحة الخاراء
 Number 8 إجباري

في المبنى المساحة المزروعة إجمالي هي 

الخاص بالمؤسسة التعليمية وال تشمل 

المساحة الخاراء في سكنات الطلبة خارج 

 تكون بالمتر الربعالحرم الجامعي و 

72 
إجمالي المساحة التابعة 

 للمؤسسة غير المستغلة
 Number 8 إجباري

مساحة هي إجمالي المساحة المتبقية من 

ألرض اإلجمالية التي بنيت عليها المؤسسة ا

 وتكون غير مستغلة ومرافقها

73 
عدد البوابات األمنية 

 للمؤسسة التعليمية
 عدد Number 1 إجباري
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74 
هل يوجد مركز توجيه 

 مهني
 Number 1 إجباري

يتم استيفاؤه بإختيار الرمز المناسب من قائمة 

 نعم/ال

75 
هل  يوجد مركز لمتابعة 

 الخريجين بالمؤسسة
 Number 1 إجباري

بإختيار الرمز المناسب من قائمة  يتم استيفاؤه

 نعم/ال

76 
عدد مختبرات اللغة 

 اإلنجليزية
 Number 2 إجباري

هي عدد المختبرات المخصصة للغة 

 اإلنجليزية في المؤسسة التعليمية

77 
عدد الصاالت الرياضية 

 في المؤسسة
 Number 1 إجباري

تمثل عدد الصاالت الرياضية المغلقة 

 التعليمية.للجنسين في المؤسسة 

78 

عدد محالت بيع 

المستلزمات الارورية 

)المواد الغذائية، 

 القرطاسية(

 عدد Number 2 إجباري

 Number 4 إجباري موقع المؤسسة 79

 داخل السلطنة مكان مؤسسة التعليم العالي

ويتم أستيفائه من خالل إدخال رمز الوالية 

 من قائمة الواليات

 Number 5 إجباري عدد اإلستعارات 80

 التعليميةلمستلزمات ا من عدد اإلستعارات

جها الطالب مثل أجهزة التي يحتااألدوات و

جهزة المختبرية الكهربائية العرض  واأل

، وال وااللكترونية والميكانيكية ، ... إلخ

 تشمل استعارة الكتب

81 
عدد النسخ اإللكترونية 

 للكتب المقررة
 Number 7 إجباري

 اإللكترونية الدراسية  الكتبالعدد الكلي لنسخ 

 لدى المؤسسة التعليمية المعتمدة 

82 
عدد النسخ الورقية للكتب 

 المقررة
 Number 7 إجباري

 الورقية الدراسية  الكتبالعدد الكلي لنسخ 

 لدى المؤسسة التعليمية المعتمدة 

83 

عدد النسخ اإللكترونية 

لمصادر والمراجع من ا

 لدى المؤسسة المتوفرة

 Number 7 إجباري
 اإللكترونيةالعدد الكلي للمراجع والمصادر 

 المتوفرة لدى المؤسسة التعليمية

84 

من  الورقيةعدد النسخ 

لمصادر والمراجع ا

 المتوفرة لدى المؤسسة

 Number 7 إجباري
 الورقيةالعدد الكلي للمراجع والمصادر 

 المتوفرة لدى المؤسسة التعليمية
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85 

النشرات والمجالت عدد 

العلمية اإللكترونية 

 للمؤسسة التعليمية

 Number 5 إجباري

العدد الكلي للنشرات و الدوريات والمجالت 

التي تشترك فيها وتمولها  اإللكترونية العلمية

 المؤسسة خالل العام األكاديمي

86 

عدد النشرات والمجالت 

العلمية الورقية للمؤسسة 

 التعليمية

 Number 2 إجباري

العدد الكلي للنشرات و الدوريات والمجالت 

التي تصدرها وتمولها العلمية الورقية 

 المؤسسة خالل العام األكاديمي

87 
عدد األنشطة العلمية 

 العالمية
 Number 2 إجباري

عدد األنشطة العلمية العالمية التي تنظمها 

وتمولها  المؤسسة التعليمية خالل العام 

 خارج السلطنةاخل أو د األكاديمي

)مؤتمرات، لقاءات و ورش عمل عالمية 

 .......إلخ(

88 

عدد األنشطة الممولة من 

قبل المؤسسة لخدمة 

 المجتمع

 Number 2 إجباري

عدد األنشطة الممولة من قبل المؤسسة 

وتكون مجانية  لخدمة المجتمع 

كالمحاضرات التوعوية  وغيرها خالل العام 

 األكاديمي

89 
المشاركين عدد الطلبة 

 في األعمال التطوعية
 Number 3 إجباري

عدد الطلبة المشاركين في األعمال التطوعية 

خالل العام  داخل المؤسسة أو خارجها

 األكاديمي

90 

عدد مشاريع البحث 

الممولة من قبل العلمي 

 المؤسسة التعليمية

 Number 2 إجباري
الممولة من قبل   العلمي عدد مشاريع البحث

 المؤسسة التعليمية خالل العام األكاديمي

91 

عدد مشاريع البحث 

الممولة من قبل العلمي 

مجلس البحث العلمي أو 

 آخرىجهة 

 Number 3 إجباري

الممولة من قبل  العلمي عدد مشاريع البحث

خالل  أخرىمجلس البحث العلمي أو جهة 

 العام األكاديمي

92 
عدد الباحثين في 

 المشاريع الممولة
 Number 3 إجباري

عدد الباحثين في المشاريع الممولة من قبل 

مجلس البحث العلمي المؤسسة التعليمية أو 

 خالل العام األكاديمي أخرىأو جهة 

93 
عدد الباحثين األكاديميين 

 من ذوي الرؤى العالمية
 Number 2 إجباري

 يمن ذو ناألكاديمييإجمالي عدد الباحثين 

الرؤى العالمية و الذين وثقت أو نشرت 

أبحاثهم في مجالت معتمدة من قبل المعهد 

العلمي العالمي للمعلومات خالل العام 

 األكاديمي

94 

عدد األكاديميين 

المفرغين ألغراض 

علمية لمدة تزيد عن 

شهر خالل العام 

 Number 2 إجباري

عدد األكاديميين المفرغين ألغراض علمية 

لمدة تزيد عن شهر خالل  وليس للدراسة

 العام األكاديمي
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 األكاديمي

95 
 عدد الدورات التدريبية

 القصيرة  للمجتمع
 Number 2 إجباري

عدد الدورات التدريبية القصيرة أو البرامج 

التدريبية الموجهة للمجتمع المحلي الممولة 

من قبل المؤسسة مثل دورات اللغة 

إلخ خالل اإلنجليزية أو الحاسب اللي .... 

 العام األكاديمي

96 
عدد مجموعات األنشطة 

 الطالبية الالصفية
 Number 2 إجباري

عدد مجموعات األنشطة الطالبية الالصفية 

 خالل العام األكاديمي

97 

عدد الطلبة المشاركين 

في مجموعات األنشطة 

 ةالطالبية الالصفي

 Number 1 إجباري
 عدد جميع الطلبة المشاركين في األنشطة

 يخالل العام األكاديم الطالبية الالصفية

98 
عدد دورات التعليم 

 المستمر
 Number 2 إجباري

عدد دورات التعليم المستمر )دورات خارج 

التي تنظمها المؤسسة  ( المنهج الدراسي

، وتساعد التعليمية خالل العام األكاديمي

الطالب على دراسة بعض المستجدات في 

 بدراسته مسبقاالبرنامج الذي قام 

99 

عدد الطلبة المشاركين 

في دورات التعليم 

 المستمر

 Number 5 إجباري
عدد المشاركين في دورات التعليم 

 خالل العام األكاديميستمرالم

100 
عدد دورات التوجيه 

 الوظيفي
 Number 2 إجباري

عدد دورات التوجيه الوظيفي التي نظمتها 

األكاديمي المؤسسة التعليمية خالل العام 

قبل تخرجهم  )كتابة السيرة الذاتية،  للطلبة

 طرق البحث عن فرصة عمل، ....إلخ(

101 

عدد الطلبة المشاركين 

في دورات التوجيه 

 الوظيفي

 Number 4 إجباري

عدد الطلبة المشاركين في دورات التوجيه 

الوظيفي التي تنظمها المؤسسة التعليمية 

 األكاديمي خالل العام
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102 

مرات التقييم  عدد

الخارجي للبرامج 

 ةاألكاديمية وفق الدفع

 Number 2 إجباري

عدد مرات المراجعة والتقييم الخارجي 

سنوات  3للبرامج األكاديمية لكل دفعة ) كل 

 للدبلوم، وخمس سنوات للبكالوريوس(

 Number 5 إجباري عدد الشعب الدراسية 103

 أو المجموعات العدد الكلي للشعب الدراسية

التخصصات المطروحة /لجميع البرامج

 بالمؤسسة )بما فيها السنة التحايرية(

104 
عدد اإلختبارات المهنية 

 لكل برنامج  للدفعة
 Number 2 إجباري

ختبارات المهنية من قبل مقيميين اإلعدد 

 ةالواحد دفعةلللطلبة  البرنامج لخارجيين 

على سبيل المثال طلبة الصيدلة يتم اجراء 

اختبار مهني لهم قبل منحهم شهادة التخرج 

 من قبل لجان خارجية

105 

عدد المساقات 

المطروحة للمرحلة 

 ىالجامعية األول

 Number 4 إجباري

المطروحة  / المواد إجمالي عدد المساقات

للعام األكاديمي)بما فيها السنة التحايرية( 

الدبلوم المهني، للمرحلة الجامعية األولى )

، شهادة الدبلوم، الدبلوم المتقدم، البكالوريوس

 (.تخصصية قبل البكالوريوس

106 

عدد المساقات 

المطروحة لمرحلة 

 الدراسات العليا

 Number 3 إجباري

المطروحة  / المواد إجمالي عدد المساقات

للعام األكاديمي)بما فيها السنة التحايرية( 

 لمرحلة الدراسات العليا.

107 

التي  إجمالي المساقات

نجح فيها جميع الطلبة 

 للمرحلة الجامعية األولى

 Number 4 إجباري

التي نجح فيها  / المواد إجمالي عدد المساقات

خالل  جميع الطلبة للمرحلة الجامعية األولى

 العام األكاديمي

108 

التي  إجمالي المساقات

نجح فيها جميع الطلبة 

 لمرحلة الدراسات العليا

 Number 3 إجباري

التي نجح فيها  / المواد إجمالي عدد المساقات

خالل  جميع الطلبة لمرحلة الدراسات العليا

 العام األكاديمي
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109 

مجموع األبحاث 

المنشورة من قبل طلبة 

 االعليالدراسات 

 Number 3 إجباري

عدد األبحاث المنشورة في مجالت علمية 

متخصصة ومقيمة وتطبع ورقياً أو ورقياً 

 .وإلكترونياً معاً خالل العام األكاديمي

110 

مجموع األبحاث 

المنشورة من قبل 

 العاملين )األكاديميين(

 Number 3 إجباري

عدد األبحاث المنشورة في مجالت علمية 

ومقيمة وتطبع ورقياً أو ورقياً متخصصة 

 وإلكترونياً معاً خالل العام األكاديمي

111 

هل توفر المؤسسة 

لكتروني إالتعليمية بريد 

 للموظفين

 ال/اإلجابة من قائمة نعم Number 1 إجباري

112 

هل توفر المؤسسة 

لكتروني إالتعليمية بريد 

 للطلبة

 ال/اإلجابة من قائمة نعم Number 1 إجباري

113 
هل يوجد للمؤسسة موقع 

 إلكتروني رسمي
 ال/اإلجابة من قائمة نعم Number 1 إجباري

114 
هل يوجد بالمؤسسة 

 مكتبة رقمية
 ال/اإلجابة من قائمة نعم Number 1 إجباري

115 
هل يوجد بالمؤسسة 

 مركز لإلرشاد الطالبي
 ال/اإلجابة من قائمة نعم Number 1 إجباري

116 

عدد أجهزة الحاسب 

 المخصصةاللي 

 ألغراض إدارية

 Number 5 إجباري
األجهزة المستخدمة من قبل اإلداريين  عدد

 واألجهزة المخصصة ألغراض إدارية 

117 

عدد أجهزة الحاسب 

 لالستخداماللي المتاحة 

 العام للطلبة

 Number 5 إجباري

أجهزة الحاسب اللي التي بإمكان  عدد

الطالب أن يستخدمها خارج وقت 

 المحاضرات
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118 

عدد أجهزة الحاسب 

اللي المخصصة 

 تدريسية ألغراض

 Number 5 إجباري

أجهزة الحاسب اللي التي تستخدم في  عدد

قاعات المحاضرات ومختبرات الحاسوب 

)تدريس فقط  المخصصة ألغراض تدريسية

+ تدريس واستخدام عام للطالب في نفس 

الوقت(، باإلضافة الى عدد األجهزة 

 األكاديميينالمستخدمة من قبل 

119 
عدد أجهزة الحاسب 

 باإلنترنتاللي المتصلة 
 عدد Number 5 إجباري

120 
مساحة الصالة الرياضية 

 ))بالمتر المربع
 Number 8 إجباري

بالمتر  الرياضيةالصاالت إجمالي مساحة 

 المربع

121 

مساحة المطاعم 

 واألماكن الترفيهية

 ()بالمتر المربع

 Number 8 إجباري
إجمالي مساحة المطاعم واألماكن الترفيهية 

 وقاعات اإلستراحة بالمتر المربع

122 
قاعات المحاضرات سعة 

 ()بعدد الطلبةالرئيسية
 Number 4 إجباري

تستوعبها قاعات إجمالي عدد الطلبة التي 

تحتوي التي قاعات ال) الرئيسية المحاضرات

 على مدرجات مع

، وسائل تعليمية صوتية وسمعية متقدمة

قاعات / الصفوف التدريسية والتشمل ال

 (األخرى

123 

عدد الشكاوى والتظلمات 

األكاديمية المقدمة من 

 الطلبة

 عدد Number 4 إجباري

124 

عدد الشكاوى والتظلمات 

األكاديمية التي حسمت 

 لصالح الطلبة

 عدد Number 4 إجباري

125 

عدد الشكاوى والتظلمات 

الخدمية المقدمة من 

 الطلبة

 عدد Number 4 إجباري

126 

عدد الشكاوى والتظلمات 

الخدمية التي حسمت 

 لصالح الطلبة

 عدد Number 4 إجباري
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  :التعريفيةالبنية التحتية و بياناتتفاصيل حقول بيانات 

التعريفية هي قوائم االدخال المناسبة البنية التحتية و ( )التصنيف اإلحصائي( لحقول بياناتValid Entry Lists: القوائم الصحيحة )مالحظة

 .يلكل حقل وستكون موحدة لدى جميع مؤسسات التعليم العال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 . وتأسيس المؤسسة التعليمية خاللهاالسنة التي تم إنشاء  سنة تأسيس المؤسسة 0

  قواعد التدقيق اآللي  

  (0سنة تأسيس المؤسسة في السنة الحالية يجب أن تساوي سنة تأسيس المؤسسة في السنة السابقة )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

 ةيعدد التخصصات الرئيس 11
تصنيف هي عدد التخصصات العامة أو الرئيسية المطروحة بالمؤسسة حسب 

 كاديمي، وليست عدد التخصصات الدقيقة.ألالهيئة العمانية لإلعتماد ا

  قواعد التدقيق اآللي  

  نوع من التخصصات الرئيسية لكل مؤسسة 12كثر من أ( 11يجب أن ال تساوي عدد التخصصات الرئيسية )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

20 
عدد مساكن الطلبة التابعة للمؤسسة 

 ميةيالتعل

كانت داخل الحرم الجامعي أو أهي عدد المساكن التابعة للمؤسسة سواء 

 خارجه، وقد تكون مباني ملك للمؤسسة أو مستأجرة.

  قواعد التدقيق اآللي  

 الجامعي )حقل ( هو حاصل جمع عدد مساكن الطلبة )الذكور( داخل الحرم 20)حقل  التعليمية دد مساكن الطلبة التابعة للمؤسسةع

ور( خارج الحرم الجامعي )حقل عدد مساكن الطلبة )الذك، (03)حقل  عدد مساكن الطلبة )اإلناث( داخل الحرم الجامعي ،(06

 (02)حقل  عدد مساكن الطلبة )اإلناث( خارج الحرم الجامعيو ،(02
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 الوصف  اسم الحقل م

 قاعات المحاضرات الرئيسيةعدد  26

 تحتوي على مدرجات معالتي قاعات ال عدد

، والتشمل القاعات / الصفوف وسائل تعليمية صوتية وسمعية متقدمة

 التدريسية األخرى.

  قواعد التدقيق اآللي 

  ( ( ال يساوي صفر فإن سعة قاعات المحاضرات الرئيسية)بعدد الطلبة26إذا كان عدد قاعات المحاضرات الرئيسية )حقل

 .( ال يساوي صفر122)حقل 

  ( يساوي صفر فإن سعة قاعات المحاضرات الرئيسية)بعدد الطلبة ( 26ت المحاضرات الرئيسية )حقل كان عدد قاعاإذا

 .( يساوي صفر122)حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

32 
المساحة اإلجمالية لألرض التي 

 بنيت عليها المؤسسة و مرافقها

المربع، وتتامن  كافة مساحة األرض التي تم بناء المؤسسة عليها وتكون بالمتر 

المساحات التابعة لألرض الخاصة بالمؤسسة، وتشمل مساحة المواقف الموجودة 

داخل الحرم الجامعي أو خارجه إذا كانت ضمن مساحة أرض المؤسسة، وال 

 تتامن مساحة السكنات التي تقع خارج الحرم الجامعي

  قواعد التدقيق اآللي  

 ( أكبر من أو يساوي مجموع )المساحة 32لألرض التي بنيت عليها المؤسسة ومرافقها )حقل  يجب أن تكون المساحة اإلجمالية

( + إجمالي المساحة التابعة للمؤسسة غير 31( + المساحة اإلجمالية للمساحة الخاراء )حقل  33اإلجمالية لمباني المؤسسة )حقل 

 ((32المستغلة )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

 العام االكاديميتاريخ إنتهاء  33
 يتم استيفاؤه على شكل  

DD/MM/YYYY 

  قواعد التدقيق اآللي  

  (36( أكبر من تاريخ بدء العام األكاديمي )حقل33يجب أن يكون تاريخ إنتهاء العام األكاديمي )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

06 
عدد مساكن الطلبة )الذكور(  

 داخل الحرم الجامعي
 .الذكور التابعة للمؤسسة التعليمية داخل الحرم الجامعيعدد مساكن الطلبة 

  قواعد التدقيق اآللي  

  ( = صفر ، فإن عدد غرف مساكن الطلبة )الذكور( داخل 06إذا كان عدد مساكن الطلبة )الذكور( داخل الحرم الجامعي )حقل

 ( = صفر والعكس10الحرم الجامعي )حقل (، وعدد الطلبة في مساكن الطلبة )الذكور( داخل 10الحرم الجامعي )حقل 
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 الوصف  اسم الحقل م

03 
 الطلبة )اإلناث(عدد مساكن 

 داخل الحرم  الجامعي
 .ث التابعة للمؤسسة التعليمية داخل الحرم الجامعيناإلاعدد مساكن الطالبات 

  قواعد التدقيق اآللي  

  عدد غرف مساكن الطلبة )اإلناث( داخل ( = صفر ، فإن 03)حقل  الجامعيعدد مساكن الطلبة )اإلناث( داخل الحرم إذا كان

 ( = صفر والعكس11داخل الحرم الجامعي )حقل  (، وعدد الطالبات في مساكن الطلبة )اإلناث(11)حقل  الحرم الجامعي

 الوصف  اسم الحقل م

02 
)الذكور(  عدد مساكن الطلبة

 خارج الحرم الجامعي

، سواء الذكور التابعة للمؤسسة التعليمية خارج الحرم الجامعيعدد مساكن الطلبة 

 . أكانت ملك للمؤسسة أو مستأجرة

  قواعد التدقيق اآللي  

  ( = صفر ، فإن عدد غرف مساكن الطلبة )الذكور( خارج 02إذا كان عدد مساكن الطلبة )الذكور( خارج الحرم الجامعي )حقل

 ( = صفر والعكس16)حقل  الطلبة في مساكن الطلبة )الذكور( خارج الحرم الجامعيعدد (، و12الحرم الجامعي )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

02 
 الطلبة )اإلناث(عدد مساكن 

 خارج الحرم الجامعي

 اث التابعة للمؤسسة التعليمية خارج الحرم الجامعينإلعدد مساكن الطالبات ا

 .. سواء أكانت ملك للمؤسسة أو مستأجرة

  قواعد التدقيق اآللي  

  عدد غرف مساكن الطلبة )اإلناث( خارج ( = صفر ، فإن 02)حقل  عدد مساكن الطلبة )اإلناث( خارج الحرم الجامعيإذا كان

 ( = صفر والعكس13(، وعدد الطالبات في مساكن الطلبة خارج الحرم الجامعي )حقل 13)حقل  الحرم الجامعي
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 الوصف  اسم الحقل م

10 
عدد غرف مساكن الطلبة 

 )الذكور( داخل الحرم الجامعي

 عدد غرف مساكن الطلبة الذكور التابعة للمؤسسة التعليمية داخل الحرم الجامعي

 ..)ضمن أو داخل  المبنى الرئيسي للمؤسسة التعليمية(

  قواعد التدقيق اآللي  

  ( = صفر ، فإن عدد غرف مساكن الطلبة )الذكور( داخل 06)حقل إذا كان عدد مساكن الطلبة )الذكور( داخل الحرم الجامعي

 ( = صفر والعكس10)حقل  عدد الطلبة في مساكن الطلبة )الذكور( داخل الحرم الجامعي( ، و10الحرم الجامعي )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

11 
 الطلبة )اإلناث(عدد غرف مساكن 

 داخل الحرم الجامعي

التابعة للمؤسسة التعليمية داخل الحرم  ناثإلاالطالبات عدد غرف مساكن 

 )ضمن أو داخل  المبنى الرئيسي للمؤسسة التعليمية( الجامعي

  قواعد التدقيق اآللي  

  عدد غرف مساكن الطلبة )اإلناث( داخل الحرم ( = صفر ، فإن 03)حقل  عدد مساكن الطلبة )اإلناث( داخل الحرم الجامعيإذا كان

 ( = صفر والعكس11داخل الحرم الجامعي )حقل  (، وعدد الطالبات في مساكن الطلبة )اإلناث(11)حقل  الجامعي

 الوصف  اسم الحقل م

12 
عدد غرف مساكن الطلبة )الذكور( 

 خارج الحرم الجامعي

عدد غرف مساكن الطلبة الذكور التابعة للمؤسسة التعليمية خارج الحرم 

 .للمؤسسة أو مستأجرةسواء أكانت ملك  الجامعي

  قواعد التدقيق اآللي  

  ( = صفر ، فإن عدد غرف مساكن الطلبة )الذكور( خارج 02إذا كان عدد مساكن الطلبة )الذكور( خارج الحرم الجامعي )حقل

 ( = صفر والعكس16)حقل  عدد الطلبة في مساكن الطلبة )الذكور( خارج الحرم الجامعي(، و12الحرم الجامعي )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

13 
الطلبة عدد غرف مساكن 

 خارج الحرم الجامعي )اإلناث(

 ناث التابعة للمؤسسة التعليمية خارج الحرم الجامعيإلعدد غرف مساكن الطالبات ا

 سواء أكانت ملك للمؤسسة أو مستأجرة

  قواعد التدقيق اآللي  

  عدد غرف مساكن الطلبة )اإلناث( خارج ( = صفر ، فإن 02)حقل  الجامعيعدد مساكن الطلبة )اإلناث( خارج الحرم إذا كان

 ( = صفر والعكس13خارج الحرم الجامعي )حقل  )اإلناث( (، وعدد الطالبات في مساكن الطلبة13)حقل  الحرم الجامعي
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 الوصف  اسم الحقل م

16 
عدد الطلبة في مساكن الطلبة )الذكور( 

 خارج الحرم الجامعي

عدد الطلبة في  مساكن الطلبة الذكور التابعة للمؤسسة التعليمية خارج 

 أكانت ملك للمؤسسة أو مستأجرةالحرم الجامعي  سواء 

 قواعد التدقيق اآللي   

  ( = صفر ، فإن عدد غرف مساكن الطلبة )الذكور( خارج 02إذا كان عدد مساكن الطلبة )الذكور( خارج الحرم الجامعي )حقل

 ( = صفر والعكس16)حقل  عدد الطلبة في مساكن الطلبة )الذكور( خارج الحرم الجامعي (، و12الحرم الجامعي )حقل 

 

 الوصف  اسم الحقل م

13 
 الطلبة )اإلناث(عدد الطالبات في مساكن  

 خارج الحرم الجامعي

ناث التابعة للمؤسسة التعليمية خارج إلعدد الطالبات مساكن الطالبات ا

 الحرم الجامعي  سواء أكانت ملك للمؤسسة أو مستأجرة

 قواعد التدقيق اآللي   

  عدد غرف مساكن الطلبة )اإلناث( خارج الحرم ( = صفر ، فإن 02)حقل  عدد مساكن الطلبة )اإلناث( خارج الحرم الجامعيإذا كان

 ( = صفر والعكس13خارج الحرم الجامعي )حقل  )اإلناث( (، وعدد الطالبات في مساكن الطلبة13)حقل  الجامعي

 

 

 

 الوصف  اسم الحقل م

10 
عدد الطلبة في مساكن الطلبة 

 )الذكور( داخل الحرم الجامعي

عدد الطلبة في  مساكن الطلبة الذكور التابعة للمؤسسة التعليمية داخل الحرم 

 )ضمن أو داخل  المبنى الرئيسي للمؤسسة التعليمية(الجامعي 

  قواعد التدقيق اآللي  

  داخل  ( = صفر ، فإن عدد غرف مساكن الطلبة )الذكور(06إذا كان عدد مساكن الطلبة )الذكور( داخل الحرم الجامعي )حقل

 ( = صفر والعكس10)حقل  عدد الطلبة في مساكن الطلبة )الذكور( داخل الحرم الجامعي ( ، و10الحرم الجامعي )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

11 
الطلبة عدد الطالبات في مساكن 

 ناث( داخل الحرم الجامعيإل)ا

ناث التابعة للمؤسسة التعليمية داخل إلعدد الطالبات مساكن الطالبات ا

 )ضمن أو داخل  المبنى الرئيسي للمؤسسة التعليمية(الحرم الجامعي 

  قواعد التدقيق اآللي  

  عدد غرف مساكن الطلبة )اإلناث( داخل ( = صفر ، فإن 03)حقل  عدد مساكن الطلبة )اإلناث( داخل الحرم الجامعيإذا كان

 ( = صفر والعكس11داخل الحرم الجامعي )حقل  (، وعدد الطالبات في مساكن الطلبة )اإلناث(11)حقل  الحرم الجامعي
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 الوصف  اسم الحقل م

12 
 عدد مساجد/قاعات الصالة

 الذكور
 .مساجد/قاعات الصالة

12 
 عدد مساجد / قاعات الصالة 

 لإلناث
 .مساجد / قاعات الصالة

  قواعد التدقيق اآللي  

  ( بنعم فإن عدد مساجد/قاعات الصالة للذكور في 30اذا كان جواب سؤال هل يوجد مسجد / قاعات للصالة بالمؤسسة )حقل

 ن ال يساوي صفرأ( يجب 12و عدد مساجد/قاعات الصالة لإلناث في المؤسسة )حقل أ( 12المؤسسة )حقل 

  ( ب ال فإن عدد مساجد/قاعات الصالة للذكور في 30اذا كان جواب سؤال هل يوجد مسجد / قاعات للصالة بالمؤسسة )حقل

 اوي صفرن يسأ( يجب 12( و عدد مساجد/قاعات الصالة لإلناث في المؤسسة )حقل 12المؤسسة )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

 تمثل عدد الصاالت الرياضية المغلقة للجنسين في المؤسسة التعليمية. عدد الصاالت الرياضية في المؤسسة 33

  قواعد التدقيق اآللي 

  مساحة الصالة الرياضية )بالمتر ( ال يساوي صفر فإن 33)حقل   الصاالت الرياضية في المؤسسةإذا كان عدد

 .( ال يساوي صفر120)حقل  )المربع

  حقل  )مساحة الصالة الرياضية )بالمتر المربعيساوي صفر فإن ( 33)حقل   الصاالت الرياضية في المؤسسةإذا كان عدد(

 .يساوي صفر ( 120

 الوصف  اسم الحقل م

20 
عدد النسخ الورقية من المصادر 

 والمراجع المتوفرة لدى المؤسسة
 والمصادر الورقية المتوفرة لدى المؤسسة التعليمية.العدد الكلي للمراجع 

  قواعد التدقيق اآللي 

  ( ال يساوي صفر فإن عدد النسخ الورقية من المصادر والمراجع المتوفرة لدى 22إذا كان عدد المكتبات )حقل

 ( ال يساوي صفر20)حقل  المؤسسة

 الوصف  اسم الحقل م

22 
عدد الباحثين في المشاريع 

 الممولة

عدد الباحثين في المشاريع الممولة من قبل المؤسسة التعليمية أو مجلس 

 .كاديمي البحث العلمي أو جهة اخرى خالل العام األ

  قواعد التدقيق اآللي  

  البحث ( أو عدد مشاريع البحث الممولة من قبل مجلس 20إذا كان عدد مشاريع البحث الممولة من قبل المؤسسة التعليمية ) حقل

 ( ال يساوي صفر22( ال يساوي صفر فإن عدد الباحثين في المشاريع الممولة )حقل 21العلمي أو جهة آخرى )حقل 
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 الوصف  اسم الحقل م

26 
عدد مجموعات األنشطة الطالبية 

 الالصفية
 عدد مجموعات األنشطة الطالبية الالصفية خالل العام األكاديمي

23 
مجموعات  د الطلبة المشاركين فيعد

 نشطة الطالبية الالصفيهاأل

الطالبية الالصفيه خالل نشطة ألعدد الطلبة المشاركين في مجموعات ا

 .كاديميالعام األ

  قواعد التدقيق اآللي  

  الطلبة المشاركين في مجموعات األنشطة   ( ال يساوي صفر فإن عدد26إذا كان عدد مجموعات األنشطة الطالبية الالصفية )حقل

 والعكس ( ال يساوي صفر23الطالبية الالصفية )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

22 
عدد الطلبة المشاركين في دورات التعليم 

 المستمر
 .عدد المشاركين في دورات التعليم المستمر خالل العام االكاديمي

  قواعد التدقيق اآللي  

  ( ال 22عدد الطلبة المشاركين في دورات التعليم المستمر )حقل  فإن صفر( ال يساوي 22إذا كان عدد دورات التعليم المستمر )حقل

 صفر  يساوي

 الوصف  اسم الحقل م

 عدد دورات التوجيه الوظيفي 100

عدد دورات التوجيه الوظيفي التي نظمتها المؤسسة التعليمية خالل العام 

البحث عن األكاديمي للطلبة قبل تخرجهم  )كتابة السيرة الذاتية، طرق 

 فرصة عمل، ....إلخ(

101 
عدد الطلبة المشاركين في دورات التوجيه 

 الوظيفي

عدد الطلبة المشاركين في دورات التوجيه الوظيفي التي تنظمها 

 .المؤسسة التعليمية خالل العام االكاديمي

  قواعد التدقيق اآللي  

 صفر فإن عدد الطلبة المشاركين في دورات التوجيه الوظيفي ( ال يساوي 100عدد دورات التوجيه الوظيفي )حقل  إذا كان

 والعكس ( ال يساوي صفر101)حقل
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 الوصف  اسم الحقل م

101 
ت المطروحة للمرحلة اعدد المساق

 الجامعية االولى

إجمالي عدد المساقات / المواد المطروحة للعام األكاديمي)بما فيها السنة 

الجامعية األولى )الدبلوم المهني، الدبلوم، الدبلوم  التحايرية( للمرحلة

 المتقدم، البكالوريوس، شهادة تخصصية قبل البكالوريوس(

  قواعد التدقيق اآللي  

 ( أكبر من أو تساوي إجمالي المساقات التي نجح فيها 101ب أن يكون عدد المساقات المطروحة للمرحلة الجامعية األولى )حقل يج

 (103في المرحلة الجامعية األولى )حقل جميع الطلبة 

 الوصف  اسم الحقل م

106 
عدد المساقات المطروحه لمرحلة 

 الدراسات العليا

)بما فيها السنة  المطروحة للعام األكاديمي / الموادإجمالي عدد المساقات

 التحايرية( لمرحلة الدراسات العليا.

  قواعد التدقيق اآللي  

  ( أكبر من أو تساوي إجمالي المساقات التي نجح فيها جميع الطلبة 106المساقات المطروحة للدراسات العليا )حقليجب أن يكون عدد

 (102في مرحلة الدراسات العليا )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

210 
مجموع األبحاث المنشورة من قبل طلبة 

 الدراسات العليا

ومقيمة وتطبع ورقياً  عدد األبحاث المنشورة في مجالت علمية متخصصة

 أو ورقياً وإلكترونياً معاً خالل العام األكاديمي

  قواعد التدقيق اآللي  

 دراسات فإن مجموع األبحاث المنشورة من قبل طلبة ال 0( = 106إذا كان عدد المساقات المطروحة للدراسات العليا )حقل

 0( = 102العليا)رمز

 الوصف  اسم الحقل م

116 
الحاسب اللي المخصصة جهزة عدد أ

 ألغراض إدارية

عدد األجهزة المستخدمة من قبل اإلداريين واألجهزة المخصصة 

 ألغراض إدارية

  قواعد التدقيق اآللي  

  (01( أقل من عدد أجهزة الحاسب اللي )حقل 116يجب أن يكون عدد أجهزة الحاسب اللي المخصصه ألغراض إدارية )حقل 
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 الوصف  اسم الحقل م

113 
عدد أجهزة الحاسب اللي لالستخدام العام 

 للطلبة

عدد أجهزة الحاسب اللي التي بإمكان الطالب أن يستخدمها خارج 

 وقت المحاضرات

  قواعد التدقيق اآللي  

  (01)حقل ( أقل من عدد أجهزة الحاسب اللي 113يجب أن يكون عدد أجهزة الحاسب اللي المتاحة لألستخدام العام للطلبة )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

112 
عدد أجهزة الحاسب اللي المخصصة 

 ألغراض تدريسية

عدد أجهزة الحاسب اللي التي تستخدم في قاعات المحاضرات 

ومختبرات الحاسوب المخصصة ألغراض تدريسية )تدريس فقط + 

تدريس واستخدام عام للطالب في نفس الوقت(، باإلضافة الى عدد 

 المستخدمة من قبل األكاديمييناألجهزة 

  قواعد التدقيق اآللي  

  (01( أقل من عدد أجهزة الحاسب اللي )حقل 112يجب أن يكون عدد أجهزة الحاسب اللي المخصصة الغراض تدريسية )حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

112 
عدد أجهزة الحاسب اللي المتصلة 

 باالنترنت
 عدد

  قواعد التدقيق اآللي  

  ( أقل من او يساوي عدد أجهزة الحاسب اللي )حقل 112يجب أن يكون عدد أجهزة الحاسب اللي المتصلة باالنترنت )حقل

01 ) 

 الوصف  اسم الحقل م

 مساحة الصالة الرياضية )بالمتر المربع( 120
 إجمالي مساحة الصالة الرياضية ) الصاالت( 

 .بالمتر المربع

  قواعد التدقيق اآللي  

  ( أقل من المساحة اإلجمالية لألرض التي بنيت عليها 120يجب أن تكون مساحة الصالة الرياضية )بالمتر المربع( )حقل

 ( 32المؤسسة ومرافقها ) حقل 
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 الوصف  اسم الحقل م

121 
ماكن الترفيهية مساحة المطاعم واأل

 المتر المربع()ب

 ماكن الترفيهية  وقاعات االستراحة لي مساحة المطاعم واألإجما

 .المتر المربع()ب

  قواعد التدقيق اآللي  

  ( أقل من المساحة اإلجمالية لألرض التي بنيت عليها 121يجب أن تكون مساحة المطاعم واألماكن الترفيهية )بالمتر المربع( )حقل

 (32المؤسسة ومرافقها ) حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

120 
الشكاوى والتظلمات األكاديمية التي عدد 

 حسمت لصالح الطلبة
 .عدد الشكاوى والتظلمات األكاديمية التي حسمت لصالح الطلبة

  قواعد التدقيق اآللي  

  ( أقل من أو يساوي عدد الشكاوي 120يجب أن يكون عدد الشكاوى والتظلمات األكاديمية التي حسمت لصالح الطلبة )حقل

 (123األكاديمية المقدمة من الطلبة )حقل والتظلمات 

 الوصف  اسم الحقل م

126 
عدد الشكاوى والتظلمات الخدمية التي 

 حسمت لصالح الطلبة
 .عدد الشكاوى والتظلمات الخدمية التي حسمت لصالح الطلبة

  قواعد التدقيق اآللي  

  ( أقل من أو يساوي عدد الشكاوي 126الطلبة )حقل يجب أن يكون عدد الشكاوى والتظلمات الخدمية التي حسمت لصالح

 .(121والتظلمات الخدمية المقدمة من الطلبة )حقل 
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 : البنية التحتية للمؤسسة التعليميةالتعريفية وبيانات القوائم المرتبطة بحقول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيالت اإلنترنتقائمة 

 توصيالت اإلنترنتالحقول المرتبطة بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 اإلتصال المباشر 1

 خط مشترك رقمي 2

 مستأجر خط 3

 ال يوجد 4

 اإلتصال المباشر وخط رقمي مشترك 1

 اإلتصال المباشر وخط مستأجر 6

 خط رقمي مشترك وخط مستأجر 3

 قائمة نعم / ال

 بالقائمة :   ةل المرتبطوالحق

 (34)حقل بالمؤسسة قاعات للصالةهل يوجد مسجد /  .2

 (35)حقل بالمؤسسة /مطعمهل يوجد مقهى .1

 (74)حقل هل يوجد مركز توجيه مهني .3

 (75)حقل هل  يوجد مركز لمتابعة الخريجين بالمؤسسة .4

 (222)حقل لكتروني للموظفينإهل توفر المؤسسة التعليمية بريد  .5

 (221)حقل لكتروني للطلبةإهل توفر المؤسسة التعليمية بريد  .6

 (223)حقل هل يوجد للمؤسسة موقع إلكتروني رسمي .7

 (224)حقل هل يوجد بالمؤسسة مكتبة رقمية .7

 (225)حقل هل يوجد بالمؤسسة مركز لإلرشاد الطالبي .9

 الوصف العربي الرمز

 نعم 1

 ال 2

 قائمة نوع المبنى

 نوع المبنىالحقل المرتبط بالقائمة :  

 الوصف العربي الرمز

 مستأجر 1

 ملك للمؤسسة  2

 مستأجر وملك للمؤسسة 3
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 حقل(: 57حقول بيانات الطلبة ) 

 طول الحقل نوع الحقل حالة اإلستيفاء اسم الحقل م

 Character 13 إجباري رقم الطالب الجامعي 1

 Number 13 إجباري الرقم المدني 2

 Character 40 إجباري اإلسم األول 3

 Character 40 إجباري اإلسم الثاني 0

 Character 40 اختياري اإلسم الثالث 1

 Character 40 اختياري اإلسم الرابع 6

 Character 40 إجباري القبيلة/العائلة 3

 Date 10 إجباري تاريخ الميالد 2

 Number 5 إجباري مكان الميالد 2

 Number 1 إجباري النوع 10

 Number 13 إجباري رقم الهاتف المحمول 11

 Number 13 اختياري آخر للطالب رقم هاتف 12

 Character 50 إجباري البريد اإللكتروني 13

 Number 5 إجباري الموطن االصلي 10

 Number 5 إجباري الجنسية 11

 Number 2 اجباري الديانة 16

 Number 3 إجباري نوع الشهادة 13

 Number 5 إجباري الوالية 12

 Number 3 إجباري اإلعاقة 12

 Number 3 إجباري نوع اقامة الطالب 20

 Number 1 إجباري الحالة الزواجية 21

 Number 3 إجباري أعلى مؤهل عند التسجيل 22

 Number 3 إجباري المؤهل المطلوب 23

 Number 3 إجباري المؤهل الحاصل عليه 20

 Number 4 إجباري المعدل التراكمي 21

 Number 3 إجباري المؤهلتقدير  26

 Number 3 إجباري أسم الكلية 23

 Number 2 إجباري التخصص الرئيسي 28

 Number 5 إجباري التخصص الفرعي 29

 Number 6 إجباري التخصص الدقيق 30

 Number 2 إجباري نوع التمويل 31
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 Date 10 إجباري تاريخ اإللتحاق بالمؤسسة 32

 Number 1 إجباري للطالبالسنه الدراسية  33

 Number 1 إجباري عدد سنوات البرنامج الدراسي 30

 Number 2 إجباري حالة الطالب 31

 Number 3 إجباري يالحالة الدراسية للطالب الجديد بالتعليم العال 36

 Number 4 إجباري سنة مغادرة آخر مؤسسة تعليمية أو مدرسة 33

32 
مدرسة غادرها نوع آخر مؤسسة تعليمية أو 

 الطالب
 Number 1 إجباري

 Number 3 إجباري سبب المغادرة 32

 Date 10 إجباري تاريخ المغادرة 00

 Number 1 إجباري مصدر التمويل 01

 Number 1 إجباري طبيعة الدراسة 02

 Number 1 إجباري نوع الدراسة 03

 Number 4 إجباري العام األكاديمي للتاريخ المتوقع للتخرج 00

 Number 1 إجباري حالة الطالب العملية 01

 Number 3 إجباري نوع قطاع العمل 46

 Number 3 إجباري عدد التظلمات والشكاوي المقدمة من الطالب 47

 Number 1 إجباري حالة الطالب التدريبية 48

 Number 3 إجباري نوع التدريب للطالب 49

 Number 4 إجباري العام األكاديمي للتخرج 10

 Number 2 إجباري فئة الطالب 11

 Number 1 إجباري جهة القبول 12

 Number 2 إجباري عدد الجوائز الحاصل عليها الطالب 13

 Number 2 إجباري عدد براءات اإلختراع للطالب 10

 Number 2 إجباري عدد المشاركات في دورات التوجيه الوظيفي 11

 Number 1 إختياري الدولة 16

 Number 5 إختياري الجامعة 13
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  :تفاصيل حقول بيانات الطلبة

لحقول الطلبة هي قوائم االدخال المناسبة لكل حقل وستكون موحدة ( )التصنيف اإلحصائي( Valid Entry Listsالقوائم الصحيحة ) مالحظة:

 .يلدى جميع مؤسسات التعليم العال

 

 الوصف اسم الحقل م

 الطالب الجامعي رقم 1
أثناء تسجيله ويمكن كتابة هذا الحقل )كأرقام فقط( أو )رموز  يهو رقم الطالب في مؤسسة التعليم العال

 وأرقام ( حسب المتبع في المؤسسة.

 التدقيق: قواعد

 ( في نفس المؤسسة إال في حالة تغيير المؤهل الحاصل عليه، إذا كان أعلى مؤهل عند التسجيل 1)حقل  الجامعي عدم تكرار رقم الطالب

 في البيان الثاني يساوي المؤهل الحاصل عليه في البيان األول وإذا أختلفت حالة الطالب.

 

 الوصف اسم الحقل م

 الرقم المدني 2

الرقم المدني يعتبر رقم فريد لكل طالب. بالنسبة للطلبة العمانيين يكون الرقم المدني )رقم البطاقة 

رقم جواز السفر رقم بطاقة اإلقامة أو  الشخصية(، أما بالنسبة لطلبة دول مجلس التعاون فإنه يتم ادخال 

 ،أما بالنسبة للطلبة األجانب يكون رقم بطاقة اإلقامة.

 التدقيق اآلليقواعد 

  (، وإذا أختلفت حالة 20( في نفس المؤسسة إال في حالة تغيير المؤهل الحاصل عليه )حقل 2عدم تكرار الرقم المدني للطالب )حقل

 (31الطالب )حقل 

  ( 10،2،2،3،0،3،2،1)( متساوية في الحاالت التالية فقط 31(، إذا كانت حالة الطالب )حقل 2عدم تكرار الرقم المدني للطالب )حقل

 ( متساوي30والتخصص الدقيق )حقل 

 

 الوصف اسم الحقل م

 اإلسم األول 3

 هذه الحقول تمثل أسم الطالب الرباعي مع القبيلة

 اإلسم الثاني 0

 اإلسم الثالث 1

 اإلسم الرابع 6

 القبيلة/العائلة 3

 قواعد التدقيق اآللي

  والثاني والقبيلة/العائلة  أما الحقلين: االسم الثالث والرابع فإنهما اختياريين وفي حالة عدم وجود يجب استيفاء الحقول: االسم االول

 القبيلة/العائلة  للطالب يستعاض عنها باإلسم الثاني.

  (0أو الثاني )حقل  (1( و في حال عدم وجود القبيلة/العائلة للطالب يستعاض عنها باالسم الثالث )حقل 3يجب استيفاء القبيلة/العائلة )حقل 
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 الوصف اسم الحقل م

 هذا الحقل يمثل تاريخ ميالد الطالب تاريخ الميالد 2

  قواعد التدقيق اآللي

 يجب استيفاء هذا الحقل بشكل تاريخDD/MM/YYYY . 

  (32)حقل( مع تاريخ اإللتحاق بالمؤسسة 2عاما بمقارنة تاريخ الميالد )حقل  16يجب ان اليقل عمر الطالب عن 

  01/01/1200أقل من  (2تاريخ الميالد )حقل  يجب أن ال يكون 

 الوصف اسم الحقل م

 مكان الميالد هو موقع والدة الطالب مكان الميالد 2

 قواعد التدقيق:

 يجب استيفاء مكان الميالد من قائمة الواليات او قائمة الدول بإستثناء سلطنة عمان 

 الوصف اسم الحقل م

 هذا الحقل يمثل نوع )جنس( الطالب النوع 10

 قواعد التدقيق اآللي 

  من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة النوعيتم استيفاء هذا الحقل 

 قائمة النوع

 النوعالحقل المرتبط بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 ذكر 1

 أنثى 2

 الوصف اسم الحقل م 

 يمثل رقم الهاتف المحمول للطالبالحقل  رقم الهاتف المحمول 11

 قواعد التدقيق اآللي

  حقل( ( بالرقم )11يجب أن يبدأ رقم الهاتف المحمولNNNNNNN9 أوفتح الخط )NNNNNNNN (00NNN) 

  ( أكثر من مرتين في نفس الملف11ال يمكن تكرار رقم الهاتف المحمول )حقل 
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 الوصف اسم الحقل م

 محمول الحقل يمثل رقم هاتف آخر للطالب سواء كان هاتف ثابت أو رقم هاتف آخر للطالب 12

 قواعد التدقيق اآللي

 حقل اختياري 

 

 الوصف اسم الحقل م

 الحقل يمثل البريد اإللكتروني الخاص بالطالب البريد اإللكتروني 13

 قواعد التدقيق اآللي

  ( و ).( ( على عالمة13يجب أن يحتوي عنوان البريد االلكتروني )حقل@( 

  (  أكثر من مرتين في نفس الملف13ال يمكن تكرار البريد اإللكتروني )حقل 

       

 

 

 

  

 

 

 الوصف اسم الحقل م

 الموطن االصلي 14
الحقل يمثل الموطن األصلي للطالب، مثال: قد تكون جنسية الطالب عماني ولكن أصله من 

 )بإستثناء سلطنة عمان(دولة أخرى في هذه الحالة يختار رمز الدولة من قائمة الدول

 قواعد التدقيق اآللي 

 (101)صفحة  يجب استيفاء حقل الموطن األصلي من قائمة الدول فقط 

  (، فإن يجب 11113( ال تساوي عماني )رمز 11( في سنتين متتاليتين وإذا كانت جنسية الطالب )حقل 2إذا تساوى الرقم المدني للطالب)حقل

 (10)حقل أن يتساوى  الموطن األصلي 

 الوصف اسم الحقل م

 الحقل يمثل جنسية الطالب  الجنسية 15

  قواعد التدقيق اآللي

 (101)صفحة  يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة الدول 

 (11113الرمز) عمان سلطنة التساوي( 11حقل) الجنسية فإن( 11رمز) العمانيين لغير مقعد( = 31 حقل) التمويل نوع كان إذا 

 الوصف اسم الحقل م

 الحقل يمثل ديانة الطالب الديانة 16

 قواعد التدقيق اآللي 

  من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة الديانةيتم استيفاء هذا الحقل 
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 الديانةقائمة 

 الحقل المرتبط بالقائمة : الديانة

 الوصف العربي الرمز

 مسلم 1

 أخرى 22

 الوصف اسم الحقل م

 نوع الشهادة 13

، وفي حالة في الصف الثاني عشرالحقل يمثل نوع شهادة الطالب 

وجود مؤهالت أقل من مستوى  الصف الثاني عشر  يوضع رمز 

 (ال ينطبق ( الخاص بـ)100)

 قواعد التدقيق اآللي 

  نوع الشهادةقائمة من خالل إدخال الرمز المناسب من يتم استيفاء هذا الحقل . 

 (100رمز) الينطبق يساوي( 13حقل) الشهادة نوع فإن( 100رمز) ينطبق ال( = 22 حقل)التسجيل عند مؤهل أعلى كان إذا 

 قائمة نوع الشهادة

 الحقل المرتبط بالقائمة : نوع الشهادة

 الوصف العربي الرمز

 العامة )نظاميون(شهادة الثانوية  1

 شهادة الثانوية العامة )تعليم كبار( 2

 شهادة الثانوية العامة )الدراسات الحرة( 3

 شهادة دبلوم التعليم العام)نظاميون( 4

 شهادة دبلوم التعليم العام )تعليم كبار( 5

 شهادة دبلوم التعليم العام )الدراسات الحرة( 6

 والعلوم اإلسالميةشهادة دبلوم التعليم العام  7

 شهادة دبلوم التعليم العام للتربية الخاصة )نظاميون( 8

 شهادة دبلوم التعليم العام للتربية الخاصة )تعليم كبار( 9

 شهادة دبلوم التعليم العام التقنية لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية )ثنائية اللغة( 10

 الخاصة )ثنائية اللغة( شهادة دبلوم التعليم العام للمدارس 11

 (IGCSEالشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي ) 12

 (AS-Levelالمستوى العادي ) -شهادة دولية 13

 (A-Levelالمستوى المتقدم) -شهادة دولية 10

 (IBDدبلوم البكالوريا الدولية ) -شهادة دولية 15

 (IBCشهادة البكالوريا الدولية ) 16

 (APIDالدولي للوضع المتقدم )الدبلوم  17

 شهادة دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة )أحادية اللغة( 12

 شهادة معادلة لدبلوم التعليم العام للمدارس من خارج السلطنة 12

 ال ينطبق 100
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 الوصف اسم الحقل م

 الوالية 12

أما بالنسبة  في سلطنة عمان بالنسبة للطلبة العمانيين، الحقل يمثل عنوان الطالب الدائم

 ً أو الدولة )إذا  للطلبة غير العمانيين يوضع رمز الوالية التي يسكن فيها الطالب حاليا

 (يعيش خارج السلطنة

 قواعد التدقيق اآللي 

 من خالل إدخال رمز الوالية  الواليةحقل يتم استيفاء ، فإنه (11113تساوي عماني )رمز ( 11ا كانت جنسية الطالب )حقل إذ

 (103)من قائمة الواليات صفحة 

  ( وإذا كانت جنسية 001في بيانات البنية التحتية والتعريفية للمؤسسة( = والية البريمي ) 32إذا كان موقع المؤسسة )حقل

، فإن حقل الوالية (1)رمز ( = منتظم 03إذا كان نوع الدراسة )حقل و (11113( ال تساوي عماني )رمز 11الطالب )حقل 

( بالنسبة للطالب القاطنين في دولة اإلمارات العربية 11206( يقبل رمز دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط )12)حقل 

 (103)صفحة  المتحدة )العين( أو رمز من قائمة الواليات

 قائمة اإلعاقات

 نوع اإلعاقةالحقل المرتبط بالقائمة : 

 العربيالوصف  الرمز

 اإلبصار 1

 السمع 2

 النطق 3

 السمع والنطق معاً  4

 صعوبة التعلم 5

 التنقل من مكان لخر 7

 حركة الجسم 8

 اإلمساك باألشياء 9

 اإلعتناء بالنفس 10

 إعاقة بصرية وحركية 11

 صعوبات أخرى 99

 ال ينطبق )غير معاق( 100

 الوصف اسم الحقل م

 اإلعاقة 12
نببوع إعاقببة الطالببب إن وجببدت، وفببي حالببة عببدم وجببود أيببة إعاقببة يوضببع الحقببل يمثببل 

 ( الخاص ب)ال ينطبق(100الرمز )

  قواعد التدقيق اآللي

 من قائمة االعاقات اإلعاقة يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال رمز 

  أو الكلية لصحية والتمريض و الصيدلةاإذا كان مصدر البيان = مؤسسات التعليم العالي العسكرية و األمنية أومعاهد العلوم ،

 .( ال ينطبق، حيث أن هذه المؤسسات ال تقبل طلبة من فئة ذو اإلعاقات الخاصة100( = )12اإلعاقة حقل ) العسكرية التقنية فأن
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 الوصف اسم الحقل م

 الحقل يمثل نوع سكن الطالب أثناء دراسته نوع إقامة الطالب 20

 قواعد التدقيق اآللي

  يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة نوع اقامة الطالب

   ( اقامة داخل الحرم الجامعي بتمويل من المؤسسة 20نوع االقامة للطالب )حقل و (،2( = أنثى )رمز 10اذا كان النوع )حقل

في  03( ، فإن عدد مساكن الطالبات االناث داخل الحرم الجامعي )حقل 2الطالب )رمز( او اقامة داخل الحرم بتمويل من 1)رمز

بيانات البنية التحتية والتعريفية( ال يساوي  صفر

   ( اقامة داخل الحرم الجامعي بتمويل من المؤسسة 20(، ونوع االقامة للطالب )حقل 1( = ذكر )رمز 10اذا كان النوع )حقل

في بيانات  06الذكور داخل الحرم الجامعي )حقل  الطلبة(، فإن عدد مساكن ا2خل الحرم بتمويل من الطالب )رمز( او اقامة دا1)رمز

البنية التحتية والتعريفية( ال يساوي صفر

   ( ال يساوي إقامة داخل الحرم الجامعي بتمويل من المؤسسة 20اذا كان مصدر البيان مؤسسة خاصة  فان نوع اقامة الطالب )حقل

( 3( أو إقامة خارج الحرم الجامعي بتمويل من المؤسسة )رمز 1)رمز 

  ية أو معاهد العلوم الصحية و التمريض و الصيدلة إذا كان مصدر البيان = جامعة حكومية أو المديرية العامة لكليات العلوم التطبيق

و أو كلية العلوم الشرعية أو كليات التقنية أو مؤسسات التعليم العالي العسكرية واألمنية أو مراكز التدريب المهني وتأهيل الصيادين، أ

(  ال يساوي إقامة داخل 20إلقامة )حقل ( فإن نوع ا10( = مقعد حكومي )رمز 31الكلية العسكرية التقنية ، وكان نوع التمويل )حقل 

(0( أو إقامة خارج الحرم الجامعي بتمويل من الطالب )رمز 2الحرم الجامعي بتمويل من الطالب )رمز 

   (101( = غير مبين )رمز 20إذا كان مصدر البيان = المديرية العامة للبعثات فإن نوع إقامة الطالب )حقل



 الطالبنوع اقامة قائمة 

 الحقل المرتبط بالقائمة : نوع اقامة الطالب

 الوصف العربي الرمز

 إقامة داخل الحرم الجامعي بتمويل من المؤسسة 1

 إقامة داخل الحرم الجامعي بتمويل من الطالب 2

 إقامة خارج الحرم الجامعي بتمويل من المؤسسة 3

 إقامة خارج الحرم الجامعي بتمويل من الطالب 0

 إقامة مع األسرة 1

 (للطلبة الدارسين في الخارج فقطغير مبين )  101
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 الوصف اسم الحقل م

 الحقل يمثل الحالة الزواجية  للطالب  الحالة الزواجية 21

 قواعد التدقيق اآللي  

  نوع الحالة الزواجية قائمة  من خالل إدخال الرمز المناسب منيتم استيفاء هذا الحقل 

 قائمة نوع الحالة الزواجية

 الحقل المرتبط بالقائمة : الحالة الزواجية

 الوصف العربي الرمز

 أعزب 1

 متزوج 2

 مطلق 3

 أرمل 4

 الوصف اسم الحقل م

 أعلى مؤهل عند التسجيل 22

إذا كان أعلى و ،أكاديمي حصل عليه الطالب تعليمي أو الحقل يمثل أعلى مؤهل

، يوضع يختلف عن عناصر القائمةمؤهل للطالب عند تسجيله بالمؤسسة 

 الخاص بـ)ال ينطبق((100)رمز

 التدقيق اآلليقواعد 

  المؤهالت.قائمة من من خالل إدخال الرمز المناسب يتم استيفاء هذا الحقل  

 عند مؤهل أعلى فإن(, 1 رمز) العالي بالتعليم التحق أن له يسبق لم جديد طالب( = 36 حقل) الجديد للطالب الدراسية الحالة كانت إذا 

 (100 رمز) ينطبق ال أو( 1رمز) يعادلهما ما أو العامة الشهادة/العام التعليم دبلوم( =  22 حقل) التسجيل

 أو( 3رمز) السلطنة داخل حكومية عالي تعليم مؤسسه تساوي( 32 حقل) الطالب غادرها مدرسة أو تعليمية مؤسسة آخر نوع كان إذا 

 عند مؤهل أعلى فإن ،(6رمز) السلطنة خارج عالي تعليم مؤسسه أو( 0رمز) السلطنة داخل خاصة عالي تعليم مؤسسه

 (100 رمز) ينطبق ال أو( 1رمز) يعادلهما ما أو العامة الشهادة/العام التعليم دبلوم يساوي ال(  22حقل)التسجيل

 المؤهالتقائمة 

 بالقائمة : أعلى مؤهل عند التسجيلالحقل المرتبط 

 الوصف العربي الرمز

 دبلوم التعليم العام/الشهادة العامة أو ما يعادلهما 1

 دبلوم 2

 دبلوم متقدم/تخصصي 3

 بكالوريوس/ليسانس 4

/دبلوم الدراسات العليا 5  دبلوم عال 

 ماجستير 6

 دكتوراه 7

 البكالوريوس قبل شهادة تخصصية  8

 البكالوريوس بعد تخصصيةشهادة  9

 شهادة إنجاز/ سنة تحايرية 10

 / دبلوم مهنيشهادة مهنية 11

  ال ينطبق 100
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 الوصف اسم الحقل م

 المؤهل المطلوب 23
األكاديمي الذي يسعى الطالب للحصول عليه  التعليمي أو الحقل يمثل المؤهل

 .يأثناء دراسته في مؤسسات التعليم العال

 قواعد التدقيق اآللي 

  قائمة المؤهالتمن من خالل إدخال الرمز المناسب يتم استيفاء هذا الحقل 

 شهادة إنجاز/  أو ( ينطبق ال)ب الخاص( 100)الرمز أو( مايعادلهما او العامه الشهادة/العام التعليم دبلوم)ب الخاص( 1) الرمز وضع يمكن ال

 (23 حقل) المطلوب المؤهل حقل في (10)رمز  سنة تحايرية

 التطبيقية الكليات لجميع( 0 رمز) بكالوريوس يساوي أن يجب( 23 حقل) المطلوب المؤهل. 

 المؤهل المطلوب فإن   0( =بيانات البنية التحتية والتعريفيةفي  106ذا كان عدد المساقات المطروحة لمرحلة الدراسات العليا )حقل إ

/ دبلوم الدراسات العليا )رمز 23)حقل  ( 3( أو دكتوراه )رمز 6( أو ماجستير )رمز 1( ال يساوي دبلوم عال 

 مهني دبلوم/ مهنية شهادة يكون أن يجب( 23 حقل) المطلوب المؤهل فإن الصيادين، وتأهيل المهني التدريب مراكز=  البيان مصدر كان إذا 

 (11 رمز)

 ( فإن المؤهل 01(= )طالب جديد لم يسبق له أن إلتحق بالتعليم العالي()رمز36 لحالة الدراسية للطالب الجديد بالتعليم العالي )حقلإذا كانت ا

 (03( أو دكتوراه )رمز06( أو ماجستير)رمز01المطلوب ال يساوي دبلوم عالي/دبلوم الدراسات العليا )رمز

 المؤهالتقائمة 

 المؤهل المطلو الحقل المرتبط بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 دبلوم التعليم العام/الشهادة العامة أو ما يعادلهما 1

 دبلوم 2

 دبلوم متقدم/تخصصي 3

 بكالوريوس/ليسانس 4

/دبلوم الدراسات العليا 5  دبلوم عال 

 ماجستير 6

 دكتوراه 7

 البكالوريوس قبل شهادة تخصصية  8

 البكالوريوس بعد شهادة تخصصية 9

 شهادة إنجاز/ سنة تحايرية 10

 / دبلوم مهنيشهادة مهنية 11

 ال ينطبق 100
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 الوصف  اسم الحقل م

 المؤهل الحاصل عليه 20
األكاديمي الذي حصل عليه الطالب بعد  التعليمي أو الحقل يمثل نوع المؤهل

 التخرج من المؤسسة.

 ق اآلليقواعد التدقي

  قائمة المؤهالتمن من خالل إدخال الرمز المناسب يتم استيفاء هذا الحقل 

 ( 100( ال يساوي ال ينطبق )رمز20( فإنه يجب أن يكون المؤهل الحاصل عليه )حقل0( = متخرج )رمز 31إذا كانت حالة الطالب )حقل

 (10أو شهادة إنجاز/ سنة تحايرية )رمز ( 1أو دبلوم التعليم العام/الشهادة العامة أو ما يعادلهما )رمز 

 (100رمز) ينطبق ال( = 20 حقل) عليه الحاصل المؤهل يكون أن يجب فإنه( 0 رمز) متخرج تساوي ال( 31حقل)الطالب حالة كانت إذا 

  (100( = ال ينطبق )رمز 20، فإن المؤهل الحاصل عليه )حقل (100رمزال ينطبق ) = ( 26إذا كان تقدير المؤهل )حقل 

 عليه الحاصل فإن المؤهل  0( = بيانات البنية التحتية والتعريفية في 106عدد المساقات المطروحة لمرحلة الدراسات العليا )حقل  كان إذا 

/ دبلوم الدراسات العليا )رمز 20 حقل)  ( 3( أو دكتوراه )رمز 6( أو ماجستير )رمز 1(  ال يساوي دبلوم عال 

 فإن   0( = بيانات البنية التحتية والتعريفية في 102إجمالي المساقات التي نجح فيها جميع الطلبة لمرحلة الدراسات العليا )حقل  كان إذا

/ دبلوم الدراسات العليا )رمز20 حقل) عليه الحاصل المؤهل  ( 3( أو دكتوراه )رمز6( أو ماجستير )رمز1( ال يساوي دبلوم عال 

 مهنية شهادة يكون أن يجب( 20 حقل) عليه الحاصل المؤهل فإن الصيادين، وتأهيل المهني التدريب مراكز=  البيان مصدر كان إذا 

 (11 رمز) مهني دبلوم/

 المؤهالتقائمة 

 الحاصل عليه المؤهل الحقل المرتبط بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 دبلوم التعليم العام/الشهادة العامة أو ما يعادلهما 1

 دبلوم 2

 دبلوم متقدم/تخصصي 3

 بكالوريوس/ليسانس 4

/دبلوم الدراسات  5  العليادبلوم عال 

 ماجستير 6

 دكتوراه 7

 البكالوريوس قبل شهادة تخصصية  8

 البكالوريوس بعد شهادة تخصصية 9

 شهادة إنجاز/ سنة تحايرية 10

 / دبلوم مهنيشهادة مهنية 11

 ال ينطبق 100

 الوصف اسم الحقل م

 المعدل التراكمي 21
في المؤسسة التعليمية  عليها الطالبالحقل يمثل النسبة التراكمية التي حصل 

 حسب النظام المتبع بها.

 قواعد التدقيق اآللي

  من خالل إدخال المعدل التراكمي للطالب حسب المتبع بالمؤسسة.يتم استيفاء هذا الحقل 
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 الوصف  اسم الحقل م

 تقدير المؤهل 26
ي دراسته في مؤسسات التعليم العالالحقل يمثل التقدير الحاصل عليه الطالب بعد 

 حسب النظام المتبع بها.

  قواعد التدقيق اآللي  

  من خالل إدخال رمز من قائمة تقدير المؤهليتم استيفاء هذا الحقل.  

 (100 رمز) ينطبق ال يساوي ال( 26 حقل) المؤهل تقدير يكون أن يجب فإنه( 0 رمز) متخرج( = 31حقل)الطالب حالة كانت إذا 

 تقدير المؤهلقائمة 

 الحقول المرتبطة بالقائمة : تقدير المؤهل

 الوصف العربي الرمز

 امتياز مع مرتبة الشرف 1

 ممتاز 2

 جيد جدا 3

 جيد 4

 مقبول 5

 ضعيف 6

 ناجح 7

 ال ينطبق 100

 الوصف اسم الحقل م

 اسم الكلية 27

يدرس فيها الطالب. ففي حالة أن الطالب يدرس في يمثل هذا الحقل اسم الكلية التي 

أحد الجامعات فيتم ادراج اسم الكلية التي يدرس فيها الطالب في تلك الجامعة ، أما 

إذا كان يدرس في كلية معينة فيتم ادراج رمز اسم الكلية حسب قائمة الكليات التابعة 

 للجامعات

 قواعد التدقيق اآللي  

 (120فحة الكليات التابعة للجامعات )ص يتم استيفائه من قائمة 

 التعليمية المؤسسة الى تابع يكون ان يجب( 23 حقل)الكلية اسم لحقل الكلية رمز 

 الوصف  اسم الحقل م

 التخصص الرئيسي 28

الحقل يمثل التخصص الرئيسي الذي يدرسه الطالب ويسعى للحصول على 

( الخاص بـ)ال 22رمز)إذا كان الطالب لم يتخصص بعد، يوضع  مؤهل فيه.

 ينطبق(.

 قواعد التدقيق اآللي 

  الصادرة من الهيئة العمانية لالعتماد  التخصصاتمن خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة يتم استيفاء هذا الحقل(

 (111صفحة)(األكاديمي
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 الوصف  اسم الحقل م

 الفرعيالتخصص  29
الطالب ويسعى للحصول على الحقل يمثل التخصص الفرعي الذي يدرسه 

 . مؤهل فيه

 قواعد التدقيق اآللي 

  قائمة التخصصات )صادرة من الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي( من خالل إدخال الرمز المناسب من يتم استيفاء هذا الحقل

 (.111صفحة)

 ( 22222) ينطبق ال( = 22 حقل) الفرعي التخصص يكون أن يجب فإنه( 22) ينطبق ال(= 22حقل) للطالب الرئيسي التخصص كان إذا 

 ضمن( 22 حقل) الفرعي التخصص يكون أن يجب فإنه( 22) ينطبق ال يساوي ال( 22 حقل) للطالب الرئيسي التخصص كان إذا 

 .(22 حقل) الرئيسي للتخصص التابعة العناصر

 الوصف  اسم الحقل م

  .في المؤسسة التعليمية يدرسه الطالبهو مسمى التخصص الدقيق الذي  التخصص الدقيق 30

 قواعد التدقيق اآللي 

  (103)صفحة  قائمة التخصصات الدقيقة لكل مؤسسة تعليم عالي من خالل إدخال الرمز المناسب من يتم استيفاء هذا الحقل 

 للكلية تابع يكون ان يجب( 30 حقل) الدقيق التخصص رمز 

 ينطبق ال( = 30 حقل) الدقيق التخصص يكون أن يجب فإنه ( 22222) ينطبق ال( = 22 حقل) الفرعي للطالب التخصص كان إذا 

(222222) 

  ( ضمن 30( فإنه يجب أن يكون التخصص الدقيق )حقل 22222( ال يساوي ال ينطبق )22إذا كان التخصص الفرعي للطالب )حقل

 (22العناصر التابعة للتخصص الفرعي )حقل 

 (.222222)رمز ينطبق ال يساوي ال( 30 حقل) الدقيق التخصص فإن( 0)رمز متخرج( = 31لحق) الطالب حالة كانت إذا 
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 الوصف  اسم الحقل م

 الحقل يمثل نوع المقعد الدراسي للطالب أثناء الدراسة في المؤسسة.  نوع التمويل 31

 قواعد التدقيق اآللي 

  التمويلنوع قائمة من خالل إدخال الرمز المناسب من يتم استيفاء هذا الحقل. 

 الداخل في للدارسين خاصة نفقة يكون ان يجب( 31 حقل) التمويل نوع فان( 2 رمز) خاصة نفقة( = 01 حقل) التمويل مصدر كان اذا 

 (.13أو نفقة خاصة للدارسين في الخارج )رمز (10 رمز)

 وأمنية عسكرية جهات أو( 2رمز) أخرى حكومية جهات أو( 1رمز) العالي التعليم وزارة يساوي( 01 حقل) التمويل مصدر كان إذا 

)  السلطنة خارج من مصادر أو( 1 رمز) الخاص القطاع ومؤسسات شركات أو ،(0 رمز) الخاصة العالي التعليم مؤسسات أو( 3 رمز)

 .(22للموظف )رمز أو مقعد حكومي  (10 رمز) حكومي مقعد يساوي ال( 31 حقل) التمويل نوع فإن(   2رمز) الخاصة النفقة أو( 3رمز

  ( وكان مصدر البيان يساوي جامعة حكومية أو المديرية العامة لكليات 11113( تساوي عماني )رمز 11اذا كانت جنسية الطالب )حقل

العلوم الشرعية أوالكليات التقنية أو المؤسسات العسكرية واألمنية أو مؤسسات التعليم  كليةالعلوم التطبيقية أو معاهد العلوم الصحية أو 

( يجب ان ال يساوي 31العالي الخاصة أو مراكز التدريب المهني وتأهيل الصيادين، أو الكلية العسكرية التقنية فان نوع التمويل )حقل 

نفقة خاصة ، (2منحة خارجية جزئية )رمز ، (3منحة خارجية كاملة )رمز  ،(2بعثة خارجية جزئية )رمز ، (1)بعثة خارجية كاملة )رمز

 بعثة خارجية كاملة الرسوم الدراسية ،(13إعانه دراسية خارجية )رمز  ،(11مقعد لغير العمانيين )رمز ، (13للدارسين في الخارج )رمز 

 .((21، منحة خارجية كاملة الرسوم الدراسية )رمز (20)رمز 

 (، بعثة 10( يجب ان ال يكون مقعد حكومي )رمز 31ر البيان = مؤسسات التعليم العالي الخاصة،  فان نوع التمويل )حقل اذا كان مصد

( ,منحة خارجية 2(، منحة خارجية جزئية )رمز 3(، منحة خارجية كاملة )رمز 2(، بعثة خارجية جزئية )رمز 1خارجية كاملة )رمز 

(، اعانة دراسية 11( ، مقعد لغير العمانيين )رمز 13نفقة خاصة للدارسين في الخارج )رمز ( , 21كاملة الرسوم الدراسية )رمز 

 (22(، مقعد حكومي للموظف )رمز 20(، بعثة خارجية كاملة الرسوم الدراسية )رمز 13خارجية )رمز 

 (  0 رمز) الخاصة العالي التعليم مؤسسات يساوي( 01 حقل) التمويل مصدر وكان للبعثات العامة المديرية يساوي ال البيان مصدر كان إذا

 جزئية داخلية منحة أو( 2 رمز) كاملة داخلية منحة يساوي( 31 حقل) التمويل نوع فإن(    1رمز) الخاص القطاع ومؤسسات شركات أو

 .(20 رمز) الرسوم كاملة داخلية منحة أو( 22 رمز) موظف منحة أو( 16 رمز)

 جهات أو( 1 رمز) العالي التعليم وزارة يساوي( 01 حقل) التمويل مصدر وكان للبعثات العامة المديرية يساوي ال البيان مصدر كان إذا 

 أو( 3 رمز) كاملة داخلية بعثة يساوي( 31 حقل) التمويل نوع فإن(  3 رمز) واألمنية العسكرية المؤسسات أو( 2 رمز) أخرى حكومية

 كاملة داخلية بعثة أو( 6 رمز) المحدود للدخل داخلية بعثة أو( 1 رمز) اإلجتماعي لامانل داخلية بعثة أو( 0 رمز)  جزئية داخلية بعثة

( أو بعثة داخلية كاملة الرسوم مع مخصص 12أو إعانة دراسية داخلية )رمز  (21 رمز) موظف بعثة أو( 12 رمز) الدراسية الرسوم

 (.23( أو إعانة دراسية داخلية مع مخصص شهري )رمز26شهري )رمز 

 التمويل نوع فان للبعثات العامة المديرية يساوي البيان مصدر وكان( 11113 رمز) عماني يساوي( 11 حقل) الطالب جنسية كانت اذا 

 خارجية ، منحة(3 رمز) كاملة خارجية ، منحة(2 رمز) جزئية خارجية بعثة ،(1 رمز) كاملة خارجية بعثة) يكون ان يجب( 31 حقل)

 الدراسية الرسوم كاملة خارجية ، منحة(13 رمز) خارجية دراسية إعانه ،(13 رمز) الخارج في للدارسين خاصة ، نفقة(2 رمز) جزئية

 .(21بعثة موظف )رمز  ، (20 رمز) الدراسية الرسوم كاملة خارجية بعثة ،(21 رمز)

 ( فإن نوع التمويل )حقل 2( أو جهة أخرى بوزارة التعليم العالي )رمز 1( = مركز القبول الموحد ) رمز 12جهة القبول )حقل  تإذا كان

( أو نفقة خاصة 10( أو نفقة خاصة للدارسين في الداخل )رمز 22( أو منحة موظف )رمز 21( ال يساوي بعثة موظف )رمز 31

 (13للدارسين في الخارج )رمز 

 وكان مصدر البيان = جامعة حكومية أو معاهد العلوم الصحية والتمريض  (11113 رمز) (= عماني11نت جنسية الطالب)حقل اذا كا

ية، وكان والصيدلة أو كلية العلوم الشرعية أوالكليات التقنية والتطبيقية أو مراكز التدريب المهني وتأهيل الصيادين أو الكلية العسكرية التقن

( 11( أوشهادة مهنية/دبلوم مهني )رمز 0( او بكالوريوس )رمز 3( اودبلوم متقدم )رمز 2( = دبلوم )رمز 23)حقل المؤهل المطلوب 

 (10( = مقعد حكومي )رمز 31( فإن نوع التمويل )حقل 1( = مركز القبول الموحد )رمز12وكانت جهة قبول الطالب )حقل 

 ( يجب ان يكون مؤسسات التعليم العالي الحكومية 01كرية فإن مصدر التمويل )حقل إذا كان مصدر البيان = مؤسسات التعليم العالي العس

 (22= مقعد حكومي للموظف)رمز (31)حقل  ( ونوع التمويل6)رمز 
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 قائمة نوع التمويل

 نوع التمويل الحقل المرتبط بالقائمة :

 تعريفات الوصف العربي الرمز

 بعثة خارجية كاملة 1
تمنحها الحكومة للطلبة المؤهلين للدراسة خارج السلطنة للحصول على مؤهل تعليم عال  هي البعثة التي 

 بدعم مادي كامل

 بعثة خارجية جزئية 2
هي البعثة التي تمنحها الحكومة للطلبة المؤهلين للدراسة خارج السلطنة للحصول على مؤهل تعليم عال  

 بدعم مادي جزئي  

 بعثة داخلية كاملة 3
التي تمنحها الحكومة للطلبة المؤهلين للدراسة داخل السلطنة للحصول على مؤهل تعليم عال   هي البعثة

 بدعم مادي كامل) تشمل الرسوم الدراسية والمخصص الشهري(

 بعثة داخلية جزئية 4
هي البعثة التي تمنحها الحكومة للطلبة المؤهلين للدراسة داخل السلطنة للحصول على مؤهل تعليم عال  

 بدعم مادي جزئي ) جزء من الرسوم الدراسية بدون مخصص شهري(

5 
بعثة داخلية للامان 

 االجتماعي

هي البعثة التي تمنحها الحكومة لطلبة الامان االجتماعي المؤهلين للدراسة داخل السلطنة للحصول على 

 SFمثال: ، مؤهل تعليم عال  بدعم مادي كامل) تشمل الرسوم الدراسية والمخصص الشهري(

6 
بعثة داخلية لذوي الدخل 

 المحدود

هي البعثة التي تمنحها الحكومة لطلبة الدخل المحدود المؤهلين للدراسة داخل السلطنة للحصول على 

  SPمثال:، مؤهل تعليم عال  

 منحة خارجية كاملة 7

للطلبة المؤهلين  يمؤسسات التعليم العال وأهي المنحة المقدمة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص 

للدراسة في الخارج للحصول على مؤهل تعليم عال  بدعم مادي كامل ) تشمل الرسوم الدراسية 

 والمخصص الشهري وبعض البدالت األخرى(

 منحة خارجية جزئية 8
للطلبة المؤهلين  يمؤسسات التعليم العال وأهي المنحة المقدمة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص 

 الخارج  للحصول على مؤهل تعليم عال  بدعم مادي جزئي للدراسة في

 منحة داخلية كاملة 9

للطلبة المؤهلين  يمؤسسات التعليم العال وأمن مؤسسات وشركات القطاع الخاص هي المنحة المقدمة 

للدراسة داخل السلطنة للحصول على مؤهل تعليم عال  بدعم مادي كامل ) تشمل الرسوم الدراسية 

 الشهري(والمخصص 

 مقعد حكومي 10
هو المقعد المقدم من مؤسسات التعليم العال  الحكومية للطلبة المؤهلين للدراسة داخل السلطنة للحصول 

 على مؤهل تعليم عال  

13 
نفقة خاصة للدارسين في 

 الخارج
 الدراسة خارج السلطنة على نفقة الطالب للحصول على مؤهل تعليم عال  

14 
للدارسين في نفقة خاصة 

 الداخل
 الدراسة داخل السلطنة على نفقة الطالب للحصول على مؤهل تعليم عال  

 مقعد لغير العمانيين 15
هو المقعد المقدم من مؤسسات التعليم العال  الحكومية للطلبة غير العمانيين المؤهلين للدراسة داخل 

 السلطنة للحصول على مؤهل تعليم عال  

 جزئيةمنحة داخلية  16

للطلبة المؤهلين  يمؤسسات التعليم العال وأهي المنحة المقدمة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص 

للدراسة داخل السلطنة للحصول على مؤهل تعليم عال  بدعم مادي جزئي ) جزء من الرسوم الدراسية 

 بدون مخصص شهري(

 إعانة دراسية خارجية 17
الحكومة للطلبة المؤهلين الدارسين على نفقتهم الخاصة خارج السلطنة هي المساعدة المادية التي تقدمها 

 للحصول على مؤهل تعليم عال  

 إعانة دراسية داخلية 18
هي المساعدة المادية التي تقدمها الحكومة للطلبة المؤهلين الدارسين على نفقتهم الخاصة داخل السلطنة 

 للحصول على مؤهل تعليم عال  

19 
كاملة الرسوم بعثة داخلية 

 الدراسية

 ، هي البعثة التي تمنحها الحكومة للطلبة المؤهلين للدراسة داخل السلطنة للحصول على مؤهل تعليم عال 

 SA, SRمثال: ، ة فقطعلى أن تتحمل الحكومة الرسوم الدراسي

20 
بعثة خارجية كاملة 

 الرسوم الدراسية

، هي البعثة التي تمنحها الحكومة للطلبة المؤهلين  للدراسة خارج السلطنة للحصول على مؤهل تعليم عال 

 على أن تتحمل الحكومة الرسوم الدراسية فقط

 بعثة موظف 21
هي البعثة التي تمنحها الحكومة للطلبة "الموظفين" المؤهلين للحصول على مؤهل تعليم عال  في 

 مؤسسات التعليم العال  داخل السلطنة أو خارجها.

 منحة موظف 22
للطلبة "الموظفين"  يمؤسسات التعليم العال وأهي المنحة المقدمة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص 

 المؤهلين للحصول على مؤهل تعليم عال  في مؤسسات التعليم العال  داخل السلطنة أو خارجها.

للطلبة المؤهلين  يمؤسسات التعليم العال وأهي المنحة المقدمة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص منحة داخلية كاملة  20



63 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للدراسة داخل السلطنة للحصول على مؤهل تعليم عال  ) كامل الرسوم الدراسية فقط بدون مخصص  الرسوم الدراسية

 شهري

21 
منحة خارجية كاملة 

 الرسوم الدراسية

للطلبة المؤهلين  يمؤسسات التعليم العال وأهي المنحة المقدمة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص 

للدراسة خارج  السلطنة للحصول على مؤهل تعليم عال  ) كامل الرسوم الدراسية فقط بدون مخصص 

 شهري(

26 
بعثة داخلية كاملة الرسوم 

 مع مخصص شهري

تمنحها الحكومة للطلبة المؤهلين للدراسة داخل السلطنة للحصول على  كاملة الرسوم الدراسية هي بعثة

 ، ويتم صرف مخصص شهري لهم، وتكون غالباً لطلبة الامان اإلجتماعيمؤهل تعليم عال  

23 
إعانة دراسية  داخلية مع 

 مخصص شهري

لخاصة داخل السلطنة هي المساعدة المادية التي تقدمها الحكومة للطلبة المؤهلين الدارسين على نفقتهم ا

ً لطلبة الامان للحصول على مؤهل تعليم عال   ، ويتم صرف مخصص شهري لهم، وتكون غالبا

 اإلجتماعي

 مقعد حكومي للموظف 28
المؤهلين للدراسة داخل السلطنة  "الموظفين" هو المقعد المقدم من مؤسسات التعليم العال  الحكومية للطلبة

 للحصول على مؤهل تعليم عال  
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 الوصف  اسم الحقل م

 طالب بالمؤسسة التعليمية التاريخ بدء دراسة  وهوتحاق لتاريخ اإلالحقل يمثل   المؤسسةتاريخ االلتحاق ب 32

 قواعد التدقيق اآللي 

       يتم استيفاء هذا الحقل على شكلDD\MM\YYYY 

 ضمن يكون( 32حقل) بالمؤسسة االلتحاق تاريخ فإن( 2رمز) المؤسسة إلى منتقل أو( 1رمز) جديد( = 31حقل) الطالب حالة كانت إذا 

 للمؤسسة الموضح في بيانات البنية التحتية والتعريفية للمؤسسة. األكاديمي العام وانتهاء بداية تاريخ

 (33حقل) مدرسة أو تعليمية مؤسسة آخر مغادرة أو يساوي سنة من أكبر( 32 حقل) بالمؤسسة اإللتحاق تاريخ يكون أن يجب 

 التعريفيةالبنية التحتية و بيانات في 0 حقل) المؤسسة تأسيس سنة ويمن أو يسا أكبر( 32حقل) بالمؤسسة اإللتحاق تاريخ يكون أن يجب 

 (للمؤسسة

 البنية التحتية  بيانات في 33حقل) للمؤسسة األكاديمي العام انتهاء تاريخ بعد(( 32حقل) بالمؤسسة االلتحاق تاريخ) حقل يكون أن يجوز ال

 (للمؤسسة التعريفيةو

  ( في سنتين متتاليتين فإنه يجب أن يتساوى تاريخ اإللتحاق 22( وأعلى مؤهل عند التسجيل )حقل 2إذا تساوى الرقم المدني للطالب )حقل

 (32بالمؤسسة )حقل 

 ( أو على مقعد الدراسة )رمز 2( أو عائد للدراسة بعد تأجيل )رمز 2( = عائد للدراسة بعد انسحاب )رمز 31إذا كانت حالة الطالب )حقل

( يجب أن ال يكون ضمن تاريخ بداية وانتهاء العام األكاديمي للمؤسسة 32تاريخ االلتحاق بالمؤسسة )حقل ( فإن10( أو إعادة قيد )رمز 3

 الموضح في بيانات البنية التحتية والتعريفية للمؤسسة.

   

 فئة الطالب

دخل محدود 

 أو أخرى

 فئة الطالب

ضمان 

 إجتماعي

 فئة الطالب

ضمان 

 إجتماعي فقط

 فئة الطالب

دخل محدود 

 فقط

نوع التمويل 

بعثة داخلية 

كاملة الرسوم 

  الدراسية )رمز

12)  

 نوع التمويل

لة بعثة داخلية كام

الرسوم مع 

 مخصص شهري

(26)رمز   

نوع التمويل 

بعثة داخلية 

للامان 

االجتماعي 

(1)رمز   

 نوع التمويل

ي بعثة داخلية لذو

المحدود الدخل 

(6)رمز   
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 قائمة السنة الدراسية للطالب

 الحقل المرتبط بالقائمة : السنة الدراسية للطالب

 الوصف العربي الرمز

 سنة تحايرية 1

 سنة أولى في البرنامج األكاديمي 2

 سنة ثانية  في البرنامج األكاديمي 3

 سنة ثالثة  في البرنامج األكاديمي 4

 سنة رابعة في البرنامج األكاديمي 5

 سنة خامسة  في البرنامج األكاديمي 6

 سنة سادسة في البرنامج األكاديمي 7

 البرنامج األكاديمي سنة سابعة  في 8

 سنة ثامنة وما فوق في البرنامج األكاديمي 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصف   اسم الحقل م

 السنه الدراسية للطالب 33

احتسابها من خالل ، ويتم هذا الحقل يمثل السنة الدراسية للطالب في البرنامج

المواد أو الساعات المعتمدة التي اجتازها الطالب خالل دراسته، وال تحسب من 

 خالل تاريخ التحاق الطالب بالمؤسسة

 قواعد التدقيق اآللي

  من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة السنة الدراسية للطالب. يتم استيفاء هذا الحقل 

 (.30حقل) الدراسي البرنامج سنوات عدد( 33حقل) للطالب الدراسية السنة تتجاوز ال أن يجب 

 التحق أن له يسبق لم جديد طالب(= )36حقل)العالي بالتعليم الجديد للطالب الدراسية والحالة( 1رمز) جديد( = 31حقل)الطالب حالة كانت إذا 

 (.1رمز) تحايرية سنة أو( 2رمز) اولى سنة=  تكون أن يجب( 33 حقل) للطالب الدراسية السنه فإن( 1رمز() العالي بالتعليم

 والتخصص متساوي( 22 حقل) الرئيسي والتخصص متساوي( 23 حقل) المطلوب المؤهل وكان متتاليتين سنتين في للطالب بيان ورد اذا 

 الالحقة السنة في تكون ان يجب( 33 حقل) للطالب الدراسية السنة فان متساوي،( 30 حقل) الدقيق والتخصص متساوي(  22 حقل) الفرعي

 .السابقة السنة في هو لما تساوي أو من سنة واحدة أو سنتين أكبر

  (01( ال تساوي سنة تحايرية )رمز 33( فإن السنة الدراسية للطالب )حقل 00( = خريج )رمز 31إذا كانت حالة الطالب )حقل 

 ( أو 01المؤهل المطلوب يساوي دبلوم عالي/دبلوم الدراسات العليا )رمز إذا كان مصدر البيان ال يساوي المديرية العامة للبعثات وكان

  (1( ال تساوي سنة تحايرية )رمز33(، فإن السنه الدراسية للطالب )حقل 03( أو دكتوراه )رمز06ماجستير)رمز
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 الوصف  اسم الحقل م

 عدد سنوات البرنامج الدراسي 34

الحقل يمثل عدد سنوات البرنامج الدراسي الذي يدرسه الطالب باإلضافة إلى 

 .السنة التحايرية

 0إذ ا كان عدد سنوات مؤهل البكالوريوس في مؤسسة ما =  على سبيل المثال:

 سنوات. 1سنوات + السنة التحايرية ، فإن عدد سنوات المؤهل الدراسي= 

  مالحظة:

السنة التحايرية ال تمثل السنة األولى للبرنامج الدراسي وإنما تمثل  -

 السنة التي تسبق األولى.

إلنهاء البرنامج كعدد  ال يتم إحتساب الفترة التي يحتاجها الطالب -

 لسنوات البرنامج الدراسي.

عدد سنوات البرنامج الدراسي: هو عدد ثابت لجميع الطلبة حسب  -

 المعتمد في خطة المؤسسة التعليمية.

 قواعد التدقيق اآللي 

  على شكل رقم.يتم استيفاء هذا الحقل 

 (30 حقل) الدراسي البرنامج سنوات عدد لحقل 0 القيمة النظام يقبل ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 . للطالب في المؤسسة التعليمية خالل العام األكاديمي المحدد حاليالحقل يمثل الوضع ال حالة الطالب 31

 قواعد التدقيق اآللي 

  من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة حالة الطالب.يتم استيفاء هذا الحقل 

 سنة 12 من اكبر الطالب عمر يكون ان يجب (0)رمز متخرج= ( 31 حقل) الطالب حالة كانت اذا 

 عائد أو( 3 رمز) أومؤجل( 1رمز) جديد طالب( = 31 حقل) الطالب حالة وكانت السابقة االكاديمية السنة في للطالب بيان ورد اذا 

أو  (3 رمز) الدراسة مقعد على أو( 2 رمز) المؤسسة إلى منتقل أو( 2 رمز) تأجيل بعد للدراسة عائد أو( 2 رمز) انسحاب بعد للدراسة

 الالحقة السنة في للطالب بيان يوجد ان البد فإنه (،10إعادة قيد )رمز 

 بعد للدراسة عائد أو( 2 رمز) تأجيل بعد للدراسة عائد( = 31 حقل) الطالب حالة وكانت السابقة األكاديمية السنة في لطالب بيان ورد اذا 

 بعد للدراسة عائد الالحقة األكاديمية السنة في( 31 حقل) الطالب حالة تساوي ال ان يجب (، فإنه10أو إعادة قيد )رمز  (2 رمز)انسحاب

 (10أو إعادة قيد )رمز  (2 رمز)انسحاب بعد للدراسة عائد أو( 2 رمز) تأجيل

 حقل) الطالب حالة فإن( 1 رمز)جديد تساوي السابقة السنة في( 31 حقل) الطالب حالة وكانت متتاليتين سنتين في للطالب بيان ورد اذا 

 (1 رمز) جديد تساوي ال الالحقة السنة في( 31

 حقل) المغادرة سبب وكان( 1رمز) للدراسة تارك( = 31 حقل) الطالب حالة وكانت السابقة االكاديمية السنة في للطالب بيان ورد اذا 

 الالحقة االكاديمية السنة في للطالب بيان يرد ال ان يجب فانه( 1 رمز) الوفاة( = 32

  ( أو متخرج 2( أو منتقل إلى المؤسسة )رمز 1إذا لم يرد بيان للطالب في السنة السابقة فإن حالته في السنة الالحقة = طالب جديد )رمز

( أو نقل من خارج 3( أو مؤجل )رمز 6( أو منتقل من المؤسسة )رمز 1( أو تارك للدراسة )رمز 10( أو إعادة قيد )رمز 0)رمز 

 (11السلطنة إلى داخل السلطنة )رمز
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 حالة الطالبقائمة 

 حالة الطالبالحقل المرتبط بالقائمة : 

 تعريفات الوصف العربي الرمز

 طالب جديد 1
الطالب الذي التحق بالمؤسسة التعليمية في الفصل الدراسي األول أو الثاني أو الصيفي من العام األكاديمي 

 (31)حقل ي.ويرتبط هذا العنصر بحقل الحالة الدراسية للطالب الجديد بالتعليم العالالذي تجمع فيه البيانات

 .خالل العام األكاديمي الذي تجمع فيه البيانات الطالب الذي باشر دراسته بعد فترة تأجيل عائد للدراسة بعد تأجيل 2

 أكثر من سنة دراسية، وال يشمل الطالب الجديد. الطالب الذي أماى في دراسته على مقعد الدراسة 3

 الطالب الذي انهى البرنامج بنجاح في أي فصل خالل العام األكاديمي . متخرج 4

 الطالب الذي ترك الدراسة أو انسحب من المؤسسة في أي فصل خالل العام األكاديمي . تارك الدراسة 5

 مؤسسة إلى أخرى في أي فصل خالل العام األكاديمي .الطالب الذي انتقل من  من المؤسسة منتقل 6

 .خالل الفصل األخير من العام األكاديمي الذي تجمع فيه البياناتالطالب الذي أجل دراسته  مؤجل 7

8 
عائد للدراسة بعد 

 انسحاب
 البيانات.الطالب الذي باشر دراسته بعد فترة انقطاع أو انسحاب خالل العام األكاديمي الذي تجمع فيه 

 منتقل إلى المؤسسة 9
الطالب الذي التحق بالمؤسسة التعليمية نتيجة انتقاله من مؤسسة تعليمية أخرى في أي فصل خالل العام 

 األكاديمي.

 الطالب الذي تم إعادة تسجيله للدراسة من جديد  بعد فصله من قبل المؤسسة ألسباب معينة إعادة قيد 10

11 
نقل من خارج السلطنة 

 إلى داخل السلطنة

هو الطالب الدارس في مؤسسات تعليم عال  خارج السلطنة ويتم نقله للدراسة في مؤسسة تعليم عال  داخل 

 )للبعثات الخارجية فقط( السلطنة

 الوصف   اسم الحقل م

 يالحالة الدراسية للطالب الجديد بالتعليم العال 36
وهل  يفي مؤسسات التعليم العالللطالب الجديد  الحقل يمثل الحالة الدراسية

 سبق له االلتحاق بمؤسسة تعليم عال  أخرى أم ال، داخل السلطنة أو خارجها 

 قواعد التدقيق اآللي 

  الحالة الدراسية للطالب الجديد.من قائمة من خالل إدخال الرمز المناسب يتم استيفاء هذا الحقل 

 ينطبق ال  يساوي ال(  36 حقل) الجديد للطالب الدراسية الحالة تكون أن يجب فإنه(, 1رمز) جديد( = 31 حقل) الطالب حالة كانت إذا 

 (100 رمز)

 رمز) ينطبق ال( = 36 حقل) الجديد للطالب الدراسية الحالة تكون أن يجب فإنه( 1 رمز) جديد يساوي ال( 31 حقل) الطالب حالة كانت إذا 

100) 

 الشهادة/العام التعليم دبلوم يساوي ال( 22 حقل) التسجيل عند مؤهل أعلى وكان( 1 رمز) جديد تساوي( 31 حقل) الطالب حالة كانت إذا 

 اإللتحاق له سبق جديد طالب تساوي( 36 حقل) الجديد للطالب الدراسية الحالة فإن( 100 رمز) ينطبق ال أو( 1رمز) يعادلهما ما أو العامة

 (.2 رمز) العالي  بالتعليم

  ( = دبلوم التعليم العام/الشهادة العامة أو ما 22(، وأعلى مؤهل عند التسجيل )حقل 1( = طالب جديد )رمز  31إذا كانت حالة الطالب )حقل

طالب جديد لم يسبق له أن التحق بالتعليم  ( = 36(، فإن الحالة الدراسية للطالب الجديد )حقل 100( أو ال ينطبق )رمز 1يعادلهما )رمز 

 (.1)رمز  يلالعا
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 الوصف   اسم الحقل م

 سنة مغادرة آخر مؤسسة تعليمية أو مدرسة 33

 الحقل يمثل السنة التي غادر فيها الطالب المؤسسة أو المدرسة. 

التعليم ( هو دبلوم 22إذا كان أعلى مؤهل عند التسجيل)حقل  -

( 100ينطبق )رمز ( أو ال01العام/الشهادة العامة أو ما يعادلهما )رمز

 .، يوضع سنة مغادرة آخر مدرسة

( هو أعلى من دبلوم التعليم 22إذا كان أعلى مؤهل عند التسجيل)حقل  -

( 100( أو ال ينطبق )رمز01العام/الشهادة العامة أو ما يعادلهما )رمز

التي حصل منها على آخر التعليمية ، يوضع سنه مغادرة المؤسسة 

 .مؤهل

 قواعد التدقيق اآللي 

 يتم استيفاء هذا الحقل على شكل YYYY       

 (32 حقل) بالمؤسسة اإللتحاق سنة يساوي أو من أقل( 33 حقل) مدرسة أو تعليمية مؤسسة اخر مغادرة سنة تكون أن يجب 

  ( في سنتين متتاليتين فإن يجب أن تتساوى سنة مغادرة آخر 22عند التسجيل )حقل  ( وأعلى مؤهل2إذا تساوى الرقم المدني للطالب )حقل

 (33مؤسسة تعليمية أو مدرسة )حقل 

 الحالي األكاديمي العام يساوي أو من أقل( 33 حقل) مدرسة أو تعليمية مؤسسة اخر مغادرة سنة تكون أن يجب 

 ( أو مدرسة خاصة داخل 1( = مدرسة حكومية داخل السلطنة )رمز 32)حقل  إذا كان نوع آخر مؤسسة تعليمية أو مدرسة غادرها الطالب

 2016( أقل من 33( فإن سنة مغادرة آخر مؤسسة تعليمية أو مدرسة )حقل 1( أو مدرسة خارج السلطنة )رمز 2السلطنة )رمز 

 الحالة الدراسية للطالب الجديدقائمة 

 الحقل المرتبط بالقائمة : الحالة الدراسية للطالب الجديد

 تعريفات الوصف العربي الرمز

1 
طالب جديد لم يسبق له أن التحق بالتعليم 

 يالعال

أي  يحصلطالب جديد حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ولم 

 تعليم عال   مؤهل

 .ل  تعليم عا حصل على مؤهلطالب جديد سبق له أن  يطالب جديد سبق له أن التحق بالتعليم العال 2

 ال ينطبق 100

أو تارك الدراسة عائد للدراسة بعد تأجيل أو عائد للدراسة بعد انسحاب طالب 

أو مؤجل أو  المؤسسةمن المؤسسة أو منتقل إلى  منتقلأو أو على مقعد الدراسة 

 نقل من خارج السلطنة إلى داخل السلطنةأو  هإعادة قيد تم أو متخرج

 الوصف  اسم الحقل م

32 
 أو مدرسةنوع آخر مؤسسة تعليمية 

 غادرها الطالب
 الحقل يمثل نوع آخر مؤسسة تعليمية غادرها الطالب 

 قواعد التدقيق اآللي 

 .يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة نوع آخر مؤسسة تعليمية أو مدرسة غادرها الطالب 

 نوع فإن (100أو ال ينطبق )رمز  (1رمز) يعادلهما ما أو العامة الشهادة/العام التعليم دبلوم(  = 22حقل)التسجيل عند مؤهل أعلى كان إذا 

 داخل خاصة مدرسة ،(1رمز) السلطنة داخل حكومية مدرسة يكون أن يجب( 32حقل) الطالب غادرها مدرسة أو تعليمية مؤسسة آخر

 (1رمز) السلطنة خارج ، مدرسة(2رمز) السلطنة

  ( في سنتين متتاليتين فإن يجب أن يتساوى نوع آخر مؤسسة 22التسجيل )حقل ( وأعلى مؤهل عند 2إذا تساوى الرقم المدني للطالب )حقل

 (32تعليمية أو مدرسة غادرها الطالب )حقل 

 (100 رمز) الينطبق أو ،(1رمز) مايعادلهما أو العامة الشهادة/  العام التعليم دبلوم يساوي ال( 22 حقل) التسجيل عند مؤهل أعلى كان ذاإ، 

 أو( 3رمز) السلطنة داخل حكومية عال   تعليم مؤسسة يكون ان يجب( 32 حقل) الطالب غادرها مدرسة أو تعليمية مؤسسة اخر نوع فإن

 (6رمز) السلطنة خارج عال   تعليم مؤسسة أو( 0رمز) السلطنة داخل خاصة عال   تعليم مؤسسة

 شهادة معادلة = ( 13نوع الشهادة )حقلودبلوم التعليم العام / الشهادة العامة أو مايعادلهما  = (22)حقلالتسجيل عند مؤهل أعلى كان إذا
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 قائمة أسبا   مغادرة الطالب للمؤسسة

 مدرسة  =  (32نوع اخر مؤسسة تعليمية أو مدرسة غادرها الطالب )حقل  فإن (12لدبلوم التعليم العام للمدارس من خارج السلطنة )رمز

 (1)رمز  السلطنة خارج

 تعليمية أو مدرسة غادرها الطالبقائمة نوع آخر مؤسسة 

 الحقل المرتبط بالقائمة : نوع آخر مؤسسة تعليمية أو مدرسة غادرها الطالب

 الوصف العربي الرمز

 مدرسة حكومية داخل السلطنة 1

 مدرسة خاصة داخل السلطنة 2

 مؤسسه تعليم عال  حكومية داخل السلطنة 3

 مؤسسه تعليم عال  خاصة داخل السلطنة 4

 مدرسة خارج السلطنة 5

 مؤسسه تعليم عال  خارج السلطنة 6

 الوصف  اسم الحقل م

 الحقل يمثل السبب الذي من أجله غادر الطالب أو أكمل الدراسة بالمؤسسة.  سبب المغادرة 32

 قواعد التدقيق اآللي 

  أسباب  مغادرة الطالب للمؤسسةقائمة يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب من. 

 أو نقل من خارج السلطنة إلى داخل السلطنة ( 6( او منتقل من المؤسسة )رمز1( = تارك الدراسة )رمز31إذا كانت حالة الطالب )حقل

( أو منتقل إلى مؤسسة 100(  أو ال ينطبق )رمز1( = أنهى البرنامج بنجاح )رمز32يجب أن ال يكون سبب المغادرة )حقل  (11)رمز

 (3أخرى )رمز 

  (1( =إنهاء البرنامج بنجاح )رمز 32( فان سبب المغادرة )حقل 0( = متخرج )رمز 31اذا كانت حالة الطالب )حقل 

 ( أوعائد للدراسة بعد تأجيل 2( او عائد للدراسة بعد انسحاب )رمز3(  او مؤجل )رمز1يد )رمز( = جد31اذا كانت حالة الطالب )حقل

(  يجب ان 32(، فان سبب المغادرة )حقل10( أو إعادة قيد )رمز 3( او على مقعد الدراسة )رمز2( أو منتقل إلى المؤسسة )رمز2)رمز

 (100يكون = الينطبق )رمز

  ( فإن مصدر البيان = المديرية العامة للبعثات13= قطع البعثة )رمز (32إذا كان سبب المغادرة )حقل 
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 سبب المغادرةالحقل المرتبط بالقائمة: 

 الوصف العربي الرمز

 إنهاء البرنامج بنجاح )خريج( 1

 فشل اكاديمي وغير مسموح بالمواصلة 2

 أسباب  صحية 4

 الوفاة 5

 أسباب  مالية 6

 ظروف شخصية 7

 انقااِء الزمن المحدد 8

 (أو أسبا  أخرى عدا الفشل األكاديمي )ألسبا  أخالقية فصل 9

 تعيين بوظيفة 10

 انقطاع عن الدراسة 11

 عدم الرغبة في مواصلة الدراسة 12

 قطع البعثة 13

14 
البرنامج األكاديمي غير مطروح في المؤسسة )للحصول على مؤهل أعلى في استكمال البرنامج 

 التعليمية المنتقل منها الطالب أو دراسة مواد غير مطروحة في المؤسسة التعليمية المنتقل منها الطالب(

100 
= جديد أو عائد للدراسة بعد تأجيل أو عائد للدراسة بعد انسحاب أو  ال ينطبق )إذا كانت حالة الطالب

 مؤجل أو منتقل إلى المؤسسة(على مقعد الدراسة أو 

 الوصف  اسم الحقل م

 الحقل يمثل التاريخ الذي غادر فيه الطالب أو أكمل الدراسة بالمؤسسة  تاريخ المغادرة 00

 قواعد التدقيق اآللي 

 يتم استيفاء هذا الحقل على شكل  DD/MM/YYYY. 

 31/12/2222 يكون أن ويجب( 00 حقل) المغادرة تاريخ استيفاء يجب فانه( 100 رمز)  ينطبق ال( = 32 حقل) المغادرة سبب كان إذا. 

 األكاديمي العام ضمن يكون أن يجب( 00 حقل) المغادرة تاريخ فإن( 100 رمز)ينطبق ال يساوي ال( 32 حقل) المغادرة سبب كان إذا 

 .للمؤسسة

 حقل) المغادرة تاريخ فإن( 6 رمز) المؤسسة من منتقل أو( 1رمز)الدراسة تارك أو( 0رمز) متخرج (  =31 حقل) الطالب حالة كانت إذا 

 وحقل 36 حقل)للمؤسسة  التعريفيةالبنية التحتية و بيانات في الموضح للمؤسسة االكاديمي العام وإنتهاء بداية ضمن يكون ان يجب( 00

33). 

 الوصف  اسم الحقل م

 . يالتعليم العال للدراسة بمؤسسةالحقل يمثل مصدر التمويل المادي للطالب  مصدر التمويل 01

 قواعد التدقيق اآللي 

  قائمة مصادر التمويليتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب من. 

 أو( 2 رمز) كاملة داخلية منحة أو( 2 رمز) جزئية خارجية منحة أو( 3 رمز) كاملة خارجية منحة( = 31 حقل) التمويل نوع كان إذا 

 كاملة خارجية منحة أو( 20 رمز)  الدراسية الرسوم كاملة داخلية منحة أو( 22 رمز) موظف منحة أو( 16 رمز) جزئية داخلية منحة

 االخرى الحكومية الجهات أو( 1 رمز) العالي التعليم وزارة يساوي ال( 01 حقل) التمويل مصدر فإن( 21 رمز) الدراسية الرسوم

 (2 رمز) الخاصة أوالنفقة( 3 رمز) واألمنية العسكرية الجهات أو( 2رمز)

 مصدر فإن( 10رمز) الداخل في للدارسين خاصة نفقة أو( 13رمز) الخارج في للدارسين خاصة نفقة( =  31حقل) التمويل نوع كان إذا 

 (.2رمز) خاصة نفقة يكون أن يجب(  01 حقل) التمويل

 العالي التعليم مؤسسات يساوي( 01 حقل) التمويل مصدر فإن( 11 رمز) العمانيين لغير مقعد( = 31 حقل) التمويل نوع كان اذا 

 .(6 رمز) الحكومية

 ( 01 حقل) التمويل مصدر فإن (،22أو مقعد حكومي للموظف )رمز  (10 رمز) حكومي مقعد يساوي( 31 حقل) التمويل نوع كان إذا

 (6 رمز) الحكومية العالي التعليم مؤسسات يساوي

 الحكومية العالي التعليم مؤسسات يكون ان يجب( 01 حقل) التمويل مصدر فإن العسكرية العالي التعليم مؤسسات=  البيان مصدر كان إذا 
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 الوصف اسم الحقل م

 الحقل يمثل طبيعة دراسة الطالب بالمؤسسة التعليمية ما إذا كان  دوام كامل أم جزئي  طبيعة الدراسة 02

 قواعد التدقيق اآللي 

  من قائمة طبيعة الدراسةيتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب 

 كلية  معاهد العلوم الصحية والتمريض والصيدلة أو اذا كان مصدر البيان = جامعة حكومية أو المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية أو

( = 31أوالكليات التقنية أو مراكز التدريب المهني وتأهيل الصيادين، أو الكلية العسكرية التقنية وكان نوع التمويل )حقل العلوم الشرعية 

( او دبلوم متقدم 2( أو دبلوم )رمز11( = شهادة مهنية/دبلوم مهني )رمز 23(، وكان المؤهل المطلوب )حقل 10مقعد حكومي )رمز 

 (1( يجب أن تكون دوام كلي )رمز 02( فإن طبيعة الدراسة )حقل 0( او بكالوريوس )رمز 3)رمز

 

 طبيعة الدراسة قائمة

 الحقل المرتبط بالقائمة : طبيعة الدراسة

 الوصف العربي الرمز

 دوام كلي 1

 دوام جزئي 2

 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 (6 رمز)

  المديرية العامة لكليات العلوم الشرعية أو كليةاذا كان مصدر البيان = جامعة حكومية أو معاهد العلوم الصحية والتمريض والصيدلة أو

أو مراكز التدريب المهني وتأهيل الصيادين، أو الكلية العسكرية التقنية، وكان المؤهل المطلوب )حقل  الكليات التقنيةالعلوم التطبيقية أو 

جهة قبول الطالب ( وكانت 11( أوشهادة مهنية/دبلوم مهني )رمز 0( او بكالوريوس )رمز 3( اودبلوم متقدم )رمز 2( = دبلوم )رمز 23

 ( 6( يجب ان يكون مؤسسات التعليم العالي الحكومية )رمز01( فإن مصدر التمويل )حقل 1( = مركز القبول الموحد )رمز12)حقل 

  ( ال 01( فإن مصدر التمويل )حقل 2( أو جهة أخرى بالوزارة )رمز 1( = مركز القبول الموحد )رمز 12إذا كان جهة القبول )حقل

 (.2( أو النفقة الخاصة )رمز 3( أو الجهات العسكرية واألمنية )رمز 2ت الحكومية األخرى )رمز يساوي الجها

 قائمة مصادر التمويل

 الحقل المرتبط بالقائمة : مصدر التمويل

 الوصف العربي الرمز

 يوزارة التعليم العال 1

2 
الحكومي  ومؤسسات القطاعشركات الجهات الحكومية األخرى )جميع الهيئات الحكومية و 

 (يوالوزارات عدا وزارة التعليم العال

 الجهات العسكرية واألمنية 3

 الخاصة يمؤسسات التعليم العال 4

 شركات ومؤسسات القطاع الخاص 1

 ةيالحكوم يمؤسسات التعليم العال 6

3 
 شركات ومؤسسات القطاعالهيئات الحكومية و )جميع  مصادر من خارج السلطنة

   والخاص باستثناء مؤسسات التعليم العالي(الحكومي 

 النفقة الخاصة 2

 مؤسسات تعليم عال  خارج السلطنة 2
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 دراسة الطالب هل هي منتظمة أو عن طريق المراسلة وغير ذلك.  نوع الحقل يمثل الدراسة نوع 03

 قواعد التدقيق اآللي 

  من قائمة نوع الدراسةيتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب 

  اذا كان مصدر البيان = جامعة حكومية أو المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية أو معاهد العلوم الصحية والتمريض والصيدلة أو

العلوم الشرعية أوالكليات التقنية  أو مراكز التدريب المهني وتأهيل الصيادين، أو الكلية العسكرية التقنية وكان المؤهل المطلوب  كلية

( فإن نوع 11(   أو شهادة مهنية/دبلوم مهني )رمز 0( او بكالوريوس )رمز 3( او دبلوم متقدم )رمز 2( = دبلوم )رمز 23)حقل 

 (1( يجب أن تكون منتظم )رمز 03الدراسة )حقل 

 

 قائمة نوع الدراسة

 الحقل المرتبط بالقائمة : نوع  الدراسة

 الوصف العربي الرمز

 منتظمة 1

 بالمراسلة )انتساب(دراسة  2

 ) دراسة الكترونية( دراسة عن بعد 3

 دراسة عن بعد ) تعليم مفتوح( 0

 

 الوصف  اسم الحقل م

 العام األكاديمي المتوقع للتخرج 00
العام األكاديمي المتوقع للطالب أن يتخرج فيه بعد أن ينهي كافة  الحقل يمثل

 متطلبات البرنامج الدراسي بنجاح في المؤسسة التعليمية. 

  قواعد التدقيق اآللي

 يتم استيفاء هذا الحقل من خالل قائمة العام األكاديمي المتوقع للتخرج ويكون على شكل .YYYY 

 المتوقع العام استيفاء يجب فانه( 6) المؤسسة من منتقل أو(  1رمز) الدراسة تارك أو( 0 رمز)متخرج( = 31حقل) الطالب حالة كانت إذا 

 2222 شكل على( 00 حقل) للتخرج

 أو( 2 رمز) تأجيل بعد للدراسة عائد أو( 2 رمز) انسحاب بعد للدراسة عائد او( 1 رمز) جديد طالب(  = 31 حقل) الطالب حالة كانت اذا 

 المتوقع العام األكاديمي فان (،10أو إعادة قيد )رمز  (3 رمز) مؤجل أو( 3 رمز) الدراسة مقعد على او( 2 رمز) المؤسسة إلى منتقل

 2222 يساوي ال ان يجب( 00 حقل) للتخرج

 (فإن06(  أو منتقل من المؤسسة )01( أو تارك الدراسة )رمز00( اليساوي متخرج)رمز 31اذا كانت حالة الطالب حقل )  العام

 ( يساوي عام أكاديمي أكبر من العام االكاديمي الحالي00األكاديمي المتوقع للتخرج )حقل 

  ( 1( ال تساوي سنة )رمز30 ( وعدد سنوات البرنامج الدراسي )حقل1= سنة تحايرية )رمز(33)حقل اذا كانت السنه الدراسية للطالب

 2016( ال يساوي 00رج )حقل فإن العام األكاديمي المتوقع للتخ (،2أو سنتين )رمز

 2016( ال يساوي 00فإن العام األكاديمي المتوقع للتخرج )حقل  (،22(= ال ينطبق )22إذا كان التخصص الرئيسي للطالب )حقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتوقع للتخرج قائمة العام األكاديمي
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 المتوقع للتخرج العام األكاديمي الحقل المرتبط بالقائمة :

 األكاديميالعام  الرمز

2016 2016/2017 

2017 2017/2018 

2018 2018/2019 

2019 2019/2020 

2020 2020/2021 

2021 2021/2022 

2022 2022/2023 

2023 2023/2024 

2024 2024/2025 

2025 2025/2026 

2026 2026/2027 

9999 8888/9999 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 حالة الطالب فيما إذا كان يعمل ويدرس في نفس الوقت أم ال.  يمثلالحقل  حالة الطالب العملية 01

 قواعد التدقيق اآللي 

  من قائمة حالة الطالب العمليةيتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب 

  ( فإن حالة 22للموظف )رمز( أو مقعد حكومي 22(، أو منحة موظف )رمز 21( = بعثة موظف )رمز 31إذا كان نوع التمويل )حقل

 (1(  = يعمل )رمز 01الطالب العملية )حقل 

 

 قائمة حالة الطالب العملية

 الحقل المرتبط بالقائمة : حالة الطالب العملية

 الوصف العربي الرمز

 يعمل 1

 ال يعمل 2

 يعمل بأجر جزئي في المؤسسة التعليمية التي يدرس بها 3

 

 الوصف  اسم الحقل م

 نوع القطاع الذي يعمل به الطالب الحقل يمثل  نوع قطاع العمل 06

 قواعد التدقيق اآللي 

  من قائمة نوع قطاع العمل.يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب 

 نوع حقل فإن( 3رمز)  بها يدرس التي التعليمية المؤسسة في جزئي بأجر يعمل أو( 1رمز) يعمل( = 01 حقل) العملية الطالب حالة كانت اذا 

 (100رمز) ينطبق ال يساوي ال ان يجب( 06 حقل) العمل قطاع

 (100 رمز) ينطبق ال يساوي( 06 حقل) العمل قطاع نوع فإن( 2رمز) يعمل ال( = 01 حقل) العملية الطالب حالة كانت اذا 

 قائمة نوع قطاع العمل
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 الوصف  اسم الحقل م

 عدد التظلمات والشكاوي المقدمة من الطالب 03
الحقل يمثل عدد التظلمات والشكاوي األكاديمية والخدمية التي قدمها الطالب 

 للمؤسسة  خالل العام األكاديمي. 

 قواعد التدقيق اآللي 

  على شكل رقم.يتم استيفاء هذا الحقل 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 العام األكاديمي المحدد تلقاه الطالب خالل يالحقل يمثل التدريب الذي  حالة الطالب التدريبية 02

 قواعد التدقيق اآللي 

  حالة الطالب التدريبية.يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة 

 

 قائمة حالة الطالب التدريبية

 الحقل المرتبط بالقائمة : حالة الطالب التدريبية

 الوصف العربي الرمز

 برتد 1

 لم يتدرب 2

 

 الوصف  اسم الحقل م

 العام األكاديمي المحدد. تلقاه الطالب خالليالتدريب الذي نوع الحقل يمثل  نوع التدريب للطالب 02

 قواعد التدقيق اآللي 

 .يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة نوع التدريب للطالب 

 (100 رمز) الينطبق( = 02 حقل) الطالب تدريب نوع فإن( 2رمز) يتدرب لم( = 02 حقل) التدريبية الطالب حالة كانت إذا 

 

 قائمة نوع التدريب للطالب

 بالقائمة : نوع التدريب للطالبالحقل المرتبط 

 الوصف العربي الرمز

 تدريب محلي داخل السلطنة 1

 تدريب دولي خارج السلطنة 2

 دولي )داخل وخارج السلطنة(وتدريب محلي  3

 ال ينطبق 100

 الحقل المرتبط بالقائمة : نوع قطاع العمل

 الوصف العربي الرمز

 حكومي 1

 خاص 2

 طلبة الذين ال يعملون(للال ينطبق ) 100
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 الوصف  اسم الحقل م

  .العام األكاديمي الذي تخرج فيه الطالبالحقل يمثل  العام األكاديمي للتخرج 10

 قواعد التدقيق اآللي 

 يتم استيفاء هذا الحقل من خالل قائمة العام األكاديمي للتخرج ويكون على شكل .YYYY 

 (10( فإن حقل العام االكاديمي للتخرج )حقل 0( =متخرج )رمز 31اذا كانت حالة الطالب حقل = )للعام األكاديمي  1201

2011/6201 

 (ال 31اذا كانت حالة الطالب حقل  ) 2222( = 10( فإن حقل العام االكاديمي للتخرج )حقل 0تساوي متخرج )رمز 

 

 قائمة العام األكاديمي للتخرج

 العام األكاديمي للتخرج: الحقل المرتبط بالقائمة

 العام األكاديمي الرمز

1025 2015/2016 

9999 8888/9999 

 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 الحقل يمثل الفئة التي ينتمي إليها الطالب في المجتمع.  فئة الطالب 11

 قواعد التدقيق اآللي 

 فئة الطالب.  يتم استيفائه من قائمة 

 مخصص مع الدراسية الرسوم كاملة داخلية بعثة ،( 1 رمز) اإلجتماعي للامان داخلية بعثة يساوي( 31 حقل) التمويل نوع كان إذا 

 ،(1رمز) العالي التعليم وزارة( = 01 حقل) التمويل ومصدر ،(23 رمز) شهري مخصص مع داخلية دراسية إعانة ،(26 رمز) شهري

 (1 رمز) اجتماعي ضمان تساوي( 11 حقل) الطالب فئة فإن

 العالي التعليم وزارة يساوي( 01حقل) التمويل ومصدر( 6رمز) المحدود للدخل داخلية بعثة يساوي( 31حقل) التمويل نوع كان إذا 

 (2رمز) محدود دخل يساوي( 11حقل) الطالب فئة فإن(  1رمز)

  فإن فئة  (22أو مقعد حكومي للموظف )رمز ( 22(، أو منحة موظف )رمز 21( = بعثة موظف )رمز 31إذا كان نوع التمويل )حقل

 (22(  = أخرى )رمز 11الطالب )حقل 

 

 

 قائمة فئة الطالب

 الحقل المرتبط بالقائمة : فئة الطالب

 الوصف العربي الرمز

 الامان االجتماعي 1

 الدخل المحدود 2

 أخرى 22
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 الوصف  اسم الحقل م

  تحدد من أي جهة تم قبول الطالب جهة القبول 12

 قواعد التدقيق اآللي 

 .يتم استيفائه من قائمة جهة القبول 

 جهة أو( 1 رمز) الموحد القبول مركز( = 12 حقل) القبول جهة فإن( 1 رمز) العالي التعليم وزارة( = 01 حقل) التمويل مصدر كان إذا 

 (2 رمز) العالي التعليم بوزارة آخرى

 النفقة الخاصة  ،(3 رمز) واألمنية العسكرية الجهات ،( 2 رمز) األخرى الحكومية الجهات يساوي( 01 حقل) التمويل مصدر كان إذا

 (.1 رمز) الموحد القبول مركز تساوي ال( 12 حقل) القبول جهة فإن (2)رمز 

 

 قائمة جهة القبول

 الحقل المرتبط بالقائمة : جهة القبول

 الوصف العربي الرمز

 )للطلبة الذين يتم قبولهم في مؤسسات التعليم العالي عبر نظام القبول اإللكتروني( -مركز القبول الموحد 1

 قبولهم في مؤسسات التعليم العالي عبر جهات أخرى بالوزارة () للطلبة الذين يتم -يجهة أخرى بوزارة التعليم العال 2

3 
)للطلبة الذين يتم قبولهم في مؤسسات التعليم العالي عبر المؤسسة التعليمية كطلبة النفقة الخاصة  –ي مؤسسة التعليم العال

 والموظفين المرشحين مباشرة من جهة عملهم(
 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 الحاصل عليها الطالبعدد الجوائز  13
عدد الجوائز المعتمدة  التي حصل عليها الطالب من خارج المؤسسة التعليمية التي 

 يدرس فيها من داخل أو خارج السلطنة خالل العام األكاديمي 

 قواعد التدقيق اآللي 

  على شكل رقم.يتم استيفاء هذا الحقل 
  

 الوصف  اسم الحقل م

 للطالبعدد براءات االختراع  10
الجهات العمانية المختصة  التي حصل قبل إجمالي براءات االختراع المعتمدة من 

 عليها  الطالب خالل العام األكاديمي 

 قواعد التدقيق اآللي 

  على شكل رقم.يتم استيفاء هذا الحقل 

 
 

 الوصف  اسم الحقل م

51 
عدد المشاركات في دورات التوجيه 

 الوظيفي
 في دورات التوجيه الوظيفي خالل  العام األكاديمي  المشاركاتعدد 

 قواعد التدقيق اآللي 

  على شكل رقم.يتم استيفاء هذا الحقل 
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 الوصف  اسم الحقل م

 الحقل يمثل الدولة التي يدرس بها الطالب في الخارج الدولة 56

 قواعد التدقيق اآللي 

 ( بإستثناء سلطنة عمان 110من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة الدول )صفحة  للبعثات الخارجية فقط يتم استيفاء هذا الحقل

 (11113)رمز 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 التي يدرس بها الطالب في الخارج الجامعةالحقل يمثل  الجامعة 57

 قواعد التدقيق اآللي 

  لجامعات خارج السلطنةالمناسب من قائمة امن خالل إدخال الرمز  للبعثات الخارجية فقطيتم استيفاء هذا الحقل 
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 حقل(: 42حقول بيانات العاملين ) 

 طول الحقل نوع الحقل حالة االستيفاء اسم الحقل م

 Character 13 إجباري رقم الموظف 1

 Number 13 إجباري الرقم المدني 2

 Character 40 إجباري اإلسم األول 3

 Character 40 إجباري اإلسم الثاني 0

 Character 40 اختياري اإلسم الثالث 1

 Character 40 اختياري اإلسم الرابع 6

 Character 40 إجباري القبيلة/العائلة 3

 Date 10 إجباري تاريخ الميالد 2

 Number 1 إجباري النوع 2

 Number 5 إجباري الجنسية 10

 Number 1 إجباري الحالة الزواجية 11

 Number 3 إجباري نوع اإلعاقة 12

 Date 10 إجباري تاريخ التعيين بالمؤسسة 13

 Number 2 إجباري آخر جهة عمل بها 10

 Character 3 إجباري إسم آخر مؤسسة تعليم عالي عمل بها الموظف 11

 Number 3 إجباري أعلى مؤهل تعليمي حاصل عليه 16

 Number 2 إجباري حالة الموظف 13

 Date 10 إجباري المؤسسة التعليمية الحاليةتاريخ مغادرة  12

 Number 1 إجباري شروط عقد العمل 12

 Number 1 إجباري طبيعة عمل الموظف 20

 Number 3 إجباري نوع العمل األكاديمي 21
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 Character 12 إجباري فئة التدريس 22

 Character 12 إجباري عدد ساعات التدريس 23

 Number 2 إجباري عدد المنشورات 20

 Number 2 إجباري عدد الجوائز 21

 Number 2 إجباري التخصص الرئيسي 26

 Number 1 إجباري نوع العمل بالمؤسسة 23

 Number 3 إجباري الحالة الدراسية للموظف 22

 Number 3 إجباري المؤهل المطلوب 22

 Number 2 إجباري عدد المشاركات الدولية داخل السلطنة 30

 Number 2 إجباري المشاركات الدولية خارج السلطنةعدد  31

 Number 2 إجباري عدد سنوات الخبرة للموظف 32

 Number 5 إجباري الوالية 33

 Number 3 إجباري إسم الكلية 34

 Number 3 إجباري رتبة األكاديمي 35

36 
عدد الدورات التدريبية داخل السلطنة التي شارك 

 فيها الموظف
 Number 2 إجباري

37 
عدد الدورات التدريبية خارج السلطنة التي 

 شارك فيها الموظف
 Number 2 إجباري

 Number 2 إجباري عدد براءات اإلختراع 38

39 
عدد المشاركات في األنشطة المهنية العالمية 

 المتخصصة
 Number 2 إجباري

40 
مية العدد المشاركات في تحرير المجالت الع

 داخل السلطنة
 Number 2 إجباري

41 
مية العدد المشاركات في تحرير المجالت الع

 خارج السلطنة
 Number 2 إجباري

 Number 2 إجباري عدد مرات اإلشتراك في البحث العلمي 42
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 :تفاصيل حقول بيانات العاملين 

قوائم اإلدخال المناسبة لكل حقل وستكون لحقول الموظفين هي ( )التصنيف اإلحصائي( Valid Entry Listsالقوائم الصحيحة ) مالحظة:

 موحدة لدى جميع مؤسسات التعليم العالي .

 الوصف اسم الحقل م

 رقم الموظف 1
كما هو مدون ه يتم استيفاء، ورقم تعريفي للموظف الموجود بالمؤسسة

  في بطاقة الموظف.

  قواعد التدقيق اآللي

  ( في نفس المؤسسة1عدم تكرار رقم الموظف )حقل. 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 الرقم المدني 2

البببرقم المبببدني يعتببببر رقبببم فريبببد لكبببل موظبببف. بالنسببببة للمبببوظفين 

العمببانيين يكببون الببرقم المببدني)رقم البطاقببة الشخصببية(، أمببا بالنسبببة 

لمببوظفي دول مجلببس التعبباون فإنببه يببتم ادخببال رقببم بطاقببة اإلقامببة أو 

األجانبب يكبون رقبم بطاقببة رقبم جبواز السبفر ،أمبا بالنسببة للمبوظفين 

  اإلقامة.

  قواعد التدقيق اآللي

 في نفس المؤسسة. (2)حقل  عدم تكرار الرقم المدني للموظف 

  

 الوصف  اسم الحقل م

 هذا الحقل يمثل تاريخ ميالد الموظف دتاريخ الميال 2

  قواعد التدقيق اآللي

 DD/MM/YYYY  

 

 

 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 اإلسم األول 3

كما  هايتم استيفاءو موظف الرباعي مع القبيلة،سم الأهذه الحقول تمثل 

 .هو مدون في البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة اإلقامة

 اإلسم الثاني 0

 اإلسم الثالث 1

 اإلسم الرابع 6

 القبيلة/العائلة 3

  قواعد التدقيق اآللي

  االول والثاني والقبيلة/العائلة أما الحقلين: االسم الثالث والرابع فإنهما اختياريين وفي حالة عدم وجود  الحقول: االسميجب استيفاء

 .أو الثالث نييستعاض عنها باإلسم الثا للموظفالقبيلة/العائلة 
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 الوصف  اسم الحقل م

 هذا الحقل يمثل نوع )جنس( الموظف النوع 2

  قواعد التدقيق اآللي

  من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة النوع.يتم استيفاء هذا الحقل 

 

 

 

 

 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 الحقل يمثل جنسية الموظف الجنسية 10

  قواعد التدقيق اآللي

  (101)صفحة الدولة من قائمة الدول من خالل إدخال رمز يتم استيفاء هذا الحقل 

  

 الوصف  اسم الحقل م

 .الحقل يمثل الحالة الزواجية  للموظف الحالة الزواجية 11

  قواعد التدقيق اآللي

  الحالة الزواجية .قائمة  من خالل إدخال الرمز المناسب منيتم استيفاء هذا الحقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة النوع

 النوعالحقل المرتبط بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 ذكر 1

 أنثى 2

 نوع الحالة الزواجيةقائمة 

 الحقل المرتبط بالقائمة : الحالة الزواجية

 الوصف العربي الرمز

 أعزب 1

 متزوج 2

 مطلق 3

 أرمل 0
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 الوصف  اسم الحقل م

 نوع اإلعاقة 12
نوع إعاقة الموظف إن وجدت، وفي حالة عدم وجود أية إعاقة الحقل يمثل 

   ( الخاص ب)ال ينطبق(.100يوضع الرمز)

  قواعد التدقيق اآللي

  عاقاتمن خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة اإليتم استيفاء هذا الحقل. 

 قائمة اإلعاقات

 نوع اإلعاقةالحقل المرتبط بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 اإلبصار 1

 السمع 2

 النطق 3

 السمع والنطق معا 4

 صعوبة التعلم 5

 التنقل من مكان لخر 7

 حركة الجسم 8

 اإلمساك باألشياء 9

 االعتناء بالنفس 10

 إعاقة بصرية وحركية 11

 صعوبات أخرى 99

 ال ينطبق )غير معاق( 100

 الوصف  اسم الحقل م

 التعيين بالمؤسسةتاريخ  13
التعليميببة  الحقبل يمثببل التبباريخ الببذي بببدأ فيبه الموظببف العمببل بالمؤسسببة

  التي يعمل بها حالياً.

  قواعد التدقيق اآللي

 DD/MM/YYYY 

  (13يجب أن يتساوى تاريخ التعيين بالمؤسسة )حقل  ه( في سنتين متتاليتين فإن2إذا تساوى الرقم المدني للموظف ) حقل  

  العام األكاديمي الحالي. تاريخ نهاية ( بعد13أن يكون تاريخ التعيين بالمؤسسة )حقل ال يجوز  

  ضمن العام األكاديمي  يجب ان يكون (13تاريخ التعيين بالمؤسسة )حقل فإن  في السنة األكاديمية السابقة موظفللرد بيان لم ياذا

 للمؤسسة.
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 آخر جهة عمل بهاقائمة 

 آخر جهة عمل بها الموظفالحقل المرتبط بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 أخرى في السلطنة مؤسسة تعليم عال   1

 خارج السلطنة مؤسسة تعليم عال   2

 مؤسسة تعليمية في السلطنة 3

 مؤسسة تعليمية خارج السلطنة 4

 السلطنةمعهد أبحاث داخل  5

 معهد أبحاث خارج السلطنة 6

 طالب في السلطنة 7

 طالب خارج السلطنة 8

 جهة حكومية داخل السلطنة 11

 قطاع خاص داخل السلطنة 12

 عمال حرةأ 13

 جهة أخرى داخل السلطنة 14

 جهة أخرى خارج السلطنة 15

 عمل غير منتظم 16

 

 الوصف  اسم الحقل م

 تعليم عالي عمل بها الموظفإسم آخر مؤسسة  11
الحقل يمثبل آخبر مؤسسبة تعلبيم عبالي عمبل بهبا الموظبف قببل تعيينبه بالمؤسسبة 

  الحالية

  قواعد التدقيق اآللي

  (.122من قائمة المؤسسات )صفحة  الرمز المناسبمن خالل إدخال يتم استيفاء هذا الحقل 

  ( فإنه يجب ادخال الرمز الخاص بتلك المؤسسة في 1تعليم عال  أخرى في السلطنة )( = مؤسسة 10إذا كانت اخر جهة عمل بها الموظف )حقل

 (11حقل اسم آخر مؤسسة تعليم عال  عمل بها الموظف )حقل 

 ( فانه يجب ادخال الرمز الخاص ب مؤسسة تعليم عال  2خارج السلطنة ) (  = مؤسسة تعليم عال  10وظف )حقل إذا كانت اخر جهة عمل بها الم

 (11الموظف )حقل  ( في حقل اسم آخر مؤسسة تعليم عال  عمل بها22خارج السلطنة )

  سلطنة ( أو مؤسسة تعليم عال  خارج ال1( ال تساوي مؤسسة تعليم عال  أخرى في السلطنة )رمز 10إذا كانت آخر جهة عمل بها الموظف )حقل

  (100( يساوي ال ينطبق )11( ، فإن إسم آخر مؤسسة تعليم عال  عمل بها الموظف )حقل 2)رمز 

 (11يجب أن يتساوى اسم آخر مؤسسة تعليم عالي عمل بها الموظف )حقل ه( في سنتين متتاليتين فإن2إذا تساوى الرقم المدني للموظف )حقل  

  (11البيانات لحقل اسم آخر مؤسسة تعليمية عمل بها الموظف )حقلال يمكن وضع رمز المؤسسة التي تقوم بتحميل  

 الوصف  اسم الحقل م

  الحقل يمثل آخر جهة عمل بها الموظف قبل تعيينه بالمؤسسة الحالية الموظفآخر جهة عمل بها  10

  قواعد التدقيق اآللي

 .يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة آخر جهة عمل بها 

  (10بها )حقل  ( في سنتين متتاليتين فإن يجب أن يتساوى آخر جهة عمل2إذا تساوى الرقم المدني للموظف ) حقل 
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 الوصف  اسم الحقل م

 أعلى مؤهل تعليمي حاصل عليه 16
   وفبي حالبة وجبود مبؤهالت  الحقل يمثل أعلى مؤهبل تعليمبي حصبل عليبه الموظبف

   (.ال ينطبق ( الخاص بـ)100يوضع رمز ) ختلف عن عناصر القائمةت

  اآلليقواعد التدقيق 

  من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة المؤهالت.يتم استيفاء هذا الحقل 

  ( ال يساوي 16(، فإن أعلى مؤهل تعليمي حاصل عليه )حقل 1(= خدمات مساعدة )رمز 23اذا كان نوع العمل بالمؤسسة )حقل

( أو شهادة 3( أو دكتوراه )رمز 6أو ماجستير )رمز ( 1( أو دبلوم عالي/ دبلوم الدراسات العليا )رمز 0بكالوريوس/ ليسانس )رمز 

 (2تخصصية بعد البكالوريوس )رمز 

  ( يساوي 16(، فإن أعلى مؤهل تعليمي حاصل عليه الموظف )حقل 22( يساوي ال ينطبق )رمز26إذا كان التخصص الرئيسي )حقل

 (.100(، أو ال ينطبق )رمز 10انجاز/سنة تحايرية )رمز ( ، أو شهادة 1دبلوم التعليم العام/ الشهادة العامة أو ما يعادلهما )رمز

 المؤهالتقائمة 

 الحقل المرتبط بالقائمة : أعلى مؤهل تعليمي حاصل عليه

 الوصف العربي الرمز

 دبلوم التعليم العام/الشهادة العامة أو ما يعادلهما 1

 دبلوم 2

 تخصصي متقدم/دبلوم  3

 بكالوريوس/ليسانس 4

 /دبلوم الدراسات العليادبلوم عال   5

 ماجستير 6

 دكتوراه 7

 البكالوريوس قبلشهادة تخصصية   8

 البكالوريوس بعدشهادة تخصصية  2

 شهادة إنجاز/ سنة تحايرية 10

 شهادة مهنية/ دبلوم مهني 11

  ال ينطبق 100

 الوصف  اسم الحقل م

  .للموظف في المؤسسة التعليمية الحاليالحقل يمثل الوضع  حالة الموظف 13

  قواعد التدقيق اآللي

  من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة حالة الموظفيتم استيفاء هذا الحقل. 

  (، إجازة 3(، إجازة دراسية )رمز 2( ، عائد للعمل )رمز 1( )على رأس العمل )رمز 13في حالة ورود بيانات للموظف حالته )حقل

(( للسنة الماضية، فيجب ورود 0( ،أجازة مرضية لمدة طويلة )رمز 2(، على رأس العمل ويواصل دراسته )رمز 1بدون راتب )رمز 

  .بياناته للسنة الالحقة في نفس المؤسسة

  (( للسنة الماضية، فيجب عدم ورود 6(، تارك الخدمة )رمز 2( )محال للتقاعد )رمز 13في حالة ورود بيانات للموظف حالته )حقل

 (.2( لهذا العام = عائد للعمل )رمز 13اته للسنة الالحقة في نفس المؤسسة, إال في حالة أن الموظف حالته )حقل بيان
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  (، دوام جزئي مشروط بالفصل الدراسي 2( = دوام كلي مشروط بالفصل الدراسي )رمز 20إذا كانت طبيعة عمل الموظف )حقل

( ، إجازة 2(، عائد للعمل )رمز 1( ال تساوي على رأس العمل )رمز 13حقل (، فإن حالة الموظف )3(، دوام جزئي )رمز 0)رمز 

( ، محال إلى التقاعد )رمز 6( ، تارك الخدمة )رمز1(، إجازة بدون راتب )رمز0(، إجازة مرضية لمدة طويلة )رمز 3دراسية )رمز 

 (2(، على رأس العمل ويواصل دراسته )رمز 2

  (، إجازة بدون راتب 0(، إجازة مرضية لمدة طويلة )رمز 3( =إجازة دراسية )رمز 13)حقل في حالة ورود بيانات للموظف حالته

( 6( أو تارك للخدمة )رمز2( للسنة الماضية، فإن حالته في السنة الالحقة مساوية لما هو في السنة السابقة أو عائد للعمل)رمز 1)رمز 

 ( في نفس المؤسسة2أو محال إلى التقاعد )رمز

 لة الموظفقائمة  حا

 الحقل المرتبط بالقائمة : حالة الموظف

 التعريفات الوصف العربي الرمز

 الزائر والمنتدب من/إلى المؤسسةالموظف الذي يعمل بالمؤسسة، وال يشمل الموظف  على رأس العمل 1

 عائد للعمل 2
طويلة او اجازة بدون راتب او الموظف الذي باشر عمله بعد فترة انقطاع / إجازة دراسية، اجازة مرضية  لمدة 

 تارك الخدمة خالل الفصل األخير من العام الجامعي الذي تجمع فيه البيانات

 إجازة دراسية 3
الموظف الحاصل على إجازة دراسية بتفرغ كامل سواء براتب أو بدون راتب  خالل الفصل األخير من العام 

 الجامعي الذي تجمع فيه البيانات.

4 
اجازة مرضية 

 لمدة طويلة

الموظف  الذي منح إجازة مرضية طويلة سواء براتب أو بدون راتب خالل الفصل األخير من العام الجامعي 

 الذي تجمع فيه البيانات.

 الموظف  الذي منح إجازة  بدون راتب ألسباب غير الدراسة أو المرض . إجازة بدون راتب 5

 تارك الخدمة 6
بالمؤسسة بسبب االنتقال إلى جهة أخرى  أو انتهاء فترة االنتداب أو االستقالة أو الموظف  الذي ترك الخدمة 

 الفصل أو الوفاة في أي فصل خالل العام الجامعي.

 الموظف الذي احيل إلى التقاعد إلكماله السن القانوني أو المدة القانونية أو ألسباب صحية أو أسباب أخرى. محال إلى التقاعد 8

2 
العمل على رأس 

 ويواصل دراسته
 الموظف الذي يعمل في المؤسسة  التعليمية ويواصل دراسته  في أحد مؤسسات التعليم العالي في  نفس الوقت.

 زائر 12
هو الموظف الذي يحار للمؤسسة التعليمية في أوقات محددة فقط للتدريس أو التدريب أو أي عمل آخر وفي 

 االخرى سواء كان )أكاديمي , اداري, فني ..(نفس الوقت هو موظف في احدى الجهات 

13 
منتدب/معار من 

 المؤسسة
 هو موظف في مؤسسة ما وينتدب أو يعار إلى مؤسسة أخرى أو جهة عمل اخرى لفترة محددة.

14 
منتدب/معار إلى 

 المؤسسة
 محدده.هو الموظف الذي يعمل في جهة اخرى ويتم اعارته إلى المؤسسة التعليمية للعمل بها لفترة 
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 الوصف  اسم الحقل م

  الحقل يمثل التاريخ الذي غادر فيه الموظف المؤسسة الحالية. تاريخ مغادرة المؤسسة التعليمية الحالية 12

  قواعد التدقيق اآللي

 DD/MM/YYYY 

  مغادرة المؤسسة التعليمية الحالية ( فإن تاريخ 2( أو محال إلى التقاعد)رمز 6( = تارك الخدمة )رمز 13إذا كانت حالة الموظف )حقل

 31/12/2222( يكون ضمن العام األكاديمي الحالي غير ذلك يجب أن يكون 12)حقل 

 الوصف  اسم الحقل م

  .الحقل يمثل شروط عقد العمل الذي وقعه الموظف مع المؤسسة شروط عقد العمل 12

  قواعد التدقيق اآللي

  من قائمة شروط عقد العملالرمز المناسب  إدخالمن خالل يتم استيفاء هذا الحقل. 

  ( 2( = عقد محدد )رمز12( فان شروط عقد العمل )حقل 12( = زائر )رمز 13اذا كانت حالة الموظف )حقل 

  (، دوام جزئي 3(، دوام جزئي )رمز2( تساوي دوام كلي مشروط بالفصل الدراسي)رمز 20اذا كانت طبيعة عمل الموظف )حقل

 (2( يساوي عقد محدد )رمز12(، فان شروط عقد العمل )حقل  0بالفصل الدراسي)رمزمشروط 

 الوصف  اسم الحقل م

  الحقل يمثل طبيعة عمل الموظف بالمؤسسة ، هل هي دوام كامل أم دوام جزئي طبيعة عمل الموظف 20

  قواعد التدقيق اآللي

  من قائمة طبيعة عمل الموظف.من خالل إدخال الرمز المناسب يتم استيفاء هذا الحقل 

  (، إجازة مرضية 3( ، إجازة دراسية )رمز 2(، عائد للعمل )رمز 1( ال تساوي على رأس العمل )رمز 13إذا كانت حالة الموظف )حقل

دراسته  (، على رأس العمل ويواصل2( ، محال إلى التقاعد )رمز 6( ، تارك الخدمة )رمز1(، إجازة بدون راتب )رمز0لمدة طويلة )رمز 

(، دوام جزئي مشروط بالفصل الدراسي )رمز 2( = دوام كلي مشروط بالفصل الدراسي )رمز 20(، فإن طبيعة عمل الموظف )حقل 2)رمز 

 (3(، دوام جزئي )رمز 0

 قائمة شروط عقد العمل

 الحقل المرتبط بالقائمة : شروط عقد العمل

 الوصف العربي الرمز

 عقد مفتوح 1

 عقد محدد 2

 قائمة طبيعة عمل الموظف

 طبيعة عمل الموظفالحقل المرتبط بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 دوام كلي 1

 دوام كلي مشروط بالفصل الدراسي 2

 دوام جزئي 3

 دوام جزئي مشروط بالفصل الدراسي 0
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 الوصف  اسم الحقل م

  األكاديمية التي يقوم بها الموظفالحقل يمثل نوع الوظيفة  نوع العمل األكاديمي 21

  قواعد التدقيق اآللي

  من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة نوع العمل األكاديمي.يتم استيفاء هذا الحقل 

  أو ( 3( أوأكاديمي مساند )رمز3( أو أكاديمي و إداري )رمز1( ال يساوي أكاديمي )رمز 23إذا كان حقل نوع العمل بالمؤسسة )حقل

 (100( = ال ينطبق )21فإنه يجب أن يكون حقل نوع العمل األكاديمي )حقل ( 0فني )رمز

 قائمة نوع العمل األكاديمي

 نوع العمل األكاديميالحقل المرتبط بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 تدريس فقط 1

 أبحاث فقط 2

 تدريس وأبحاث 3

 (مجال التدريس أو األبحاثينطبق ) الموظفين الذين ال يعملون في  ال 100

 الوصف  اسم الحقل م

 فئة التدريس 22

كببان ،  إذا المؤهببل الببذي يقببوم االكبباديمي بتدريسببه مسببتوى الحقببل يمثببل

الموظبببف األكبببباديمي يقببببوم بتببببدريس طلببببة السببببنة التأسيسببببية فببببإن فئببببة 

 (.10= شهادة انجاز/ سنة تحايرية )رمز  (22)حقل التدريس

  قواعد التدقيق اآللي

  مثال موظف أكاديمي يقوم بتدريس طلبة دبلوم وطلبة بكالوريوس  قائمة المؤهالتيتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال الرمز المناسب من

 ( يمثل مؤهل البكالوريوس.4مؤهل دبلوم في حين أن )رمز( يمثل 2( حيث أن )رمز 4\2)في نفس المؤسسة في هذه الحالة يتم إدخال رمز

  ( غير ذلك 3( أو تدريس وأبحاث )رمز1( = تدريس فقط )رمز21( إذا كان نوع العمل األكاديمي )حقل22يجب استيفاء فئة التدريس )حقل

 (.100يتم إدخال الرمز الخاص بال ينطبق )

  ويتم إختيار الفئة ضمن القائمة الخاصة بها وال يمكن خارجها  (\( يجب ان تكون صيغة موحدة )22فئة التدريس )حقل 
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 المؤهالتقائمة 

 ة التدريسئف الحقل المرتبط بالقائمة :

 الوصف العربي الرمز

 دبلوم التعليم العام/الشهادة العامة أو ما يعادلهما 1

 دبلوم 2

 تخصصي دبلوم متقدم/ 3

 بكالوريوس/ليسانس 4

 /دبلوم الدراسات العلياعال  دبلوم  5

 ماجستير 6

 دكتوراه 7

 البكالوريوس قبلشهادة تخصصية   8

 البكالوريوس بعدشهادة تخصصية  2

 شهادة إنجاز/ سنة تحايرية 10

 شهادة مهنية/ دبلوم مهني 11

 ال ينطبق 100

 الوصف   اسم الحقل م

 عدد ساعات التدريس 23
لبك ذعدد الساعات التي يقوم األكباديمي بتدريسبها. مثبال علبى  الحقل يمثل

  ساعات 3عدد ساعات مؤهل البكالوريوس تساوي 

  قواعد التدقيق اآللي

  عدد الساعات التي قام المدرس بتدريسها خالل العام األكاديمي وتحسب بجمع عدد ساعات الجدول يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال

كاديمي يقوم بتدريس األموظف صيف( وتكون بنفس طريقة فئة التدريس، أي أن ال –ربيع  -األسبوعي له لجميع الفصول الدراسية )خريف

العدد بالصورة التالية، إذا كانت فئة فس المؤسسة في هذه الحالة يتم إدخال بكالوريوس في نالطلبة ساعات ل 6دبلوم والطلبة ساعة ل12

 فإن عدد الساعات تدخل بهذه الصورة ( يمثل مؤهل البكالوريوس4( يمثل مؤهل دبلوم في حين أن )رمز2زحيث أن )رم (4\2) التدريس =

(12\6). 

 ( يساوي صفر 23( فإن عدد ساعات التدريس)حقل 100(  أو ال ينطبق)رمز02( =  أبحاث فقط)رمز21إذا كان نوع العمل األكاديمي )حقل

 )معدلة(غير ذلك ال يساوي صفر 

 ( 23( فأن عدد ساعات التدريس رمز ) 100( يساوي ال ينطبق )22إذا كانت فئة التدريس رمز= )0 

 (22( يساوي عدد عناصر القائمة في حقل فئة التدريس )حقل23لقائمة في حقل عدد ساعات التدريس )حقليجب  أن يكون عدد عناصر ا 

 الوصف  اسم الحقل م

 عدد المنشورات 20
الدراسات والمقاالت التي قام الموظف  الحقل يمثل عدد المنشورات، الكتب،

  بنشرها خالل العام األكاديمي الذي تم جمع بياناته.

  التدقيق اآلليقواعد 

  من خالل إدخال عدد المنشورات التي قام الموظف بنشرها.يتم استيفاء هذا الحقل 
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 الوصف  اسم الحقل م

 عدد الجوائز 21
الحقل يمثل عدد الجوائز التي حصل عليها الموظف إن وجدت سبواء أكانبت 

  محلية أم دولية خالل العام األكاديمي الذي تم جمع بياناته.

  التدقيق اآلليقواعد 

  من خالل إدخال عدد الجوائز التي حصل عليها الموظف.يتم استيفاء هذا الحقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 الحقل يمثل التخصص الرئيسي للموظف التخصص الرئيسي 26

  قواعد التدقيق اآللي

  صادرة من الهيئة العمانية لإلعتماد األكاديميالالتخصصات الرئيسية  من خالل إدخال الرمز المناسب من قائمةيتم استيفاء هذا الحقل 

 (111)صفحة 

  ( أو 1( ال يساوي دبلوم التعليم العام/ الشهادة العامة أوما يعادلهما )رمز16إذا كان أعلى مؤهل تعليمي حاصل عليه الموظف )حقل

( ال يساوي ال 26يجب أن يكون التخصص الرئيسي )حقل  (، فإنه100(، أو ال ينطبق )رمز10شهادة انجاز/ سنة تحايرية )رمز 

 (.22ينطبق )رمز

 قائمة التخصص الرئيسي

 التخصص الرئيسيالحقل المرتبط بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 العلوم الطبيعية والفيزيائية 1

 تكنولوجيا المعلومات 2

 والتقنيات ذات الصلةالهندسة  3

 العمارة واإلنشاء 0

 الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها 1

 الصحة 6

 التربية 3

 يةالتجارالمعامالت اإلدارة و 2

 المجتمع و الثقافة 2

 الدين والفلسفة 10

 الفنون اإلبداعية 11

 الخدمات الشخصية 12

 (مؤهل تعليم عال   ملديهون الذين ليس )الموظفال ينطبق  99
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 الوصف  اسم الحقل م

  الحقل يمثل طبيعة الوظيفة التي يقوم بها الموظف في المؤسسة التعليمية نوع العمل بالمؤسسة 23

  قواعد التدقيق اآللي

  نوع العمل بالمؤسسةمن خالل إدخال الرمز المناسب من قائمة يتم استيفاء هذا الحقل. 

 

 العمل بالمؤسسةقائمة نوع 

 نوع العمل بالمؤسسةالحقول المرتبطة بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 أكاديمي 1

 إداري 2

 أكاديمي و إداري 3

 فني 0

 خدمات مساعدة )مراسل/عامل/سائق/حارس أمن/عامل بدالة .. وغيرها( 1

 مشرف سكن 6

 أكاديمي مساند 3

 )طبيب/ ممرض/مامد/صيدلي....إلخ( صحيةخدمات  2

 

 الوصف  اسم الحقل م

 الحقل يمثل الحالة الدراسية للموظف الدراسية للموظفالحالة  22

  قواعد التدقيق اآللي

  الحالة الدراسية للموظف من قائمة الرمز المناسبمن خالل إدخال يتم استيفاء هذا الحقل. 

 الحالة الدراسية ( فإن 3( أو إجازة دراسية )رمز2( ال تساوي على رأس العمل ويواصل دراسته)رمز13إذا كانت حالة الموظف )حقل

 (100( = ال ينطبق )رمز 22للموظف )حقل 

  ( فإن الحالة الدراسية 3( أو إجازة دراسية )رمز 2( = على رأس العمل ويواصل دراسته )رمز 13إذا كانت حالة الموظف )حقل

 (100( ال تساوي ال ينطبق )رمز 22للموظف )حقل 
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 قائمة الحالة الدراسية للموظف

 الحالة الدراسية للموظفالحقول المرتبطة بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 يدرس خارج السلطنة بتمويل كامل من المؤسسة التعليمية 1

 يدرس داخل السلطنة بتمويل كامل من المؤسسة التعليمية 2

 يدرس خارج السلطنة على نفقته الخاصة 3

 يدرس داخل السلطنة على نفقته الخاصة 0

 يدرس خارج السلطنة بتمويل من جهات أخرى 1

 يدرس داخل السلطنة بتمويل من جهات أخرى 6

 يدرس خارج السلطنة بتمويل جزئي من المؤسسة التعليمية 3

 يدرس داخل السلطنة بتمويل جزئي من المؤسسة التعليمية 2

 ال ينطبق 100

 

 الوصف  اسم الحقل م

 المؤهل المطلوب للموظفالحقل يمثل  المؤهل المطلوب 29

  قواعد التدقيق اآللي

  المؤهالت من قائمة الرمز المناسبمن خالل إدخال يتم استيفاء هذا الحقل. 

  ( فإن المؤهل 3( أو إجازة دراسية )رمز 2( ال تساوي على رأس العمل ويواصل دراسته)رمز 13إذا كانت حالة الموظف )حقل

 (100( = ال ينطبق )رمز 22المطلوب )حقل 

 

 المؤهالتقائمة 

 المؤهل المطلو الحقل المرتبط بالقائمة : 

 الوصف العربي الرمز

 دبلوم التعليم العام/الشهادة العامة أو ما يعادلهما 1

 دبلوم 2

 تخصصي دبلوم متقدم/ 3

 بكالوريوس/ليسانس 4

 /دبلوم الدراسات العليادبلوم عال   5

 ماجستير 6

 دكتوراه 7

 البكالوريوس قبلشهادة تخصصية   8

 البكالوريوس بعدشهادة تخصصية  2

 شهادة إنجاز/ سنة تحايرية 10

 شهادة مهنية/ دبلوم مهني 11

 ال ينطبق 100
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 الوصف  اسم الحقل م

 عدد المشاركات الدولية داخل السلطنة 30
كانبت  عدد المشاركات التي قام بها الموظف داخل السبلطنة سبواءً الحقل يمثل 

 إلخ، خالل العام األكاديمي. مؤتمرات أو دورات أو ......

  قواعد التدقيق اآللي

 خالل العام األكاديمي. داخل السلطنة يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال عدد المشاركات الدولية التي قام بها الموظف. 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 عدد المشاركات الدولية خارج السلطنة 31
عدد المشاركات التبي قبام بهبا الموظبف خبارج السبلطنة سبواًء كانبت الحقل يمثل 

 إلخ، خالل العام األكاديمي مؤتمرات أو دورات أو ......

  قواعد التدقيق اآللي

 خالل العام األكاديمي. يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال عدد المشاركات الدولية التي قام بها الموظف خارج السلطنة. 

 

 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 طيلة حياته العملية  عدد سنوات الخبرة للموظفالحقل يمثل  عدد سنوات الخبرة للموظف 32

  قواعد التدقيق اآللي

 .يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال عدد سنوات الخبرة للموظف 

 الوصف  اسم الحقل م

 الوالية 33
الحقل يمثل عنوان الموظف الدائم في سلطنة عمان بالنسبة للمبوظفين العمبانيين، أمبا 

 بالنسبة لغير العمانيين يوضع رمز الوالية التي يسكن فيها الموظف حالياً. 

  قواعد التدقيق اآللي

  (.103)صفحة  من خالل إدخال رمز الوالية من قائمة الوالياتيتم استيفاء هذا الحقل 
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 مالحظة:

  :هو من تقدم بأربعة بحوث مستوفية لشروط النشر والتوثيق على أن يكون اثنان منها على االقل منشورين في المجالت العلمية االستاذ

 المتخصصة وأن يكون منفردا في بحثين منها على األقل.

 االقل منشورا, وأن يكون  االستاذ المشارك: هو من تقدم بثالث بحوث مستوفية لشروط النشر والتوثيق, على أن يكون واحد منها على

 منفردا في بحث واحد منها على األقل.

 الوصف  الحقل اسم م

 اسم الكلية 34
. إذا كانت الكليبة مسبتقلة فيبتم وضبع رمبز الكليبة، الكلية التي يعمل فيها الموظفاسم 

 ن قائمة الكليات التابعة للجامعةأما إذا كانت تابعة لجامعة فيتم وضع رمز الكلية م

 قواعد التدقيق اآللي

  (120)صفحة  ستيفائه من قائمة الكليات التابعة للجامعاتايتم 

  ( يجب ان يكون تابع للمؤسسة التعليمية )قائمة الكليات التابعة للجامعات(30رمز اسم الكلية )حقل 

 الوصف اسم الحقل م

 تحدد رتبة األكاديمي في المؤسسة التعليمية رتبة األكاديمي 35

  قواعد التدقيق اآللي

 ة رتبة األكاديميمن قائمهذا الحقل  يتم استيفاء 

 (، فإن رتبة 3( وأكاديمي مساند )رمز 3(، أكاديمي إداري )رمز 1( = أكاديمي )رمز 23كان نوع العمل بالمؤسسة )حقل  إذا

 (100( ال تساوي ال ينطبق )رمز 31األكاديمي )حقل 

  عليه ( إذا كان أعلى مؤهل حاصل 3(، أستاذ مساعد )رمز2(، أستاذ مشارك )رمز1( = أستاذ )رمز31رتبة األكاديمي )حقل

 (.3( أو دكتوراه )رمز 6( يساوي ماجستير )رمز 16)حقل

  ( أو تدريس 01( = تدريس فقط )رمز21(، ونوع العمل األكاديمي)حقل0( = فني )رمز23إذا كان نوع العمل بالمؤسسة )حقل

 (2( تساوي مدرب )رمز31( فإن رتبة األكاديمي )حقل 03وأبحاث )رمز

 قائمة رتبة األكاديمي

 المرتبط بالقائمة : رتبة األكاديميالحقل 

 الوصف العربي الرمز

 أستاذ 1

 أستاذ مساعد 3

 استاذ مشارك 2

 محاضر 0

 / مساعد محاضر معيد 5

 مدرس علوم تمريض/ صيدلة  )المعاهد الصحية( 6

 مدرس علوم مساعد )المعاهد الصحية( 3

 مدرب 2

 ال ينطبق 100
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 الوصف  اسم الحقل م

36 
عدد الدورات التدريبية داخل السلطنة التي شارك 

 فيها الموظف

عدد الدورات التدريبية المحلية الممولة من المؤسسبة التعليميبة داخبل السبلطنة 

  الموظف في العام االكاديمي شارك فيهاالتي 

  اآللي التدقيق قواعد

 . يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال عدد  الدورات التدريبية التي شارك فيها الموظف  داخل السلطنة 

 الوصف  اسم الحقل م

37 
عدد الدورات التدريبية خارج السلطنة التي 

 شارك فيها الموظف

عبدد البدورات التدريبيبة الدوليبة الممولبة مبن المؤسسبة التعليميبة خبارج السبلطنة 

  العام االكاديمي خاللالتي حارها الموظف 

  قواعد التدقيق اآللي

  السلطنة . خارجيتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال عدد  الدورات التدريبية التي شارك فيها الموظف 

 الوصف  اسم الحقل م

 عدد براءات اإلختراع 38

عببدد بببراءات اإلختببراع المحلية/الدوليببة التببي حصببل عليهببا الموظببف خببالل العببام 

كاديمي  في المؤسسة التعليمية الحالية، على أن تكون مسجلة في الجهات العمانيبة األ

  ذات العالقة

  قواعد التدقيق اآللي

  اإلختراع المحلية/الدولية التي حصل عليها الموظف خالل العام االكاديميعدد براءات يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال.   

 الوصف  اسم الحقل م

39 
عدد المشاركات في األنشطة المهنية العالمية 

 المتخصصة

عدد المشاركات في األنشطة المهنية المتخصصة العالمية مثال المشاركة في 

العلمية واالنسانية وما إلى ذلك الجمعيات العالمية الطبية ومختلف التخصصات 

 خالل عمله الحالي في المؤسسة التعليمية خالل العام األكاديمي الحالي

  قواعد التدقيق اآللي

  خالل العام االكاديمي في األنشطة المهنية العالمية المتخصصةالموظف عدد مشاركات  يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال.   
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 الوصف  اسم الحقل م

40 
داخل  الميةعدد المشاركات في تحرير المجالت الع

 السلطنة

عبببدد المشببباركات فبببي هيئبببات تحريبببر المجبببالت العالميبببة المتخصصبببة داخبببل 

  السلطنة

  قواعد التدقيق اآللي

 داخل السلطنةمية المتخصصة الفي هيئات تحرير المجالت العالموظف مشاركات عدد   يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال. 

 الوصف  اسم الحقل م

41 
ميبببة العببدد المشبباركات فببي تحريببر المجببالت الع

 خارج السلطنة

 عدد المشاركات في هيئات تحرير المجالت العالمية المتخصصة خارج السبلطنة

  .خالل العام األكاديمي

  قواعد التدقيق اآللي

 خالل العام  السلطنة خارجمية المتخصصة الفي هيئات تحرير المجالت العالموظف مشاركات عدد   يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال

 .األكاديمي

 الوصف  اسم الحقل م

 عدد مرات اإلشتراك في البحث العلمي 42
عدد مرات اإلشتراك في البحث العلمي المنشور مع باحثين من خارج المؤسسة 

  خالل العام األكاديمي

  قواعد التدقيق اآللي

  عدد مرات اإلشتراك في البحث العلمي المنشور مع باحثين من خارج المؤسسة خالل العام   يتم استيفاء هذا الحقل من خالل إدخال

 .األكاديمي
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 حقل(: 39نات المالية ) جميع حقول البيا

 الوصف طول الحقل نوع الحقل حالة اإلستيفاء إسم الحقل م

 Number 10 إجباري مجموع اإليرادات 1
 2تساوي مجموع القيم في الحقول من حقل 

 .10إلى حقل 

2 
مجموع إيرادات الرسوم 

 الدراسية
 Number 10 إجباري

هي المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من 

الطلبة أو الموظفين الدارسين على نفقتهم 

الكتب -تشمل )رسوم التسجيلوالخاصة 

 الرسوم الدراسية(-الدراسية

3 
إجمالي إيرادات المؤسسة 

 التعليمية من البحوث العلمية
 Number 10 إجباري

إجمالي إيرادات المؤسسة التعليمية من 

 العلمية في العام االكاديميالبحوث 

0 
مجموع مبالغ إيرادات البعثات 

 الحكومية
 Number 10 إجباري

هي المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من 

الطلبة أو الموظفين على نفقة القطاع 

الحكومي ومن ضمنها البعثات المقدمة من 

 قبل وزارة التعليم العالي

1 
مجموع مبالغ إيرادات المنح 

 الدراسية
 Number 10 إجباري

هي المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من 

 الخاصالطلبة أو الموظفين على نفقة القطاع 

 Number 10 إجباري مجموع إيرادات االستثمار 6

هي المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من 

االستثمارات وتشمل سكن ومواصالت 

 الخ ....-القاعات-الطلبة

3 
اإليرادات مجموع مبالغ 

 األخرى
  Number 10 إجباري

2 
مجموع إيرادات األنشطة 

 التدريسية
 Number 10 إجباري

هي المبالغ التي وردت للمؤسسة من األنشطة 

المتعلقة بالمنهج األكاديمي للطلبة مثل 

 رحالت علمية تخص المنهج

9 
مجموع إيرادات األنشطة غير 

 التدريسية
 Number 10 إجباري

التي وردت للمؤسسة من األنشطة هي المبالغ 

الطالبية التي ال عالقة لها بالمنهج األكاديمي 

مثل رحالت ترفيهية وأمسيات ثقافيه 

 اومسابقات ثقافيه وغيره

10 

إجمالي إيرادات المؤسسة 

التعليمية من مختلف 

 اإلستشارات العلمية

 Number 10 إجباري

إجمالي إيرادات المؤسسة التعليمية من 

اإلستشارات العلمية في العام مختلف 

 االكاديمي

 Number 10 إجباري ميزانية المؤسسة التعليمية 11
إجمالي ميزانية المؤسسة التعليمية خالل العام 

 األكاديمي

 Number 10 إجباري مجموع المصاريف 12
 13تساوي مجموع القيم في الحقول من حقل 

 .30إلى حقل 

13 
مجموع المبالغ التي صرفت 

 األكاديميين على
 Number 10 إجباري

كل المصاريف التي صرفت على تشمل 

البعثات الدراسية، والمهمات األكاديميين من )

الرواتب، والدورات وال تتامن  الرسمية(

 التدريبية والمكافآت

 خالل العام األكاديمي.
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14 
مجموع المبالغ التي صرفت 

 على اإلداريين
 Number 10 إجباري

المصاريف التي صرفت على كل تشمل 

البعثات الدراسية، والمهمات من ) إلداريينا

الرواتب، والدورات وال تتامن  الرسمية(

 التدريبية والمكافآت

 خالل العام األكاديمي.

15 
مجموع المبالغ التي صرفت 

 على الموظفين الخرين
 Number 10 إجباري

كل المصاريف التي صرفت على تشمل 

البعثات الدراسية، من ) الموظفين الخرين

الرواتب، وال تتامن  والمهمات الرسمية(

 والدورات التدريبية والمكافآت

 خالل العام األكاديمي.

16 
مجموع مصاريف البحث 

 )منح(
 Number 10 إجباري

عداد هي المبالغ التي صرفت على إ

الدراسات والبحوث سواء أكانت لباحث أو 

 لبيوت خبرة

17 
البحث مجموع مصاريف 

 )أدوات(
 Number 10 إجباري

هي المبالغ التي صرفت على األدوات 

والمواد المستخدمة في عملية اعداد الدراسات 

 والبحوث

 Number 10 إجباري مجموع مصاريف المصادر 18

هي المبالغ التي صرفت على مصادر التعلم    

مثل )الحاسب اللي، شاشات العرض 

OHP)أدوات المختبر ، 

19 
مجموع مصاريف األنشطة 

 التدريسية
 Number 10 إجباري

هي المبالغ التي صرفت على األنشطة 

المتعلقة بالمنهج األكاديمي للطلبة مثل 

 رحالت علمية تخص المنهج

20 
مجموع مصاريف األنشطة 

 غير التدريسية
 Number 10 إجباري

هي المبالغ التي صرفت على األنشطة 

لها بالمنهج األكاديمي الطالبية التي ال عالقة 

مثل رحالت ترفيهية وأمسيات ثقافيه 

 ومسابقات ثقافيه وغيرها

 Number 10 إجباري مجموع مصاريف الصيانة 21
هي المبالغ التي صرفت من أجل التحديت 

 والصيانة.

 Number 10 إجباري مجموع المصاريف األخرى 22

هي المبالغ التي صرفت من الميزانيات 

من خدمة المجتمع، تسويق المخصصة لكل 

التعليم للمؤسسة التعليمية، تطوير المرافق 

األكاديمية، البحث العلمي واإلستثمارات غير 

المبالغ التي  ال تشملالتربوية وغيرها )

صرفت من الميزانية المخصصة للتعاون 

 (.الدولي

 Number 10 إجباري إجمالي مصاريف الرواتب 23
رواتب جميع هي المبالغ التي صرفت على 

 الموظفين بالمؤسسة

24 
إجمالي مصاريف المكافآت 

 لإلداريين والفنيين
 Number 10 إجباري

هي المبالغ التي صرفت على المكافآت 

 لإلداريين والفنيين

25 
إجمالي مصاريف المكافآت 

 لألكاديميين
 Number 10 إجباري

هي المبالغ التي صرفت على مكافآت 

 األكاديميين
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26 

المصاريف من إجمالي 

الميزانية المخصصة للتعاون 

 الدولي

 Number 10 إجباري
إجمالي المصاريف من الميزانية المخصصة 

 للتعاون الدولي في العام االكاديمي

 Number 10 إجباري مصاريف الكتب والمراجع 27
هي المبالغ التي صرفت لتوفير الكتب 

 والمراجع خالل العام األكاديمي

28 
 الدورات التدريبيةمصاريف 

 لألكاديميين وغير األكاديميين
 Number 10 إجباري

إجمالي مصاريف الدورات التدريبية التي 

لألكاديميين وغير تنظمها المؤسسة 

 األكاديميين

 خالل العام األكاديمي

29 
مصاريف الدورات التدريبية 

 للطلبة
 Number 10 إجباري

إجمالي مصاريف الدورات التدريبية التي 

خالل العام  للطلبةتنظمها المؤسسة 

 األكاديمي

 Number 10 إجباري المعونة المالية للطلبة 30

هي إجمالي مبالغ المخصصات الشهرية 

للطلبة والمنح الدراسية والخصومات في 

 الرسوم الدراسية وبعض اإلعانات المالية

 إن وجدت خالل العام األكاديمي األخرى

31 
الميزانية المخصصة لخدمة 

 المجتمع
 Number 10 إجباري

هي المبالغ المخصصة لمساعدة المجتمع 

 على سبيل المثال:إقامة ندوات توعوية ،...

32 
الميزانية المخصصة للتعاون 

 الدولي
 Number 10 إجباري

هي المبالغ المخصصة إلقامة ندوات 

 مستوى دولي. ومؤتمرات على

33 
الميزانية المخصصة لتسويق 

 التعليم للمؤسسة التعليمية
 هي المبالغ المخصصة لتسويق التعليم Number 10 إجباري

34 
الميزانية المخصصة لتطوير 

 المرافق األكاديمية
 Number 10 إجباري

لميزانية المالية المخصصة لتطوير كل من ا

األكاديمية المكتبة، المختبرات و المراكز 

 والبحثية في العام االكاديمي

35 
الميزانية المخصصة للبحث 

 العلمي
 Number 10 إجباري

ميزانية المؤسسة التعليمية المخصصة للبحث 

 العلمي

36 
الميزانية المخصصة 

 إلستثمارات غير تربوية
 Number 10 إجباري

الميزانية المخصصة لإلستثمار غير التربوي 

ة ، مركز يأسواق، صيدل)كفتح أو إنشاء  

طبي مكتب طباعة ونشر ، مكتبة لبيع الكتب، 

 في العام االكاديمي سكنات طلبة ، .......إلخ(

37 

إجمالي مقدار التمويل من قبل 

وجهات مجلس البحث العلمي 

 أخرى

 Number 10 إجباري

إجمالي مقدار التمويل من قبل مجلس البحث 

العلمي وجهات أخرى ألبحاث المؤسسة 

 العماني في العام االكاديمي يالبالر

 Number 10 إجباري تكلفة بناء المؤسسة 38
تكلفة بناء مبنى المؤسسة التعليمية إذا كان 

 ملكاً لها

 Number 10 إجباري دعم حكومي 39
إجمالي الدعم المقدم للمؤسسة التعليمية من 

 قبل الحكومة إن وجد خالل العام األكاديمي

  المالية عبارة عن أرقام وال يوجد قوائم صحيحة إلستيفاءها.جميع الحقول 
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 : الماليةتفاصيل حقول بيانات 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصف  اسم الحقل م

 .10إلى حقل  2تساوي مجموع القيم في الحقول من حقل  مجموع االيرادات 1

 قواعد التدقيق اآللي 

  مجموع إيرادات الرسوم الدراسية، إجمالي إيرادات المؤسسة ( 10-2( يساوي حاصل جمع  )الحقول من 1مجموع اإليرادات )حقل(

التعليمية من البحوث العلمية، مجموع مبالغ إيرادات البعثات الحكومية، مجموع مبالغ إيرادات المنح الدراسية، مجموع إيرادات 

رادات األنشطة غير التدريسية، إجمالي االستثمار ،  مجموع مبالغ اإليرادات األخرى، مجموع إيرادات األنشطة التدريسية، مجموع إي

 إيرادات المؤسسة التعليمية من مختلف اإلستشارات العلمية(

 الوصف  اسم الحقل م

 .30إلى حقل  13تساوي مجموع القيم في الحقول من حقل  مجموع المصاريف 12

 قواعد التدقيق اآللي 

  مجموع المبالغ التي صرفت على األكاديميين، مجموع المبالغ 30-13( يساوي حاصل جمع )الحقول من 12مجموع المصاريف )حقل( )

التي صرفت على اإلداريين، مجموع المبالغ التي صرفت على الموظفين الخرين، مجموع مصاريف البحث )منح(، مجموع مصاريف 

ألنشطة غير التدريسية، مجموع البحث )أدوات(، مجموع مصاريف المصادر، مجموع مصاريف األنشطة التدريسية، مجموع مصاريف ا

مصاريف الصيانة، مجموع المصاريف األخرى، إجمالي مصاريف الرواتب، إجمالي مصاريف المكافآت لإلداريين والفنيين، إجمالي 

مصاريف المكافآت لألكاديميين، مصاريف الكتب والمراجع، إجمالي المصاريف المخصصة من الميزانية المخصصة للتعاون الدولي، 

 ريف الدورات التدريبية لألكاديميين وغير األكاديميين ، مصاريف الدورات التدريبية للطلبة، المعونة المالية للطلبة(.مصا

 الوصف  اسم الحقل م

 تكلفة بناء مبنى المؤسسة التعليمية إذا كان ملكاً لها تكلفة بناء المؤسسة 32

 قواعد التدقيق اآللي 

  ( فإن 3أو مستأجر وملك للمؤسسة )رمز  (2( في بيانات البنية التحتية والتعريفية  يساوي ملك للمؤسسة )رمز 00إذا كان نوع المبنى ) حقل

 ساوي صفرت( ال  32تكلفة بناء المؤسسة )حقل 
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 القوائم الصحيحة العامة والمرتبطة ببعض حقول البيانات التعريفية والبنية التحتية، وبيانات الطلبة وبيانات العاملون:

 

 Willayat LOV قائمة الواليات

 الحقول المرتبطة بالقائمة :

  (.79موقع المؤسسة )البيانات التعريفية حقل 

 الوالية )بيانات (9)بيانات الطلبة حقليالد مكان الم ،

 (27الطلبة حقل

  (33الوالية )بيانات العاملون حقل 

Related Fields: 

 HEI Location (Definition field 79). 

 Birth_place (student field 9), Country of origin 

(student field 14), Willayat (student field 18). 

 Willayat (staff field 33) 

 English Description Code الوصف العربي الرمز

 Wilayat MUSCAT 101 والية مسقط 101

 Wilayat MUTRAH 102 والية مطرح 102

 Wilayat AL AMRAT 103 والية العامرات 103

 Wilayat BAWSHAR 104 والية بوشر 104

 Wilayat AS SEEB 105 والية السيب 105

 Wilayat QURAYYAT 106 والية قريات 106

 Wilayat SALALAH 201 والية صاللة  201

 Wilayat TAQAH 202 والية طاقة 202

 Wilayat MIRBAT 203 والية مرباط 203

 Wilayat RAKHYUT 204 والية رخيوت 204

 Wilayat THUMRAYT 205 والية ثمريت 205

 Wilayat DALKUT 206 والية ضلكوت 206

المزيونةوالية  207  Wilayat AL MAZYUNAH 207 

 Wilayat MUQSHIN 208 والية مقشن 208

 Wilayat  SHALIM WA JUZOR AL HALLANIYAT 209 والية شليم وجزر الحالنيات 209

 Wilayat SADAH 210 والية سدح 210

 Wilayat KHASAB 301 والية خصب 301

 Wilayat DABA 302 والية دبا 302

 Wilayat BUKHA 303 والية بخا 303

 Wilayat MADHA 304 والية مدحا 304

 Wilayat AL BURAYMI 401 والية البريمي 401

 Wilayat MAHADAH 402 والية محاة 402

 Wilayat AS SUNAYNAH 403 والية السنينة 403

 Wilayat NIZWA 501 والية نزوى 501

 Wilayat BAHLA 502 والية بهالء 502

منحوالية  503  Wilayat MANAH 503 

 Wilayat AL HAMRA 504 والية الحمراء 504

 Wilayat ADAM 505 والية أدم 505

 Wilayat IZKI 506 والية إزكي 506

 Wilayat SAMAIL 507 والية سمائل 507
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 Wilayat BIDBID 508 والية بدبد 508

 Wilayat SOHAR 601 والية صحار 601

 Wilayat SHINAS 602 والية شناص 602

 Wilayat LIWA 603 والية لوى 603

 Wilayat SAHAM 604 والية صحم 604

 Wilayat AL KHABURAH 605 والية الخابورة 605

 Wilayat AS SUWAYQ 606 والية السويق 606

 Wilayat AR RUSTAQ 701 والية الرستاق 701

 Wilayat AL AWABI 702 والية العوابي 702

 Wilayat NAKHAL 703 والية نخل 703

 Wilayat WADI AL MAAWIL 704 والية وادي المعاول 704

 Wilayat BARKA 705 والية بركاء 705

 Wilayat AL MUSANAAH 706 والية المصنعة 706

 Wilayat SUR 801 والية صور 801

 Wilayat AL KAMIL WA AL WAFI 802 والية الكامل والوافي 802

بني بوحسنوالية جعالن  803  Wilayat JAALAN BANI BU HASAN 803 

 Wilayat JAALAN BANI BU ALI 804 والية جعالن بني بو علي 804

 Wilayat MASIRAH 805 والية مصيرة 805

 Wilayat IBRA 901 والية إبراء 901

 Wilayat AL MUDAYBI 902 والية المايبي  902

 Wilayat BIDIYAH 903 والية بدية 903

 Wilayat AL QABIL 904 والية القابل 904

 Wilayat WADI BANI KHALID 905 والية وادي بني خالد 905

 Wilayat DAMA WA AT TAIYIN 906 والية دماء والطائيين 906

 Wilayat IBRI  1001 والية عبري  1001

 Wilayat YANQUL 1002 والية ينقل 1002

 Wilayat DANK 1003 والية ضنك 1003

 Wilayat HAYMA 1101 والية هيماء 1101

 Wilayat MAHAWT 1102 والية محوت 1102

 Wilayat AD DUQM 1103 والية الدقم 1103

 Wilayat AL JAZIR 1104 والية الجازر 1104
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 Nations LOV  الدولقائمة 

 الحقول المرتبطة بالقائمة :

 الموطن األصلي، (9)بيانات الطلبة حقل  مكان الميالد 

 (25)بيانات الطلبة حقلالجنسية  ،(24)بيانات الطلبة حقل

  (20الجنسية )بيانات العاملون حقل 

Related Fields:  

 Birth_place (student field 9), Country of origin 

(student field 14) Nationality (student field 15). 

 Nationality (staff field 10). 

 English Description Code الوصف العربي الرمز

 Mauritius 11102 موريشيس 11102

 Jordan 11139 االردن 11139

 Republic of Korea 11140 جمهورية كوريا 11140

 Kuwait 11141 الكويت 11141

 People's Democratic Republic of Laos 11142 جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية 11142

 Latvia 11143 التفيا 11143

 Libyan Arab Jamahiriya 11144 ليبيا 11144

 Lithuania 11145 ليثوانيا 11145

 Madagascar 11146 مدغشقر 11146

 Malawi 11147 ماالوي 11147

 Maldives 11148 المالديف جزر 11148

 Mauritania 11149 نيااموريت 11149

 Mexico 11150 المكسيك 11150

 Republic of Moldova 11151 جمهورية مولدافيا 11151

 Morocco 11152 المغرب 11152

 Oman 11153 عمان سلطنة 11153

 Nauru 11154 جزيرة نورو 11154

 Netherladns Antilles 11155 جزر االنتيل الهولندية 11155

 New Caledonia 11156 نيو كليدونيا 11156

 New  Zealand 11157 نيوزلندا 11157

 Nigeria 11158 نيجيريا 11158

 Norway 11159 النرويج 11159

 Northern Mariana Islands 11160 جزر ماريانا الشمالية 11160

 Marshall Islands 11161 جزر مارشال 11161

 Pakistan 11162 باكستان 11162

 Monaco 11103 موناكو 11103

 Mongolia 11104 منغوليا 11104

 Montserrat 11105 جزر مونتسرات 11105

 Mozambique 11106 موزمبيق 11106

 Nambia 11107 ناميبيا 11107

 Nepal 11108 النيبال 11108

 Netherlands 11109 هولندا 11109

 Aruba 11110 اروبا جزيرة 11110
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 Vanuata 11111 فإنواتو 11111

 Nicaragua 11112 نيكاراجوا 11112

 Niger 11113 النيجر 11113

 Niue 11114 جزيرة نيواي 11114

 Norfolk Island 11115 جزيرة نورفولك 11115

 Mocronesia (Federated States of) 11116 ميكرونيزيا 11116

 Palau 11117 باالو 11117

 Panama 11118 بنما 11118

 Papua New Guinea 11119 غينياالجديدة بابوا 11119

 Philippines 11120 الفلبين 11120

 Poland 11121 بولندا 11121

 Portugal 11122 البرتغال 11122

 Timor-Leste 11123 الشرقية تيمور 11123

 Qatar 11124 قطر 11124

 Reunion 11125 بروينيون 11125

 Russian Federation 11126 روسيا االتحادية 11126

 Saint Helena 11127 هيلينا سانت جزيرة 11127

 Paraguay 11163 باراجواي 11163

 Peru 11164 بيرو 11164

 Pitcairn 11165 بتكيرن 11165

 Guiena-Bissau 11166 بيساو غينيا 11166

 Puerto Rico 11167 ببويرتوريكو 11167

 Romania 11168 رومانيا 11168

 Rwanda 11169 رواندا 11169

 Saint Kitts and Nevis 11170 نيفيسسانت كتس اند  11170

 Saint Lucia 11171 جزيرة سانت لوسيا 11171

 San Marino 11172 سان مارينو 11172

 Sao Tome and Principle 11173 سأو توم وبرينسيب 11173

 Seychelles 11174 سيشلز 11174

 Singapore 11175 سنغافورة 11175

 Viet Nam 11176 فيتنام 11176

 South Africa 11177 جنوب افريقيا 11177

 Spain 11178 اسبانيا 11178

 Sudan 11179 السودان 11179

 Afghanistan 11000 افغانستان 11000

 Albania 11001 البانيا 11001

 Algeria 11002 الجزائر 11002

 American Samoa 11003 ساموا األمريكية 11003
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 Andorra 11004 اندورا 11004

 Angola 11005 انجوال 11005

 Antigua and Barbuda 11006 بأنتيغوا وباربودا 11006

 Azerbiajan 11007 أذربيجان 11007

 Argentina 11008 االرجنتين 11008

 Australia 11009 استراليا 11009

 Austria 11010 النمسا 11010

 Bahamas 11011 جزر الباهاما  11011

 Bahrain 11012 البحرين 11012

 Bangladesh 11013 بنجالديش 11013

 Armenia 11014 ارمينيا 11014

 Barbados 11015 بربادوس 11015

 Belgium 11016 بلجيكا 11016

 Bhutan 11017 بوتان 11017

 Bolivia 11018 بوليفيا 11018

 Bosinia and Herzegovina 11019 البوسنة والهرسك 11019

 Botswana 11020 بوتسوانا 11020

 Brazil 11021 البرازيل 11021

 Belize 11022 بليز 11022

 Solomon Islands 11023 سولومون جزر 11023

 British Virgin Islands 11024 جزر فيرجن البريطانية 11024

 Brunei Darussalam 11025 بروناي دار السالم 11025

 Bulgaria 11026 بلغاريا 11026

 Mynamar 11027 ميانمار 11027

 Burundi 11028 بروندي 11028

 Belarus 11029 بيالروس 11029

 Cambodia 11030 كمبوديا 11030

 Cameroon 11031 الكاميرون 11031

 Canada 11032 كندا 11032

 Cape Verde 11033 جزر كيب  فيرد 11033

 Cayman Islands 11034 كايمن جزر 11034

 Central African Republic 11035 جمهورية أفريقيا الوسطى 11035

 Sri Lanka 11036 سريالنكا 11036

 Chad 11037 تشاد 11037

 Chile 11038 شيلي 11038

 China 11039 الصين 11039

 Colombia 11040 كولومبيا 11040

 Comoros 11041 القمر جزر 11041
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 Mayotte 11042 مايوت 11042

 Congo 11043 الكنغو 11043

 Democratic Republic of the Congo 11044 جمهورية الكونغو الديمقراطية 11044

 Cook Islands 11045 جزر كوك 11045

 Costa Rica 11046 كوستاريكا 11046

 Croatia 11047 كرواتيا 11047

 Cuba 11048 كوبا 11048

 Cyprus 11049 قبرص 11049

 Czech Republic 11050 التشيكجمهورية  11050

 Benin 11051 بنين 11051

 Denmark 11052 الدنمارك 11052

 Ecuador 11053 االكوادور 11053

 El Salvador 11054 السلفادور 11054

 Ethiopia 11055 أثيوبيا 11055

 Estonia 11056 استونيا 11056

 Fiji 11057 فيجي جزر 11057

 France 11058 فرنسا 11058

 French Polynesia 11059 بولونيسيا الفرنسية 11059

 Georgia 11060 جورجيا 11060

 Germany 11061 المانيا 11061

 Ghana 11062 غانا 11062

 Kiribati 11063 كيريباتي 11063

 Grenada 11064 جرينادا 11064

 Guam 11065 جزيرة غوام 11065

 Guinea 11066 غينيا 11066

 Holy See 11067 الفاتيكان 11067

 Faeroe Islands 11068 جزرفايرو 11068

 Finland 11069 فنلندا 11069

 Falkland Guiana 11070 جزر الفوكالند 11070

 Djibouti 11071 جيبوتي 11071

 Gabon 11072 الجابون 11072

 Gambia 11073 جامبيا 11073

 Palestine 11074 فلسطين 11074

 Gibraltar 11075 طارق جبل 11075

 Greece 11076 اليونان 11076

 Guadeloupe 11077 جزيرة غوادولوب 11077

 Guatemala 11078 جواتيماال 11078

 Guyana 11079 غينيااالستوائية 11079
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 Haiti 11080 هاييتي 11080

 Honduras 11081 هندوراس 11081

 Hungary 11082 هنغاريا 11082

 Iceland 11083 ايسلنده 11083

 Indonesia 11084 اندونيسيا 11084

 Iraq 11085 العراق 11085

 Ireland 11086 ايرلنده جمهورية 11086

 Cote d'Ivoire 11087 ساحل العاج 11087

 Japan 11088 اليابان 11088

 Kazakhstan 11089 كازخستان 11089

 Kenya 11090 كينيا 11090

 The Democratic People 's Republic of Korea 11091 كوريا الديمقراطية الشعبيةجمهورية  11091

 Kyrgyzstan 11092 قيرغيزستان 11092

 Lebanon 11093 لبنان 11093

 Lesotho 11094 ليسوثو 11094

 Liberia 11095 ليبيريا 11095

 Leichtenstein 11096 ليشنشتين 11096

 Luxembourg 11097 لكسمبورج 11097

11098 
التابعة  منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة

 لجمهورية الصين الشعبية

Macao Special Administrative Region of the 

People's Republic of China 
11098 

 Malaysia 11099 ماليزيا 11099

 Mali 11100 مالي 11100

 Malta 11101 مالطا 11101

 Svalbard and Jan Mayen Islands 11180 مايانجزر سفالبارد وجان  11180

 Switzerland 11181 سويسرا 11181

 Tajikistan 11182 طاجكستان 11182

 Togo 11183 توجو 11183

 Trinidad and Tobago 11184 توباجو و ترينيداد 11184

 Tunisia 11185 تونس 11185

 Turkey 11186 تركيا 11186

 Tuvalu 11187 توفالو 11187

 Uganda 11188 اوغندا 11188

 The former yogoslav of Macedonia 11189 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 11189

 United Kingdom of Great Britain and Northern 11190 المتحدة المملكة 11190

 United Republic of Tanzania 11191 جمهورية تنزانيا االتحادية 11191

 United States Virgin Islands 11192 جزر فرجن األمريكية 11192

 Uruguay 11193 االوروغواي 11193

 Venezuela 11194 فنزويال 11194
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 Samoa 11195 ساموا 11195

 Somalia 11196 الصومال 11196

 Zimbabwe 11197 زمبابوي 11197

 Western Sahara 11198 الصحراء الغربية 11198

 Suriname 11199 سورينام 11199

 Swaziland 11200 سوازيالند 11200

 Sweden 11201 السويد 11201

 Syrian Arab Republic 11202 الجمهورية العربية السورية 11202

 Thailand 11203 تايالند 11203

 Tokelau 11204 توكيلو 11204

 Tonga 11205 تونجا 11205

 United Arab Emirates 11206 المتحدةاالمارات العربية  11206

 Turkmenistan 11207 تركمنستان 11207

 Turks and Caicos Islands 11208 جزو الترك و كايكوس 11208

 Ukraine 11209 اوكرانيا 11209

 Egypt 11210 مصرالعربية جمهورية 11210

 Channel Islands 11211 جزر القنال 11211

 America 11212 المتحدةالواليات  11212

 Burkina Faso 11213 ينا فاسوكبور 11213

 Uzbekistan 11214 اوزبكستان 11214

 Wallis and Funtuna Islands 11215 جزر ولز و فوتونا 11215

 Serbia and Montenegro 11216 كرواتيا 11216

11217 Others Others 11217 

 Yemen 11218 اليمن 11218

 Zambia 11219 زامبيا 11219

 Domincan Republic 11220 الدومينيك جمهورية 11220

 Equatorial Guinea 11221 غينيا االستوائية 11221

 Eritrea 11222 اريتريا 11222

 Saint Vincent and the Grenadines 11128 جزيرة سان فينست 11128

 Kingdom of Saudi Arabia 11129 المملكة العربية السعودية 11129

 Senegal 11130 السينجال 11130

 Sierra Leone 11131 سيراليون 11131

 Slovakia 11132 سلوفاكيا 11132

 Slovenia 11133 سلوفينيا 11133

11134 
منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة التابعة 

 لجمهورية الصين الشعبية

Hong Kong Special Administrative Region of 

the People's Republic of China 
11134 

 India 11135 الهند 11135

 Islamic Republic of Iran 11136 جمهورية إيران اإلسالمية 11136

 Italy 11137 ايطاليا 11137

 Jamaica 11138 جامايكا 11138
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 Specialized subject of Qualification LOV قائمة التخصصات ) صادرة من الهيئة العمانية لإلعتماد األكاديمي(

* التظليل األحمر: التخصص الرئيسي، التظليل البرتقالي : 

 التخصص الفرعي ، بدون تظليل: التخصص الدقيق

* Red fill: Major field, orange fill: Minor field 

and No fill: exact minor field 

 :Related Field الحقول المرتبطة بالقائمة :

(، التخصص 17التخصص الرئيسي )بيانات الطلبة حقل    ·

(، التخصص الدقيق )بيانات الطلبة 19الفرعي )بيانات الطلبة حقل 

 (30حقل 

·  Major field (student field 28), Minor field 

(student field 29), exact minor field (student field 

30) 

 Major field (staff field 26)  · (16قل التخصص الرئيسي )بيانات العاملون ح   ·

        

  English Description Code الوصف العربي الرمز 

 العلوم الطبيعية والفيزيائية   1
 NATURAL AND PHYSICAL 

SCIENCES 
1 

 Mathematical Sciences 101 علوم الرياضيات  101

 Mathematics 10101 الرياضيات 10101

 Statistics 10103 االحصاء 10103

 Health Statistics 10101 االحصاء الصحي 10101

 Business Statistics 10103 االحصاء التجاري 10103

 Applied Mathematics 10102 الرياضيات التطبيقية 10102

 Applied Statistics 10111 اإلحصاء التطبيقي  10111

 Pure Mathematics 10113 الرياضيات البحته 10113

 Pure science 10111 العلوم البحته 10111

 Demography 10113 علم االسكان 10113

 Weather 10112 االرصاد الجويه 10112

 Actuarial science 10121 العلوم االكتوارية 10121

 Actuarial studies 10123 الدراسات االكتوارية 10123

 Mathematical Sciences n.e.c 10122 األخرىعلوم الرياضيات  10122

 Physics & Astronomy  103  الفيزياء والفلك  103

 Physics 10301 الفيزياء 10301

 Astronomy 10303 الفلك 10303

 Nuclear physics 10301 فيزياء النوويه 10301

 Biophysics 10303 الفيزياء الحيويه 10303

 Physics and Mathematics 10302 فيزياء و رياضيات 10302

 Physics & Astronomy n.e.c. 10322 الفيزياء والفلك األخرى 10322

 Chemical Sciences 101  علوم الكيمياء  101

 Organic Chemistry 10101 الكيمياء العاوية 10101

 Inorganic Chemistry 10103 الكيمياء الالعاوية 10103

 Applied Chemistry 10101 التطبيقيةالكيمياء  10101

 Chemistry 10103 الكيمياء 10103

 كيمياء وتنقيه المياه والصرف 10102
Chemistry, water purification and 

sanitation 
10102 
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 Chemical Biology 10111 احياء كيميائيه 10111

 Biochemistry 10113 الكيمياء الحياتية 10113

 Applied Organic Chemistry 10111 العاوية التطبيقية الكيمياء 10111

 Instrumental Analytical Chemistry 10113 كيمياء األجهزة التحليلية 10113

 Natural chemistry 10112 كيمياء طبيعيه 10112

 Oil and gas chemistry 10121 كيمياء النفط والغاز 10121

 Chemical Sciences n.e.c. 10122 علوم الكيمياء األخرى 10122

 Earth Sciences 103  علوم األرض  103

 Atmospheric Sciences 10301 علوم الغالف الجوي 10301

 Earth Sciences 10303 علوم االرض 10303

 Geophysics 10301 جيوفيزياء 10301

 Geochemistry 10303 جيوكيمياء 10303

 Soil Science 10302 علوم التربة 10302

 Hydrology 10311 الهيدرولوجيا 10311

 Oceanography 10313 علم المحيطات 10313

 Petroleum Geoscience 10311 علوم األرض البترولية 10311

 Geoscience 10313 علوم األرض التطبيقية 10313

 Petroleum Geosciences 10312 علوم جيولوجيا البترول 10312

 Seismography 10321 الزالزل علم 10321

 Mining Geology 10323 جيولوجيا التعدين 10323

 Earth and Environmental Science 10321 علوم االرض والبيئه 10321

 Microfossils 10323 االحافير الدقيقه 10323

 Hydrogeology 10322 جيولوجيا المياه 10322

 Earth Sciences n.e.c. 10322 علوم األرض األخرى 10322

 Biological Sciences 102 العلوم البيولوجية   102

 Biochemistry and Cell Biology 10201 الكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلية 10201

 Botany 10203 علم النبات 10203

 Ecology and Evolution 10201 علم البيئة والتطور 10201

 Marine Science 10203 علوم البحار 10203

 Genetics 10202 علم الوراثة 10202

 Microbiology 10211 علم األحياء الدقيقة 10211

 Human Biology 10213 علم األحياء البشرية 10213

 Zoology 10211 علم الحيوان 10211

 Biotechnology 10213 التقنية الحيوية 10213

 Environmental Biology 10212 بيولوجيا بيئية 10212

 Applied Biology 10221 األحياء التطبيقية 10221

 Animal and Veterinary Sciences 10223 علوم الحيوان والبيطرة 10223

 Crop Production 10221 إنتاج النبات 10221

 Marine Science and Fisheries 10223 العلوم البحرية والثروة السمكية 10223
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 Biology 10222 األحياء 10222

 Poultry Science 10233 علم الدواجن 10233

 Animal Physiology 10231 علم وظائف الحيوان 10231

 Bacteriology 10233 علم البكتريا 10233

 Biometric 10232 القياس الحيوى 10232

 Cytology 10201 علم الخليه الحيه 10201

 Entomology 10203 علم الحشرات 10203

 Microorganisms 10201 االحياء المجهريه 10201

 Ornithology 10203 علم الطيور 10203

 Parasitology 10202 علم الطفيليات 10202

 Virology 10211 علم الفيروسات 10211

 Genetics 10213 الجينات 10213

 Applied Bioscience 10211 علوم حياتية تطبيقية 10211

 Genetics Engineering 10213 هندسه وراثيه 10213

 Histology 10212 علم االنسجه 10212

 Molecular Biology 10261 االحياء الجزيئيه 10261

 Radiation biology 10263 االحياء االشعاعيه 10263

 Fish biology 10261 بيولوجيا األسماك 10261

 علم الوراثة الحيوانية وحفظ التنوع الحيوي  10263
Knowledge of animal genetics and 

biodiversity conservation 
10263 

 Biological Sciences n.e.c. 10222 العلوم البيولوجية األخرى 10222

 العلوم الطبيعية والفيزيائية األخرى  122
 Other Natural and Physical 

Sciences 
122 

 Medical Science 12201 العلوم الطبية 12201

 Forensic Science 12203 علوم الطب الشرعي 12203

 Food Science and Biotechnology 12201 علوم الغذاء والتكنولوجيا الحيوية 12201

 Pharmacology 12203 علم العقاقير 12203

 Laboratory Technology 12202 تقنية المختبرات 12202

 Marine biotechnology 12211 التقنية الحيوية البحرية 12211

 Nano 12213 النانو 12213

 Schools Laboratory 12211 المختبرات المدارسية 12211

 Environmental Science 12213 علم البيئة 12213

 Food Science and Nutrition 12221 علم األغذية والتغذية 12221

 Human Nutrition 12223 بشريةتغذية  12223

 Applied Science 12223 العلوم التطبيقية  12223

 Engineering Science 12222 العلوم الهندسيه 12222

 Plant Pharmacology 12231 علم العقاقير النباتيه 12231

 Thermal Energy 12233 الطاقه الحراريه 12233

 Energy Studies 12231 علم الطاقه 12231
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 Food Science 12233 علم االغذية 12233

 Food science and Human nutrition 12232 علوم الغذاء والتغذية اإلنسانية 12232

 تقنية المختبرات الهندسية 12201
Engineering Laboratory 

Technology 
12201 

 العلوم الطبيعية والفيزيائية األخرى 12222
Natural and Physical Sciences 

n.e.c. 
12222 

 INFORMATION TECHNOLOGY 2  تكنولوجيا المعلومات 2

 Computer Science 201  علوم الحاسب اللي 201

 Formal Language Theory 20101 نظرية اللغة الرسمية 20101

 Programming 20103 البرمجة 20103

 Computational Theory 20101 النظرية الحسابية 20101

 Compiler Construction 20103 إنشاء المترجمات/كمبيلور 20103

 Algorithms 20102 خوارزميات 20102

 Data Structures 20111 هياكل البيانات 20111

 الشبكات واالتصاالت واالنترنت 20113
Networks, Communications and the 

Internet 
20113 

 Computer Graphics 20111 رسومات الحاسوب 20111

 Operating Systems 20113 أنظمة التشغيل 20113

 Artificial Intelligence 20112 الذكاء االصطناعي 20112

 Computer Networks 20121 شبكات الحاسوب 20121

 Software Development 20123 تطوير البرمجيات 20123

 Computing 20121 حوسبة 20121

 Computer applications 20123 الكمبيوترتطبيقات  20123

 Accounting and Computer Science 20122 المحاسبة وعلم الحاسب اللي 20122

 Computing\technical support 20131 برمجة الحاسب اللي 20131

 Computer Science and Multimedia 20133 علوم الحاسوب والوسائط المتعددة 20133

 علوم الحاسوب وهندسة الويب 20131
Computer Science and Engineering 

Web 
20131 

 Software Engineering 20133 هندسة البرمجيات 20133

 Internet Technology 20132 تقنية اإلنترنت 20132

 Electronic Games Technology 20101 تقنية األلعاب اإللكترونية 20101

 وهندسة الشبكاتعلوم الحاسوب  20103
Computer Science and Engineering 

Networks 
20103 

 Database 20101 قواعد البيانات 20101

 Software Technology 20103 تقنية البرمجيات 20103

 Business computing 20102 علم الحاسب اللي لألعمال 20102

 Computing/software development 20111 نظم الحاسب اللي 20111

 Multimedia Technology 20113 تقنية الوسائط المتعددة 20113

 Computer Science 20111 علوم الحاسب اللي 20111

 Technology of Computer Science 20113 تقنية علوم الحاسب اللي 20113
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 Computer and Internet applications 20112 الحاسوب وتطبيقات اإلنترنت 20112

 Technology of Computer 20161 تكنولوجيا الحاسوب 20161

 Communication Programming 20163 برمجة اتصاالت 20163

 Electronic sciences 20163 علوم  إلكترونية 20163

 Computer Systems and Networking 20131 نظم الحاسوب والشبكات 20131

 Computing Science 20133 برمجة الحاسوبعلوم  20133

 Software Engineering Science 20131 علوم هندسة البرمجيات 20131

 تصميم الويب وأمن المعلومات 20133
Web design and information 

security 
20133 

 الحوسبة التطبيقية والنمذجة العددية 20132
Applied computation and numerical 

modeling 
20132 

 Big data 20121 البيانات الاخمة  20121

 Social computing 20123 الحوسبة االجتماعية 20123

 Computer Science n.e.c. 20122 علوم الحاسب اللي األخرى 20122

 Information Systems 203  نظم المعلومات 203

 Conceptual Modelling 20301 النموذج المفاهيمية 20301

 Database Management Systems 20303 نظم ادارة قواعد البيانات 20303

 Systems Analysis and Design 20301 تحليل وتصميم النظم 20301

 Decision Support Systems 20303 أنظمة دعم القرارات 20303

 Data Management 20302 إدارة البيانات 20302

 Systems 20311 األنظمة 20311

 Contact Information Technology 20313 تقنية معلومات االتصال 20313

 الحوسبة ونظم المعلومات 20311
Computing and Information 

Systems 
20311 

 تقنية المعلومات والحاسوب 20313
Information and Computer 

technology 
20313 

 تقنية المعلومات والحوسبة 20312
Information technology and  

Computerization 
20312 

 Electronic measurements & control 20321 القياسات اإللكترونية والتحكم 20321

 Information Systems 20323 نظم المعلومات 20323

 تقنية المعلومات والحوسبة/إداراة أعمال 20321

Information technology and  

Computerization\Business 

administration 

20321 

 DATA MINIG 20323 التنقيب عن البيانات 20323

 تقنية المعلومات والحوسبة/الحوسبة 20322
Information technology and  

Computerization\Computerization 
20322 

 تقنية المعلومات والحوسبة/اإلتصاالت 20331
Information technology and  

Computerization\Contact 
20331 

 Health Information technology 20333 تقنية المعلومات الصحية 20333

 Health Information technology 20331 الحوسبة مع اإلدارة 20331
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 Information Systems n.e.c. 20322 نظم المعلومات األخرى 20322

 Other Information Technology 222  المعلومات األخرىتكنولوجيا  222

 Electronic Security Science 22201 علوم األمن اإللكتروني 22201

 Information Technology Security 22203 أمن تقنية المعلومات 22203

 Information Technology 22201 تقنية المعلومات 22201

 المعلوماتالتجارة وتقنية  22203
Commerce and Information 

Technology 
22203 

 Networks and databases 22202 الشبكات وقواعد البيانات 22202

 Applied information technology 22211 تكنولوجيا المعلومات التطبيقية 22211

 Internet & E-Security 22213 اإلنترنت واألمن اإللكتروني 22213

 Electronics & Telecommunications 22211 اإللكترونيات واإلتصاالت السلكية والالسلكية 22211

 Information science technology 22213 علم تقنية المعلومات 22213

 Information Technology 22212 تكنولوجيا المعلومات 22212

 Information Security 22221 أمن المعلومات 22221

 Network Security 22223 امن شبكات 22223

22221 
المعلومات وادارة أعمال تكنولوجيا 

 االتصاالت 

Information and communication 

technology business management 
22221 

 Cyper Security 22223 األمن السيبراني 22223

 IT security and safety 22222 تكنولوجيا االمن والسالمه 22222

 Technology and Public Tourism  22231 التكنولوجيا والسياحه العامه 22231

 Computer Security 22233 أمن الحاسب اللي  22233

 Advanced Technology 22231 التكنولوجيا المتقدمة  22231

 Digital Curation 22233 كرأيشن الرقمي 22233

 Information Technology n.e.c. 22222 تكنولوجيا المعلومات األخرى 22222

 الهندسة والتقنيات ذات الصلة   3
ENGINEERING AND RELATED 

TECHNOLOGIES 
3 

 هندسة التصنيع والتكنولوجيا  301
Manufacturing Engineering and 

Technology 
301 

 Manufacturing Engineering 30101 هندسة التصنيع 30101

 Printing 30103 الطباعة 30103

 Textile Making 30101 صناعة النسيج 30101

 Garment Making 30103 صناعة المالبس 30103

 Footwear Making 30102 صناعة األحذية 30102

 Wood Machining and Turning 30111 تقطيع األخشاب والخراطة 30111

 Cabinet Making 30113 صناعة الموبيليات 30113

 Upholstery 30111 تنجيد األثاث 30111

 Furniture Polishing 30113 تلميع األثاث 30113

 Design and installation of furniture 30112 تصميم وتركيب األثاث 30112

 Craft Technology 30121 تكنولوجيا الحرفية  30121
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 هندسة التصنيع والتكنولوجيا األخرى 30122
Manufacturing Engineering and 

Technology n.e.c. 
30122 

 Process and Resources Engineering 303 هندسة الموارد والعمليات  303

 Chemical Engineering 30301 الهندسة الكيميائية 30301

 Mining Engineering 30303 هندسة التعدين 30303

 Oil and Gas Engineering 30301 هندسة النفط والغاز 30301

 Materials Engineering 30303 هندسة المواد 30303

 Food Processing Technology 30302 تكنولوجيا تصنيع المنتجات الغذائية 30302

 drilling Engineering 30311 هندسة حفر البار 30311

 Quantity Surveying 30313 مسح الكميات 30313

 Chemical and petrochemical 30311 والبتروكيميائيةالهندسة الكيميائية  30311

 هندسة الكيمياء والمعالجة التحويلية 30313
Chemical Engineering and 

Processing Manufacturing 
30313 

 Process engineering 30312 هندسة العمليات 30312

 Well engineering 30321 هندسة حفر آبار النفط 30321

 هندسة العمليات المعدنية والمواد 30323
Miner Processing & Materials 

Engineering 
30323 

 Petroleum Engineering 30321 هندسة النفط 30321

 Pipelines Engineering 30323 هندسه خطوط انابيب 30323

 Oil Reservoir Engineering 30322 هندسه مكامن النفط 30322

 هندسة النفط والغاز الطبيعي  30331
Petroleum and natural Gas 

Engineering 
30331 

 Chemical and Process Engineering 30333 الكيمياء و هندسة العمليات  30333

 Chemical and Energy Engineering 30333 هندسه الكيمياء والطاقه 30333

 هندسة الموارد والعمليات األخرى 30322
Process and Resources Engineering 

n.e.c. 
30322 

 هندسة السيارات والتكنولوجيا  301
 Automotive Engineering and 

Technology 
301 

 Vehicle Engineering 30101 هندسة المركبات 30101

 Vehicle Mechanics 30103 ميكانيكا المركبات 30103

 واإللكترونياتكهرباء السيارات  30101
Automotive Electrics and 

Electronics 
30101 

 Automotive Vehicle Refinishing 30103 إعادة طالء السيارات 30103

 Automotive Body Construction 30102 بناء هياكل السيارات 30102

 Panel Beating 30111 طرق المركبات 30111

 Upholstery and Vehicle Trimming 30113 تنجيد وتزين المركبات 30113

 Automotive Vehicle Operations 30111 تشغيل المركبات 30111

 Automotive Technology 30113 تكنولوجيا السيارات 30113

 الهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا السيارات 30112
Mechanical Engineering and 

Vehicle Technology 
30112 
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 Automotive Body Repair 30121 سمكرة السيارات 30121

 Automotive Painting 30123 دهان السيارات 30123

 تقنية صيانة السيارات 30121
Automotive Maintenance 

Technology 
30121 

 هندسة السيارات والتكنولوجيا األخرى 30122
Automotive Engineering and 

Technology n.e.c. 
30122 

 الهندسة الميكانيكية والصناعية والتكنولوجيا  303
Mechanical and Industrial 

Engineering and Technology 
303 

 Mechanical Engineering 30301 الهندسة الميكانيكية 30301

 Industrial Engineering 30303 الهندسة الصناعية 30303

 Toolmaking 30301 صناعة األدوات 30301

 التجهيزات المعدنية والميكنة 30303
Metal Fitting, Turning and 

Machining 
30303 

 Sheetmetal Working 30302 صناعة الصفائح المعدنية 30302

 Boilermaking and Welding 30311 النحاسة واللحام 30311

 Metal Casting and Patternmaking 30313 تصميم وصب المعادن 30313

 Precision Metalworking 30311 المعادنضبط  30311

 Plant and Machine Operations 30313 تشغيل الالت والمعامل 30313

 الهندسة الميكانيكية وااللكتروميكانيكية 30312
Mechanical and electromechanical 

engineering 
30312 

 هندسة المعالجة والصيانة 30321
Engineering and maintenance 

treatment 
30321 

 هندسة ميكانيكية بمساعدة الكمبيوتر 30323
Mechanical Computer-aided 

Engineering 
30323 

 Maintenance Management 30321 إدارة الصيانة 30321

 Treatment Engineering 30323 هندسة المعالجة 30323

 Engines Engineering 30322 هندسة المحركات 30322

 Operational Engineering 30331 هندسة النظم والتحكم 30331

 Desalination Engineering 30333 هندسه تحليه المياه 30333

 Machinery Engineering 30331 هندسه الماكينات 30331

 تكنولوجيا صناعيه وانتاج 30333
Industrial production and 

technology 
30333 

 Fluid Mechanics 30332 السوائلميكانيكيه  30332

 هندسه ميكانيكيه وصناعيه 30301
Mechanical and industrial 

engineering 
30301 

 Mechanical Engineering Systems 30303 هندسه نظم ميكانيكيه 30303

 Operations research, industrial 30301 بحوث العمليات الصناعيه 30301

 Welding & Metal Fabrication 30303 وتشكيل المعادناللحام  30303

 Industrial Maintenance 30302 الصيانة الصناعية 30302

 Machining Mechanics 30311 ميكانيكا التشغيل 30311

 Industry and Technology 30313 الصناعة والتكنولوجيا 30313
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30322 
والتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية والصناعية 

 األخرى

Mechanical and Industrial 

Engineering and Technology n.e.c. 
30322 

 Civil Engineering 302 الهندسة المدنية  302

 Construction Engineering 30201 هندسة البناء 30201

 Structural Engineering 30203 هندسة اإلنشاءات 30203

 Building Services Engineering 30201 المبانيهندسة خدمات  30201

 Water and Sanitary Engineering 30203 هندسة المياه والصرف الصحي 30203

 Transport Engineering 30202 هندسة النقل 30202

 Geotechnical Engineering 30211 الهندسة الجيوتقنية 30211

 Ocean Engineering 30213 هندسة المحيطات 30213

 Engineering Measurement and cost 30211 هندسة القياس والتكلفة 30211

 Draftsman 30213 الرسم المعماري 30213

 Civil Engineering and Construction 30212 الهندسة المدنية واإلنشاءات 30212

 Draftsman Engineering 30221 الرسم الهندسي 30221

 Civil Engineering 30223 الهندسة المدنية 30223

 الهندسة المدنية  )موارد المياه( 30221
Civil Engineering (Water 

Resources) 
30221 

 الهندسة المدنية ) الهندسة البيئية ( 30223
Civil Engineering (Environmental 

Engineering) 
30223 

 Surveying Engineering 30222 هندسه مساحه 30222

 Waste Management 30231 ادارة المخلفات 30231

 Sanitation Engineering 30233 هندسة الصرف الصحي 30233

 Civil Engineering and Architecture 30231 هندسه المدنيه والمعماريه 30231

 Road Engineering 30233 هندسه الطرق 30233

 Civil Engineering n.e.c. 30222 الهندسة المدنية األخرى 30222

 Geomatic Engineering 311 الهندسة الجوماتية  311

 Land Surveying 31101 مسح األراضي 31101

 Mapping Science 31103 علوم رسم الخرائط 31103

 Geomatics Engineering 31101 هندسة جيوماتكس  31101

 Surveying & Mapping 31103 مساحة ورسم خرائط 31103

 Geomatic Engineering n.e.c. 31122 الهندسة الجوماتية األخرى 31122

 الهندسة الكهربائية واإللكترونية والتكنولوجيا  313
Electrical and Electronic 

Engineering and Technology 
313 

 Electrical Engineering 31301 الهندسة الكهربائية 31301

 Electronic Engineering 31303 اإللكترونيةالهندسة  31303

 Computer Engineering 31301 هندسة الحاسب اللي 31301

 Communications Technologies 31303 تكنولوجيا االتصاالت 31303

 تركيب وصيانة معدات االتصاالت 31302
Communications Equipment 

Installation and Maintenance 
31302 
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 تركيب وصيانة خط الطاقة 31311
Powerline Installation and 

Maintenance 
31311 

 التركيبات الكهربائية ، والميكانيكا الكهربائية 31313
Electrical Fitting, Electrical 

Mechanics 
31313 

 ميكانيكا تبريد وتكييف الهواء 31311
Refrigeration and Air Conditioning 

Mechanics 
31311 

 Electronic Equipment Servicing 31313 خدمة المعدات اإللكترونية 31313

 Communications 31312 االتصاالت 31312

 هندسة االلكترونيات واالتصاالت 31321
Electronics and Communications 

Engineering 
31321 

 Mechatronics Engineering 31323 الهندسة الميكاترونية 31323

 Electrical Power Engineering 31321 هندسة القوى الكهربائية 31321

 Air conditioning and refrigeration 31323 التكييف والتبريد 31323

 الهندسة الكهربائية والحاسب اللي 31322
Electrical and Computer 

Engineering 
31322 

 هندسة الكمبيوتر واإلتصاالت 31331
Computer and Communication 

engineering 
31331 

 Information technology engineering 31333 هندسة تكنولوجيا المعلومات 31333

 Computer Systems and Networks 31331 أنظمة الحاسب اللي والشبكات 31331

 مكونات الحاسب اللي والشبكات 31333
Computer components and 

networks 
31333 

 Wireless networks 31332 الشبكات الالسلكية 31332

 إتصال البيانات وإدارة النظم 31301
Data communication and 

management systems 
31301 

 الهندسة الكهربائية واإللكترونية  31303
Electrical and Electronic 

Engineering 
31303 

 واإلتصاالتهندسة المعلومات  31301
Communication & Information 

Engineering 
31301 

 Power and Energy Systems 31303 نظم الطاقة والقوى 31303

 Industrial Electronics and Control 31302 اإللكترونيات الصناعية والتحكم 31302

 Electronics and instrumentation 31311 هندسة اجهزة القياس والكترونيات 31311

 Biomedical Engineering 31313 هندسة المعدات الحيوية 31313

 Sensors Engineering 31311 هندسه اجهزه حساسه 31311

 Medical Equipment Engineering 31313 هندسه االجهزه الطبيه 31313

 هـندسه واداره نظم القوى الكهربائيه 31312
Engineering and Management 

Electrical Power Systems 
31312 

 Mobile Engineering 31361 هندسه هواتف متنقله 31361

 Electrical wiring (Domestic) 31363 تمديدات كهربائية منزلية 31363

 Electrical wiring (Industrial) 31361 تمديدات كهربائية صناعية 31361

 Electronic Instrument Maintenance 31363 االلكترونيةصيانة االجهزة  31363

 Ground communications and Radar 31362 االتصاالت االرضية والرادار 31362
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 Engineering in Computer Science 31333 هندسة علوم الكمبيوتر 31333

 Communications Systems 31332 نظم اإلتصاالت 31332

 Energy 31321 الطاقة 31321

 تبريد منزلي وصناعي 31323
Refrigeration Domestic & 

Industrial 
31323 

 تكييف منزلي وصناعي 31321
Air – Conditioning Domestic & 

Industrial 
31321 

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد 31323
Heating, ventilation , air 

conditioning and refrigeration 
31323 

 Microelectronics 31322 االلكترونيات الدقيقه 31322

 Digital Systems Engineering 31321 هندسه االنظمه الرقميه 31321

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية األخرى 31322
Electrical and Electronic 

Engineering and Technology n.e.c. 
31322 

 هندسة الطيران والفااء والتكنولوجيا  311
Aerospace Engineering and 

Technology 
311 

 Aerospace Engineering 31101 هندسة الطيران والفااء 31101

 Aircraft Maintenance Engineering 31103 هندسة صيانة الطائرات 31103

 Aircraft Operation 31101 تشغيل الطائرات 31101

 Air Traffic Control 31103 مراقبة الحركة الجوية 31103

 Aviation Electronics Engineering 31102 هندسة إلكترونيات الطيران 31102

 Aviation Electricity Engineering 31111 هندسة كهرباء الطيران 31111

 علوم كمبيوتر )مالحه جويه( 31113
Aviation and Information 

Technology 
31113 

 Commercial Aviation 31111 طيران تجاري 31111

 Helicopters 31113 طيران عمودي 31113

 Aviation mechanics Engineering 31112 هندسة ميكانيكا الطيران 31112

 Flight Technology  31121 تكنولوجيا الطيران  31121

31122 
هندسة الطيران والفااء والتكنولوجيا 

 األخرى

Aerospace Engineering and 

Technology n.e.c. 
31122 

 الهندسة البحرية والتكنولوجيا  313
Maritime Engineering and 

Technology 
313 

 Maritime Engineering 31301 الهندسة البحرية 31301

 Marine Construction 31303 التشييدات البحرية 31303

 ومراقبة الموانئعملية الحرف البحرية  31301
Marine Craft Operation and Port 

Control 
31301 

 Navy study (Deck Officer) 31303 دراسة بحرية ) ضابط سطح( 31303

 إدارة الشحن والنقل والموانئ 31302
Management of shipping and 

transport, ports 
31302 

 Techniques of operations 31311 تقنيات العمليات التشغيلية 31311

 تقنيات العمليات التحويلية 31313
Techniques of manufacturing 

processes 
31313 



122 |  

 

 Maritime Negation(Deck Officer) 31311 المالحة البحرية )ضابط سطح( 31311

31313 
تقنيات عمليات التشغيل في صناعات النفط 

 والغاز والبتروكيماويات

Process Operations 

Technology(Oil, gas, petrochemical 

and process industries) 

31313 

 Shipbuilding and repair 31312 بناء وإصالح السفن 31312

 Skipper Of Coastal Fishing Vessels 31321 ربان سفن صيد ساحلي)مياة محدودة( 31321

 ربان سفن صيد أعماق)مياة غير محدودة( 31323
Skipper Of deep water Fishing 

Vessels 
31323 

 هندسة سفن صيد أعماق )مياه  غير محدودة( 31321
Mechanical  Engineering of  deep 

water fishing vessels 
31321 

 هندسة سفن صيد ساحلي )مياه  محدودة( 31323
Mechanical  Engineering  of  

coastal fishing vessels 
31323 

 Electrical\Elctronics Marine 31322 كهرباء/إلكترونيات بحرية 31322

 Marine Mechanics 31331 ميكانكيا بحرية 31331

 Communcations\Radar  Marine 31333 االتصاالت/الرادار البحري 31333

 control systems marine technology 31331 تكنولوجيا نظم السيطرة البحرية 31331

 Hull Engineering 31333 هندسة البدن 31333

 Control systems technology Marine 31332 تكنولوجيا نظم االسيطرة البحرية 31332

 A ship Captain 31301 قبطان سفينة 31301

 الهندسة البحرية والتكنولوجيا األخرى. 31322
Maritime Engineering and 

Technology n.e.c. 
31322 

 Rail Engineering and Technology 312 هندسة السكك الحديدية  والتكنولوجيا  312

 Railway Engineering 31201 هندسة السكك الحديدية 31201

 Train and Light Rail Maintenance 31203 صيانة القطارات والسكك الحديدية الخفيفة 31203

 Rail Operations 31201 عمليات السكك الحديدية 31201

 Railway Control 31203 التحكم بالسكك الحديدة 31203

 هندسة السكك الحديدية والتكنولوجيا األخرى 31222
Rail Engineering and Technology 

n.e.c. 
31222 

 الهندسة والتكنولوجيا الزراعية  321
Agricultural Engineering and 

Technology 
321 

 Farm Machinery 32101 الالت الزراعية 32101

 Agricultural Engineering 32103 الهندسة الزراعية 32103

 الهندسة والتكنولوجيا الزراعية األخرى  32122
Agricultural Engineering and 

Technology n.e.c. 
32122 

 الهندسة والتكنولوجيا النووية  323
Nuclear Engineering and 

Technology 
323 

 مواد التعدين ألغراض نووية 32301
Mining Materials for Nuclear 

Purposes 
32301 

 المعالجة النووية ، وتطوير المنتجات 32303
Nuclear Processing and Product 

Development 
32303 
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 Nuclear Safety and Regulations 32301 النظم والسالمة النووية 32301

 Nuclear Waste Management 32303 النوويةإدارة النفايات  32303

 الهندسة النووية والتكنولوجيا األخرى 32322
Nuclear Engineering and 

Technology n.e.c. 
32322 

 هندسة أخرى والتكنولوجيات ذات الصلة  322
Other Engineering and Related 

Technologies 
322 

 الهندسة البيئية ومكافحة التلوث 32201
Environmental Engineering and 

Pollution Control 
32201 

 Biomedical Engineering 32203 الهندسة الطبية الحيوية 32203

 Mechatronics and Robotics 32201 الميكاترونكس والروبوتات 32201

 Fire Technology 32203 تكنولوجيا الحريق 32203

 Cleaning 32202 التنظيف 32202

 Engineering Biotechnology 32211 هندسة التكنولوجيا الحيوية 32211

 Communications Engineering 32213 هندسة االتصاالت 32213

 Mechatronics 32211 ميكاترونكس 32211

 Fire safety engineering 32213 هندسة السالمة من الحرائق 32213

 هندسة أنظمة القدرة والطاقة 32212
Engineering capacity & energy 

systems 
32212 

 االتصاالت ومعالجة اإلشارات 32221
Communications & signal 

processor 
32221 

 Environmental Engineering 32223 الهندسة البيئية 32223

 Engineering 32221 هندسه 32221

 Applied Engineering 32223 هندسه تطبيقيه 32223

 Production Engineering 32222 هندسه انتاج 32222

 Evaluation Engineering 32231 هندسه التطوير 32231

 هندسه واداره وصناعه 32233
Engineering and Management and 

Industry 
32233 

 Management Engineering 32231 هندسه اداريه 32231

 Quality control 32233 ضبط الجودة 32233

 Simulator maintenance technician  32232 فني صيانة جهاز محاكاة 32232

 الهندسة والتقنيات ذات صلة األخرى 32222
Engineering and Related 

Technologies n.e.c. 
32222 

 العمارة واإلنشاء 0
 ARCHITECTURE AND 

BUILDING 
0 

 الهندسة المعمارية والبيئة المدنية  001
 Architecture and Urban 

Environment 
001 

 Architectural Engineering 00101 الهندسة المعمارية 00101

 التصميم الحاري والتخطيط اإلقليمي 00103
Urban Design and Regional 

Planning 
00103 

 Landscape Architecture 00101 هندسة المناظر الطبيعية 00101

 Interior and Environmental Design 00103 الداخلي والبيئيالتصميم  00103
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 Engineering Design 00102 التصميم الهندسي 00102

 Interior Design 00111 التصميم الداخلي 00111

 تخطيط المدن والتصميم المعماري 00113
Urban planning and architectural 

design 
00113 

 Interior architecture 00111 الداخليةهندسة العمارة  00111

 التخطيط المعماري المتكامل 00113
The integrated architectural 

planning 
00113 

 Regional & urban planning 00112 التخطيط األقليمي والحاري 00112

 مسح الكميات وإدارة اإلنشاءات 00121
Quantity Surveying & Building 

Management 
00121 

 Geological Engineering 00123 هندسة الجولوجية 00123

 Architecture and Planning 00121 العمارة والتخطيط 00121

 Hydraulic Engineering 00123 هندسه الهيدروليك 00123

 Architecture 00122 العمارة 00122

 Environmental Planning 00131 التخطيط البيئي 00131

 الهندسة المعمارية والبيئية  00133
 Architecture and Environmental 

Engineering 
00133 

 الهندسة المعمارية والبيئة المدنية األخرى 00122
Architecture and Urban 

Environment n.e.c. 
00122 

 Building 003 البناء 003

 Building Science and Technology 00301 علم البناء والتكنولوجيا 00301

 Building Construction Management 00303 إدارة التعمير 00303

 Building Surveying 00301 المسح البنياني 00301

 Building Construction Economics 00303 اقتصاد البناء والتشييد 00303

 Bricklaying and Stonemasonry 00302 البناء بالجر والحجر 00302

 Carpentry and Joinery 00311 حرفة ومصنوعات النجارة 00311

 Ceiling, Wall and Floor Fixing 00313 معالجة السقف والجدران واألرضيات 00313

 Roof Fixing 00311 معالجة األسطح 00311

 Plastering 00313 تجصيص 00313

 Furnishing Installation 00312 تركيب األثاث 00312

 Floor Coverings 00321 تغطية األرضيات 00321

 Glazing 00323 تزجيج 00323

 الرسم ، التزيين وكتابة اإلعالنات 00321
Painting, Decorating and Sign 

Writing 
00321 

 Plumbing 00323 عمل السمكرة 00323

 Scaffolding and Rigging 00322 سقالة وتجهيزات البناء 00322

 Ceramic Engineering 00331 هندسه السيراميك 00331

 Painting & Decoration 00333 الدهان والديكور 00333

 إدارة وصيانة المباني 00331
Buildings Management & 

Maintenance 
00331 
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 إنشاء الهياكل الخراسانية والمعدنية 00333
Reinforced Concrete & Metal  

Structures 
00333 

 Carpentry buildings 00332 نجارة المباني 00332

 بناء إدارة تصميم ونمذجة معلومات البناء 00301
Building Design Management and 

Building Information Modelling 
00301 

 الهندسة المدنية -هندسة البناء  00303
Built  Environment  - Civil  

Engineering 
00303 

 Gypsum decoration technology 00301 تصميم الجبستقنية  00301

 Building n.e.c. 00322 البناء األخرى 00322

 Other Architecture and Building 022 علوم العمارة والبناء األخرى 022

 Construction management 02201 إداراة التشييد 02201

 Facilities Management 02201 إدارة المرافق 02201

 Installations Management 02203 إدارة المنشآت 02203

 علم البناء والتعمير 02202
Construction and Reconstruction 

Science 
02202 

 هندسه بيئه التشييد 02211
Environmental Construction 

Engineering 
02211 

 )هندسه بيئه التشييد )هندسه مسح مباني 02213

Construction Environment 

Engineering (Buildings Survey 

Engineering) 

02213 

 Structural Management 02211 إدارة االنشاءات 02211

 Architecture and Building n.e.c. 02222 علوم العمارة والبناء األخرى 02222

 الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة به 1

AGRICULTURE, 

ENVIRONMENTAL AND 

RELATED STUDIES 

1 

 Agriculture 101  الزراعة 101

 Agricultural Science 10101 العلوم الزراعية 10101

 Wool Science 10103 علوم الصوف 10103

 Animal Husbandry 10101 تربية الحيوان 10101

 Soil and Water Management 10103 إدارة التربة والمياه 10103

 Beekeeping 10102 تربيه النحل 10102

 Fertilization 10111 التسميد 10111

 Irrigation 10113 الرى 10113

 Pastures Management 10111 اداره المراعي 10111

 Fodder crops 10113 محاصيل االعالف 10113

 Sugar production 10112 صناعه السكر 10112

 Crops Science 10121 علوم المحاصيل 10121

 Agricultural Cooperatives 10123 التعاونيات الزراعيه 10123

 Agriculture n.e.c. 10122 الزراعة األخرى 10122

 Horticulture 103 البستنه  103
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 Horticulture 10301 البستنه 10301

 Horticulture n.e.c. 10322 البستنه األخرى 10322

 Plant Health 101  صحة النبات 101

 Plant Pathology 10101 علم أمراض النبات 10101

 Weed Control 10103 مكافحة األعشاب الاارة 10103

 Plant Protection 10101 وقاية النبات 10101

 Pesticides 10103 مبيدات االفات 10103

 Pest control 10102 مكافحه الحشرات 10102

 Plant Health n.e.c. 10122 األخرىصحة النبات  10122

 Forestry Studies 103 دراسات الغابات 103

 Forestry Studies / Silviculture 10301 دراسات الغابات/زراعة الغابات 10301

 Forestry Studies n.e.c. 10322 دراسات الغابات األخرى 10322

 Fisheries Studies 102  دراسات األسماك 102

 Fish Farming 10201 االستزراع السمكي 10201

 Fisheries Technology 10203 تقنية مصايد األسماك 10203

 Agriculture and fisheries 10201 الزراعه وصيد االسماك 10201

 اإلرشاد السمكي وضبط الجودة 10203
Fisheries Extension and quality 

control 
10203 

 Fisheries Studies n.e.c. 10222 األخرىدراسات األسماك  10222

 Environmental Studies 111 دراسات البيئه 111

 إدارة األراضي والحدائق والحياة البرية 11101
Land, Parks and Wildlife 

Management 
11101 

 Environmental studies 11103 دراسات بيئية 11103

 Pasture Science 11101 علوم بيئه المراعي 11101

 Environmental Management 11103 إدارة البيئة  11103

 Environmental Studies n.e.c. 11122 دراسات البيئه األخرى 11122

 الدراسات المرتبطة بالزراعة والبيئه 122
 Other Agriculture, Environmental 

and Related Studies 
122 

 تقنية الزراعة الحيوية والغذاء   12201
Biodynamic agriculture and food 

technology 
12201 

 Environmental biotechnology 12203 التقنية الحيوية البيئية 12203

 Water technologies 12201 تقنيات المياه 12201

 Agricultural guidance 12203 االرشاد الزراعي 12203

 Agricultural research 12202 الزراعيه البحوث 12202

 Dairy science 12211 علم االلبان 12211

 Pasture and forage 12213 رعايه الحيوانات الخلويه 12213

 Water resources Development 12211 تنميه الثروه المائيه 12211

 Water Techniques 12213 المقننات المائيه 12213

 Botany and Microbiology 12212 والمكروبيولوجياالنبات  12212
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 الدراسات  المرتبطة بالزراعة والبيئه األخرى 12222
Agriculture, Environmental and 

Related Studies n.e.c. 
12222 

 HEALTH 6  الصحة 6

 Medical Studies 601 الدراسات الطبية 601

 General Medicine 60101 الطب العام 60101

 Surgery 60103 جراحة 60103

 Psychiatry 60101 طب النفس 60101

 Obstetrics and Gynaecology 60103 التوليد وأمراض النساء 60103

 Paediatrics 60102 طب األطفال 60102

 Anaesthesiology 60111 التخدير 60111

 Pathology 60113 علم االمراض  60113

 Radiology 60111 األشعة 60111

 Internal Medicine 60113 الطب الداخلي 60113

 General Practice 60112 ممارسة عامة 60112

 الكيمياء الحياتية واالحياء الجزيئية 60121
Life Chemistry and Molecular 

Biology 
60121 

 Biochemistry and Genetics 60123 الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة 60123

 Clinical Bio-Chemistry 60121 الكيمياء الحيوية اإلكلنيكية 60121

 Biomedical Science 60123 العلوم الطبية الحيوية 60123

 Urology 60131 طب المسالك البولية 60131

 Cancer studies 60122 الدراسات السرطانيه 60122

 Genetics Medicine 60133 طب الوراثه 60133

 Tropical Diseases Medicine 60131 االستوائيهطب امراض  60131

 Neurology Medicine 60133 طب االمراض العصبيه 60133

 Ophthalmology 60132 جراحه العيون 60132

 Orthopaedics Surgery 60101 جراحه العظام 60101

 Pulmonology 60103 امراض صدريه 60103

 Immunlogy 60101 علم المناعه 60101

 Emergency Medicine 60103 طوارئ طبيه 60103

 Medical analysis 60102 تحاليل طبيه 60102

 Microbiology Medicine 60111 طب االحياء المجهريه 60111

 Nuclear Medicine Technology 60113 تكنولوجيا الطب النووي 60113

 Dermatology 60111 طب االمراض الجلديه 60111

 Blood analysis 60113 تحليل الدمطب  60113

 Embryology 60112 علم االجنه 60112

 Immunization science 60161 علم التحصين 60161

 Nephrology Medicine 60163 طب امراض الكلى 60163

 Auditory Diseases 60161 علم االمراض الصوتيه والسمعيه 60161
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 الطب الخلوي والجزيني 60163
BSc (Hons) Cellular and Molecular 

Medicine 
60163 

 Forensic science and chemistry 60162 الطب الشرعي والكيمياء 60162

 الطب الشرعي والكيمياء الطبية  60131
Forensic science and medicinal 

chemistry 
60131 

 الكيمياء التحليلية وعلم الطب الشرعي 60133
Analytical Chemistry and Forensic 

Science 
60133 

 Community health Nursing Practice 60131 الممارسة التمرياية لصحة المجتمع  60131

 Medical and healthcare Education 60133 التعليم الطبي والرعاية الصحية 60133

 Neurosurgery 60132 جراحه االعصاب 60132

 Heart Surgery 60121 جراحه القلب 60121

 cardiology 60123 طب القلب 60123

 Otorhinolaryngology 60121 طب االذن واالنف والحنجره 60121

 فني تخدير لغرفة عمليات 60123
Anesthesia operating room 

technician 
60123 

 Medical Studies n.e.c. 60122 الدراسات  الطبية األخرى 60122

 Nursing 603 التمريض 603

 General Nursing 60301 التمريض العام 60301

 Midwifery 60303 القبالة 60303

 Mental Health Nursing 60301 تمريض الصحة النفسية 60301

 Community Nursing 60303 تمريض المجتمع 60303

 Critical Care Nursing 60302 تمريض الرعاية الحرجة 60302

 Aged Care Nursing 60311 رعاية المسنتمريض  60311

 Palliative Care Nursing 60313 تمريض الرعاية الملطفة 60313

 Family and Child Health Nursing 60311 تمريض صحة األسرة والطفل 60311

 Nephrology nursing 60313 تمريض أمراض الكلى 60313

 تمريض القبالة والتوليد 60312
Nursing midwifery and 

Gynecology 
60312 

 Nursing administration 60321 إدارة التمريض 60321

 Oncology Nursing 60323 تمريض االورام 60323

 Heart Nursing 60321 تمريض القلب 60321

 Diabetic Nursing 60323 تمريض السكري 60323

 Nursing n.e.c. 60322 التمريض األخرى 60322

 Pharmacy 601  الصيدلة 601

 Pharmacy 60101 الصيدلة 60101

 Assistant Pharmacist 60103 مساعد صيدلي 60103

 Clinical Pharmacology 60101 الصيدلة السريرية 60101

 Toxicology 60103 علم خصائص السموم 60103

 Medicinal Chemistry 60102 الكيمياء الطبيه 60102

 Pharmacy technician 60111 فني صيدلة 60111
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 Development of Clinical Pharmacy  60113 تطوير خدمات الصيدلة االكلينيكية 60113

 Pharmacy n.e.c. 60122 الصيدلة األخرى 60122

 Dental Studies 603 دراسات  األسنان 603

 Dentistry 60301 طب األسنان 60301

 Dental Hygiene 60303 صحة األسنان 60303

 Dental Assisting 60301 مساعد طب األسنان 60301

 Dental Technology 60303 تقنية طب األسنان 60303

 Dental surgery assistant 60302 مساعد جراحة أسنان 60302

 Dental Surgery 60311 طب وجراحة أسنان 60311

 Oral Health 60313 صحة الفم 60313

 MSc-Dent Sci-Endodontics 60311 عالج جذور و أعصاب األسنان  60311

 Dental Studies n.e.c. 60322 دراسات األسنان األخرى 60322

 Optical Science 602  علوم البصر 602

 Optometry Science 60201 علوم البصريات 60201

 Optical Technology 60203 التقنية البصرية 60203

 Opticians 60201 بصر وتجهيز النظاراتفحص  60201

 Optical Science n.e.c. 60222 علوم البصر األخرى  60222

 Veterinary Studies 611 الدراسات  البيطرية 611

 Veterinary Science 61101 العلوم البيطرية 61101

 Veterinary Assisting 61103 المساعدة البيطرية 61103

 Veterinary technologies 61101 البيطريةالتقنية  61101

 Veterinary Medicine 61103 الطب البيطري 61103

 Veterinary surgery 61102 الجراحه البيطريه 61102

 Pathology Animals 61111 علم امراض الحيوانات 61111

 Animal pharmacology 61113 علم العقاقير الحيوانيه 61113

 Veterinary Studies n.e.c. 61122 البيطرية األخرى  الدراسات 61122

 Public Health 613 الصحه العامه 613

 Occupational Health and Safety 61301 الصحة والسالمة المهنية 61301

 Environmental Health 61303 الصحة البيئية 61303

 Women’s Health 61301 صحة المرأة 61301

 Health Promotion 61303 الصحةتعزيز  61303

 Community Health 61302 صحة المجتمع 61302

 Epidemiology 61311 علم األوبئة 61311

 Medical Laboratory Science 61313 علوم المختبرات الطبية 61313

 Health Sciences 61311 علوم صحية 61311

 علم وبائيات األمراض واإلحصائيات الطبية 61313
Epidemiology and Medical 

Statistics 
61313 

 Epidemiology and Public Health 61312 الوبائيات والصحة العامة 61312

 Physiology 61321 علم وظائف األعااء 61321
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 Microbiology and Immunology 61323 االحياء الدقيقة والمناعة 61323

 األنسجةزرع الخاليا الجذعية و هندسة  61321
Stem cells transplantation and 

tissue engineering 
61321 

 علوم الصحة والسالمة المهنية 61323
Occupational Health and Safety 

Science 
61323 

 Science of global pandemics 61322 علم األوبئة العالمية 61322

 Health Care Policy & Management 61331 سياسة الرعاية الصحية واإلدارة 61331

 Infectious diseases 61333 االمراض المعديه 61333

 Public Health n.e.c. 61322 الصحة العامة األخرى 61322

 Radiography 611  التصوير باألشعة 611

 Radiography 61101 التصوير باألشعة 61101

 Diagnostic radiography 61103 التصوير اإلشعاعي التشخيصي 61103

 Radiation technology 61101 التكنولوجيا االشعاعيه 61101

 Medical imaging 61103 التصوير الطبي 61103

 Magnetic Resonance 61102 الرنين المغناطيسي 61102

 Radiography n.e.c. 61122 التصوير باألشعة األخرى 61122

 Rehabilitation Therapies 613  إعادة التأهيل والعالج 613

 Physiotherapy 61301 العالج الطبيعي 61301

 Occupational Therapy 61303 العالج المهني 61303

 Chiropractic and Osteopathy 61301 تقويم العمود الفقري والعظام 61301

 Speech Pathology 61303 علم لغة األمراض/الباثولوجيا 61303

 Audiology 61302 علم السمع 61302

 Massage Therapy 61311 العالج بالتدليك 61311

 Podiatry 61313 عالج األرجل 61313

 Medical Social Work 61311 العمل االجتماع الطبي 61311

 Speech therapists 61313 عالج نطق 61313

 Prosthetic Technician 61312 فني اطراف صناعيه 61312

 Osteoporosis 61321 تكبير العظام 61321

 Occupational Therapy 61323 العالج الوظيفي 61323

 إعادة التأهيل واستشارات الصحة العقلية 61321
Rehabilitation and Mental Health 

Counseling 
61321 

 Diet therapy 61323 العالج الغذائي 61323

 Rehabilitation of the elderly 61322 إعادة تأهيل كبار السن 61322

 Rehabilitation Therapies n.e.c. 61322 إعادة التأهيل والعالج األخرى 61322

 Complementary Therapies 612  العالجات المكمله 612

 Naturopathy 61201 العالج بالطبيعة 61201

 Acupuncture 61203 عالج الوخز باإلبر 61203

 Traditional Chinese Medicine 61201 الصيني التقليدي الطب 61201

 Complementary Therapies n.e.c. 61222 العالجات المكملة األخرى 61222
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 Other Health 622  الصحه األخرى 622

 Nutrition and Dietetics 62201 التغذية وعلم التغذية 62201

 Human Movement 62203 حركة اإلنسان 62203

 Paramedical Studies 62201 الدراسات الطبية المساعدة 62201

 First Aid 62203 اإلسعافات األولية 62203

 Health education 62202 التثقيف الصحي 62202

 Infection control 62211 مكافحة العدوى 62211

 العناية الحرجة لألطفال وحديثي الوالدة 62213
Critical care for newborns and 

childrens 
62213 

 Critical care for adults 62211 العناية الحرجة للكبار 62211

 Medical Records Technician 62213 فني سجالت طبية 62213

 Health Informatiom Management 62212 إدارة المعلومات الصحية 62212

 Health Sciences Communications 62221 اتصاالت العلوم الطبيه 62221

 Medical Laboratories technology 62223 تكنولوجيا معامل طبيه 62223

 Health Inspection 62221 التفتيش الصحى 62221

 Medical Psychology 62223 السيكولوجيا الطبيه 62223

 Hospital Management 62222 اداره مستشفيات 62222

 Preventive medicine 62231 الطب الوقائي 62231

 Traditional medicine 62233 الطب التقليدى 62233

 Medical Secretary 62231 سكرتاريه طبيه 62231

 Medical equipment 62233 اجهزه طبيه 62233

 اداره الخدمات الطبيه/ الصحية 62232
Health/ Medical Services 

Managment 
62232 

 Sports injuries 62201 الرياضيهاالصابات  62201

 Health n.e.c. 62222 الصحة األخرى 62222

 EDUCATION 3 التربية 3

 Teacher Education 301  اعداد المعلم 301

 اعداد المعلم: الطفولة المبكرة 30101
Teacher Education: Early 

Childhood 
30101 

 Teacher Education: Primary 30103 اعداد المعلم: األساسي 30103

 Teacher Education: Secondary 30101 اعداد المعلم: الثانوي 30101

 اعداد المعلم: التعليم والتدريب المهني 30103
Teacher Education: Vocational 

Education and Training 
30103 

 اعداد المعلم: التعليم العالي 30102
Teacher Education: Higher 

Education 
30102 

 اعداد المعلم: التعليم الخاص 30111
Teacher Education: Special 

Education 
30111 

 Teacher Librarianship 30113 اعداد المعلم: مدرس علم المكتبات 30113

30111 
اعداد المعلم: تدريس اللغة اإلنجليزية لغير 

 الناطقين بها

English as a Second Language 

Teaching 
30111 
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 مناهج وطرق التدريس العامه 30113
Curriculum And Teaching Methods 

(General) 
30113 

30112 
مناهج وطرق تدريس:رياض األطفال ) 

 الطفولة المبكرة(
Kindergarten (Early Childhood) 30112 

 مناهج وطرق تدريس التربية االسالمية 30121
Curriculum and Teaching Methods 

of Islamic Education 
30121 

 مناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزية 30123
Curriculum and Teaching Methods 

of English Language 
30123 

 مناهج وطرق تدريس اللغة العربية 30121
Curriculum and Teaching Methods 

of Arabic Language 
30121 

 Physical Education 30123 الرياضيةاعداد معلم التربية  30123

 Art Education 30122 اعداد معلم التربية الفنية 30122

 Special Education 30131 اعداد معلم التربية الخاصة 30131

 تكنولوجيا التعليم والتعلم 30133
Technology of Teaching and 

Learning 
30133 

 Pre-school children 30131 طفل ما قبل المدرسة 30131

 Computer Science 30133 اعداد معلم الحاسوب 30133

 Music Education 30132 التربية الموسيقية 30132

 Mathematics Education 30101 التربية/الرياضيات 30101

 Physics Education 30103 التربية/الفيزياء 30103

 Chemistry Education 30101 التربية/الكيمياء 30101

 Biology Education 30103 التربية/األحياء 30103

 التربية في اإلرشاد النفسي 30102
Education in Psychological 

Counseling 
30102 

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات 30111
Curriculum and Teaching Methods 

of Mathematics Education 
30111 

 العلوممناهج وطرق تدريس  30113
Curriculum and Teaching Methods 

of Science Education 
30113 

 Geography Education 30111 التربية/الجغرافيا 30111

 Islamic Education 30113 التربية االسالمية 30113

 Sports Sciences 30112 علوم الرياضة 30112

 Science and mathematics Education 30161 التربية/العلوم والرياضيات 30161

 Physical Education 30163 التربية الرياضية 30163

 English teacher preprepation 30161 إعداد معلم لغة إنجليزية 30161

 مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعيه 30163
Curriculum and Teaching Methods 

of Social studies 
30163 

 Arabic Education 30162 في اللغة العربيةتربية  30162

 Special Education 30131 التربية الخاصة 30131

 Art Education 30133 التربية الفنية 30133

 English Education 30131 تربية في اللغة اإلنجليزية 30131
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 Kindergarten  Education 30133 تربية رياض االطفال 30133

 Computer Education 30132 الحاسوب تربية في 30132

 تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها 30121
Arabic as a Second Language 

Teaching 
30121 

 Health Education 30123 التربيه الصحيه 30123

 Environmental awareness 30121 التوعية البئية 30121

 بغيرهاتعليم اللغة الصينية للناطقين  30123
Teaching Chinese to Speakers of 

other Languages 
30123 

30122 
إعداد معلم مجال اللغة العربية و التربية 

 اإلسالمية

Arabic language and Islamic 

education teacher preprepation 
30122 

 Talentive sponsoring 30121 رعاية الموهوبين 30121

 Teacher Education n.e.c. 30122 األخرىاعداد المعلم  30122

 Curriculum and Education Studies 303 دراسات  التربية والمناهج 303

 Curriculum Studies 30301 دراسات المناهج 30301

 Education Studies 30303 دراسات التربية 30303

 Education Systems and Policies 30301 أنظمة وسياسات التربية 30301

 Educational Psychology 30302 علم النفس التربوي 30302

 Measurement and Evaluation 30311 القياس والتقويم 30311

 Assessment of curriculum 30311 تقييم المناهج 30311

 educational Rehabilitation 30313 تاهيل تربوي 30313

 البحوث التربوية واالجتماعية التطبيقية  30312
Applied Educational & Social 

Research 
30312 

 دراسات التربية والمناهج األخرى 30322
Curriculum and Education Studies 

n.e.c. 
30322 

 General Education Programs 301 برامج التعليم العام 301

 Academic Foundation Programme 30101 التأسيسيالبرنامج االكاديمي  30101

 Learning Skills Programs 30103 برامج مهارات التعلم 30103

 Learning Disabilities 30101 صعوبات التعلم 30101

 Career Guidance 30103 التوجيه المهني  30103

 Scientific education 30102 التعليم العلمي 30102

 Intensive English Programme 30111 البرنامج اللغة االنجليزية المكثفة 30111

 General Education Programs n.e.c. 30122 برامج التعليم العام األخرى 30122

 Social Skills Programs 303 برامج المهارات اإلجتماعية 303

 برامج المهارات اإلجتماعية والشخصية 30301
Social and Interpersonal Skills 

Programs 
30301 

 Survival Skills Programs 30303 برامج مهارات البقاء 30303

 Parental Education Programs 30301 برامج التربية األبوية 30301

 برامج اإلرشاد والتوجيه 30303
Psychological Gudiance and 

Counseling 
30303 

 Social Skills Programs n.e.c. 30322 االجتماعية األخرىبرامج المهارات  30322



134 |  

 

 Employment Skills Programs 302  برامج المهارات الوظيفية 302

 Career Development Programs 30201 برامج التنمية المهنية 30201

 Job Search Skills Programs 30203 برامج مهارات البحث عن وظيفة 30203

 Work Practices Programs 30201 برامج التدريب على العمل 30201

 Employment Skills Programs n.e.c. 30222 برامج المهارات الوظيفية األخرى 30222

 Other Education 322 التربية األخرى 322

 Education Administration 32201 اإلدارة التعليميه 32201

 Educational Administration 32203 اإلدارة التربوية 32203

 Instructional Technology 32201 تكنولوجيا التعليم 32201

 Sport Supervision and Management 32212 اإلدارة واإلشراف الرياضي 32212

 Physical and Health Conditioning 32221 اإلعداد البدني والصحي 32221

 Schools Managment 32223 االداره المدرسيه 32223

 التقييم والبحوث التربويه 32221
Assessment and Educational 

Research 
32221 

 االداره والتخطيط التربوي 32223
Educational Planning and 

Management 
32223 

 Educational techniques 32222 تقنيات تربويه 32222

 Educational Leadership 32231 القيادة التربوية 32231

 Education n.e.c. 32222 التربية األخرى 32222

 اإلدارة والمعامالت التجارية 2
 MANAGEMENT AND 

COMMERCE 
2 

 Accounting 201 المحاسبة 201

 Accounting 20101 المحاسبة 20101

 Financial Auditing 20103 التدقيق المالي 20103

 Taxation 20101 الارائبفرض  20101

 Accounting and Business Studies 20103 المحاسبة ودراسات األعمال 20103

 Legal Accounting 20102 المحاسبة القانونية 20102

 Management Accounting 20111 إدارة المحاسبة 20111

 Financial Accounting 20113 المحاسبة المالية 20113

 Finance and Accounting 20111 التمويل والمحاسبة 20111

 CAT Certified Accounting Technician 20113فني محاسبة  20113

 Accounting/Computing 20112 المحاسبة/الحاسبات 20112

 Accounting, Auditing, and Finance 20121 المحاسبة والتدقيق والمالية 20121

 legal Accounting Management 20123 القانونيةادارة المحاسبة  20123

 المحاسبة الدولية والمالية 20121
International Accounting and 

Finance 
20121 

 Accounting n.e.c. 20122 المحاسبة األخرى 20122

 Business and Management 203 اإلدارة واألعمال 203

 Business  Administration 20301 إدارة األعمال 20301

 Organisation Management 20303 إدارة المنظمة 20303
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 Organisation Governance 20301 التحكم بالمنظمة 20301

 Quality Management 20303 إدارة الجودة 20303

 Risk Management 20302 إدارة المخاطر 20302

 Project Management 20311 إدارة المشاريع 20311

 Human Resource Management 20313 إدارة الموارد البشرية 20313

 Personal Management Training 20311 تدريب على اإلدارة الشخصية 20311

 Industrial Relations 20313 العالقات الصناعية 20313

 إدارة األعمال الدولية 20312
International Business  

Administration 
20312 

 إدارة الجمهور والرعاية الصحية 20321
Public and Health Care 

Management 
20321 

 Hospitality Management 20323 إدارة الايافة 20323

 إدارة المزارع واألعمال التجارية الزراعية 20321
Farm Management and 

Agribusiness 
20321 

 Tourism Management 20323 إدارة السياحة 20323

 إدارة المشاريع الترفيهية 20322
Management of entertainment 

projects 
20322 

 إدارة أعمال/نظم المعلومات 20331

Business 

Administration\Information 

Systems 

20331 

 Management Information Systems 20333 نظم المعلومات االدارية 20333

 Airport management 20331 المطاراتإدارة  20331

 Operations Management 20333 إدارة العمليات 20333

 Hotel and Tourism Management 20332 إدارة الفنادق والسياحة 20332

 إدارة أعمال/المحاسبة 20301
Business  

Administration\Accounting 
20301 

 إدارة أعمال/التسويق 20303
Business  

Administration\Marketing 
20303 

 إدارة أعمال/إدارة الموارد البشرية 20301
Business Administration\human 

resources management 
20301 

 إدارة أعمال/السفر والسياحة 20303
Business  Administration\Travel 

and Tourism 
20303 

 إدارة أعمال/إدارة المشاريع الصغيرة 20302
Business Administration\Small 

Business Administration 
20302 

 إدارة األعمال/اإلدارة العامة 20311
Business Administration\Public 

Administration 
20311 

 Business Administration\Finance 20313 إدارة األعمال/المالية 20313

 Business and trade 20311 إدارة األعمال والتجارة 20311

 Executive MBA 20313 إدارة األعمال التنفيذية 20313

 إدارة األعمال/اإلدارة والسلوك الوظيفي 20312
Business Administration\Behavior 

management and career 
20312 

 Export Administration 20361 إدارة التصدير 20361
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 االلكترونيةإدارة المؤسسات واألعمال  20363
Enterprise management and e-

business 
20363 

 إدارة الصحة والسالمة البيئية 20361
Management of Environmental 

Health and Safety 
20361 

 Management of Fire Safety 20363 إدارة السالمة من الحرائق 20363

 Management 20362 اإلدارة 20362

 Business administration/Systems 20331 األعمال/ األنظمةادارة  20331

 Business administration/Economy 20333 ادارة األعمال /اإلقتصاد 20333

 ادارة األعمال واألعمال اإللكترونية 20331
Business administration and e-

business 
20331 

 إدارة الطيران/إدارة علوم الطيران 20333
Aviation management\Science 

Aviation management 
20333 

 Business studies 20332 دراسات األعمال 20332

 Business 20321 األعمال 20321

 القيادة التنظيمية/ القيادة التنظيمية واإلشرافية 20323

Organizational 

Leadership/organizational 

leadership and Supervision 
20323 

 إدارة السياحة والايافة 20321
Tourism & Hospitality 

Management 
20321 

 إدارة نظم المعلومات 20323
Management of Information 

Systems 
20323 

 إدارة اللوجستية 20322
Supply Chain and Logistics 

Management 
20322 

 إدارة النقل وإمداد التموين 20321
Transport and logistics 

Management 
20321 

 Industrial Management 20323 االداره الصناعيه 20323

 Development management 20321 ادارة التنميه 20321

 Power Management 20323 ادارة الطاقة 20323

 Planning 203101 تخطيط 203101

 Safety and Security 203103 اداره االمن والسالمه 203103

 تخطيط واداره موارد المياه 203101
Planning and management of water 

resource 
203101 

 Management and planning 203103 االداره والتخطيط 203103

 Administrative Sciences 203102 علوم اداريه 203102

 Engineering Project Management 203111 اداره المشاريع الهندسيه 203111

 اداره مؤسسات التعليم العالي 203113
Higher Education Institutions 

Management 
203113 

 Farm Management 203111 اداره مزرعه 203111

 Feasibility Studies 203113 دراسه الجدوى 203113
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 Tourism Marketing Management 203112 إدارة التسويق السياحي 203112

 Event Management 203121 إداراة الفعاليات 203121

 إدارة االعمال/أنظمة المعلومات االدارية 203123

Business 

Administration\Management 

Information Systems 

203123 

 إدارة الموارد البشرية العالمية 203121
International Human Resource 

Management 
203121 

 Postal Administration 203123 إدارة بريد 203123

 إدارة األعمال/تقنية المعلومات 203122

Business 

Administration\Information 

Technology 

203122 

 Business and Management 203131 االدارة واالعمال 203131

 إدارة األعمال/اإلقتصاد/دراسات مصرفية 203133

Business 

Administration\Economics\Banking 

Studies 

203133 

 Health and Safety Management 203131 إدارة الصحة والسالمة 203131

 إدارة األعمال والخدمات الدولية 203133
Business Management and 

International Services 
203133 

203132 
إدارة التصدير مع التركيز على القانون 

 الدولي والسياسة الدولية 

Export Oriented Management with 

concentration in International Law 

and Global Political Studies 

203132 

203101 
إدارة التصدير مع التركيز على الموارد 

 البشرية وإدارة الثقافات 

Export Oriented Management with 

concentration in Human Resource 

and Intercultural Management 

203101 

 Airlines management 203103 ادارة خطوط الجوية 203103

 Global Supply Chain & Logistics 203101 ادارة التوريدات العالمية واللوجستية 203101

203103 
إدارة التصدير مع التركيز على ادارة األعمال 

 الدولية 

Export Oriented Management with 

concentration in International 

Management & Business 

203103 

203102 
إدارة الكوارث/ إدارة الكوارث والتخطيط 

 لحاالت الطوارئ 

Disaster management\disaster 

management and Emergency  

Planning 

203102 

 Health Administration 203111 االدارة الصحية 203111

 Enterprise Resource planning 203113 تخطيط موارد المؤسسات 203113

 Entrepreneurship 203111 ريادة االعمال 203111

 Maritime Management 203113 اداره بحريه 203113

 Technical project management 203112 المشاريع التقنيةإدارة  203112

 Strategic management 203161 اداره استراتيجيه 203161

 Investment management 203163 ادارة االستثمار  203163

 األعمال مع التركيز في إدارة األعمال 203161
Business with a concentration in 

Business Administration  
203161 
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 Data Science for business 203163 علوم البيانات لألعمال التجارية 203163

 إدارة المخاطر الدولية والعلوم المالية 203162
International risk management and 

finance  
203162 

 وإدارة التكلفةبناء المشاريع  203131
Construction projects and cost 

management 
203131 

 إدارة سلسلة االمداد والعمليات 203133
Supply chain and operations 

management 
203133 

 Tourism Projects Management 203131 ادارة المشاريع السياحية  203131

 Construction projects management 203133 إدارة مشاريع إنشائية 203133

 إدارة البناء والعقارات 203132
Construction Management and 

Property 
203132 

.Business and Management n.e.c اإلدارة واألعمال األخرى 20322  20322 

 Sales and Marketing 201 التسويق والمبيعات 201

 Sales 20101 المبيعات 20101

 Real Estate 20103 العقارات 20103

 Marketing 20101 التسويق 20101

 Business Advertising 20103 اإلعالن التجاري 20103

 Business Public Relations 20102 العالقات العامة التجارية 20102

 Marketing and e-commerce 20111 التسويق والتجارة اإللكترونية 20111

 Marketing / Advertising 20113 تسويق / اعالنات 20113

 Tourism Marketing 20111 التسويق السياحي 20111

 Specialized Sale & Marketing 20113 البيع التخصصي والتسويق 20113

 Competition and innovation 20112 المنافسة واالبتكار 20112

 Sales and Marketing n.e.c. 20122 المبيعات والتسويق األخرى 20122

 Office Studies 203 دراسات مكتبية   203

 Secretarial and Clerical Studies 20301 الدراسات الكتابية والسكرتارية 20301

 Keyboard Skills 20303 مهارات لوحة المفاتيح 20303

 Practical Computing Skills 20301 مهارات الحوسبة العملية 20301

 Office Management 20303 إدارة المكاتب 20303

 إدارة الوثائق والمحفوظات 20302
Document management and 

archives 
20302 

 Office Studies n.e.c. 20322 دراسات مكتبية األخرى 20322

 المالية والمصرفية والمجاالت ذات الصلة بها  202
Banking, Finance and Related 

Fields 
202 

 Banking and Finance 20201 المالية والمصرفية 20201

 Islamic Banking and Finance 20203 الصيرفة االسالمية والمالية 20203

 Insurance and Actuarial Studies 20201 دراسات التأمين والحسابات المتعلقة بالتأمين 20201

 Investment and Securities 20203 المستندات المالية واالستثمار 20203

 Banking Studies 20202 الدراسات المصرفية 20202

 Economics and Banking Studies 20211 اقتصاد ودراسات مصرفية 20211
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 Insurance 20213 التأمين 20213

 Financial 20211 المالية 20211

 Commercial Economy 20213 إقتصاد تجاري 20213

 Banking and Finance Science 20212 العلوم المالية والمصرفية 20212

 Islamic Banking 20221 الصيرفة اإلسالمية 20221

 Banking 20223 بنوك 20223

 Social Insurance 20221 تامينات االجتماعيه 20221

 Financial & Banking 20223 ماليه وبنوك 20223

 Finance and Islamic science 20222 العلوم في المالية االسالمية  20222

 Islamic Finance & Banking 20231 الصيرفة اإلسالمية والمالية 20231

 Economics and Finance 20233 اإلقتصاد والمالية 20233

 Financial planning 20231 تخطيط مالي 20231

 Economics of Business and Finance 20233 اقتصاديات المال واألعمال 20233

 International Finance 20232 التمويل الدولي 20232

20222 
المالية والمصرفية  والمجاالت ذات الصلة بها 

 األخرى.

Banking, Finance and Related 

Fields n.e.c. 
20222 

 Other Management and Commerce 222 اإلدارة والتجارة األخرى 222

 Logistic Services 22201 الخدمات اللوجستية 22201

 Valuation 22203 التقييم 22203

 e-Business 22201 األعمال اإللكترونية 22201

 International Trade and Finance 22203 التجارة الدولية والمالية 22203

 E-Business 22202 التجارة االلكترونية 22202

 Business and Commercial Law 22211 االعمال والقانون التجاري 22211

 E-Business administration 22213 إدارة األعمال اإللكترونية 22213

 International Trade 22211 التجارة الدولية 22211

 تنمية الموارد البشرية 22213
Human Resources and 

Development 
22213 

 Auditing 22212 التدقيق 22212

 Business 22221 تجاره 22221

 Energy policy and management 22223 سياسه الطاقه وادارتها 22223

 تقييم االبتكار التكنولوجي 22221
Assessment of technological 

innovation 
22221 

 Training and Development 22223 التدريب والتطوير 22223

 Logistics Science 22222 اللوجستيةالعلوم  22222

 Farrier Science and Business 22231 تجارة وعلوم البيطار  22231

 Acting Sciences 22233 علوم التصرف 22233

 Organising of individuals 22231 تنظيم االفراد 22231

 Management and Commerce n.e.c. 22222 اإلدارة والتجارة األخرى. 22222

 SOCIETY AND CULTURE 2 المجتمع والثقافة 2

 Political Science and Policy Studies 201 العلوم السياسية والدراسات السياسية 201
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 Political Science 20101 العلوم السياسية 20101

 Policy Studies 20103 الدراسات السياسة 20103

 األمنيةالعالقات الدولية والدراسات  20101
International Relations and Security 

Studies 
20101 

 Constitutional and political studies 20103 دراسات دستورية وسياسية 20103

 اإلرهاب والجريمة الدولية واألمن العالمي 20102
Terrorism and International Crime 

and Global Security 
20102 

20111 
العامة الدولية وإدارة االتصال العالقات 

 الدولي

MA International Public Relations 

& Global Communication 

Management 

20111 

 دراسات سياسة العلوم والتكنولوجيا 20113
Science and Technology Policy 

Studies 
20113 

 السياسات العامة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 20111
Public policy for science , 

technology and innovation 
20111 

 العلوم االدارية والسياسية والعالقات الدولية 20113
Administrative, political science 

and international relations 
20113 

 Diplomacy Division 20112 شعبه دبلوماسيه 20112

 International relations 20121 عالقات دوليه 20121

 Geopolitics and Grand Strategy 20123 الجغرافيا السياسية واالستراتيجية الكبرى 20123

 العلوم السياسية ودراسات السياسة األخرى 20122
Political Science and Policy Studies 

n.e.c. 
20122 

 Studies in Human Society 203 دراسات في المجتمع البشري 203

 Sociology 20301 علم االجتماع 20301

 Anthropology 20303 علم اإلنسان 20303

 History 20301 التاريخ 20301

 Archaeology 20303 علم الثار 20303

 Human Geography 20302 الجغرافيا البشرية 20302

 Indigenous Studies 20311 دراسات السكان األصلين 20311

 Gender Specific Studies 20313 محددة عن الجنسيندراسات  20313

 Geography 20311 الجغرافيا 20311

 Population studies 20313 دراسات سكانية 20313

 Geographic information systems 20312 نظم المعلومات الجغرافية 20312

 Sociology and Social Work 20321 علم اإلجتماع والعمل اإلجتماعي 20321

 Desert communities Studies 20323 دراسه المجتمعات الصحراويه 20323

 Museums Studies 20321 دراسات متحف 20321

 Architectural History 20323 التاريخ المعماري  20323

 Communication 20322 علم التواصل 20322

 Economic geography 20331 الجغرافيا االقتصاديه 20331

 Islamic history 20333 تاريخ اسالمي 20333

 Heritage and Development 20331 التراث والتنمية 20331
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 Studies in Human Society n.e.c. 20322 دراسات في المجتمع البشري  األخرى 20322

 دراسات رفاهية اإلنسان وخدماتها 201
Human Welfare Studies and 

Services 
201 

 Social Work 20101 العمل االجتماعي 20101

 Children’s Services 20103 خدمات األطفال 20103

 Youth Work 20101 عمل الشباب 20101

 Care for the Aged 20103 رعاية المسنين 20103

 Care for the Disabled 20102 رعاية المعاقين 20102

 Residential Client Care 20111 العناية بالعميل المقيم 20111

 Counselling 20113 االستشارة 20113

 Welfare Studies 20111 الرعاية االجتماعية 20111

 Advanced Child Protection 20113 حماية الطفل المتقدمة  20113

 دراسات الرفاه البشرية وخدماتها األخرى 20122
Human Welfare Studies and 

Services n.e.c. 
20122 

 Behavioural Science 203 العلوم السلوكية 203

 Psychology 20301 علم النفس 20301

 Children Psychology 20303 الطفل -علم نفس  20303

 Developmental psychology 20301 علم نفس تنموي 20301

 Experimental Psychology 20303 علم النفس التجريبي 20303

 Social psychology 20302 علم نفس اجتماعي 20302

 Cognitive Science 20311 العلوم المعرفية 20311

 Behavioural Science n.e.c. 20322 العلوم السلوكية األخرى 20322

 Law 202  القانون 202

 Business and Commercial Law 20201 االعمال التجارية والقانون التجاري 20201

 Constitutional Law 20203 القانون الدستوري 20203

 Criminal Law 20201 القانون الجنائي 20201

 Family Law 20203 قانون األسرة 20203

 International Law 20202 القانون الدولي 20202

 Taxation Law 20211 قانون الارائب 20211

 Environmental Law 20213 القانون البيئي 20213

 Legal Practice 20211 الممارسة القانونية 20211

 law 20213 الحقوق 20213

 Commercial Law 20212 القانون التجاري 20212

 Private Law 20221 القانون الخاص 20221

 Criminal  Law 20223 القانون الجزائي 20223

 Law 20221 القانون 20221

 Public Law 20223 القانون العام 20223

 القانون في الصيرفة االسالمية والمالية  20222
Law in Islamic Banking and 

Finance 
20222 

 Law and Economy 20231 قانون واقتصاد 20231
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 Management of local public affairs 20233 تدبير الشأن العام المحلي  20233

 Administrative Law 20231 قانون اداري 20231

 Civil Law 20233 قانون مدني 20233

 Law science 20232 علوم القانون 20232

 Law of Marine Science  20201 قانون علوم بحرية  20201

 International Business Law 20203 قانون االعمال الدولية  20203

 Law n.e.c. 20222 قانون األخرى 20222

 Sharia 211 الشريعة 211

 Al Fequeh Wausoleh 21101 الفقة و الصلح 21101

 Islamic Jurisprudence 21103 التشريع اإلسالمي 21103

 Shariah judiciary 21101 القااء الشرعي 21101

 Koran Interpretation 21103 تفسير القرآن 21103

 Doctrine 21102 عقيده 21102

 Tafsir and Hadith 21111 التفسير والحديث 21111

 Shariah policy 21113 سياسة الشريعه 21113

 Sharia n.e.c. 21122 الشريعة األخرى 21122

 Justice and Law Enforcement 213 العدالة وإنفاذ القانون 213

 Justice Administration 21301 إدارة العدالة 21301

 Legal Studies 21303 الدراسات القانونية 21303

 Criminology 21301 اإلجرام/الجريمة علم 21301

 Police Sciences 21303 علوم الشرطة 21303

 Correctional Services 21302 الخدمات اإلصالحية 21302

 Aware of criminal 21311 علم جنائي 21311

 Forensic Laboratories 21313 مختبرات جنائيه 21313

 law and Police Secinces 21311 القانون وعلوم الشرطة 21311

 Criminology and Criminal Justice 21313 علم الجريمه والعداله الجنائيه 21313

 Criminology and Forensic Sciences  21312 علم الجريمة و األدلة الجنائية 21312

 Anti-terrorism 21321 مكافحة اإلرهاب 21321

 Justice and Law Enforcement n.e.c. 21322 العدالة وإنفاذ القانون األخرى 21322

 Defence and Security 211 الدفاع واألمن 211

 Naval Studies 21101 الدراسات البحرية 21101

 Army Studies 21103 دراسات الجيش 21103

 Air Force Studies 21101 دراسات في سالح الجو 21101

 Coast Guard Studies 21103 دراسات خفر السواحل 21103

 Customs Studies 21102 دراسات الجمارك 21102

 Immigration Studies 21111 دراسات الهجرة 21111

 Civil Security Services 21113 خدمات األمن المدني 21113

 Military Science 21111 العلوم العسكرية 21111
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 الوطنيالدراسات االستراتيجية لألمن والدفاع  21113
Strategic Studies for National 

Security and Defense 
21113 

 Defense Systems 21112 أنظمة الدفاع 21112

 األمن الدولي والدبلوماسي 21121
International and Diplomatic 

Security 
21121 

 Defence and Security n.e.c. 21122 الدفاع واألمن األخرى 21122

 علم المكتبات وإدارة المكتبات والمعلومات  213
Librarianship, Information 

Management and Curatorial Studies 
213 

 Library and information science 21301 علم المكتبات والمعلومات 21301

 Medical Records Management 21303 إدارة السجالت الطبية 21303

 Curatorial Studies 21301 إدارة المكتباتالدراسات في  21301

 Information Studies 21303 دراسات المعلومات 21303

 Medical Librarianship 21302 المكتبات الطبية  21302

 Archives administration 21311 إدارة األرشيف 21311

 إدارة مؤسسات المعلومات 21313
Management of information 

organization 
21313 

21322 
علم المكتبات وإدارة المعلومات والدراسات 

 المتحفي األخرى

Librarianship and Information 

Management and Curatorial Studies 

n.e.c. 

21322 

 Language and Literature 212 اللغة واألدب 212

 Linguistics 21201 اللغويات 21201

 Literature of Arabic Language 21203 العربيةآداب اللغة  21203

 Omani Indigenous Languages 21201 لغات السكان العمانيين األصليين 21201

 Literature of English Language 21203 آداب اللغة اإلنجليزية 21203

 Northern European Languages 21202 لغات أوربا الشمالية 21202

 Southern European Languages 21211 جنوب أوروبالغات  21211

 Eastern European Languages 21213 لغات أوربا  الشرقية 21213

 لغات جنوب غرب آسيا وشمال افريقيا 21211
Southwest Asian and North African 

Languages 
21211 

 African Languages 21213 اللغات األفريقية 21213

 Southern Asian Languages 21212 جنوب آسيالغات  21212

 Southeast Asian Languages 21221 لغات جنوب شرق آسيا 21221

 Eastern Asian Languages 21223 لغات شرق آسيا 21223

 Translating and Interpreting 21221 الترجمة الخطية والشفهية 21221

 Literature 21223 األدب 21223

 English Language and Translation 21222 اللغة االنجليزية والترجمة 21222

 كتابة اللغة االنجليزية اإلحترافية 21231
Writing the English language 

professional 
21231 

 French Language and Translation 21233 اللغة الفرنسية والترجمة 21233

 German Language and Translation 21231 اللغة األلمانية والترجمة 21231
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 Arabic language and its Literature 21233 اللغة العربية وآدابها 21233

 English language and its Literature 21232 اللغة اإلنجليزية وآدابها 21232

 English language studies 21201 دراسات اللغة اإلنجليزية 21201

 Translation 21203 الترجمة 21203

 English 21201 اللغة االنجليزية 21201

 English Literature 21203 األدب اإلنجليزي 21203

 Arabic Language 21202 اللغة العربية 21202

 اللغة االنجليزية وآدابها إلداراة االعمال 21211
English language and its Literature 

for Business administration 
21211 

 Asian Studies 21213 الدراسات االسيويه 21213

 Literature and the old Arts 21211 االداب والفنون القديمه 21211

 North American Studies 21213 دراسات امريكا الشماليه 21213

 Rhetoric 21212 بالغه 21212

 Soviet Studies 21261 الدراسات السوفيتيه 21261

 Translation ( Arabic - English ) 21263 انجليزي( -ترجمة )عربي  21263

 Applied Linguistics 21261 لغويات تطبيقية  21261

 Modern Languages 21263 اللغات الحديثه 21263

 Gulf Studies 21262 الدراسات الخليجية 21262

 Communication and translation 21231 االتصال والترجمه 21231

 Language and Literature n.e.c. 21222 اللغة واألدب األخرى 21222

 Economics and Econometrics 221  اإلقتصاد واإلقتصاد القياسي 221

 Economics 22101 اإلقتصاد 22101

 Econometrics 22103 اإلقتصاد القياسي 22103

 Economy of natural resources 22101 الموارد الطبيعيةإقتصاد  22101

 Consuming Economics 22103 اقتصاد االستهالك 22103

 Economy Metal 22102 اقتصاد المعادن 22102

 Economy & Development 22111 اقتصاد وبنوك التنميه 22111

 Economics of Oil & Gas 22113 اقتصاديات النفط والغاز 22113

 International economy 22111 اقتصاد دولي 22111

 Investments 22113 استثمارات 22113

 Economics\International Economy 22112 اإلقتصاد/اإلقتصاد الدولي 22112

 Economics\Energy Economics 22121 اإلقتصاد/إقتصاديات الطاقة 22121

 Agricultural economics 22123 االقتصاد الزراعي 22123

 Islamic economics 22121 االقتصاد اإلسالمي  22121

 Economics and Econometrics n.e.c. 22122 اإلقتصاد واإلقتصاد القياسي األخرى 22122

 Sport and Recreation 223 الرياضة واإلستجمام /الترفيهية 223

 Sport and Recreation Activities 22301 /الترفيهيةالرياضة وأنشطة اإلستجمام  22301

 التدريب الرياضي ، التحكيم والتعليم 22303
Sports Coaching, Officiating and 

Instruction 
22303 
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 Nature and Sports 22301 طبيعه ورياضه 22301

 Sport and Recreation n.e.c. 22322 الرياضة واإلستجمام /الترفيهية األخرى 22322

 Other Society and Culture 222  المجتمع والثقافة األخرى 222

 Family and Consumer Studies 22201 دراسات المستهلك و األسرة 22201

 Motherhood and family Sciences 22203 أمومة وعلوم اسرية 22203

 Cultural activation 22201 التنشيط الثقافي 22201

 Society and Culture n.e.c. 22222 المجتمع والثقافة األخرى 22222

 RELIGION AND PHILOSOPHY 10 الدين والفلسفة 10

 Religious Studies 1001  الدراسات الدينية  1001

 Religious Studies 100101 الدراسات الدينية 100101

 Restrict Islamic Studies 100103 الدراسات االسالمية 100103

 Christian Studies 100101 دراسات مسيحية 100101

 Judaic Studies 100103 الدراسات العبرية 100103

 Hinduism Studies 100102 الدراسات الهندوسية 100102

 Buddhist Studies 100111 الدراسات البوذية 100111

 Allocated Principles Of Fiqh 100113 الفقه وأصوله 100113

 Allocate the assets Of religion 100111 أصول الدين 100111

 الفقه والدعوة 100113
Allocate the jurisprudence & to 

invite 
100113 

 أصول الدين والدعوة 100112
Fundamental of Religion and 

Da'wa 
100112 

 Islamic 100121 إسالمية 100121

 Islamic heritage 100123 تراث اسالمي 100123

 Belief and religions 100121 العقيده واالديان 100121

 Religion n.e.c. 100122 الدراسات الدينية األخرى 100122

 Philosophy 1003 فلسفة  1003

 Philosophy 100301 الفلسفة 100301

 Ethics 100303 األخالق 100303

 Social and Philosophy 100301 فلسفة و إجتماع 100301

 Philosophy n.e.c. 100322 الفلسفة األخرى 100322

 Other Religion and Philosophy 1022 الديانات والفلسفات األخرى  1022

 Religion and Philosophy n.e.c. 102222 الديانات والفلسفات األخرى 102222

 CREATIVE ARTS 11 الفنون اإلبداعية  11

 Performing Arts 1101 الفنون المسرحية  1101

 Music and Musical Science 110101 الموسيقى والعلوم الموسيقية 110101

 Drama and Theatre Studies 110103 الدراما والدراسات المسرحية 110103

 Dance 110101 الرقص 110101

 Cinema 110103 صناعه السينما 110103

 Sound Engineering 110102 وهندسه الصوتموسيقى  110102

 Acting and Directing 110111 التمثيل واالخراج 110111
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 Theater studies 110113 دراسات مسرحية 110113

 Performing Arts n.e.c. 110122 الفنون المسرحية األخرى 110122

 Visual Arts and Crafts 1103 الفنون البصرية والحرف   1103

 Fine Arts 110301 الفنون الجميلة 110301

 Calligraphy 110303 الفن اليدوي 110303

 Photography 110301 التصوير الاوئي 110301

 Crafts 110303 الحرف 110303

 Jewellery Making 110302 صناعة الحلي 110302

 Floristry 110311 اعمال الزهار 110311

 Jewellery Design 110313 والمجوهراتتصميم الحلي  110313

 Visual Arts and Crafts n.e.c. 110322 الفنون البصرية والحرف األخرى 110322

 Graphic and Design Studies 1101 دراسات الرسم والتصميم  1101

 Graphic Arts and Design Studies 110101 دراسات التصميم وفن الرسم 110101

 Textile Design 110103 المنسوجاتتصميم  110103

 Fashion Design 110101 تصميم األزياء 110101

 Digital Design 110103 التصميم الرقمي 110103

 Graphic Design 110102 التصميم الجرافيكي 110102

 Spatial Design 110111 التصميم المكاني 110111

 Design and Decoration 110113 التصميم والديكور 110113

 تصميم األزياء وتصنيع المالبس 110111
Fashion Design & clothes 

manufacturing 
110111 

 Educational programs Design 110113 تصميم برامج تعليميه 110113

 Design 110112 التصميم 110112

 Graphic Design\printing Design 110121 التصميم الجرافيكي/التصميم الطباعي 110121

 Animation 110123 الرسوم المتحركة 110123

 Fashion Design and Technology 110121 تقنية وتصميم األزياء  110121

 Graphic Design\Digital Design 110123 التصميم الجرافيكي/التصميم الرقمي 110123

 Design strategy and Innovation 110122 إستراتجية التصميم واإلبتكار 110122

 Graphic and Design Studies n.e.c. 110122 دراسات التصميم وفن الرسم األخرى 110122

 Communication and Media Studies 1103 دراسات االتصال واإلعالم  1103

 Audio Visual Studies 110301 الدراسات السمعية والبصرية 110301

 Journalism 110303 الصحافة 110303

 Written Communication 110301 االتصاالت الكتابية 110301

 Verbal Communication 110303 االتصاالت الشفوية 110303

 Radio & TV 110302 اإلذاعة والتلفزيون 110302

 Digital Media 110311 اإلعالم الرقمي 110311

 International Communications 110313 االتصال الدولي 110313

 Media Management 110311 إدارة اإلعالم 110311

 Press and Media 110313 الصحافة واإلعالم 110313
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 Public relation & advertising 110312 العالقات العامة واإلعالن 110312

 Press and electronic publishing 110321 الصحافة والنشر اإللكتروني 110321

 Public Relations 110323 العالقات العامة 110323

 Advertising 110321 اإلعالن 110321

 Media 110323 اعالم 110323

 Communication Studies 110322 دراسات االتصال 110322

 Mass Communication 110331 اإلتصال الجماهيري 110331

 Strategic Public Relations 110333 العالقات العامةاستراتيجية  110333

 Political media 110331 اعالم سياسي 110331

 Journalism and Communication 110333 الصحافة واإلتصال 110333

 دراسات االتصال واإلعالم األخرى 110322
Communication and Media Studies 

n.e.c. 
110322 

 Other Creative Arts 1122 الفنون االبداعية األخرى   1122

 Creative Arts n.e.c. 112222 الفنون االبداعية األخرى 112222

 PERSONAL SERVICES 12 الخدمات الشخصية  12

 Food 1201 األغذية  1201

 Food and Beverage Service 120101 خدمة األغذية والمشروبات 120101

 Butchery 120103 الجزارة 120103

 Fishmonger Studies 120101 دراسة السماكين 120101

 Baking and Pastrymaking 120103 صناعة الخبز والمعجنات 120103

 Cookery 120102 الطهي 120102

 Food Hygiene 120111 الصحة الغذائية 120111

 Nutrition and Food 120111 التغذية والغذائيات 120111

 Food processing techniques 120113 تقنيات التصنيع الغذائي 120113

 Food n.e.c. 120122 األغذية األخرى 120122

 Tourism and Hospitality 1203 السياحة والايافة  1203

 Hospitality 120301 الايافة 120301

 Heritage 120303 التراث 120303

 Tourism 120301 السياحة 120301

 السياحة المستدامة والتنمية اإلقليمية 120303
Sustainable Tourism & Regional 

Development 
120303 

 Tourist guides 120302 اإلرشاد السياحي 120302

 Tourism and Hospitality n.e.c. 120322 السياحة والايافة األخرى 120322

 Personal Presentation 1201  عرض الشخصية  1201

 Beauty Therapy 120101 عالج الجمال 120101

 Hairdressing 120103 تصفيف الشعر 120103

 Henna and Tattooing 120101 الحناء والوشم 120101

 Hair Dressing & Beauty 120103 التجميل وتصفيف الشعر  120103

 Personal Services n.e.c. 120122 عرض الشخصية األخرى 120122
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 Other Personal Services 1222  خدمات شخصية أخرى  1222

 Personal Services n.e.c. 122222 الخدمات الشخصية األخرى 122222

 Not Applicable 22 ال ينطبق 22

 Not Applicable 22222 ال ينطبق 22222

 Not Applicable 222222 ال ينطبق 222222

 

 التخصصات الدقيقة لكل مؤسسة تعليم عاليقائمة 

 (03الحقل المرتبط بالقائمة : التخصص الدقيق )حقل 

رمز 
 المؤسسة

 إسم المؤسسة عربي
رمز 
 الكلية

 إسم الكلية عربي
رمز التخصص 

 الدقيق
التخصص الدقيق 

 عربي

AA كاديمية السلطان قابوس الجوية كاديمية السلطان قابوس الجوية 430 أ  العلوم العسكرية 91515 أ

ASU التمويل والمحاسبة 80115 كلية إدارة األعمال 50 جامعة الشرقية 

ASU نظم المعلومات االدارية 80333 كلية إدارة األعمال 50 جامعة الشرقية 

ASU اإلدارة 80369 كلية إدارة األعمال 50 جامعة الشرقية 

ASU 80709 كلية إدارة األعمال 50 جامعة الشرقية 
إدارة الوثائق 
 والمحفوظات

ASU هندسة اإلنشاءات 30903 كلية الهندسة 51 جامعة الشرقية 

ASU الهندسة المدنية 30923 كلية الهندسة 51 جامعة الشرقية 

ASU 31321 كلية الهندسة 51 جامعة الشرقية 
هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت 

ASU الهندسة البيئية 39923 كلية الهندسة 51 جامعة الشرقية 

ASU 10927 كلية العلوم التطبيقية 52 جامعة الشرقية 
علوم البحار والثروة 

 السمكية

ASU 19939 كلية العلوم التطبيقية 52 جامعة الشرقية 
علوم الغذاء والتغذية 

 اإلنسانية

ASU الينطبق 999999 البرنامج التأسيسي 700 جامعة الشرقية 

BA 91931 البيانكلية  400 كلية البيان 
كتابة اللغة األنجليزية 

 اإلحترافية

BA األدب اإلنجليزي 91947 كلية البيان 400 كلية البيان 

BA الصحافة 110703 كلية البيان 400 كلية البيان 

BA اإلذاعة والتلفزيون 110709 كلية البيان 400 كلية البيان 

BA العامةالعالقات  110723 كلية البيان 400 كلية البيان 

BA اإلعالن 110725 كلية البيان 400 كلية البيان 

BC هندسة البرمجيات 20137 كلية البريمي 340 كلية البريمي 

BC علوم الحاسب اآللي 20155 كلية البريمي 340 كلية البريمي 

BC نظم المعلومات 20323 كلية البريمي 340 كلية البريمي 

BC المحاسبة 80101 كلية البريمي 340 كلية البريمي 

BC إدارة األعمال 80301 كلية البريمي 340 كلية البريمي 

BC التسويق 80505 كلية البريمي 340 كلية البريمي 

BC المالية والمصرفية 80901 كلية البريمي 340 كلية البريمي 

BC التجارة الدولية 89915 كلية البريمي 340 كلية البريمي 

BC تنمية الموارد البشرية 89917 البريمي كلية 340 كلية البريمي 
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BC الحقوق 90917 كلية البريمي 340 كلية البريمي 

BC اللغة اإلنجليزية وآدابها 91939 كلية البريمي 340 كلية البريمي 

BC الترجمة 91943 كلية البريمي 340 كلية البريمي 

BF المحاسبة 80101 المصرفية والماليةكلية الدراسات  90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 

BF المحاسبة القانونية 80109 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 

BF المحاسبة المالية 80113 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 

BF  80121 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 والماليةكلية الدراسات المصرفية 
المحاسبة والتدقيق 

 والمالية

BF ادارة المحاسبة القانونية 80123 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 

BF إدارة األعمال 80301 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 

BF إدارة الموارد البشرية 80313 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 

BF إدارة أعمال/المحاسبة 80341 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 

BF 80345 الدراسات المصرفية والماليةكلية  90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 
إدارة أعمال/إدارة 

 الموارد البشرية

BF اإلدارة 80369 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 

BF التسويق  80505 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 

BF  80903 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 المصرفية والماليةكلية الدراسات 
الصيرفة االسالمية 

 والمالية

BF المالية  80915 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 

BF 80919 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 
المالية العلوم 

 والمصرفية

BF الصيرفة اإلسالمية 80921 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 

BF 80929 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 
العلوم في المالية 

 االسالمية 

BF االدارة واالعمال  803131 كلية الدراسات المصرفية والمالية 90 كلية الدراسات المصرفية والمالية 

CC الهندسة الكيميائية 30301 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 

CC 30721 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 
هندسة المعالجة 

 والصيانة

CC 30723 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 
هندسة ميكانيكية 
 بمساعدة الكمبيوتر

CC إدارة الصيانة 30725 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 
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CC هندسة المعالجة 30727 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 

CC هندسة اإلنشاءات 30903 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 

CC هندسة القياس والتكلفة 30915 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 

CC الهندسة المدنية 30923 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 

CC الهندسة اإللكترونية 31303 الهندسيةكلية كالدونيان  360 كلية كالدونيان الهندسية 

CC هندسة الحاسب اآللي 31305 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 

CC 31325 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 
هندسة القوى 

 الكهربائية

CC 31351 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 
هندسة اجهزة القياس 

 والكترونيات

CC هندسة االتصاالت  39913 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 

CC ميكاترونكس 39915 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 

CC التصميم الهندسي 40109 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 

CC إدارة التشيد 49901 كلية كالدونيان الهندسية 360 كلية كالدونيان الهندسية 

DC طب وجراحة أسنان 60711 كلية عمان لطب األسنان 260 كلية عمان لطب األسنان 

DH الرياضيات 10101 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 

DH الكيمياء 10507 اآلداب والعلوم التطبيقيةكلية  40 جامعة ظفار 

DH علوم الحاسب اآللي 20155 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 

DH تقنية المعلومات 29905 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 

DH 70123 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 
مناهج وطرق تدريس 

 اللغة االنجليزية

DH التربية/الرياضيات 70141 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 

DH 70149 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 
التربية في اإلرشاد 

 النفسي

DH التربية الرياضية 70163 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 

DH 70175 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 
تربية في اللغة 

 اإلنجليزية

DH تربية في الحاسوب 70179 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 

DH اإلدارة التربوية 79903 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 

DH العمل االجتماعي 90501 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 

DH الحقوق 90917 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 

DH آداب اللغة العربية 91903 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 

DH آداب اللغة اإلنجليزية 91907 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية 40 جامعة ظفار 

DH الترجمة 91943 اآلداب والعلوم التطبيقيةكلية  40 جامعة ظفار 

DH المحاسبة 80101 كلية التجارة والعلوم اإلدارية 41 جامعة ظفار 

DH إدارة األعمال 80301 كلية التجارة والعلوم اإلدارية 41 جامعة ظفار 

DH نظم المعلومات االدارية 80333 كلية التجارة والعلوم اإلدارية 41 جامعة ظفار 

DH اإلدارة 80369 كلية التجارة والعلوم اإلدارية 41 ظفار جامعة 

DH التسويق 80505 كلية التجارة والعلوم اإلدارية 41 جامعة ظفار 



151 |  

 

DH التأمين 80913 كلية التجارة والعلوم اإلدارية 41 جامعة ظفار 

DH المالية 80915 كلية التجارة والعلوم اإلدارية 41 جامعة ظفار 

DH 20175 كلية الهندسة 42 جامعة ظفار 
علوم هندسة 

 البرمجيات

DH الهندسة الكيميائية 30301 كلية الهندسة 42 جامعة ظفار 

DH الهندسة الميكانيكية 30701 كلية الهندسة 42 جامعة ظفار 

DH الهندسة المدنية 30923 كلية الهندسة 42 جامعة ظفار 

DH 31329 كلية الهندسة 42 جامعة ظفار 
الكهربائية الهندسة 

 والحاسب اآللي

DH 31331 كلية الهندسة 42 جامعة ظفار 
هندسة الكمبيوتر 

 واإلتصاالت 

DH 31343 كلية الهندسة 42 جامعة ظفار 
الهندسة الكهربائية 

 واإللكترونية

DH ميكاترونكس 39915 كلية الهندسة 42 جامعة ظفار 

DH الداخلية هندسة العمارة 40115 كلية الهندسة 42 جامعة ظفار 

DH التصميم الجرافيكي 110509 كلية الهندسة 42 جامعة ظفار 

DH ال ينطبق 999999 البرنامج التأسيسي 700 جامعة ظفار 

ER )شبكات الحاسوب 20121 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق( 220 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق 

ER )تطوير البرمجيات 20123 العلوم التطبيقية )الرستاق(كلية  220 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق 

ER )إدارة البيانات 20309 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق( 220 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق 

ER )أمن تقنية المعلومات 29903 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق( 220 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق 

ER  تقنية المعلومات 29905 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق( 220 التطبيقية )الرستاق(كلية العلوم 

ER )70165 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق( 220 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق 
إعداد معلم لغة 

 إنجليزية

ER )المحاسبة 80101 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق( 220 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق 

ER )إدارة األعمال الدولية 80319 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق( 220 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق 

ER )إدارة الضيافة 80323 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق( 220 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق 

ER )إدارة السياحة 80327 العلوم التطبيقية )الرستاق(كلية  220 كلية العلوم التطبيقية )الرستاق 

FS هندسة حفر آبار النفط 30321 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 300 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 

FS 39917 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 300 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 
هندسة السالمة من 

 الحرائق

FS إدارة المنشآت 49907 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 300 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 
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FS 80365 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 300 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 
إدارة الصحة والسالمة 

 البيئية

FS 80367 للهندسة واإلدارةالكلية الدولية  300 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 
إدارة السالمة من 

 الحرائق

FT1 )بناء وإصالح السفن 31719 معهد تأهيل الصيادين)الخابورة( 660 معهد تأهيل الصيادين)الخابورة 

FT1 )االستزراع السمكي 50901 معهد تأهيل الصيادين)الخابورة( 660 معهد تأهيل الصيادين)الخابورة 

FT1  50907 معهد تأهيل الصيادين)الخابورة( 660 الصيادين)الخابورة(معهد تأهيل 
اإلرشاد السمكي وضبط 

 الجودة

FT1 )80517 معهد تأهيل الصيادين)الخابورة( 660 معهد تأهيل الصيادين)الخابورة 
البيع التخصصي 

 والتسويق

FT2 )31363 معهد تأهيل الصيادين)صاللة( 670 معهد تأهيل الصيادين)صاللة 
تمديدات كهربائية 

 منزلية

FT2 )31365 معهد تأهيل الصيادين)صاللة( 670 معهد تأهيل الصيادين)صاللة 
تمديدات كهربائية 

 صناعية

FT2 )31367 معهد تأهيل الصيادين)صاللة( 670 معهد تأهيل الصيادين)صاللة 
صيانة االجهزة 

 االلكترونية

FT2 )31721 تأهيل الصيادين)صاللة(معهد  670 معهد تأهيل الصيادين)صاللة 
ربان سفن صيد 

 ساحلي)مياة محدودة(

FT2 )31723 معهد تأهيل الصيادين)صاللة( 670 معهد تأهيل الصيادين)صاللة 
ربان سفن صيد 
أعماق)مياة غير 

 محدودة(

FT2 )31725 معهد تأهيل الصيادين)صاللة( 670 معهد تأهيل الصيادين)صاللة 
هندسة سفن صيد 

)مياه  غير أعماق 
 محدودة(

FT2 )31727 معهد تأهيل الصيادين)صاللة( 670 معهد تأهيل الصيادين)صاللة 
هندسة سفن صيد 

 ساحلي )مياه  محدودة(

FT2 )80517 معهد تأهيل الصيادين)صاللة( 670 معهد تأهيل الصيادين)صاللة 
البيع التخصصي 

 والتسويق

GC علوم الحاسب اآللي 20155 كلية الخليج 330 كلية الخليج 

GC برمجة اتصاالت  20163 كلية الخليج 330 كلية الخليج 

GC علوم برمجة الحاسوب 20173 كلية الخليج 330 كلية الخليج 

GC نظم المعلومات 20323 كلية الخليج 330 كلية الخليج 

GC المحاسبة 80101 كلية الخليج 330 كلية الخليج 

GC إدارة األعمال 80301 الخليجكلية  330 كلية الخليج 

GC إدارة أعمال/التسويق 80343 كلية الخليج 330 كلية الخليج 

GC 80347 كلية الخليج 330 كلية الخليج 
إدارة أعمال/السفر 

 والسياحة

GC المالية 80915 كلية الخليج 330 كلية الخليج 

GC إقتصاد تجاري 80917 كلية الخليج 330 كلية الخليج 

GET 
الكلية العالمية للهندسة 

 والتكنولوجيا
710 

الكلية العالمية للهندسة 
 والتكنولوجيا

 هندسة البرمجيات 20137
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GET 
الكلية العالمية للهندسة 

 والتكنولوجيا
710 

الكلية العالمية للهندسة 
 والتكنولوجيا

30519 
الهندسة الميكانيكية 
 وتكنولوجيا السيارات

GET 
للهندسة الكلية العالمية 

 والتكنولوجيا
710 

الكلية العالمية للهندسة 
 والتكنولوجيا

31321 
هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت 

IH مساعد جراحة أسنان 60709 معهد العلوم الصحية 580 معهد العلوم الصحية 

IH صحة الفم 60713 معهد العلوم الصحية 580 معهد العلوم الصحية 

IH علوم المختبرات الطبية 61313 معهد العلوم الصحية 580 معهد العلوم الصحية 

IH 61503 معهد العلوم الصحية 580 معهد العلوم الصحية 
التصوير اإلشعاعي 

 التشخيصي

IH التصوير الطبي 61507 معهد العلوم الصحية 580 معهد العلوم الصحية 

IH الطبيعيالعالج  61701 معهد العلوم الصحية 580 معهد العلوم الصحية 

IM الهندسة البحرية 31701 كلية عمان البحرية الدولية 320 كلية عمان البحرية الدولية 

IM 31709 كلية عمان البحرية الدولية 320 كلية عمان البحرية الدولية 
إدارة الشحن والنقل 

 والموانئ

IM 31713 كلية عمان البحرية الدولية 320 كلية عمان البحرية الدولية 
العمليات  تقنيات

 التحويلية

IM 31715 كلية عمان البحرية الدولية 320 كلية عمان البحرية الدولية 
المالحة البحرية )ضابط 

 سطح(

iss الدراسات االسالمية 100103 كلية  العلوم الشرعية 570 كلية  العلوم الشرعية 

iss وأصولهالفقه  100113 كلية  العلوم الشرعية 570 كلية  العلوم الشرعية 

iss أصول الدين 100115 كلية  العلوم الشرعية 570 كلية  العلوم الشرعية 

iss الفقه والدعوة 100117 كلية  العلوم الشرعية 570 كلية  العلوم الشرعية 

ITS مساحة ورسم خرائط 31107 معهد العلوم الطبوغرافية 720 معهد العلوم الطبوغرافية 

LA العلوم العسكرية 91515 كلية القيادة واألركان 440 كلية القيادة واألركان 

MA هندسة المحركات 30729 الكلية الفنية الجوية 450 الكلية الفنية الجوية 

MA اإللكترونيات االرضية 31371 الكلية الفنية الجوية 450 الكلية الفنية الجوية 

MA الرادار 31373 الكلية الفنية الجوية 450 الكلية الفنية الجوية 

MA االسلحة 31375 الكلية الفنية الجوية 450 الكلية الفنية الجوية 

MA 31509 الكلية الفنية الجوية 450 الكلية الفنية الجوية 
هندسة إلكترونيات 

 الطيران

MA هندسة كهرباء الطيران 31511 الكلية الفنية الجوية 450 الكلية الفنية الجوية 

MA هندسة ميكانيكا الطيران 31519 الكلية الفنية الجوية 450 الكلية الفنية الجوية 

MA معدات إسناد الطائرات 31521 الكلية الفنية الجوية 450 الكلية الفنية الجوية 

MA 31523 الكلية الفنية الجوية 450 الكلية الفنية الجوية 
إلكترونيات الطائرات 

 وكهرباء الطائرات

MA هندسة االتصاالت  39913 الكلية الفنية الجوية 450 الكلية الفنية الجوية 

MC 20129 كلية مسقط 290 كلية مسقط 
المحاسبة وعلم 

 الحاسب اآللي

MC برمجة الحاسب اآللي 20131 كلية مسقط 290 كلية مسقط 

MC هندسة البرمجيات 20137 كلية مسقط 290 كلية مسقط 

MC 20149 كلية مسقط 290 كلية مسقط 
اآللي علم الحاسب 

 لألعمال
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MC نظم الحاسب اآللي 20151 كلية مسقط 290 كلية مسقط 

MC علوم الحاسب اآللي 20155 كلية مسقط 290 كلية مسقط 

MC 20171 كلية مسقط 290 كلية مسقط 
نظم الحاسوب 

 والشبكات

MC مسح الكميات 30313 كلية مسقط 290 كلية مسقط 

MC إدارة التشيد 49901 كلية مسقط 290 كلية مسقط 

MC المحاسبة 80101 كلية مسقط 290 كلية مسقط 

MC 80107 كلية مسقط 290 كلية مسقط 
المحاسبة ودراسات 

 األعمال

MC إدارة المشاري    ع 80311 كلية مسقط 290 كلية مسقط 

MC 80331 كلية مسقط 290 كلية مسقط 
إدارة أعمال/نظم 

 المعلومات

MC دراسات األعمال 80379 كلية مسقط 290 كلية مسقط 

MC األعمال 80381 كلية مسقط 290 كلية مسقط 

ME تقنية اإلنترنت 20139 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 

ME 20141 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
تقنية األلعاب 

 األلكترونية

ME تقنية البرمجيات 20147 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 

ME 20153 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
تقنية الوسائط 

 المتعددة

ME علوم الحاسب اآللي 20155 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 

ME 20303 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
نظم ادارة قواعد 

 البيانات

ME 20315 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
الحوسبة ونظم 

 المعلومات

ME 20333 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
تقنية المعلومات 

 الصحية

ME تقنية المعلومات 29905 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 

ME الميكانيكيةالهندسة  30701 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 

ME الهندسة المدنية 30923 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 

ME 31321 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت 

ME 31337 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
مكونات الحاسب اآللي 

 والشبكات

ME  الشبكات الالسلكية 31339 كلية الشرق األوسط 240 األوسطكلية الشرق 

ME 31341 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
اتصال البيانات وإدارة 

 النظم

ME 40121 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
مسح الكميات وإدارة 

 اإلنشاءات

ME المحاسبة المالية 80113 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 

ME إدارة األعمال 80301 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 

ME إدارة الموارد البشرية 80313 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
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ME 80331 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
إدارة أعمال/نظم 

 المعلومات

ME إدارة اللوجستية 80389 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 

ME 80709 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
إدارة الوثائق 
 والمحفوظات

ME تصميم األزياء 110505 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 

ME 803129 كلية الشرق األوسط 240 كلية الشرق األوسط 
إدارة األعمال/تقنية 

 المعلومات

MI 
معهد عمان إلدارة المعلومات 

 الصحية
560 

معهد عمان إلدارة المعلومات 
 الصحية

69919 
إدارة المعلومات 

 الصحية

MJ شبكات الحاسوب 20121 كلية مجان 350 كلية مجان 

MJ علوم الحاسب اآللي 20155 كلية مجان 350 كلية مجان 

MJ 20159 كلية مجان 350 كلية مجان 
وتطبيقات  الحاسوب

 اإلنترنت

MJ المحاسبة 80101 كلية مجان 350 كلية مجان 

MJ إدارة األعمال 80301 كلية مجان 350 كلية مجان 

MJ 80331 كلية مجان 350 كلية مجان 
إدارة أعمال/نظم 

 المعلومات

MJ إدارة أعمال/المحاسبة 80341 كلية مجان 350 كلية مجان 

MJ إدارة أعمال/التسويق 80343 كلية مجان 350 كلية مجان 

MJ 80345 كلية مجان 350 كلية مجان 
إدارة أعمال/إدارة 

 الموارد البشرية

MJ 80347 كلية مجان 350 كلية مجان 
إدارة أعمال/السفر 

 والسياحة

MJ 80349 كلية مجان 350 كلية مجان 
إدارة أعمال/إدارة 
 المشاري    ع الصغيرة

MJ 80351 كلية مجان 350 كلية مجان 
إدارة األعمال/اإلدارة 

 العامة

MJ 80383 كلية مجان 350 كلية مجان 
القيادة التنظيمية/ 

القيادة التنظيمية 
 واإلشرافية

MJ التسويق 80505 كلية مجان 350 كلية مجان 

MJ المالية 80915 كلية مجان 350 كلية مجان 

MJ التجارة االلكترونية 89909 كلية مجان 350 كلية مجان 

MJ دراسات اللغة اإلنجليزية 91941 كلية مجان 350 كلية مجان 

MJ اللغة االنجليزية 91945 كلية مجان 350 كلية مجان 

MJ 803125 كلية مجان 350 كلية مجان 
إدارة الموارد البشرية 

 العالمية

MM علوم الحاسب اآللي 20155 كلية مزون 250 كلية مزون 
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MM 20157 كلية مزون 250 كلية مزون 
تقنية علوم الحاسب 

 اآللي

MM علم تقنية المعلومات 29917 كلية مزون 250 كلية مزون 

MM المحاسبة 80101 كلية مزون 250 كلية مزون 

MM إدارة األعمال 80301 كلية مزون 250 كلية مزون 

MM إدارة أعمال/التسويق 80343 كلية مزون 250 كلية مزون 

MM إدارة األعمال/المالية 80353 كلية مزون 250 كلية مزون 

MM 80383 كلية مزون 250 كلية مزون 
القيادة التنظيمية/ 

القيادة التنظيمية 
 واإلشرافية

MM إدارة نظم المعلومات 80387 كلية مزون 250 كلية مزون 

MM علم النفس 90701 كلية مزون 250 كلية مزون 

MM االنجليزيةاللغة  91945 كلية مزون 250 كلية مزون 

MM اإلقتصاد 92101 كلية مزون 250 كلية مزون 

MM 92119 كلية مزون 250 كلية مزون 
اإلقتصاد/اإلقتصاد 

 الدولي

MM 92121 كلية مزون 250 كلية مزون 
اإلقتصاد/إقتصاديات 

 الطاقة

MM ريادة االعمال 803155 كلية مزون 250 كلية مزون 

MO االحصاء 10103 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO شبكات الحاسوب 20121 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO علوم الحاسب اآللي 20155 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO  تقنية معلومات االتصال 20313 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 للتجارة والعلومالكلية الحديثة 

MO نظم المعلومات 20323 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO المعلوماتأمن  29921 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO األمن السيبراني 29927 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO المحاسبة 80101 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO إدارة األعمال 80301 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO إدارة المشاري    ع 80311 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO إدارة المطارات 80335 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 
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MO إدارة أعمال/المحاسبة 80341 للتجارة والعلوم الكلية الحديثة 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO إدارة أعمال/التسويق 80343 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO 80345 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 
إدارة أعمال/إدارة 

 الموارد البشرية

MO إدارة األعمال/المالية 80353 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO 80359 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 
إدارة األعمال/اإلدارة 

 والسلوك الوظيفي

MO 80377 الحديثة للتجارة والعلومالكلية  230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 
إدارة الطيران/إدارة علوم 

 الطيران

MO 80391 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 
إدارة النقل وإمداد 

 التموين

MO 80903 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 
االسالمية الصيرفة 

 والمالية

MO القانون التجاري 90919 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO اإلقتصاد 92101 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO 803123 للتجارة والعلومالكلية الحديثة  230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 
إدارة االعمال/أنظمة 

 المعلومات االدارية

MO 803133 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 
إدارة 

األعمال/اإلقتصاد/دراسا
 ت مصرفية

MO إدارة الصحة والسالمة 803135 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

MO 803153 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 
تخطيط موارد 

 المؤسسات

MT مسح الكميات 30313 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT هندسة المركبات 30501 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT الهندسة الميكانيكية 30701 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT هندسة اإلنشاءات 30903 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT الهندسة المدنية 30923 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT الهندسة الكهربائية 31301 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT هندسة الحاسب اآللي 31305 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT تكنولوجيا االتصاالت  31307 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT  31387 الكلية العسكرية التقنية 680 العسكرية التقنيةالكلية 
التدفئة والتهوية 

 وتكييف الهواء والتبريد

MT الهندسة الميكاترونية 31323 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT هندسة القوى  31325 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية
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 الكهربائية

MT 31343 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 
الهندسة الكهربائية 

 واإللكترونية

MT 31369 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 
االتصاالت االرضية 

 والرادار

MT نظم اإلتصاالت  31379 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT الطاقة 31381 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT 31399 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 
الهندسة الكهربائية 
 وااللكترونية األخرى

MT 31509 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 
إلكترونيات هندسة 

 الطيران

MT هندسة ميكانيكا الطيران 31519 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT 31729 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 
كهرباء/إلكترونيات 

 بحرية

MT ميكانكيا بحرية 31731 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT 31733 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 
االتصاالت/الرادار 

 البحري

MT هندسة البدن 31737 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT أنظمة الدفاع 91519 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 

MT 803111 الكلية العسكرية التقنية 680 الكلية العسكرية التقنية 
اداره المشاري    ع 

 الهندسيه

NA التمريض العام 60301 معهد صاللة للتمريض 470 معهد صاللة للتمريض 

NB التمريض العام 60301 معهد شمال الباطنة للتمريض 510 معهد شمال الباطنة للتمريض 

NB  تمريض القبالة والتوليد 60319 معهد شمال الباطنة للتمريض 510 للتمريضمعهد شمال الباطنة 

NH التمريض العام 60301 معهد الظاهرة للتمريض 540 معهد الظاهرة للتمريض 

NH تمريض القبالة والتوليد 60319 معهد الظاهرة للتمريض 540 معهد الظاهرة للتمريض 

NI التمريض العام 60301 للتمريضمعهد إبراء  490 معهد إبراء للتمريض 

NK التمريض العام 60301 معهد الداخلية للتمريض 480 معهد الداخلية للتمريض 

NO التمريض العام 60301 معهد عمان للتمريض 460 معهد عمان للتمريض 

NR التمريض العام 60301 معهد الرستاق للتمريض 530 معهد الرستاق للتمريض 

NS التمريض العام 60301 معهد صحار للتمريض 520 معهد صحار للتمريض 

NU التمريض العام 60301 معهد صور للتمريض 500 معهد صور للتمريض 

OC علوم الحاسب اآللي 20155 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 280 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 

OC التصميم الداخلي 40111 والتكنولوجياكلية عمان لإلدارة  280 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 

OC المحاسبة 80101 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 280 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 

OC إدارة األعمال 80301 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 280 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 

OC نظم المعلومات االدارية 80333 عمان لإلدارة والتكنولوجياكلية  280 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 
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OC 80511 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 280 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 
التسويق والتجارة 

 اإللكترونية

OC 80919 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 280 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 
العلوم المالية 

 والمصرفية

OG 
الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 

 عمان
70 

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 
 عمان

 علوم األرض البترولية 10715

OG 
الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 

 عمان
70 

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 
 عمان

 علوم األرض التطبيقية 10717

OG 
للتكنولوجيا في الجامعة األلمانية 

 عمان
70 

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 
 عمان

 علوم الحاسب اآللي 20155

OG 
الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 

 عمان
70 

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 
 عمان

 هندسة العمليات 30319

OG 
الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 

 عمان
70 

للتكنولوجيا في الجامعة األلمانية 
 عمان

 الهندسة الميكانيكية 30701

OG 
الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 

 عمان
70 

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 
 عمان

 الهندسة البيئية 39923

OG 
الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 

 عمان
70 

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 
 عمان

40113 
تخطيط المدن 

 والتصميم المعماري

OG 
الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 

 عمان
70 

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 
 عمان

 الخدمات اللوجستية 89901

OG 
الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 

 عمان
70 

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 
 عمان

120307 
السياحة المستدامة 

 والتنمية اإلقليمية

OG 
الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 

 عمان
70 

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 
 عمان

803137 
إدارة األعمال والخدمات 

 الدولية

OM الطب العام 60101 كلية عمان الطبية 380 كلية عمان الطبية 

OM الصيدلة 60501 كلية عمان الطبية 380 كلية عمان الطبية 

OM علوم صحية 61315 كلية عمان الطبية 380 كلية عمان الطبية 

OP 20319 الجامعة العربية المفتوحة 80 الجامعة العربية المفتوحة 
تقنية المعلومات 

 والحوسبة

OP 20325 الجامعة العربية المفتوحة 80 الجامعة العربية المفتوحة 
تقنية المعلومات 

 والحوسبة/إداراة أعمال

OP 20329 الجامعة العربية المفتوحة 80 الجامعة العربية المفتوحة 
تقنية المعلومات 

 والحوسبة/الحوسبة

OP 20331 الجامعة العربية المفتوحة 80 الجامعة العربية المفتوحة 
تقنية المعلومات 

 والحوسبة/اإلتصاالت 

OP تكنولوجيا التعليم 79905 الجامعة العربية المفتوحة 80 الجامعة العربية المفتوحة 

OP  القيادة التربوية 79931 الجامعة العربية المفتوحة 80 العربية المفتوحةالجامعة 

OP إدارة األعمال 80301 الجامعة العربية المفتوحة 80 الجامعة العربية المفتوحة 

OP إدارة أعمال/المحاسبة 80341 الجامعة العربية المفتوحة 80 الجامعة العربية المفتوحة 

OP  إدارة أعمال/التسويق 80343 الجامعة العربية المفتوحة 80 المفتوحةالجامعة العربية 

OP إدارة أعمال/األنظمة 80371 الجامعة العربية المفتوحة 80 الجامعة العربية المفتوحة 
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OP إدارة أعمال/اإلقتصاد 80373 الجامعة العربية المفتوحة 80 الجامعة العربية المفتوحة 

OP  اللغة اإلنجليزية وآدابها 91939 الجامعة العربية المفتوحة 80 المفتوحةالجامعة العربية 

OP 91951 الجامعة العربية المفتوحة 80 الجامعة العربية المفتوحة 
اللغة االنجليزية وآدابها 

 إلداراة االعمال

PA 
كاديمية السلطان قابوس لعلوم  أ

 الشرطة
420 

كاديمية السلطان قابوس لعلوم  أ
 الشرطة

 علوم الشرطة 91307

PA 
كاديمية السلطان قابوس لعلوم  أ

 الشرطة
420 

كاديمية السلطان قابوس لعلوم  أ
 الشرطة

 القانون وعلوم الشرطة 91315

PI الصيدلة 60501 معهد عمان لمساعدي الصيدلة 550 معهد عمان لمساعدي الصيدلة 

PI مساعد صيدلي 60503 الصيدلةمعهد عمان لمساعدي  550 معهد عمان لمساعدي الصيدلة 

SB )شبكات الحاسوب 20121 كلية العلوم التطبيقية )عبري( 200 كلية العلوم التطبيقية )عبري 

SB )تطوير البرمجيات 20123 كلية العلوم التطبيقية )عبري( 200 كلية العلوم التطبيقية )عبري 

SB )إدارة البيانات 20309 التطبيقية )عبري(كلية العلوم  200 كلية العلوم التطبيقية )عبري 

SB )أمن تقنية المعلومات 29903 كلية العلوم التطبيقية )عبري( 200 كلية العلوم التطبيقية )عبري 

SB )تقنية المعلومات 29905 كلية العلوم التطبيقية )عبري( 200 كلية العلوم التطبيقية )عبري 

SB )التصميم الرقمي 110507 كلية العلوم التطبيقية )عبري( 200 كلية العلوم التطبيقية )عبري 

SB )التصميم الجرافيكي 110509 كلية العلوم التطبيقية )عبري( 200 كلية العلوم التطبيقية )عبري 

SB )التصميم 110519 كلية العلوم التطبيقية )عبري( 200 كلية العلوم التطبيقية )عبري 

SC نظم المعلومات 20323 صور الجامعيةكلية  410 كلية صور الجامعية 

SC تكنولوجيا المعلومات 29919 كلية صور الجامعية 410 كلية صور الجامعية 

SC الهندسة الميكانيكية 30701 كلية صور الجامعية 410 كلية صور الجامعية 

SC الهندسة المعمارية 40101 كلية صور الجامعية 410 كلية صور الجامعية 

SC  المحاسبة 80101 كلية صور الجامعية 410 الجامعيةكلية صور 

SC إدارة أعمال/التسويق 80343 كلية صور الجامعية 410 كلية صور الجامعية 

SC 80919 كلية صور الجامعية 410 كلية صور الجامعية 
العلوم المالية 

 والمصرفية

SD التصميم الداخلي 40111 الكلية العلمية للتصميم 270 الكلية العلمية للتصميم 

SD العمارة 40129 الكلية العلمية للتصميم 270 الكلية العلمية للتصميم 

SD الفنون الجميلة 110301 الكلية العلمية للتصميم 270 الكلية العلمية للتصميم 

SD التصوير الضوئي 110305 الكلية العلمية للتصميم 270 الكلية العلمية للتصميم 

SD  تصميم األزياء 110505 الكلية العلمية للتصميم 270 للتصميمالكلية العلمية 

SD التصميم الجرافيكي 110509 الكلية العلمية للتصميم 270 الكلية العلمية للتصميم 

SD 110521 الكلية العلمية للتصميم 270 الكلية العلمية للتصميم 
التصميم 

الجرافيكي/التصميم 
 الطباعي

SD الرسوم المتحركة 110523 الكلية العلمية للتصميم 270 الكلية العلمية للتصميم 

SD 110527 الكلية العلمية للتصميم 270 الكلية العلمية للتصميم 
التصميم 

الجرافيكي/التصميم 
 الرقمي

SH )شبكات الحاسوب 20121 كلية العلوم التطبيقية )صحار( 170 كلية العلوم التطبيقية )صحار 

SH تطوير البرمجيات 20123 كلية العلوم التطبيقية )صحار( 170 )صحار( كلية العلوم التطبيقية 
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SH )إدارة البيانات 20309 كلية العلوم التطبيقية )صحار( 170 كلية العلوم التطبيقية )صحار 

SH )أمن تقنية المعلومات 29903 كلية العلوم التطبيقية )صحار( 170 كلية العلوم التطبيقية )صحار 

SH  تقنية المعلومات 29905 كلية العلوم التطبيقية )صحار( 170 العلوم التطبيقية )صحار(كلية 

SH )الهندسة الكيميائية 30301 كلية العلوم التطبيقية )صحار( 170 كلية العلوم التطبيقية )صحار 

SH )الميكانيكيةالهندسة  30701 كلية العلوم التطبيقية )صحار( 170 كلية العلوم التطبيقية )صحار 

SH )الهندسة الكهربائية 31301 كلية العلوم التطبيقية )صحار( 170 كلية العلوم التطبيقية )صحار 

SL )شبكات الحاسوب 20121 كلية العلوم التطبيقية )صاللة( 210 كلية العلوم التطبيقية )صاللة 

SL )تطوير البرمجيات 20123 )صاللة(كلية العلوم التطبيقية  210 كلية العلوم التطبيقية )صاللة 

SL )إدارة البيانات 20309 كلية العلوم التطبيقية )صاللة( 210 كلية العلوم التطبيقية )صاللة 

SL )تقنية المعلومات 29905 كلية العلوم التطبيقية )صاللة( 210 كلية العلوم التطبيقية )صاللة 

SL )المحاسبة 80101 العلوم التطبيقية )صاللة(كلية  210 كلية العلوم التطبيقية )صاللة 

SL )إدارة األعمال الدولية 80319 كلية العلوم التطبيقية )صاللة( 210 كلية العلوم التطبيقية )صاللة 

SL )إدارة الضيافة 80323 كلية العلوم التطبيقية )صاللة( 210 كلية العلوم التطبيقية )صاللة 

SL  إدارة السياحة 80327 كلية العلوم التطبيقية )صاللة( 210 )صاللة(كلية العلوم التطبيقية 

SL )الصحافة 110703 كلية العلوم التطبيقية )صاللة( 210 كلية العلوم التطبيقية )صاللة 

SL )اإلعالم الرقمي 110711 كلية العلوم التطبيقية )صاللة( 210 كلية العلوم التطبيقية )صاللة 

SL  االتصال الدولي 110713 كلية العلوم التطبيقية )صاللة( 210 التطبيقية )صاللة(كلية العلوم 

SL )العالقات العامة 110723 كلية العلوم التطبيقية )صاللة( 210 كلية العلوم التطبيقية )صاللة 

SL )دراسات االتصال  110729 كلية العلوم التطبيقية )صاللة( 210 كلية العلوم التطبيقية )صاللة 

SL )اإلتصال الجماهيري 110731 كلية العلوم التطبيقية )صاللة( 210 كلية العلوم التطبيقية )صاللة 

SN )المحاسبة 80101 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )األعمال الدوليةإدارة  80319 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )إدارة الضيافة 80323 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )إدارة السياحة 80327 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )التصميم الرقمي 110507 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )التصميم الجرافيكي 110509 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )التصميم المكاني 110511 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )التصميم 110519 التطبيقية )نزوى(كلية العلوم  180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )الصحافة 110703 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )اإلعالم الرقمي 110711 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )االتصال الدولي 110713 التطبيقية )نزوى(كلية العلوم  180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )إدارة اإلعالم 110715 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )العالقات العامة 110723 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )اإلعالن 110725 العلوم التطبيقية )نزوى( كلية 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )دراسات االتصال  110729 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SN )اإلتصال الجماهيري 110731 كلية العلوم التطبيقية )نزوى( 180 كلية العلوم التطبيقية )نزوى 

SO طوارئ طبيه 60147 معهد عمان للتمريض التخصصي 590 معهد عمان للتمريض التخصصي 

SO التمريض العام 60301 معهد عمان للتمريض التخصصي 590 معهد عمان للتمريض التخصصي 

SO القبالة 60303 معهد عمان للتمريض التخصصي 590 معهد عمان للتمريض التخصصي 
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SO تمريض الصحة النفسية 60305 معهد عمان للتمريض التخصصي 590 معهد عمان للتمريض التخصصي 

SO تمريض أمراض الكلى 60317 معهد عمان للتمريض التخصصي 590 معهد عمان للتمريض التخصصي 

SO صحة المجتمع 61309 معهد عمان للتمريض التخصصي 590 معهد عمان للتمريض التخصصي 

SO مكافحة العدوى 69911 معهد عمان للتمريض التخصصي 590 معهد عمان للتمريض التخصصي 

SO 69913 معهد عمان للتمريض التخصصي 590 معهد عمان للتمريض التخصصي 
العناية الحرجة لألطفال 

 وحديثي الوالدة

SO العناية الحرجة للكبار 69915 معهد عمان للتمريض التخصصي 590 معهد عمان للتمريض التخصصي 

SO 69939 للتمريض التخصصيمعهد عمان  590 معهد عمان للتمريض التخصصي 
اداره الخدمات الطبيه/ 

 الصحية

SQ إدارة الضيافة 80323 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ إدارة  السياحة 80327 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ علم االجتماع 90301 االجتماعيةكلية اآلداب والعلوم  1 جامعة السلطان قابوس 

SQ التاري    خ 90305 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ علم اآلثار 90307 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ الجغرافيا 90315 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ دراسات سكانية 90317 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ العمل االجتماعي 90501 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ 91517 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 
الدراسات االستراتيجية 

 الوطنيلألمن والدفاع 

SQ 91701 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 
علم المكتبات 

 والمعلومات

SQ دراسات المعلومات 91707 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ إدارة األرشيف 91711 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ 91713 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 
إدارة مؤسسات 

 المعلومات

SQ اللغة العربية وآدابها 91937 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ اللغة اإلنجليزية وآدابها 91939 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ الترجمة 91943 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ اللغة العربية 91949 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ 110101 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 
الموسيقى والعلوم 

 الموسيقية

SQ  الصحافة 110703 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 قابوسجامعة السلطان 

SQ اإلذاعة والتلفزيون 110709 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ 110719 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 
العالقات العامة 

 واإلعالن

SQ 110721 اآلداب والعلوم االجتماعية كلية 1 جامعة السلطان قابوس 
الصحافة والنشر 

 اإللكتروني

SQ اعالم 110727 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ السياحة 120305 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 1 جامعة السلطان قابوس 

SQ االحصاء التجاري 10107 السياسيةكلية اإلقتصاد والعلوم  2 جامعة السلطان قابوس 

SQ نظم المعلومات 20323 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية 2 جامعة السلطان قابوس 
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SQ المحاسبة 80101 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية 2 جامعة السلطان قابوس 

SQ إدارة األعمال 80301 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية 2 جامعة السلطان قابوس 

SQ إدارة العمليات 80337 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية 2 جامعة السلطان قابوس 

SQ اإلدارة 80369 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية 2 جامعة السلطان قابوس 

SQ التسويق 80505 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية 2 جامعة السلطان قابوس 

SQ المالية 80915 اإلقتصاد والعلوم السياسيةكلية  2 جامعة السلطان قابوس 

SQ العلوم السياسية 90101 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية 2 جامعة السلطان قابوس 

SQ 90105 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية 2 جامعة السلطان قابوس 
العالقات الدولية 
 والدراسات األمنية

SQ اإلقتصاد 92101 والعلوم السياسية كلية اإلقتصاد  2 جامعة السلطان قابوس 

SQ 70121 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 
مناهج وطرق تدريس 

 التربية االسالمية

SQ 70123 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 
مناهج وطرق تدريس 

 اللغة االنجليزية

SQ 70125 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 
مناهج وطرق تدريس 

 اللغة العربية

SQ 70131 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 
اعداد معلم التربية 

 الخاصة

SQ 70133 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 
تكنولوجيا التعليم 

 والتعلم

SQ طفل ما قبل المدرسة 70135 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ التربية/الرياضيات 70141 التربيةكلية  3 جامعة السلطان قابوس 

SQ التربية/الفيزياء 70143 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ التربية/الكيمياء 70145 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ التربية/األحياء 70147 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ 70151 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات

SQ 70153 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 
مناهج وطرق تدريس 

 العلوم

SQ التربية االسالمية 70157 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ 70161 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 
التربية/العلوم 

 والرياضيات

SQ  التربية الرياضية 70163 كلية التربية 3 قابوسجامعة السلطان 

SQ 70167 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 
مناهج وطرق تدريس 

 الدراسات االجتماعيه

SQ تربية في اللغة العربية 70169 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ التربية الفنية 70173 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 
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SQ 70175 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 
تربية في اللغة 

 اإلنجليزية

SQ علم النفس التربوي 70309 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ القياس والتقويم 70311 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ تاهيل تربوي 70317 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ اإلشراف التربوي 70319 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ صعوبات التعلم 70505 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ التوجيه المهني 70507 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ اإلدارة التربوية 79903 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ  79919 كلية التربية 3 قابوسجامعة السلطان 
اإلدارة واإلشراف 

 الرياضي

SQ اإلعداد البدني والصحي 79921 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ االدارة المدرسية 79923 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ الفقه وأصوله 100113 كلية التربية 3 جامعة السلطان قابوس 

SQ  أصول الدين والدعوة 100119 كلية التربية 3 السلطان قابوسجامعة 

SQ التمريض العام 60301 كلية التمريض 4 جامعة السلطان قابوس 

SQ القانون التجاري 90919 كلية الحقوق 5 جامعة السلطان قابوس 

SQ القانون الخاص 90921 كلية الحقوق 5 جامعة السلطان قابوس 

SQ القانون الجزائي 90923 كلية الحقوق 5 جامعة السلطان قابوس 

SQ القانون 90925 كلية الحقوق 5 جامعة السلطان قابوس 

SQ القانون العام 90927 كلية الحقوق 5 جامعة السلطان قابوس 

SQ علم الوراثة 10909 كلية الطب والعلوم الصحية 6 جامعة السلطان قابوس 

SQ علم األحياء الدقيقة 10911 والعلوم الصحيةكلية الطب  6 جامعة السلطان قابوس 

SQ الطب العام 60101 كلية الطب والعلوم الصحية 6 جامعة السلطان قابوس 

SQ 60121 كلية الطب والعلوم الصحية 6 جامعة السلطان قابوس 
الكيمياء الحياتية 

 واالحياء الجزيئية

SQ 60125 كلية الطب والعلوم الصحية 6 جامعة السلطان قابوس 
الكيمياء الحيوية 

 اإلكلنيكية

SQ العلوم الطبية الحيوية 60127 كلية الطب والعلوم الصحية 6 جامعة السلطان قابوس 

SQ الصيدلة السريرية 60505 كلية الطب والعلوم الصحية 6 جامعة السلطان قابوس 

SQ علوم صحية 61315 كلية الطب والعلوم الصحية 6 جامعة السلطان قابوس 

SQ 61317 كلية الطب والعلوم الصحية 6 جامعة السلطان قابوس 
علم وبائيات األمراض 

 واإلحصائيات الطبية

SQ 61319 كلية الطب والعلوم الصحية 6 جامعة السلطان قابوس 
الوبائيات والصحة 

 العامة

SQ علم وظائف األعضاء 61321 كلية الطب والعلوم الصحية 6 جامعة السلطان قابوس 

SQ االحياء الدقيقة والمناعة 61323 كلية الطب والعلوم الصحية 6 جامعة السلطان قابوس 

SQ الرياضيات 10101 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ االحصاء  10103 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ الرياضيات التطبيقية 10109 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ الرياضيات البحته 10113 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ الفيزياء 10301 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 
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SQ الكيمياء التطبيقية 10505 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ الكيمياء 10507 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ علوم االرض 10703 العلوم كلية 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ جيوفيزياء 10705 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ علوم جيولوجيا البترول 10719 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ التقنية الحيوية 10917 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ بيولوجيا بيئية 10919 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ األحياء 10929 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ علم البيئة 19917 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ علوم الحاسب اآللي 20155 كلية العلوم 7 جامعة السلطان قابوس 

SQ التربةعلوم  10709 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 

SQ علم النبات 10903 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 

SQ علم الحيوان 10915 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 

SQ إنتاج النبات 10925 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 

SQ 10927 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 
علوم البحار والثروة 

 السمكية

SQ علم األغذية والتغذية 19921 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 

SQ تغذية بشرية 19923 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 

SQ علم االغذية 19937 العلوم الزراعية والبحريةكلية  8 جامعة السلطان قابوس 

SQ الهندسة الزراعية 32103 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 

SQ إدارة التربة والمياه 50107 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 

SQ علوم المحاصيل 50121 والبحريةكلية العلوم الزراعية  8 جامعة السلطان قابوس 

SQ وقاية النبات 50505 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 

SQ تقني   ات المي   اه 59905 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 

SQ البيطريةالتقنية  61105 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 

SQ إقتصاد الموارد الطبيعية 92105 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8 جامعة السلطان قابوس 

SQ 20321 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 
القياسات االلكترونية 

 والتحكم

SQ 30317 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 
هندسة الكيمياء 

 والمعالجة التحويلية

SQ هندسة النفط 30325 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 
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SQ 30331 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 
هندسة النفط والغاز  

 الطبيعي

SQ الهندسة الميكانيكية 30701 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 

SQ الهندسة الصناعية 30703 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 

SQ الهندسة المدنية 30923 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 

SQ 30925 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 
الهندسة المدنية  )موارد 

 المياه(

SQ 30927 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 
الهندسة المدنية ) 

 الهندسة البيئية (

SQ هندسة جيوماتكس  31105 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 

SQ الهندسة الميكاترونية 31323 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 

SQ 31329 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 
الهندسة الكهربائية 

 والحاسب اآللي

SQ 31335 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 
أنظمة الحاسب اآللي 

 والشبكات

SQ نظم الطاقة والقوى 31347 كلية الهندسة 9 قابوس جامعة السلطان 

SQ 39921 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 
االتصاالت ومعالجة 

 اإلشارات

SQ الهندسة المعمارية 40101 كلية الهندسة 9 جامعة السلطان قابوس 

SS )التقنية الحيوية البحرية 19911 كلية العلوم التطبيقية )صور( 190 كلية العلوم التطبيقية )صور 

SS )شبكات الحاسوب 20121 كلية العلوم التطبيقية )صور( 190 كلية العلوم التطبيقية )صور 

SS )تطوير البرمجيات 20123 كلية العلوم التطبيقية )صور( 190 كلية العلوم التطبيقية )صور 

SS )أمن تقنية المعلومات 29903 )صور(كلية العلوم التطبيقية  190 كلية العلوم التطبيقية )صور 

SS )تقنية المعلومات 29905 كلية العلوم التطبيقية )صور( 190 كلية العلوم التطبيقية )صور 

SS )59901 كلية العلوم التطبيقية )صور( 190 كلية العلوم التطبيقية )صور 
تقنية الزراعة الحيوية  

 والغذاء 

SS )التقنية الحيوية البيئية 59903 كلية العلوم التطبيقية )صور( 190 كلية العلوم التطبيقية )صور 

SS )الصحافة 110703 كلية العلوم التطبيقية )صور( 190 كلية العلوم التطبيقية )صور 

SS )اإلعالم الرقمي 110711 كلية العلوم التطبيقية )صور( 190 كلية العلوم التطبيقية )صور 

SS )االتصال الدولي 110713 كلية العلوم التطبيقية )صور( 190 كلية العلوم التطبيقية )صور 

SS )العالقات العامة 110723 كلية العلوم التطبيقية )صور( 190 كلية العلوم التطبيقية )صور 

SS )دراسات االتصال  110729 كلية العلوم التطبيقية )صور( 190 كلية العلوم التطبيقية )صور 

SS  اإلتصال الجماهيري 110731 كلية العلوم التطبيقية )صور( 190 )صور(كلية العلوم التطبيقية 

SU المحاسبة 80101 كلية إدارة األعمال 30 جامعة صحار 

SU إدارة األعمال 80301 كلية إدارة األعمال 30 جامعة صحار 

SU نظم المعلومات االدارية 80333 كلية إدارة األعمال 30 جامعة صحار 

SU اإلدارة 80369 كلية إدارة األعمال 30 جامعة صحار 

SU التسويق 80505 كلية إدارة األعمال 30 جامعة صحار 

SU 31 جامعة صحار 
كلية الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
20133 

علوم الحاسوب 
 والوسائط المتعددة
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SU 31 جامعة صحار 
كلية الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
20135 

علوم الحاسوب 
 وهندسة الويب

SU 31 جامعة صحار 
كلية الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
 علوم الحاسب اآللي 20155

SU 31 جامعة صحار 
كلية الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
29909 

الشبكات وقواعد 
 البيانات

SU 31 جامعة صحار 
كلية الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
89911 

االعمال والقانون 
 التجاري

SU 31 جامعة صحار 
كلية الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
803129 

إدارة األعمال/تقنية 
 المعلومات

SU الهندسة الكيميائية 30301 كلية الهندسة 32 جامعة صحار 

SU 30323 كلية الهندسة 32 جامعة صحار 
هندسة العمليات 

 المعدنية والمواد

SU 30719 كلية الهندسة 32 جامعة صحار 
 الهندسة الميكانيكية

 وااللكتروميكانيكية

SU الهندسة المدنية 30923 كلية الهندسة 32 جامعة صحار 

SU 31329 كلية الهندسة 32 جامعة صحار 
الهندسة الكهربائية 

 والحاسب اآللي

SU الرياضيات 10101 كلية التربية واآلداب 34 جامعة صحار 

SU 70117 كلية التربية واآلداب 34 جامعة صحار 
التدريس مناهج وطرق 

 العامه

SU 70125 كلية التربية واآلداب 34 جامعة صحار 
مناهج وطرق تدريس 

 اللغة العربية

SU التربية الموسيقية 70139 كلية التربية واآلداب 34 جامعة صحار 

SU التربية/الرياضيات 70141 كلية التربية واآلداب 34 جامعة صحار 

SU التربية/األحياء 70147 كلية التربية واآلداب 34 جامعة صحار 

SU 70153 كلية التربية واآلداب 34 جامعة صحار 
مناهج وطرق تدريس 

 العلوم

SU التربية الرياضية 70163 كلية التربية واآلداب 34 جامعة صحار 

SU تربية في اللغة العربية 70169 كلية التربية واآلداب 34 جامعة صحار 

SU 70175 واآلدابكلية التربية  34 جامعة صحار 
تربية في اللغة 

 اإلنجليزية

SU اإلدارة التربوية 79903 كلية التربية واآلداب 34 جامعة صحار 

SU اللغة العربية وآدابها 91937 كلية التربية واآلداب 34 جامعة صحار 

SU الصحافة واإلعالم 110717 كلية التربية واآلداب 34 جامعة صحار 

SU القانون 90925 القانونكلية   35 جامعة صحار 

SU 36 جامعة صحار 
كلية اللغة االنجليزية والدراسات 

 اللغوية
91929 

اللغة االنجليزية 
 والترجمة

SU 36 جامعة صحار 
كلية اللغة االنجليزية والدراسات 

 اللغوية
 دراسات اللغة اإلنجليزية 91941

SU ال ينطبق 999999 البرنامج التأسيسي 700 جامعة صحار 

TC1 )علم البيئة 19917 الكلية التقنية  العليا)مسقط( 100 الكلية التقنية  العليا)مسقط 

TC1 )نظم المعلومات 20323 الكلية التقنية  العليا)مسقط( 100 الكلية التقنية  العليا)مسقط 
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TC1 )الصناعيةالهندسة  30703 الكلية التقنية  العليا)مسقط( 100 الكلية التقنية  العليا)مسقط 

TC1 )31321 الكلية التقنية  العليا)مسقط( 100 الكلية التقنية  العليا)مسقط 
هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت 

TC1 )الكيمياء التطبيقية 10505 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )األحياء التطبيقية 10921 العليا )مسقط( الكلية التقنية 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )شبكات الحاسوب 20121 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )هندسة البرمجيات 20137 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )قواعد البيانات 20145 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )تقنية المعلومات 29905 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )29913 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 
اإلنترنت واألمن 

 اإللكتروني

TC1  الهندسة الكيميائية 30301 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 التقنية العليا )مسقط(الكلية 

TC1 )هندسة النفط والغاز 30305 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )مسح الكميات 30313 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )الهندسة الميكانيكية 30701 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )الرسم الهندسي 30921 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )الهندسة المدنية 30923 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )مسح األراضي 31101 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )هندسة الحاسب اآللي 31305 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )31325 )مسقط(الكلية التقنية العليا  100 الكلية التقنية العليا )مسقط 
هندسة القوى 

 الكهربائية

TC1 )التكييف والتبريد 31327 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )الهندسة الطبية الحيوية 39903 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )الهندسة المعمارية 40101 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )الصيدلة 60501 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )المحاسبة 80101 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )فني محاسبة  80117 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقطCAT 

TC1 )إدارة الموارد البشرية 80313 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )التسويق 80505 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1  إدارة المكاتب 80707 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 )مسقط( الكلية التقنية العليا 

TC1 )89913 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 
إدارة األعمال 

 اإللكترونية

TC1 )التصوير الضوئي 110305 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC1 )تصميم األزياء 110505 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100 الكلية التقنية العليا )مسقط 

TC2 )شبكات الحاسوب 20121 الكلية التقنية )المصنعة( 110 الكلية التقنية )المصنعة 

TC2 )هندسة برمجيات 20137 الكلية التقنية )المصنعة( 110 الكلية التقنية )المصنعة 

TC2  قواعد البيانات 20145 الكلية التقنية )المصنعة( 110 التقنية )المصنعة(الكلية 

TC2 )تقنية المعلومات 29905 الكلية التقنية )المصنعة( 110 الكلية التقنية )المصنعة 

TC2 )29913 الكلية التقنية )المصنعة( 110 الكلية التقنية )المصنعة 
اإلنترنت واألمن 

 اإللكتروني

TC2  مسح الكميات 30313 الكلية التقنية )المصنعة( 110 التقنية )المصنعة(الكلية 

TC2 )الهندسة الميكانيكية 30701 الكلية التقنية )المصنعة( 110 الكلية التقنية )المصنعة 
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TC2 )هندسة الحاسب اآللي 31305 الكلية التقنية )المصنعة( 110 الكلية التقنية )المصنعة 

TC2  31321 الكلية التقنية )المصنعة( 110 )المصنعة(الكلية التقنية 
هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت 

TC2 )31325 الكلية التقنية )المصنعة( 110 الكلية التقنية )المصنعة 
هندسة القوى 

 الكهربائية

TC2 )الهندسة المعمارية 40101 الكلية التقنية )المصنعة( 110 الكلية التقنية )المصنعة 

TC2 )المحاسبة 80101 الكلية التقنية )المصنعة( 110 الكلية التقنية )المصنعة 

TC2 )إدارة الموارد البشرية 80313 الكلية التقنية )المصنعة( 110 الكلية التقنية )المصنعة 

TC2 )التسويق 80505 الكلية التقنية )المصنعة( 110 الكلية التقنية )المصنعة 

TC2  89913 الكلية التقنية )المصنعة( 110 )المصنعة(الكلية التقنية 
إدارة األعمال 

 اإللكترونية

TC3 )شبكات الحاسوب 20121 الكلية التقنية )شناص( 120 الكلية التقنية )شناص 

TC3 )هندسة البرمجيات 20137 الكلية التقنية )شناص( 120 الكلية التقنية )شناص 

TC3 )قواعد البيانات 20145 التقنية )شناص( الكلية 120 الكلية التقنية )شناص 

TC3 )تقنية المعلومات 29905 الكلية التقنية )شناص( 120 الكلية التقنية )شناص 

TC3 )29913 الكلية التقنية )شناص( 120 الكلية التقنية )شناص 
اإلنترنت واألمن 

 اإللكتروني

TC3 )الهندسة الميكانيكية 30701 الكلية التقنية )شناص( 120 الكلية التقنية )شناص 

TC3 )الهندسة المدنية 30923 الكلية التقنية )شناص( 120 الكلية التقنية )شناص 

TC3 )31325 الكلية التقنية )شناص( 120 الكلية التقنية )شناص 
هندسة القوى 

 الكهربائية

TC3 )المحاسبة 80101 الكلية التقنية )شناص( 120 الكلية التقنية )شناص 

TC3 )إدارة الموارد البشرية 80313 الكلية التقنية )شناص( 120 الكلية التقنية )شناص 

TC3 )التسويق 80505 الكلية التقنية )شناص( 120 الكلية التقنية )شناص 

TC4 )شبكات الحاسوب 20121 الكلية التقنية )نزوى( 130 الكلية التقنية )نزوى 

TC4 )هندسة البرمجيات 20137 التقنية )نزوى(الكلية  130 الكلية التقنية )نزوى 

TC4 )قواعد البيانات 20145 الكلية التقنية )نزوى( 130 الكلية التقنية )نزوى 

TC4 )تقنية المعلومات 29905 الكلية التقنية )نزوى( 130 الكلية التقنية )نزوى 

TC4 )29913 الكلية التقنية )نزوى( 130 الكلية التقنية )نزوى 
واألمن اإلنترنت 

 اإللكتروني

TC4 )هندسة النفط والغاز 30305 الكلية التقنية )نزوى( 130 الكلية التقنية )نزوى 

TC4 )الهندسة الميكانيكية 30701 الكلية التقنية )نزوى( 130 الكلية التقنية )نزوى 

TC4 )هندسة الحاسب اآللي 31305 الكلية التقنية )نزوى( 130 الكلية التقنية )نزوى 

TC4 )31321 الكلية التقنية )نزوى( 130 الكلية التقنية )نزوى 
هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت 

TC4 )31325 الكلية التقنية )نزوى( 130 الكلية التقنية )نزوى 
هندسة القوى 

 الكهربائية

TC4 )المحاسبة 80101 الكلية التقنية )نزوى( 130 الكلية التقنية )نزوى 

TC4  إدارة الموارد البشرية 80313 الكلية التقنية )نزوى( 130 التقنية )نزوى(الكلية 

TC4 )التسويق 80505 الكلية التقنية )نزوى( 130 الكلية التقنية )نزوى 

TC4 )89913 الكلية التقنية )نزوى( 130 الكلية التقنية )نزوى 
إدارة األعمال 

 اإللكترونية

TC5 )شبكات الحاسوب 20121 الكلية التقنية )ابراء( 140 الكلية التقنية )ابراء 
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TC5 )قواعد البيانات 20145 الكلية التقنية )ابراء( 140 الكلية التقنية )ابراء 

TC5 )تقنية المعلومات 29905 الكلية التقنية )ابراء( 140 الكلية التقنية )ابراء 

TC5 )الهندسة الميكانيكية 30701 الكلية التقنية )ابراء( 140 الكلية التقنية )ابراء 

TC5 )هندسة الحاسب اآللي 31305 الكلية التقنية )ابراء( 140 الكلية التقنية )ابراء 

TC5 )31321 الكلية التقنية )ابراء( 140 الكلية التقنية )ابراء 
هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت 

TC5 )31325 الكلية التقنية )ابراء( 140 الكلية التقنية )ابراء 
هندسة القوى  

 الكهربائية

TC5 )الهندسة المعمارية 40101 الكلية التقنية )ابراء( 140 الكلية التقنية )ابراء 

TC5 )المحاسبة 80101 الكلية التقنية )ابراء( 140 الكلية التقنية )ابراء 

TC5 )إدارة الموارد البشرية 80313 الكلية التقنية )ابراء( 140 الكلية التقنية )ابراء 

TC6 )شبكات الحاسوب 20121 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 

TC6 )قواعد البيانات 20145 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 

TC6 )نظم المعلومات 20323 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 

TC6 )تقنية المعلومات 29905 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 

TC6 )29913 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 
اإلنترنت واألمن 

 اإللكتروني

TC6 )الهندسة الكيميائية 30301 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 

TC6 )مسح الكميات 30313 التقنية )صاللة(الكلية  150 الكلية التقنية )صاللة 

TC6 )الهندسة الميكانيكية 30701 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 

TC6 )الهندسة المدنية 30923 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 

TC6 )31325 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 
هندسة القوى 

 الكهربائية

TC6 )الهندسة المعمارية 40101 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 

TC6 )المحاسبة 80101 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 

TC6 )إدارة الموارد البشرية 80313 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 

TC6 )التسويق 80505 الكلية التقنية )صاللة( 150 الكلية التقنية )صاللة 

TC7 )شبكات الحاسوب 20121 الكلية التقنية )عبري( 160 الكلية التقنية )عبري 

TC7 )هندسة البرمجيات 20137 الكلية التقنية )عبري( 160 الكلية التقنية )عبري 

TC7 )قواعد البيانات 20145 التقنية )عبري(الكلية  160 الكلية التقنية )عبري 

TC7 )تقنية المعلومات 29905 الكلية التقنية )عبري( 160 الكلية التقنية )عبري 

TC7 )29913 الكلية التقنية )عبري( 160 الكلية التقنية )عبري 
اإلنترنت واألمن 

 اإللكتروني

TC7 )الهندسة الميكانيكية 30701 الكلية التقنية )عبري( 160 الكلية التقنية )عبري 

TC7 )31321 الكلية التقنية )عبري( 160 الكلية التقنية )عبري 
هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت 

TC7 )31325 الكلية التقنية )عبري( 160 الكلية التقنية )عبري 
هندسة القوى 

 الكهربائية

TC7 )المحاسبة 80101 الكلية التقنية )عبري( 160 الكلية التقنية )عبري 

TC7 )إدارة الموارد البشرية 80313 الكلية التقنية )عبري( 160 الكلية التقنية )عبري 

TH إدارة السياحة والضيافة 80385 كلية عمان للسياحة 310 كلية عمان للسياحة 
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TH إدارة التسويق السياحي 803119 كلية عمان للسياحة 310 كلية عمان للسياحة 

TH  إدارة الفعاليات 803121 كلية عمان للسياحة 310 للسياحةكلية عمان 

UN 30315 كلية الهندسة والعمارة 20 جامعة نزوى 
الهندسة الكيميائية 

 والبتروكيميائية

UN الهندسة المدنية 30923 كلية الهندسة والعمارة 20 جامعة نزوى 

UN الكهربائيةالهندسة  31301 كلية الهندسة والعمارة 20 جامعة نزوى 

UN هندسة الحاسب اآللي 31305 كلية الهندسة والعمارة 20 جامعة نزوى 

UN الهندسة البيئية 39923 كلية الهندسة والعمارة 20 جامعة نزوى 

UN الهندسة المعمارية 40101 كلية الهندسة والعمارة 20 جامعة نزوى 

UN الداخليالتصميم  40111 كلية الهندسة والعمارة 20 جامعة نزوى 

UN علم العمارة 49903 كلية الهندسة والعمارة 20 جامعة نزوى 

UN الرياضيات 10101 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN االحصاء  10103 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN الفيزياء 10301 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN الكيمياء 10507 واآلدابكلية العلوم  21 جامعة نزوى 

UN 10515 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 
الكيمياء العضوية 

 التطبيقية

UN 10517 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 
كيمياء األجهزة 

 التحليلية

UN التقنية الحيوية 10917 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN علوم الحاسب اآللي 20155 واآلدابكلية العلوم  21 جامعة نزوى 

UN نظم المعلومات 20323 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN 70117 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 
مناهج وطرق التدريس 

 العامه

UN التربية/الرياضيات 70141 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN التربية/الفيزياء 70143 واآلدابكلية العلوم  21 جامعة نزوى 

UN التربية/الكيمياء 70145 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN التربية/األحياء 70147 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN تربية في اللغة العربية 70169 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN التربية الخاصة 70171 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN التربية الفنية 70173 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN 70175 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 
تربية في اللغة 

 اإلنجليزية

UN تربية رياض االطفال 70177 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN تربية في الحاسوب 70179 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN 70181 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 
تدريس اللغة العربية 

 للناطقين بغيرها

UN تاهيل تربوي 70317 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN برامج اإلرشاد والتوجيه 70707 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN االدارة التعليمية 79901 واآلدابكلية العلوم  21 جامعة نزوى 

UN اإلدارة التربوية 79903 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN آداب اللغة العربية 91903 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN آداب اللغة اإلنجليزية 91907 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 
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UN 91929 واآلدابكلية العلوم  21 جامعة نزوى 
اللغة االنجليزية 

 والترجمة

UN اللغة الفرنسية والترجمة 91933 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN اللغة األلمانية والترجمة 91935 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN اللغة العربية وآدابها 91937 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN  110313 كلية العلوم واآلداب 21 نزوىجامعة 
تصميم الحلي 

 والمجوهرات

UN تصميم األزياء 110505 كلية العلوم واآلداب 21 جامعة نزوى 

UN 22 جامعة نزوى 
كلية اإلقتصاد واإلدارة ونظم 

 المعلومات
20177 

تصميم الويب وأمن 
 المعلومات

UN 22 جامعة نزوى 
كلية اإلقتصاد واإلدارة ونظم 

 المعلومات
 نظم المعلومات 20323

UN 22 جامعة نزوى 
كلية اإلقتصاد واإلدارة ونظم 

 المعلومات
 المحاسبة 80101

UN 22 جامعة نزوى 
كلية اإلقتصاد واإلدارة ونظم 

 المعلومات
 إدارة األعمال 80301

UN 22 جامعة نزوى 
كلية اإلقتصاد واإلدارة ونظم 

 المعلومات
 الترفيهيةإدارة المشاري    ع  80329

UN 22 جامعة نزوى 
كلية اإلقتصاد واإلدارة ونظم 

 المعلومات
 إدارة العمليات 80337

UN 22 جامعة نزوى 
كلية اإلقتصاد واإلدارة ونظم 

 المعلومات
 التسويق 80505

UN 22 جامعة نزوى 
كلية اإلقتصاد واإلدارة ونظم 

 المعلومات
 اإلقتصاد والمالية 80933

UN 22 جامعة نزوى 
كلية اإلقتصاد واإلدارة ونظم 

 المعلومات
 التجارة الدولية والمالية 89907

UN 22 جامعة نزوى 
كلية اإلقتصاد واإلدارة ونظم 

 المعلومات
 اإلقتصاد 92101

UN التمريض العام 60301 كلية الصيدلة والتمريض 23 جامعة نزوى 

UN الصيدلة 60501 كلية الصيدلة والتمريض 23 جامعة نزوى 

UN ال ينطبق 999999 البرنامج التأسيسي 700 جامعة نزوى 

UOB الهندسة الميكانيكية 30701 كلية الهندسة 60 جامعة البريمي 

UOB الهندسة المدنية 30923 كلية الهندسة 60 جامعة البريمي 

UOB 31345 كلية الهندسة 60 جامعة البريمي 
هندسة المعلومات 

 واإلتصاالت 

UOB الهندسة المعمارية 40101 كلية الهندسة 60 جامعة البريمي 

UOB التمريض العام 60301 كلية العلوم الصحية 62 جامعة البريمي 

UOB علوم البصريات 60901 كلية العلوم الصحية 62 جامعة البريمي 

UOB إدارة التصدير 80361 كلية التجارة 61 جامعة البريمي 

UOB 80375 كلية التجارة 61 جامعة البريمي 
ادارة األعمال واألعمال 

 اإللكترونية



173 |  

 

UOB إدارة نظم المعلومات 80387 كلية التجارة 61 جامعة البريمي 

UOB 80903 كلية التجارة 61 جامعة البريمي 
الصيرفة االسالمية 

 والمالية

VT1 )تنجيد األثاث 30115 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )تصميم وتركيب األثاث 30119 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )سمكرة السيارات 30521 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )السياراتدهان  30523 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )تقنية صيانة السيارات 30525 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )الهندسة الميكانيكية  30701 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )30741 المهني)السيب(مراكز التدريب  600 مراكز التدريب المهني)السيب 
هندسه ميكانيكيه 

 وصناعيه

VT1 )اللحام وتشكيل المعادن 30747 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )الصيانة الصناعية 30749 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1  ميكانيكا التشغيل 30751 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 المهني)السيب(مراكز التدريب 

VT1 )الرسم المعماري 30917 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )الهندسة الكهربائية 31301 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1  الهندسة اإللكترونية 31303 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 التدريب المهني)السيب(مراكز 

VT1 )31363 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 
تمديدات كهربائية 

 منزلية

VT1 )31365 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 
كهربائية تمديدات  

 صناعية

VT1 )31367 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 
صيانة االجهزة 

 االلكترونية

VT1 )تبريد منزلي وصناعي 31383 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )تكييف منزلي وصناعي 31385 المهني)السيب(مراكز التدريب  600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )الدهان والديكور 40333 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )إدارة وصيانة المباني 40335 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )40337 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 
إنشاء الهياكل الخرسانية 

 والمعدنية

VT1 )نجارة المباني 40339 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT1 )80517 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 
البيع التخصصي 

 والتسويق

VT1 )التصميم والديكور 110513 مراكز التدريب المهني)السيب( 600 مراكز التدريب المهني)السيب 

VT2 )إنتاج النبات 10925 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )تنجيد األثاث 30115 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2  تصميم وتركيب األثاث 30119 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 التدريب المهني)صحم(مراكز 

VT2 )سمكرة السيارات 30521 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )دهان السيارات 30523 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2  تقنية صيانة السيارات 30525 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 التدريب المهني)صحم(مراكز 
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VT2 )الهندسة الميكانيكية  30701 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )اللحام وتشكيل المعادن 30747 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )الصيانة الصناعية 30749 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )ميكانيكا التشغيل 30751 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )الرسم المعماري 30917 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )التكييف والتبريد 31327 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )31363 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 
تمديدات كهربائية 

 منزلية

VT2 )31365 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 
تمديدات كهربائية 

 صناعية

VT2 )31367 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 
صيانة االجهزة 

 االلكترونية

VT2 )تبريد منزلي وصناعي 31383 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )تكييف منزلي وصناعي 31385 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )الدهان والديكور 40333 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )إدارة وصيانة المباني 40335 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )40337 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 
إنشاء الهياكل الخرسانية 

 والمعدنية

VT2 )نجارة المباني 40339 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )80517 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 
البيع التخصصي 

 والتسويق

VT2 )التصميم والديكور 110513 المهني)صحم(مراكز التدريب  610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT2 )تقنيات التصنيع الغذائي 120117 مراكز التدريب المهني)صحم( 610 مراكز التدريب المهني)صحم 

VT3 )تنجيد األثاث 30115 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )تصميم وتركيب األثاث 30119 التدريب المهني)عبري(مراكز  620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )سمكرة السيارات 30521 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )دهان السيارات 30523 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )تقنية صيانة السيارات 30525 التدريب المهني)عبري(مراكز  620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )الهندسة الميكانيكية  30701 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )الهندسة الصناعية 30703 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )اللحام وتشكيل المعادن 30747 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )الصيانة الصناعية 30749 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )ميكانيكا التشغيل 30751 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3  الرسم المعماري 30917 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 المهني)عبري(مراكز التدريب 

VT3 )الهندسة المدنية 30923 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )الهندسة اإللكترونية 31303 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3  31363 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 التدريب المهني)عبري(مراكز 
تمديدات كهربائية 

 منزلية

VT3 )31365 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 
تمديدات كهربائية 

 صناعية
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VT3 )31367 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 
االجهزة صيانة 

 االلكترونية

VT3 )تبريد منزلي وصناعي 31383 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )تكييف منزلي وصناعي 31385 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )الدهان والديكور 40333 المهني)عبري(مراكز التدريب  620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )إدارة وصيانة المباني 40335 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT3 )40337 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 
إنشاء الهياكل الخرسانية 

 والمعدنية

VT3  نجارة المباني 40339 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 المهني)عبري(مراكز التدريب 

VT3 )80517 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 
البيع التخصصي 

 والتسويق

VT3 )التصميم والديكور 110513 مراكز التدريب المهني)عبري( 620 مراكز التدريب المهني)عبري 

VT4  تنجيد األثاث 30115 مراكز التدريب المهني)صور( 630 التدريب المهني)صور(مراكز 

VT4 )تصميم وتركيب األثاث 30119 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT4 )سمكرة السيارات 30521 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT4 دهان السيارات 30523 مراكز التدريب المهني)صور( 630 المهني)صور( مراكز التدريب 

VT4 )تقنية صيانة السيارات 30525 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT4 )الهندسة الميكانيكية  30701 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT4  الهندسة الصناعية 30703 مراكز التدريب المهني)صور( 630 التدريب المهني)صور(مراكز 

VT4 )اللحام وتشكيل المعادن 30747 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT4 )الصيانة الصناعية 30749 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT4  ميكانيكا التشغيل 30751 مراكز التدريب المهني)صور( 630 التدريب المهني)صور( مراكز 

VT4 )الرسم المعماري 30917 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT4 )31363 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 
تمديدات كهربائية 

 منزلية

VT4 )31365 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 
تمديدات كهربائية 

 صناعية

VT4 )31367 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 
صيانة االجهزة 

 االلكترونية

VT4 )منزلي وصناعيتبريد  31383 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT4 )تكييف منزلي وصناعي 31385 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT4 )الدهان والديكور 40333 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT4 )وصيانة المبانيإدارة  40335 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT4 )40337 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 
إنشاء الهياكل الخرسانية 

 والمعدنية

VT4 )نجارة المباني 40339 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT4 )البيع التخصصي  80517 المهني)صور(مراكز التدريب  630 مراكز التدريب المهني)صور
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 والتسويق

VT4 )التصميم والديكور 110513 مراكز التدريب المهني)صور( 630 مراكز التدريب المهني)صور 

VT5 )اللحام وتشكيل المعادن 30747 مراكز التدريب المهني)شناص( 640 مراكز التدريب المهني)شناص 

VT5 )31363 مراكز التدريب المهني)شناص( 640 مراكز التدريب المهني)شناص 
تمديدات كهربائية 

 منزلية

VT5 )31365 مراكز التدريب المهني)شناص( 640 مراكز التدريب المهني)شناص 
تمديدات كهربائية 

 صناعية

VT5 )31367 مراكز التدريب المهني)شناص( 640 مراكز التدريب المهني)شناص 
صيانة االجهزة 

 االلكترونية

VT5  تبريد منزلي وصناعي 31383 مراكز التدريب المهني)شناص( 640 التدريب المهني)شناص(مراكز 

VT5 )تكييف منزلي وصناعي 31385 مراكز التدريب المهني)شناص( 640 مراكز التدريب المهني)شناص 

VT5 )ميكاترونكس 39915 مراكز التدريب المهني)شناص( 640 مراكز التدريب المهني)شناص 

VT5  80517 مراكز التدريب المهني)شناص( 640 التدريب المهني)شناص(مراكز 
البيع التخصصي 

 والتسويق

VT6 )ميكانيكا المركبات 30503 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 

VT6 )السياراتسمكرة  30521 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 

VT6 )دهان السيارات 30523 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 

VT6 )تقنية صيانة السيارات 30525 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 

VT6 )اللحام وتشكيل المعادن 30747 المهني)البريمي(مراكز التدريب  650 مراكز التدريب المهني)البريمي 

VT6 )الصيانة الصناعية 30749 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 

VT6 )ميكانيكا التشغيل 30751 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 

VT6  الرسم المعماري 30917 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 المهني)البريمي(مراكز التدريب 

VT6 )الهندسة الكهربائية  31301 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 

VT6 )اإللكترونيةالهندسة  31303 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 

VT6 )31363 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 
تمديدات كهربائية 

 منزلية

VT6 )31365 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 
تمديدات كهربائية 

 صناعية

VT6 )31367 التدريب المهني)البريمي(مراكز  650 مراكز التدريب المهني)البريمي 
صيانة االجهزة 

 االلكترونية

VT6 )تبريد منزلي وصناعي 31383 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 

VT6 )تكييف منزلي وصناعي 31385 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 

VT6  80517 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 التدريب المهني)البريمي(مراكز 
البيع التخصصي 

 والتسويق

VT6 )120507 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 
التجميل وتصفيف 

 الشعر 

VT6 )120509 مراكز التدريب المهني)البريمي( 650 مراكز التدريب المهني)البريمي 
العناية بالصحة 

 والجمال

WS تطبيقات الكمبيوتر 20127 كلية ولجات للعلوم التطبيقية 370 كلية ولجات للعلوم التطبيقية 

WS 31321 كلية ولجات للعلوم التطبيقية 370 كلية ولجات للعلوم التطبيقية 
هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت 
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WS هندسة علوم الكمبيوتر 31377 كلية ولجات للعلوم التطبيقية 370 كلية ولجات للعلوم التطبيقية 

WS 39911 كلية ولجات للعلوم التطبيقية 370 كلية ولجات للعلوم التطبيقية 
هندسة التكنولوجيا 

 الحيوية

WS إدارة األعمال 80301 كلية ولجات للعلوم التطبيقية 370 كلية ولجات للعلوم التطبيقية 

WS إدارة األعمال التنفيذية 80357 كلية ولجات للعلوم التطبيقية 370 التطبيقية كلية ولجات للعلوم 

ZH علوم الحاسب اآللي 20155 كلية الزهراء للبنات 390 كلية الزهراء للبنات 

ZH 20175 كلية الزهراء للبنات 390 كلية الزهراء للبنات 
علوم هندسة 

 البرمجيات

ZH المحاسبة 80101 الزهراء للبناتكلية  390 كلية الزهراء للبنات 

ZH إدارة األعمال 80301 كلية الزهراء للبنات 390 كلية الزهراء للبنات 

ZH المالية والمصرفية 80901 كلية الزهراء للبنات 390 كلية الزهراء للبنات 

ZH الحقوق 90917 كلية الزهراء للبنات 390 كلية الزهراء للبنات 

ZH 91929 كلية الزهراء للبنات 390 كلية الزهراء للبنات 
اللغة االنجليزية 

 والترجمة

ZH اللغة اإلنجليزية وآدابها 91939 كلية الزهراء للبنات 390 كلية الزهراء للبنات 

ZH التصميم الجرافيكي 110509 كلية الزهراء للبنات 390 كلية الزهراء للبنات 

ED الرياضيات 10101 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االحصاء 10103 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االحصاء الصحي 10105 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االحصاء التجاري 10107 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  الرياضيات التطبيقية 10109 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 

ED العلوم البحته 10115 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم االسكان 10117 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االرصاد الجويه 10119 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED العلوم االكتوارية 10121 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الدراسات االكتوارية 10123 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم الرياضيات األخرى 10199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الفيزياء 10301 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الفلك 10303 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED فيزياء النوويه 10305 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  الفيزياء الحيويه 10307 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED فيزياء ورياضيات 10309 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الكيمياء التطبيقية 10505 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الكيمياء 10507 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 10509 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
كيمياء وتنقيه المياه 

 والصرف

ED احياء كيميائيه 10511 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم الكيمياء األخرى 10599 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم االرض 10703 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الهيدرولوجيا 10711 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم المحيطات 10713 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  علوم األرض البترولية 10715 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 
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ED علوم األرض التطبيقية 10717 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم الزالزل 10721 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED جيولوجيا التعدين 10723 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم االرض والبيئه 10725 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االحافير الدقيقه 10727 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم األرض األخرى 10799 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 10901 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الكيمياء الحيوية 

 وبيولوجيا الخلية

ED علم النبات 10903 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم البحار 10907 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم الوراثة 10909 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم األحياء الدقيقة 10911 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم الحيوان 10915 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التقنية الحيوية 10917 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED األحياء التطبيقية 10921 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إنتاج النبات 10925 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 10927 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علوم البحار والثروة 

 السمكية

ED األحياء 10929 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم الدواجن 10933 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم وظائف الحيوان 10935 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  علم البكتريا 10937 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 

ED القياس الحيوى 10939 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم الخليه الحيه 10941 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم الحشرات 10943 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االحياء المجهريه 10945 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم الطيور 10947 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم الطفيليات 10949 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم الفيروسات 10951 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الجينات 10953 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم حياتية تطبيقية 10955 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسه وراثيه 10957 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم االنسجه 10959 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االحياء الجزيئيه 10961 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االحياء االشعاعيه 10963 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 10999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
العلوم البيولوجية 

 األخرى

ED العلوم الطبية 19901 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم الطب الشرعي 19903 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 19905 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علوم الغذاء 

 والتكنولوجيا الحيوية

ED علم العقاقير 19907 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم البيئة 19917 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  علم األغذية والتغذية 19921 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 
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ED العلوم الهندسيه 19929 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم العقاقير النباتيه 19931 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الطاقه الحراريه 19933 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم الطاقه 19935 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 19939 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علوم الغذاء والتغذية 

 اإلنسانية

ED النانو 19913 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 19999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
العلوم الطبيعية 

 والفيزيائية األخرى

ED تطبيقات الكمبيوتر 20127 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 20129 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
المحاسبة وعلم 

 الحاسب اآللي

ED برمجة الحاسب اآللي 20131 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 20135 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علوم الحاسوب 

 وهندسة الويب

ED هندسة البرمجيات 20137 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تقنية اإلنترنت 20139 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تقنية البرمجيات 20147 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED نظم الحاسب اآللي 20151 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  20153 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 
تقنية الوسائط 

 المتعددة

ED علوم الحاسب اآللي 20155 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 20159 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الحاسوب وتطبيقات 

 اإلنترنت

ED  تكنولوجيا الحاسوب 20161 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED 20149 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علم الحاسب اآللي 

 لألعمال

ED 20199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علوم الحاسب اآللي 

 األخرى

ED 20303 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
نظم ادارة قواعد 

 البيانات

ED تقنية معلومات االتصال 20313 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 20315 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الحوسبة ونظم 

 المعلومات

ED نظم المعلومات 20323 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 20325 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
تقنية المعلومات 

 والحوسبة/إداراة أعمال

ED التنقيب عن البيانات 20327 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 20333 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
تقنية المعلومات 

 الصحية

ED نظم المعلومات األخرى 20399 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم األمن اإللكتروني 29901 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED أمن تقنية المعلومات 29903 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تقنية المعلومات 29905 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 29909 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الشبكات وقواعد 

 البيانات

ED تكنولوجيا المعلومات 29919 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED أمن المعلومات 29921 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED امن شبكات 29923 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 29925 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
المعلومات و إدارة 

تكنولوجيا أعمال 
 االتصاالت 

ED هندسة التصنيع 30101 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تكنولوجيا الحرفية 30121 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 30199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة التصنيع 

 NECوالتكنولوجيا 

ED الهندسة الكيميائية 30301 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسة التعدين 30303 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED والغازهندسة النفط  30305 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسة المواد 30307 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED مسح الكميات 30313 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 30315 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الهندسة الكيميائية 

 والبتروكيميائية

ED هندسة حفر آبار النفط 30321 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجية دائرة 

ED 30323 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة العمليات 

 المعدنية والمواد

ED هندسه خطوط انابيب 30327 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  هندسه مكامن النفط 30329 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 

ED 30333 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الكيمياء و هندسة 

 العمليات 

ED خدمات نفط وغاز  30335 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  30337 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 
هندسه الكيمياء و 

 الطاقه

ED 30399 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة الموارد 

 .n.e.cوالعمليات 

ED تكنولوجيا السيارات 30517 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  30519 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 
الهندسة الميكانيكية 
 وتكنولوجيا السيارات

ED 30599 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة السيارات 

 والتكنولوجيا األخرى

ED الهندسة الميكانيكية 30701 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الهندسة الصناعية 30703 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 30719 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الهندسة الميكانيكية 

 وااللكتروميكانيكية

ED 30723 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة ميكانيكية 
 بمساعدة الكمبيوتر
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ED إدارة الصيانة 30725 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسة المعالجة 30727 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسة النظم والتحكم 30731 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسه تحليه المياه 30733 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجية دائرة 

ED هندسه الماكينات 30735 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 30737 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
تكنولوجيا صناعيه 

 وانتاج

ED ميكانيكيه السوائل 30739 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 30741 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسه ميكانيكيه 

 وصناعيه

ED هندسه نظم ميكانيكيه 30743 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 30745 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 
بحوث العمليات 

 الصناعيه

ED 30799 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الهندسة الميكانيكية 

والصناعية والتكنولوجيا 
 األخرى

ED هندسة اإلنشاءات 30903 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  هندسة النقل 30909 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED 30919 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الهندسة المدنية 

 واإلنشاءات

ED الهندسة المدنية 30923 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 30925 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 
الهندسة المدنية  )موارد 

 المياه(

ED 30927 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الهندسة المدنية ) 

 الهندسة البيئية (

ED هندسه مساحه 30929 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED ادارة المخلفات 30931 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسة الصرف الصحي 30933 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 30935 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسه المدنيه 

 والمعماريه

ED الهندسة المدنية األخرى 30999 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED مسح األراضي 31101 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الهندسة الكهربائية 31301 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اإللكترونية الهندسة 31303 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسة الحاسب اآللي 31305 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 31315 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
ميكانيكا تبريد وتكييف 

 الهواء

ED االتصاالت  31319 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 31321 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت 

ED الهندسة الميكاترونية 31323 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 31325 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة القوى 

 الكهربائية
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ED التكييف والتبريد 31327 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 31329 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الهندسة الكهربائية 

 والحاسب اآللي

ED 31331 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة الكمبيوتر 

 واإلتصاالت 

ED 31335 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
أنظمة الحاسب اآللي 

 والشبكات

ED الشبكات الالسلكية 31339 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 31341 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إتصال البيانات وإدارة 

 النظم

ED 31345 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة المعلومات 

 واإلتصاالت 

ED هندسه اجهزه حساسه 31355 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسه االجهزه الطبيه 31357 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  31359 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 
ه ندسه واداره نظم 

 القوى الكهربائيه

ED هندسه هواتف متنقله 31361 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 31399 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الهندسة الكهربائية 

 األخرىوااللكترونية 

ED 31501 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة الطيران 

 والفضاء

ED هندسة صيانة الطائرات 31503 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 31513 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علوم كمبيوتر )مالحه 

 جويه(

ED طيران تجاري 31515 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED طيران عمودي 31517 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 31599 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة الطيران 

والفضاء والتكنولوجيا 
 األخرى

ED  الهندسة البحرية 31701 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 

ED 31709 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة الشحن والنقل 

 والموانئ

ED 31713 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
تقنيات العمليات 

 التحويلية

ED  31715 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 
المالحة البحرية )ضابط 

 سطح(

ED 31799 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الهندسة البحرية 

 والتكنولوجيا األخرى. 

ED الهندسة الزراعية 32103 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 32301 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
مواد التعدين ألغراض 

 نووية
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ED 32399 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الهندسة النووية 

 والتكنولوجيا األخرى

ED الحيويةالهندسة الطبية  39903 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 39905 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الميكاترونيكس 

 والروبوتات

ED 39911 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة التكنولوجيا 

 الحيوية

ED هندسة االتصاالت  39913 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED ميكاترونكس 39915 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 39917 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
هندسة السالمة من 

 الحرائق

ED الهندسة البيئية 39923 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  هندسه 39925 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED هندسه تطبيقيه 39927 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسه انتاج 39929 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسه التطوير 39931 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 39999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الهندسة والتقنيات ذات 

 صلة األخرى

ED الهندسة المعمارية 40101 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الهندسيالتصميم  40109 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 40113 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
تخطيط المدن 

 والتصميم المعماري

ED 40119 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
التخطيط األقليمي 

 والحضري

ED 40121 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
وإدارة مسح الكميات 

 اإلنشاءات

ED هندسة اإلنشاء 40123 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسه الهيدروليك 40127 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED العمارة 40129 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  علم البناء والتكنولوجيا 40301 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED هندسه السيراميك 40331 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 40341 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
بناء إدارة تصميم 

 ونمذجة معلومات البناء

ED  40343 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 
الهندسة  -هندسة البناء 

 المدنية

ED إدارة التشيد 49901 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة المرافق 49905 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة المنشآت 49907 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم البناء والتعمير 49909 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسه بيئه التشييد 49911 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED 49913 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 
يد بيئه التشي هندسه)

 )هندسه مسح مباني

ED إدارة االنشاءات 49915 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 49999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علوم العمارة والبناء 

 األخرى

ED العلوم الزراعية 50101 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تربية الحيوان 50105 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة التربة والمياه 50107 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تربيه النحل 50109 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التسميد 50111 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الرى 50113 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اداره المراعي 50115 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED محاصيل االعالف 50117 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED صناعه السكر 50119 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الزراعة األخرى 50199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED البستنه 50301 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED البستنه األخرى 50399 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم أمراض النبات 50501 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED وقاية النبات 50505 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED مبيدات االفات 50507 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED مكافحه الحشرات 50509 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الزراعه وصيد االسماك 50905 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 50999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
دراسات األسماك 

 األخرى

ED دراسات بيئية 51103 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم بيئه المراعي 51105 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED األخرىدراسات البيئه  51199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االرشاد الزراعي 59907 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED البحوث الزراعيه 59909 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم االلبان 59911 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  59913 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 
رعايه الحيوانات 

 الخلويه

ED تنميه الثروه المائيه 59915 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED المقننات المائيه 59917 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED النبات والمكروبيولوجيا 59919 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 59999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الدراسات  المرتبطة 

 بالزراعة والبيئه األخرى

ED الطب العام 60101 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED جراحة 60103 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED طب النفس 60105 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التوليد وأمراض النساء 60107 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED األطفالطب  60109 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التخدير 60111 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED الباثولوجي 60113 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الطب الداخلي 60117 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الدراسات السرطانيه 60129 البعثات الخارجية دائرة 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED طب الوراثه 60133 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED طب امراض االستوائيه 60135 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االمراض العصبيه طب 60137 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED جراحه العيون 60139 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED جراحه العظام 60141 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED امراض صدريه 60143 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  علم المناعه 60145 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED طوارئ طبيه 60147 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تحاليل طبيه 60149 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED طب االحياء المجهريه 60151 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تكنولوجيا الطب النووي 60153 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED طب االمراض الجلديه 60155 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED طب تحليل الدم 60157 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم االجنه 60159 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم التحصين 60161 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED طب امراض الكلى 60163 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 60165 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 
علم االمراض الصوتيه 

 والسمعيه

ED 60167 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الطب الخلوي و 

 الجزيئي 

ED 60169 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الطب الشرعي و 

 الكيمياء 

ED 60171 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 
الطب الشرعي و 

 الكيمياء الطبية 

ED 60173 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الكيمياء التحليلية وعلم 

 الطب الشرعي

ED 60175 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الممارسة التمريضية 

 لصحة المجتمع

ED  60177 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 
التعليم الطبي والرعاية 

 الصحية

ED 60199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الدراسات  الطبية 

 األخرى

ED التمريض العام 60301 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  تمريض الصحة النفسية 60305 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED تمريض الرعاية الملطفة 60313 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة التمريض 60321 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التمريض األخرى 60399 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الصيدلة 60501 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم خصائص السموم 60507 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الطبيهالكيمياء  60509 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED فني صيدلة 60511 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED طب األسنان 60701 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED صحة األسنان 60703 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED مساعد طب األسنان 60705 البعثات الخارجية دائرة 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED طب وجراحة أسنان 60711 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED صحة الفم 60713 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 60715 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
عالج جذور و أعصاب 

 األسنان 

ED دراسات األسنان األخرى 60799 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 60905 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
فحص بصر وتجهيز 

 النظارات

ED علوم البصريات 60901 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم البصر األخرى  60999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED العلوم البيطرية 61101 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الطب البيطري 61107 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  الجراحه البيطريه 61109 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 

ED علم امراض الحيوانات 61111 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم العقاقير الحيوانيه 61117 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 61199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الدراسات  البيطرية 

 األخرى

ED 61301 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الصحة والسالمة 

 المهنية

ED تعزيز الصحة 61307 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم األوبئة 61311 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم المختبرات الطبية 61313 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم وظائف األعضاء 61321 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 61325 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
زرع الخاليا الجذعية و 

 هندسة األنسجة

ED 61327 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علوم الصحة والسالمة 

 المهنية

ED التصوير باألشعة 61501 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 61503 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
التصوير اإلشعاعي 

 التشخيصي

ED التكنولوجيا االشعاعيه 61505 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التصوير باألشعة األخرى 61599 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED العالج الطبيعي 61701 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED العالج المهني 61703 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم السمع 61709 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED عالج األرجل 61713 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  العمل االجتماع الطبي 61715 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED عالج نطق 61717 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED فني اطراف صناعيه 61719 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تكبير العظام 61721 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED العالج الوظيفي 61723 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 61725 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إعادة التأهيل 

واستشارات الصحة 
 العقلية
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ED إعادة التأهيل و العالج 61799 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 61999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
العالجات المكملة 

 األخرى

ED التغذية وعلم التغذية 69901 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 69905 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الدراسات الطبية 

 المساعدة

ED التثقيف الصحي 69909 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED مكافحة العدوى 69911 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 69919 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة المعلومات 

 الصحية

ED اتصاالت العلوم الطبيه 69921 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تكنولوجيا معامل طبيه 69923 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التفتيش الصحى 69925 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  السيكولوجيا الطبيه 69927 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED اداره مستشفيات 69929 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الطب الوقائي 69931 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الطب التقليدى 69933 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED سكرتاريه طبيه 69935 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اجهزه طبيه 69937 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 69939 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اداره الخدمات الطبيه/ 

 الصحية

ED الصحة األخرى 69999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 70115 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اعداد المعلم: تدريس 

اللغة اإلنجليزية لغير 
 الناطقين بها

ED 70119 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
مناهج وطرق 

تدريس:رياض األطفال ) 
 الطفولة المبكرة(

ED 70121 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
مناهج وطرق تدريس 

 التربية االسالمية

ED 70129 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اعداد معلم التربية 

 الفنية

ED 70131 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اعداد معلم التربية 

 الخاصة

ED 70133 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
تكنولوجيا التعليم 

 والتعلم

ED اعداد معلم الحاسوب 70137 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التربية الموسيقية 70139 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التربية/الرياضيات 70141 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التربية/الكيمياء 70145 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 70117 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
مناهج وطرق التدريس 

 العامه

ED اعداد المعلم األخرى 70199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED دراسات المناهج 70301 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التربيةدراسات  70303 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تقييم المناهج 70315 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تاهيل تربوي 70317 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 70399 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
دراسات التربية 

 والمناهج األخرى

ED  70501 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 
البرامج التأسيسية 

 العامة

ED التعليم العلمي 70509 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 70511 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
برنامج اللغة االنجليزية 

 المكثفة

ED  70599 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 
برامج التعليم العام 

 األخرى

ED برامج اإلرشاد والتوجيه 70707 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 70799 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
برامج المهارات 

 االجتماعية األخرى

ED اإلدارة التربوية 79903 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تكنولوجيا التعليم 79905 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 79919 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اإلدارة واإلشراف 

 الرياضي

ED  االداره المدرسيه 79923 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED 79925 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
التقييم والبحوث 

 التربويه

ED 79927 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
االداره والتخطيط 

 التربوي

ED تقنيات تربويه 79929 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED القيادة التربوية 79931 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التربية األخرى 79999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED المحاسبة 80101 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 80107 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
المحاسبة ودراسات 

 األعمال

ED المحاسبة القانونية 80109 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED المحاسبة المالية 80113 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التمويل والمحاسبة 80115 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED المحاسبة األخرى 80199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة األعمال 80301 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة الجودة 80307 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة المخاطر 80309 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة المشاري    ع 80311 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة الموارد البشرية 80313 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة األعمال الدولية 80319 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED 80325 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة المزارع واألعمال 

 التجارية الزراعية

ED إدارة السياحة 80327 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة المشاري    ع الترفيهية 80329 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 80331 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة أعمال/نظم 

 المعلومات

ED نظم المعلومات االدارية 80333 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة المطارات 80335 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة العمليات 80337 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED والسياحةإدارة الفنادق  80339 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة أعمال/المحاسبة 80341 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة أعمال/التسويق 80343 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 80345 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة أعمال/إدارة 

 البشريةالموارد 

ED 80347 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة أعمال/السفر 

 والسياحة

ED 80351 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة األعمال/اإلدارة 

 العامة

ED التصديرإدارة  80361 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 80363 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة المؤسسات 

 واألعمال االلكترونية

ED 80365 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة الصحة والسالمة 

 البيئية

ED اإلدارة 80369 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة أعمال/اإلقتصاد 80373 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 80375 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
ادارة األعمال واألعمال 

 اإللكترونية

ED 80377 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الطيران/إدارة علوم إدارة 

 الطيران

ED دراسات األعمال 80379 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 80383 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
القيادة التنظيمية/ 

القيادة التنظيمية 
 واإلشرافية

ED إدارة السياحة والضيافة 80385 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة اللوجستية 80389 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED 80391 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة النقل وإمداد 

 التموين

ED االداره الصناعيه 80393 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED ادارة التنميه 80395 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED ادارة الطاقة 80397 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اإلدارة واألعمال األخرى 80399 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التسويق 80505 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 80511 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
التسويق والتجارة 

 اإللكترونية

ED تسويق / اعالنات 80513 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  التسويق السياحي 80515 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED 80599 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
المبيعات والتسويق 

 األخرى. 

ED 80709 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة الوثائق 
 والمحفوظات

ED 80799 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
دراسات مكتبية  

 األخرى. 

ED المالية والمصرفية 80901 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 80907 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
المستندات المالية 

 واالستثمار

ED الدراسات المصرفية 80909 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 80911 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اقتصاد ودراسات 

 مصرفية

ED التأمين 80913 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED المالية 80915 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 80919 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
العلوم المالية 

 والمصرفية

ED بنوك 80923 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تامينات االجتماعيه 80925 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  ماليه وبنوك 80927 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED 80931 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الصيرفة اإلسالمية  

 والمالية

ED 80999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
المالية والمصرفية  

والمجاالت ذات الصلة 
 بها األخرى. 

ED التجارة الدولية والمالية 89907 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التجارة االلكترونية 89909 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 89911 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
االعمال والقانون 

 التجاري

ED 89913 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجية دائرة 
إدارة األعمال 

 اإللكترونية

ED تنمية الموارد البشرية 89917 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التدقيق 89919 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED تجاره 89921 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED سياسه الطاقه وادارتها 89923 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 89925 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
تقييم االبتكار 

 التكنولوجي

ED التدريب والتطوير 89927 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED العلوم اللوجستية 89929 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تجارة وعلوم البيطار  89931 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اإلدارة والتجارة األخرى.  89999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED العلوم السياسية 90101 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 90105 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
العالقات الدولية 
 والدراسات األمنية

ED 90107 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
دراسات دستورية 

 وسياسية

ED 90109 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اإلرهاب و الجريمة 

 الدولية و األمن العالمي

ED 90111 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
العالقات العامة الدولية 

 وإدارة االتصال الدولي

ED  90199 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 
العلوم السياسية 

ودراسات السياسة 
 األخرى

ED علم االجتماع 90301 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التاري    خ 90305 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم اآلثار 90307 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الجغرافيا 90315 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 90319 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
نظم المعلومات 

 الجغرافية

ED 90323 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
دراسه المجتمعات 

 الصحراويه

ED دراسات متحف 90325 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التاري    خ المعماري  90327 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم التواصل 90329 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 90399 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
دراسات االمجتمعات 

 اإلنسانية  األخرى. 

ED العمل االجتماعي 90501 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 90599 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
دراسات الرفاه البشرية 

 وخدماتها األخرى

ED علم النفس 90701 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الطفل -علم نفس  90703 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم نفس تنموي 90705 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  علم نفس اجتماعي 90709 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED العلوم السلوكية األخرى 90799 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED القانون وعلوم الشرطة 90905 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED القانون الدولي 90909 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الحقوق 90917 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED القانون التجاري 90919 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 90929 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
القانون في الصيرفة 

 االسالمية والمالية 

ED قانون واقتصاد 90931 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED قانون األخرى 90999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED األخرىالشريعة  91199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الدراسات القانونية 91303 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علم اإلجرام/الجريمة 91305 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم الشرطة 91307 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  علم جنائي 91311 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED مختبرات جنائيه 91313 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 91399 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
العدالة وإنفاذ القانون 

 األخرى. 

ED الدراسات البحرية 91501 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED العلوم العسكرية 91515 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الدفاع واألمن األخرى.  91599 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 91701 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علم المكتبات 

 والمعلومات

ED إدارة السجالت الطبية 91703 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 91799 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علم المكتبات وإدارة 

المعلومات والدراسات 
 المتحفي األخرى

ED اللغويات 91901 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED آداب اللغة العربية 91903 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED آداب اللغة اإلنجليزية 91907 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اللغات األفريقية 91917 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED لغات شرق آسيا 91923 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED األدب 91927 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 91929 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اللغة االنجليزية 

 والترجمة

ED اللغة الفرنسية والترجمة 91933 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اللغة األلمانية والترجمة 91935 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اللغة العربية وآدابها 91937 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اللغة اإلنجليزية وآدابها 91939 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجية دائرة 

ED الترجمة 91943 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED األدب اإلنجليزي 91947 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الدراسات االسيويه 91953 البعثات الخارجية دائرة 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED االداب والفنون القديمه 91955 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED دراسات امريكا الشماليه 91957 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED بالغه 91959 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الدراسات السوفيتيه 91961 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اللغة واألدب األخرى.  91999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اإلقتصاد 92101 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إقتصاد الموارد الطبيعية 92105 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اقتصاد االستهالك 92107 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اقتصاد المعادن 92109 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  اقتصاد وبنوك التنميه 92111 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED 92113 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اقتصاديات النفط 

 والغاز

ED اقتصاد دولي 92115 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED استثمارات 92117 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 92199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اإلقتصاد واإلقتصاد 

 األخرى

ED طبيعه ورياضه 92305 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED أمومة وعلوم اسرية 99903 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 99999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
المجتمع والثقافة 

 األخرى. 

ED الدراسات االسالمية 100103 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الفقه وأصوله 100113 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED أصول الدين 100115 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إسالمية 100121 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 100199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الدراسات الدينية 

 األخرى

ED الفلسفة 100301 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED فلسفة و إجتماع 100305 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الفلسفة األخرى 100399 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 109999 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الديانات والفلسفات 

 األخرى

ED 110101 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الموسيقى والعلوم 

 الموسيقية

ED صناعه السينما 110107 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 110109 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
وهندسه  موسيقى

 الصوت

ED 110199 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الفنون المسرحية 

 األخرى

ED الفنون الجميلة 110301 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التصوير الضوئي 110305 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 110399 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الفنون البصرية والحرف 

 األخرى
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ED 110501 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
دراسات التصميم وفن 

 الرسم

ED تصميم األزياء 110505 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التصميم الجرافيكي 110509 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجية دائرة 

ED التصميم والديكور 110513 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تصميم برامج تعليميه 110517 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التصميم 110519 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 110521 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
التصميم 

الجرافيكي/التصميم 
 الطباعي

ED الرسوم المتحركة 110523 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 110527 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 
التصميم 

الجرافيكي/التصميم 
 الرقمي

ED 110599 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
دراسات التصميم وفن 

 الرسم األخرى

ED الصحافة 110703 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اإلذاعة والتلفزيون 110709 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اإلعالم الرقمي 110711 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االتصال الدولي 110713 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الصحافة واإلعالم 110717 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 110719 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
العالقات العامة 

 واإلعالن

ED العالقات العامة 110723 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اإلعالن 110725 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اعالم 110727 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 110799 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
دراسات االتصال 

 واإلعالم األخرى

ED السياحة 120305 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 120307 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
السياحة المستدامة 

 والتنمية اإلقليمية

ED تخطيط 803101 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اداره االمن والسالمه 803103 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 803105 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 
تخطيط واداره موارد 

 المياه

ED االداره والتخطيط 803107 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم اداريه 803109 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 803111 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اداره المشاري    ع 

 الهندسيه

ED 803113 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اداره مؤسسات التعليم 

 العالي

ED اداره مزرعه 803115 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED دراسه الجدوى 803117 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إداراة الفعاليات 803121 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED 803129 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة األعمال/تقنية 

 المعلومات

ED والسالمةإدارة الصحة  803135 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 803137 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة األعمال والخدمات 

 الدولية

ED 803139 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

إدارة التصدير مع  
التركيز على القانون 

الدولي والسياسة 
 الدولية 

ED 803141 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة التصدير مع  

التركيز على الموارد 
 البشرية وإدارة الثقافات

ED اداره خطوط جويه 803143 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 803145 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة التوريدات العالمية 

 واللوجستية

ED 803147 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة التصدير مع التركيز 

على إدارة األعمال 
 الدولية 

ED 803149 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة الكوارث/ إدارة 
الكوارث والتخطيط 

 لحاالت الطوارئ 

ED اإلدارة الصحية 803151 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجية دائرة البعثات 

ED ريادة االعمال 803155 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 91963 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
 -ترجمة )عربي 

 انجليزي(

ED كيمياء طبيعيه 10519 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED جيولوجيا المياه 10729 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED بيولوجيا األسماك 10965 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 10967 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علم الوراثة الحيوانية 

 وحفظ التنوع الحيوي 

ED 29929 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
تكنولوجيا االمن 

 والسالمه

ED 29931 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
التكنولوجيا والسياحه 

 العامه

ED هندسه الطرق 30937 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االلكترونيات الدقيقه 31389 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسه االنظمه الرقميه 31391 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED قبطان سفينة 31741 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسه واداره وصناعه 39933 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED هندسه اداريه 39935 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED التخطيط البيئي 40131 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  التعاونيات الزراعيه 50123 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 

ED جراحه االعصاب 60179 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED جراحه القلب 60181 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED طب القلب 60183 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 60185 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
طب االذن واالنف 

 والحنجره

ED تمريض االورام 60323 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED القلب تمريض 60325 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تمريض السكري 60327 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الرنين المغناطيسي 61509 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED العالج الغذائي 61727 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  االصابات الرياضيه 69941 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 

ED التربيه الصحيه 70183 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التوعية البئية 70185 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 70187 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 
تعليم اللغة الصينية 

 للناطقين بغيرها

ED اداره بحريه 803157 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED إدارة المشاري    ع التقنية 803159 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اداره استراتيجيه 803161 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED المنافسة واالبتكار 80519 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تخطيط مالي 80935 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 80937 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
المال اقتصاديات 

 واألعمال

ED 90113 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
دراسات سياسة العلوم 

 والتكنولوجيا

ED 90115 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
السياسات العامة 

للعلوم والتكنولوجيا 
 واالبتكار

ED 90117 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 
العلوم االدارية 

والسياسية والعالقات 
 الدولية

ED شعبه دبلوماسيه 90119 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED عالقات دوليه 90121 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الجغرافيا االقتصاديه 90331 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تاري    خ اسالمي 90333 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التراث والتنمية 90335 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 90933 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
تدبير الشأن العام 

 المحلي 

ED قانون اداري 90935 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED قانون مدني 90937 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED القضاء الشرعي 91105 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  تفسير القرآن 91107 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 

ED عقيده 91109 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED التفسير والحديث 91111 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED سياسة الشريعه 91113 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 91317 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علم الجريمه والعداله 

 الجنائيه

ED لغويات تطبيقية  91965 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED اللغات الحديثه 91967 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االقتصاد الزراعي 92123 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التنشيط الثقافي 99905 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تراث اسالمي 100123 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  التمثيل واالخراج 110111 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 

ED دراسات مسرحية 110113 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 110529 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إستراتجية التصميم 

 واإلبتكار

ED  110733 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 
استراتيجية العالقات 

 العامة

ED اعالم سياسي 110735 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED كيمياء النفط والغاز 10521 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 19941 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
تقنية المختبرات 

 الهندسية

ED 20179 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الحوسبة التطبيقية 

 والنمذجة العددية

ED البيانات الضخمة  20181 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الحوسبة االجتماعية 20183 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED أمن الحاسب اآللي  29933 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التكنولوجيا المتقدمة  29935 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED كرأيشن الرقمي 29937 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الصناعة والتكنولوجيا 30753 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تكنولوجيا الطيران  31521 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الجودةضبط  39937 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED فني صيانة جهاز محاكاة 39939 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 40133 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الهندسة المعمارية  

 والبيئية

ED إدارة البيئة  51107 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 60187 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
فني تخدير لغرفة 

 عمليات

ED 60513 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
تطوير خدمات الصيدلة 

 االكلينيكية

ED علم األوبئة العالمية 61329 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 61331 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
سياسة الرعاية الصحية 

 واإلدارة

ED إعادة تأهيل كبار السن 61729 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 70189 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إعداد معلم مجال اللغة 

العربية و التربية 
 اإلسالمية
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ED رعاية الموهوبين 70191 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 70319 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
البحوث التربوية  

 واالجتماعية التطبيقية

ED 80125 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
المحاسبة الدولية 

 والمالية

ED ادارة االستثمار  803163 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 803165 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
األعمال مع التركيز في 

 إدارة األعمال

ED 803167 الخارجيةدائرة البعثات  690 دائرة البعثات الخارجية 
علوم البيانات لألعمال 

 التجارية

ED 803169 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة المخاطر الدولية 

 والعلوم المالية

ED 803171 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
بناء المشاري    ع وإدارة 

 التكلفة

ED  803173 دائرة البعثات الخارجية 690 الخارجيةدائرة البعثات 
إدارة سلسلة االمداد 

 والعمليات

ED 803175 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
ادارة المشاري    ع  

 السياحية

ED إدارة مشاري    ع إنشائية 803177 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED  إدارة البناء والعقارات 803179 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 

ED التمويل الدولي 80939 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم التصرف 89933 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED تنظيم االفراد 89935 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 90123 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الجغرافيا السياسية 

 واالستراتيجية الكبرى

ED حماية الطفل المتقدمة  90517 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED العلوم المعرفية 90711 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED علوم القانون 90939 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED قانون علوم بحرية  90941 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED قانون االعمال الدولية  90943 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 91319 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
علم الجريمة و األدلة 

 الجنائية

ED مكافحة اإلرهاب 91321 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 91521 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
الدولي األمن 

 والدبلوماسي

ED الدراسات الخليجية 91969 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االقتصاد اإلسالمي  92125 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED الصحافة واإلتصال 110737 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االمراض المعديه 61333 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االتصال والترجمه 91971 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
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ED العقيده واالديان 100125 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 803125 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
إدارة الموارد البشرية 

 العالمية

ED التقنية الحيوية البحرية 19911 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 59901 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
تقنية الزراعة الحيوية  

 والغذاء 

ED  تطوير البرمجيات 20123 دائرة البعثات الخارجية 690 البعثات الخارجيةدائرة 

ED 70153 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
مناهج وطرق تدريس 

 العلوم

ED تقنية تصميم الجبس 40345 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 91931 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
كتابة اللغة األنجليزية 

 اإلحترافية

ED قواعد البيانات 20145 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED االدارة التعليمية 79901 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED التصميم المكاني 110511 البعثات الخارجية دائرة 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 92121 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
اإلقتصاد/إقتصاديات 

 الطاقة

ED 70125 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 
مناهج وطرق تدريس 

 اللغة العربية

ED 70101 البعثات الخارجيةدائرة  690 دائرة البعثات الخارجية 
اعداد المعلم: الطفولة 

 المبكرة

ED التقنية الحيوية البيئية 59903 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED بيولوجيا بيئية 10919 دائرة البعثات الخارجية 690 دائرة البعثات الخارجية 

ED 20171 الخارجية دائرة البعثات 690 دائرة البعثات الخارجية 
نظم الحاسوب 

 والشبكات
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مؤسسات التعليم العالي قائمة   HEIs LOV 

 (25)بيانات العاملون حقل  إسم آخر مؤسسة تعليم عالي عمل بها الموظف الحقول المرتبطة بالقائمة :

Related Field: Previous HEI (staff field 15) 

 English Description Code الوصف العربي الرمز

 Public حكومية

SQ جامعة السلطان قابوس Sultan Qaboos University SQ 

 Private خاصة

BF كلية الدراسات المالية والمصرفيه College of Banking and Financial Studies BF 

SU جامعة صحار Sohar  University SU 

MJ كلية مجان Majan College MJ 

MO الكلية الحديثة للتجارة والعلوم Modern College of Business and Science MO 

CC كلية كاليدونيان الهندسية Caledonian College of Engineering CC 

ZH كلية الزهراء للبنات Al-Zahra College for Girls   ZH 

MM كلية مزون Mazoon College  MM 

OM كلية عمان الطبية Oman Medical College OM 

SC كلية صور الجامعية Sur University College SC 

WS كليات ولجات للعلوم التطبيقية Waljat Colleges of  Applied Science                             WS 

ME كلية الشرق األوسط Middle East College            ME 

BC  البريميكلية  Al- Buraimi College                                                 BC 

SD الكلية العلمية للتصميم Scientific College of Design SD 

OC كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا Oman College of Management and Technology OC 

MC كلية مسقط Muscat College MC 

FS الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 
The International college for Engineeringand 

Management 
FS 

TH كلية عمان للسياحة Oman Tourism College  TH 

UN جامعة نزوى University  of Nizwa UN 

DH جامعة ظفار Dhofar University  DH 

GC كلية الخليج Gulf College GC 

IM  عمان البحرية الدوليةكلية  International Maritime College Oman IM 

DC كلية عمان لطب األسنان Oman Dental College               DC 

BA كلية البيان AL-Bayan college BA 

OG الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان German University of Technology OG 

OP  المفتوحةالجامعة العربية  Arab Open University  OP 

ASU جامعة الشرقية Al-Sharqia University ASU 

UOB جامعة البريمي University Of Buraimi UOB 

GET الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا Global College of Engineering and Technology GET 

 Directorate of Applied Science Colleges المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية

SH كلية العلوم التطبيقية بصحار Colleges of Applied Science( SOHAR ) SH 

SN كلية العلوم التطبيقية  بنزوى Colleges of Applied Science  ( NIZWA ) SN 

SB كلية العلوم التطبيقية  بعبرى Colleges of Applied Science  ( IBRI ) SB 

SS كلية العلوم التطبيقية بصور Colleges of Applied Science ( SUR ) SS 

SL كلية العلوم التطبيقية بصاللة Colleges of Applied Science ( SALALAH )  SL 

ER كلية العلوم التطبيقية بالرستاق Colleges of Applied Science  (Rustaq)   ER 
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 Higher Colleges of Technology الكليات التقنية

TC1 كلية التقنية العليا )مسقط(ال  Muscat Higher College of Technology   TC1 

TC2 المصنعة( لتقنيةاكلية ال(  Musanna College of Technology   TC2 

TC3 شناص() لتقنيةاكلية ال  Shinas College of Technology   TC3 

TC4 (نزوى) لتقنيةاكلية ال  Nizwa College of Technology   TC4 

TC5 لتقنية )إبراء(اكلية ال  Ibra College of Technology TC5 

TC6 صاللة( لتقنيةا كليةال(  Salalah College of Technology   TC6 

TC7 )الكلية التقنية )عبري Ibri College of Technology   TC7 

 Institutes of Health Science, Nursing and Pharmacy معاهد العلوم الصحية والتمريض والصيدلة

IH معهد العلوم الصحية Institutes of  Health Sciences IH 

PI دلةيمعهد عمان لمساعدي الص  Oman Assistant Pharmacy Institute  PI 

NO معهد عمان للتمريض Oman Nursing Institute NO 

NR معهد الرستاق للتمريض Rustaq Nursing Institute NR 

NB معهد شمال الباطنة للتمريض North Batinah Nursing Institute NB 

NS معهد صحار للتمريض Sohar Nursing Institute NS 

NK معهد الداخلية للتمريض Al-Dakhilia Nursing Institute NK 

NH معهد الظاهرة للتمريض Al-Dhahira Nursing Institute NH 

NI معهد إبراء للتمريض Ibra Nursing Institute NI 

NU معهد صور للتمريض Sur Nursing Institute NU 

NA معهد صاللة للتمريض Salalah Nursing Institute NA 

MI معهد عمان للسجالت الطبية Oman Medical Record Institute MI 

SO لتمريض التخصصيمعهد عمان ل  Oman Specialized Nursing Institute SO 

واألمنية مؤسسات التعليم العالي العسكرية  Military  HEIs 

PA أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة Sultan Qaboos Academy for Police Sciences PA 

MA ةالكلية الفنية الجوي  Air Technical College MA 

LA كلية القيادة واألركان Command and Staff College LA 

AA أكاديمية السلطان قابوس الجوية Sultan Qaboos Air Academy AA 

ITS معهد العلوم الطبوغرافية Institute of Topographical Sciences ITS 

 مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين
Vocational Training Centers and Fishermen Training 

institutes 

VT1 مركز التدريب المهني بالسيب Vocational Training Center (A ’Seeb) VT1 

VT2 مركز التدريب المهني بصحم Vocational Training Center (Saham) VT2 

VT3 مركز التدريب المهني بعبري Vocational Training Center (Sur) VT3 

VT4 مركز التدريب المهني بصور Vocational Training Center (Ibri) VT4 

VT5 مركز التدريب المهني بشناص Vocational Training Center (Shinas) VT5 

VT6 مركز التدريب المهني بالبريمي Vocational Training Center (AlBuraimi) VT6 

FT1 معهد تأهيل الصيادين بالخابورة Fishermen Training Institute (Al Khabura) FT1 

FT2 تأهيل الصيادين بصاللة معهد  Fishermen Training Institute (Salalah)  FT2 

MT الكلية العسكرية التقنية Military Technological College MT 

DGS المديرية العامة للبعثات Directorate General Of Scholarships  DGS 

ED دائرة البعثات الخارجية Department External Scholarship  ED 

ISS العلوم الشرعية كلية  College of Sharia Sciences ISS 

خارج السلطنة مؤسسة تعليم عال   99  HEI outside Oman 99 
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 Colleges related to universities LOV قائمة الكليات التابعة للجامعات

 :Related Field المرتبطة بالقائمة : الحقول

  (19اسم الكلية )بيانات الطلبة حقل  College Name (students data field 29) 

  (34اسم الكلية )بيانات العاملون حقل  College Name (staff data field 34) 

  College Name Code اسم الكلية رمز الكلية

 Sultan Qaboos University (SQ) (SQجامعة السلطان قابوس )

 College of Arts & Social Sciences 1 كلية الداب والعلوم االجتماعية 1

 College of Economics & Political Sciences 2 كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية 2

 College of Education 3 كلية التربية 3

 College of Nursing 4 كلية التمريض 4

 College of Law 5 الحقوقكلية  5

 College of Medical & Health Sciences 6 كلية الطب والعلوم الصحية 6

 College of Science 7 كلية العلوم 7

 College of Agricultural & Marine Science 8 كلية العلوم الزراعية والبحرية 8

 College of Engineering 9 كلية الهندسة 9

 University of Nizwa (UN) (UN)جامعة نزوى 

 College of Engineering & Architecture 20 كلية الهندسة والعمارة 20

 College of Science & Arts 21 كلية العلوم والداب 21

 College of Economics, Management & Information System 22 كلية اإلقتصاد واإلدارة ونظم المعلومات 22

 College of Pharmacy & Nursing 23 كلية الصيدلة والتمريض 23

 Sohar University (SU) (SUجامعة صحار )

 College of Business Management 30 كلية إدارة األعمال 30

 College of Computer & Information Technology 31 كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 31

 College of Engineering 32 كلية الهندسة 32

 College of Education & Arts 34 كلية التربية والداب 34

 College of Law 35 كلية القانون  35

 College of English & Language Studies 36 كلية اللغة االنجليزية والدراسات اللغوية 36

 Dhofar University (DH) (DHجامعة ظفار )

 College of Arts & Applied Sciences 40 الداب والعلوم التطبيقيةكلية  40

 College of Commerce & Administrative Sciences 41 كلية التجارة والعلوم اإلدارية 41

 College of Engineering 42 كلية الهندسة 42

 Al-Sharqiya University (ASU) (ASUجامعة الشرقية )

 College of Business Management 50 األعمالكلية إدارة  50

 College of Engineering 51 كلية الهندسة 51

 College of Applied Sciences 52 كلية العلوم التطبيقية 52

 University of Buraimi (UOB) (UOBجامعة البريمي )

 College of Engineering 60 كلية الهندسة 60

 College of Commerce 61 كلية التجارة 61

 College of Health Sciences 62 كلية العلوم الصحية 62

 Not Applicable 100 ال ينطبق 100
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 German University of Technology 70 الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان 70

 Arab Open University  80 الجامعة العربية المفتوحة 80

 College of Banking and Financial Studies 90 كلية الدراسات المالية والمصرفيه 90

 Muscat Higher College of Technology   100 الكلية التقنية العليا )مسقط( 100

 Musanna College of Technology   110 الكلية التقنية )المصنعة( 110

 Shinas College of Technology   120 الكلية التقنية )شناص( 120

 Nizwa College of Technology   130 )نزوى( الكلية التقنية 130

 Ibra College of Technology 140 الكلية التقنية )إبراء( 140

 Salalah College of Technology   150 الكلية التقنية )صاللة( 150

 Ibri College of Technology   160 الكلية التقنية )عبري( 160

 Colleges of Applied Science( SOHAR ) 170 بصحاركلية العلوم التطبيقية  170

 Colleges of Applied Science  ( NIZWA ) 180 كلية العلوم التطبيقية  بنزوى 180

 Colleges of Applied Science ( SUR ) 190 كلية العلوم التطبيقية بصور 190

 Colleges of Applied Science  ( IBRI ) 200 كلية العلوم التطبيقية  بعبرى 200

 Colleges of Applied Science ( SALALAH )  210 كلية العلوم التطبيقية بصاللة 210

 Colleges of Applied Science  (Rustaq)   220 كلية العلوم التطبيقية بالرستاق 220

 Modern College of Business and Science 230 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 230

 Middle East College 240 كلية الشرق األوسط 240

 Mazoon College  250 كلية مزون 250

 Oman Dental College               260 كلية عمان لطب األسنان 260

 Scientific College of Design 270 الكلية العلمية للتصميم 270

 Oman College of Management and Technology 280 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 280

 Muscat College 290 كلية مسقط 290

 The International college for Engineeringand Management 300 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 300

 Oman Tourism College  310 كلية عمان للسياحة 310

 International Maritime College Oman 320 كلية عمان البحرية الدولية 320

 Gulf College 330 كلية الخليج 330

 Al- Buraimi College                                                 340 كلية البريمي 340

 Majan College 350 كلية مجان 350

 Caledonian College of Engineering 360 كلية كاليدونيان الهندسية 360

 Waljat Colleges of  Applied Science                             370 كليات ولجات للعلوم التطبيقية 370

 Oman Medical College 380 كلية عمان الطبية 380

 Al-Zahra College for Girls   390 كلية الزهراء للبنات 390

 AL-Bayan college 400 كلية البيان 400

 Sur University College 410 كلية صور الجامعية 410

 Sultan Qaboos Academy for Police Sciences 420 أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة 420

 Sultan Qaboos Air Academy 430 أكاديمية السلطان قابوس الجوية 430

 Command and Staff College 440 كلية القيادة واألركان 440

 Air Technical College 450 الكلية الفنية الجوية  450

 Oman Nursing Institute 460 معهد عمان للتمريض 460

 Salalah Nursing Institute 470 معهد صاللة للتمريض 470
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 Al-Dakhilia Nursing Institute 480 معهد الداخلية للتمريض 480

 Ibra Nursing Institute 490 معهد إبراء للتمريض 490

 Sur Nursing Institute 500 معهد صور للتمريض 500

 North Batinah Nursing Institute 510 معهد شمال الباطنة للتمريض 510

 Sohar Nursing Institute 520 معهد صحار للتمريض 520

 Rustaq Nursing Institute 530 معهد الرستاق للتمريض 530

 Al-Dhahira Nursing Institute 540 معهد الظاهرة للتمريض 540

 Oman Assistant Pharmacy Institute  550 معهد عمان لمساعدي الصيدلة 550

 Oman Health Information Management Institute 560 معهد عمان إلدارة المعلومات الصحية 560

 College of Sharia Sciences 570 العلوم الشرعية كلية 570

 Institutes of  Health Sciences 580 معهد العلوم الصحية 580

 Oman Specialized Nursing Institute 590 معهد عمان للتمريض التخصصي 590

 Vocational Training Center (AlSeeb) 600 مركز التدريب المهني بالسيب 600

 Vocational Training Center (Saham) 610 مركز التدريب المهني بصحم 610

 Vocational Training Center (Ibri) 620 مركز التدريب المهني بعبري 620

 Vocational Training Center (Sur) 630 مركز التدريب المهني بصور 630

 Vocational Training Center (Shinas) 640 مركز التدريب المهني بشناص 640

 Vocational Training Center (AlBuraimi) 650 المهني بالبريميمركز التدريب  650

 Fishermen Training Institute (Al Khabura) 660 معهد تأهيل الصيادين بالخابورة 660

 Fishermen Training Institute (Salalah)  670 معهد تأهيل الصيادين بصاللة 670

 Military Technological College 680 التقنية الكلية العسكرية 680

 Department External Scholarship  690 دائرة البعثات الخارجية 690

 Foundation Program 700 البرنامج التأسيسي 700

االكلية العالمية للهندسة والتكنولوجي 710  Global College of Engineering and Technology 710 

 Institute of Topographical Sciences 710 معهد العلوم الطبوغرافية 710

ال ينطبق* 99  *Not Applicable 99 

 

  .ال ينطبق : تمثل العاملون في الجامعات والذين ال يتبعون كلية معينة من كليات الجامعة*

*Not Applicable: refers to staff working at a university but they do not belong to a particular college of the 

university. 
 


