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كاديمي   1202/2202إعالن بالمستجدات في البرامج الدراسية المتوفرة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح للعام األ

عليم ت، متمثلة بمركز القبول الموحد أن تقدم التهنئة لجميع الطلبة الناجحين في شهادة دبلوم البتكار ل و البحث العلمي وا يسر وزارة التعليم العالي

، ويسعدها أن تعلن عن التعديالت والمستجدات من البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي 0201/ 0202راسي العام وما يعادلها للعام الد  

 والتي وردت من المؤسسات والجهات المعنية، وتنقسم كالتالي:  0201/0200الحكومية والبعثات والمنح للعام األكاديمي 

 

 :
ً

 ج اإلبتعاث الخارجيبرنام أوال
 :

ً
 .الرموز والبرامج أو التخصصات التي وردت بدليل الطالب وتم دمجها ثانيا
 

ً
  .الرموز والبرامج أو التخصصات التي وردت بدليل الطالب وتم الغاؤها  :ثالثا

 
ً

 في بعض البرامج الدراسية التي وردت بدليل الطالب . التعديالت  :رابعا

 :
ً

 :لجديدة البرامج الدراسية ا خامسا

 منح دراسية جزئية مقدمة من جمهورية مصر العربية-1
 كلية عمان للعلوم الصحية ) بكالوريوس الصحة العامة (  -0
 البعثات الداخلية  -3
 (. كاملة الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوسالمنح الدراسية المقدمة من شركات القطاع الخاص  ) -4
 .( كاملة الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوسؤسسات التعليم العالي  الخاصة )لمنح الدراسية المقدمة من  ما-5
 .البكالوريوس أو الدبلوم(   لمرحلتي%52الرسوم الدراسية  زئية ج) منح الدراسية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي  الخاصةال -6
 (.بلومالد لمرحلة%52جزئية الرسوم الدراسية برامج البعثات الداخلية) -7
 

 
ً

 .حملة المؤهالت الدولية للطلبة من  مستجدات البرامج الدراسية :سادسا
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  طلبة الدور الثاني والطلبة المؤجلين المتحانات الدور األول بسبب اإلصابة بفيروس كورونا عليهم تعديل اختياراتهم من البرامج

 خالل مرحلة تعديل الرغبات، حتى وإن كانت نتائجهم 
ً

تصدر متأخرة. حيث لن يتاح لهم فرصة أخرى لتعديل اختياراتهم الدراسية أيضا

 بعد ظهور نتائجهم، وذلك حسب ما ورد في دليل الطالب . 

 

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

 الدراسية في هذا اإلعالن. اإلطالع بدقة على جميع تفاصيل التعديالت والمستجدات في البرامج  .1

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

 رقم المستخدم والرقم السري. 
ً
 مستخدما

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

 في نظام القبول اإللكتروني.  وصلة مشاهدة البرامج المستوفي لشروطهاخالل 

ت اعند الولوج إلى اإلستمارة اإللكترونية ، يرجى الضغط على زر )حفظ( قبل البدء في التعديل وترتيب الخيارات وذلك من أجل معرفة المالحظ .4

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

 طلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة السابقة، التسجيل بنظام القبول اإللكتروني واإلختيار من  البرامج المحققين لشروطها. يمكن لل .5

ن  تحميل نسخة م من داخل وخارج السلطنة اصلين على الشهادات المعادلة لدبلوم التعليم العام وحملة المؤهالت الدوليةعلى الطلبة الح .6

  .51/8/1020 الموافق ألحد موعد أقصاه اكشف العالمات ، والبطاقة الشخصية ، ومعادلة وزارة التربية والتعليم في النظام اإللكتروني في 

من  0201/0200( ارفاق خطاب )قبول غير مشروط( بنسخته األصلية للعام األكاديمي DE001بعثات القبول المباشر )على المتقدمين لبرنامج  .7

 .15/8/0201الموافق  ألحدموعد أقصاه االفصل األول أو الفصل الثاني من احدى الجامعات المعتمدة والموصى بها لهذا النوع من البعثات في 

 بأن فترة تعديل الرغبات
ً

 من يوم  علما
ً

 .17/8/2021 ثالثاءالوحتى يوم  7/8/2021سبتلاتبدأ إعتبارا
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 برنامج اإلبتعاث الخارجي : 
ً
 أوال

 

 بأن الحد األدنى لشروط البرامج وأية معلومات إضافية، حسب ما 0201/0200أدناه جميع البرامج الدراسية للبعثات الخارجية للعام األكاديمي 
ً
. علما

 في دليل الطالب، أما  أو حسب ما هو موضح أدناه. هو مذكور بدليل الطالب 
ً
. ا فقد تم إلغاؤهبرامج البعثات الخارجية األخرى التي وردت مسبقا

 بهذا األعالن .   والبرامج الملغية
ً
 كما هو مبين في ثالثا

 

 إسم البرنامج رمز البرنامج إسم البرنامج رمز البرنامج

SE008 
Medicine)) 
 ايرلندا

University College of Dublin 
SE017 

Medicine)) 
 ايرلندا

Trinity College Dublin 

SE005 
Medicine)) 
 ايرلندا

The Royal College of Surgeons 
SE021 

Medicine)) 
 ايرلندا

National University of Ireland Galway 

SE012 
(Medicine) 

 المملكة المتحدة )اسكتلندا(
The University of Glasgow 

SE007 
(Medicine) 

 المملكة المتحدة )اسكتلندا(
The University of Aberdeen 

SE003 

(Medicine) 
 البحرين

The Arabian Gulf University 
 

SE009 
(Medicine) 

 المملكة المتحدة
The University of Birmingham 

SE044 

Nursing 
 الوليات المتحدة المريكية

University of Louisiana-Lafayette 
 

- - 
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 إسم البرنامج رمز البرنامج إسم البرنامج رمز البرنامج

SE380 
STEM 

تغطي بعثات هذا البرنامج مجالت العلوم، وتقنية المعلومات )التكنولوجيا(، 
 والهندسة، وعلوم الرياضيات. 

 
ول تغطي هذه البعثة برامج الطب البشري، أو طب األسنان، أو الطب البيطري 

 MPharmأو برنامج 

SE390 
ESAM 

وتغطي هذه البعثات مجالت التربية، والعلوم 
 الجتماعية، والفنون، واإلدارة

DE001 بعثات برنامج القبول المباشر SE890  .البرنامج مخصص للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية فقط 

ED006 Mathematics for Secondary School Teaching ED007 Physics for Secondary School Teaching 

ED008 Chemistry for Secondary School Teaching ED009 Biology for Secondary School Teaching 

ED010 
English for Secondary School Teaching 

 للذكور فقط
- - 

 والشتراطات الواردة في دليل الطالب. هذا باإلضافة إلى أن المنح الدراسية المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة هي بحسب البرامج 

SE900 العلوم SE901  التربية 

SE902 اإلدارة واإلقتصاد  SE903 القانون  

SE904 الهندسة SE905  األغذية والزراعة 

 يد بوواعيد  ل مرز  البوو ل الوودد  لاا ينبغي عليهم التبينبغي على الطلبة العلم أن برامج الدراسة في الوجهات أو الجامعات قد ال تتفق مع مواعيد إعالن نتائج االبتعاث من خال
 الدراسة التي تأتي بعد مواعيد إعالن مرز  البوو ل الوودد لنتائج البعثات.

 جامعي.بوو ل اليجب على الطلبة إنجاز مردلة اللغة أو الورنامج الـتأسيسي وزالك الورنامج الجامعي في الوقت الوحدد لالك من قول الوزارة بناء على ال 
  إلغاء شرط تبديم شهادةIELTS  ( في برنامج الطب بجامعة الخليج العربيSE003) 
 اسة السنة األولى جامعات االسكتلندية لدر سوف تعتود الوزارة البووالت غير الوشروطة في برامج البوو ل الوباشر )غير شاملة اللغة اإلنجلي ية والورنامج التأسيسي( الوبدمة من ال

   مع عدم اإلخال ل بالشروط األخرى الوعلن عنها.Point of Entry Oneفي التخصص 
  ( لن تتاح أستراليا ونيوزيالندا ضون رموزDE001 /SE380/SE390  91( لهاا العام بسوب إجراءات الدولتين في دظر السفر إليها نتيجة جائحة زورونا )كوفيد). 
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ً
 يل الطالب وتم دمجهاالرموز والبرامج أو التخصصات التي وردت بدل: ثانيا

 

 البعثات الخارجية 

رموز البرامج التي 
 دمجت

الرمز الجديد 
 بعد الدمج

 الشروط سم البرنامجا

SE592/SE524 
/SE820 

 
 

SE524 
 
 

مكان الدراسة : 
 فرنسا

لغة الدراسة : 

 اللغة الفرنسية

 

Embedded Systems Engineering, Energy & Raw Materials, Energy (and 
Environment) Technology, Energy (and Building) Technology, Industrial 
Engineering, Marine Engineering, Material Sciences, Renewable Energy, 

Electrical Engineering, Environmental Engineering, Mechanical Engineering, 
Civil Engineering ,Mechatronics, Medical Engineering ,Transport Engineering, 

Water Technology (also available under the names Water (Resource) 
Management, Water Economics, Water (and Infrastructural) Management or 

Hydrology 

 المؤسسات التعليمية: جامعات العلوم التطبيقية والجامعات البحثية
 يكون أن تكون الشهادة الدراسية صادرة من داخل السلطنة. مالحظة: 

قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة في بعض الجامعات متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ل  -
  لى تفضيال. تضمن حصول الطالب على قبول في التخصص أو الجامعة األع

عن  يقل ل عام معدل على الحصول
(%80.) 

 (.85%الرياضيات البحتة ) •
 (85%الكيمياء )  •
 (.85%الفيزياء أو الهندسة ) •
اإلنجليزية أو اللغة العربية أو اللغة  اللغة •

 (.80%اللمانية )

SE774/ SE508 
 
 

SE508 
 

مكان الدراسة : 
 ألمانيا

 :لغة الدراسة

 يةاللغة األلمان

 التخصصات الدقيقة ضمن المجالت التالية: 
Electronics, Electrical Engineering & Industrial Computing, Computer Science 

Biology, Chemistry, Physics, Geology, Earth Sciences or Geosciences 

المعترف بها سيتوجب على الطالب اختيار التخصص الدقيق والجامعة ضمن قائمة الجامعات  -
 وذلك بعد

 انتهائه من برنامج اللغة والبرنامج التأسيسي. 
 اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضع لموافقة الوزارة.  -
قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة في بعض الجامعات متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ل  -

 فضيال. تضمن حصول الطالب على قبول في التخصص أو الجامعة األعلى ت

عن  يقل ل عام معدل على الحصول
(%85.) 

 (%85) الرياضيات البحتة •
مادتين من: الكيمياء أو الفيزياء أو الحياء أو  

 (.85%تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة)
اإلنجليزية أو اللغة العربية أو اللغة  اللغة •

 (.85%الفرنسية )

SE417/SE441/ 
SE416 

SE416 

مكان الدراسة : 

 لمملكة المتحدةا

Radiation Therapy/Radiotherapy, Prosthetics & Orthotics, Diagnostic/Medical 
Imaging, Radiography, Medical Physics or Physics with Medical Physics, Sport 

Rehabilitation, Physiotherapy, Occupational Therapy, Speech & Language 
Therapy, Dietetics (NOT Nutrition), Podiatry, Paramedic Science or Public 

Health, Audiology or Dental Technology 

عن  يقل ل عام معدل على الحصول
(%85.) 
ثالث مواد من: الرياضيات البحتة، أو •

 (%85الفيزياء ) أو أو األحياء، الكيمياء،
 %85 اللغة اإلنجليزية  •
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ً
 ج أو التخصصات التي وردت بدليل الطالب وتم الغاؤها: الرموز والبرامثالثا

 

 البعثات الخارجية  .أ

 رمز البرنامج التخصصات 

 الصحة
SE004/SE006/SE010/SE011/SE014 

SE015/SE032/SE062/SE419/ SE400/SE423/ SE801 

 العلوم الطبيعية والفيزيائية
SE560/SE561/SE563/SE575/SE568/SE610 

SE762/SE590/SE753 

 الهندسة والتقنيات ذات الصلة
SE489/SE485/SE487/SE494/SE496 

SE500/SE501/SE502/SE557/SE515/SE504/SE756/SE529 

 SE540/SE509 العمارة واإلنشاء

 SE620/SE621/SE623/SE625/SE755 تكنولوجيا المعلومات

 ED011/ED017/ED012/ED013/ED019/ ED014/ED020 التربية

 الت التجاريةاإلدارة والمعام
SE630/SE639/SE647/SE643/SE644 

SE641/SE744/SE662/SE663 

 SE680/SE682/SE683/SE788/SE700/ SE809/SE810 المجتمع والثقافة

 SE720/SE721 الفنون اإلبداعية

 الكلية العسكرية التقنية  .ب

 إسم البرنامج رمز البرنامج

MT009 الطيران العماني 

 البعثات الداخلية .ت

BS286 
 الفنون الجميلة 

 )جامعة نزوى(

DS001 
 هندسة المساحة والجيوماتكس

 ) معهد العلوم الطبوغرافية(
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 التعديالت في بعض البرامج الدراسية التي وردت بدليل الطالب:
ً
 رابعا

  

 البعثات الداخلية -1

 المعلومات اإلضافية  الحد األدنى للتقدم للبرنامج  إسم البرنامج رمز البرنامج

BS290 ( %65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ل يقل عن )- الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التموين  
 ( في اللغة اإلنجليزية%65الحصول على ) -
 ( في الرياضيات البحتة أو التطبيقية%65الحصول على ) -

 

 جامعة مسقطمكان الدراسة : 

 محاسبة ومالية BS292 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

  جامعة السلطان قابوس -2

SQ800 
 

 الحقوق
 

 .إيقاف قبول جميع الطلبة من ذوي اإلعاقات الخاصة في الكلية
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ً
 البرامج الدراسية الجديدة :خامسا

 نح دراسية جزئية مقدمة من جمهورية مصر العربيةم -1

 المالحظات: 

 مخصص شهري فقط.  ضافة الىاإل ب المنحة تشمل: الرسوم الدراسية 

 ( لشؤون الوافدين بوزارة التعليم المصرية وهذا المبلغ  4522يتحمل الطالب دفع مبلغ قدره )ابل للزيادةقجنيه مصري . 

رمز  
 البرنامج

 الحد األدنى للتقدم للبرنامج إسم البرنامج
 حسم التعادل 

SE966 

Information Technology 
 المؤسسة: جامعة بني سويف

باللغة العربية وهناك مواد  الدراسة
.باللغة النجليزية  

 النجاح في جميع المواد -
 (85%عن ) يقل ل عام معدل على الحصول -

)دون احتساب المواد التالية: التربية اإلسالمية، الرياضة المدرسية، الفنون التشكيلية والمهارات 
 الموسيقية(
 ( في المواد اآلتية: 82%معدل ل يقل على عن ) -

 األحياء -ءالكيميا  –الفيزياء  –اللغة النجليزية  –اضيات البحتة الري

 الرياضيات البحتة

SE967 

Disabilities sciences 
 المؤسسة: جامعة الزقازيق
()البرنامج ليس لذوي اإلعاقة  

الدراسة باللغة العربية وهناك مواد 
.باللغة النجليزية  

 النجاح في جميع المواد -
 (85%عن ) يقل ل عام معدل على الحصول -

ارات ن التشكيلية والمه)دون احتساب المواد التالية: التربية اإلسالمية، الرياضة المدرسية، الفنو 
 الموسيقية

 ( في المواد اآلتية: 82%معدل ل يقل على عن )  -
 الكيمياء_األحياء –الفيزياء  –اللغة النجليزية  – البحتة  الرياضيات

 البحتة الرياضيات

SE968 
Natural therapy 

 المؤسسة: جامعة القاهرة
 الدراسة باللغة النجليزية. 

 
 

 النجاح في جميع المواد -
 (02%عن ) يقل ل عام معدل على الحصول -

)دون احتساب المواد التالية: التربية اإلسالمية، الرياضة المدرسية، الفنون التشكيلية والمهارات 
 الموسيقية(

 المواد اآلتية: ( في 85%معدل ل يقل على عن ) -
 الكيمياء_األحياء –الفيزياء  –اللغة النجليزية  –الرياضيات البحتة               

 
 
 
 
 

 
 الكيمياء

 األحياء-        
 
 
 
 
 
 

SE969 

Veterinary Medicine 
 المؤسسة: جامعة القاهرة
 الدراسة باللغة النجليزية
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 العامة ( كلية عمان للعلوم الصحية ) بكالوريوس الصحة-2

 معلومات اإلضافية  الحد األدنى للتقدم للبرنامج  إسم البرنامج رمز البرنامج

GH001 بكالوريوس الصحة العامة  
 .(% 65ل على معدل عام ل يقل عن )الحصو -
 الكيمياء  ( في% 65الحصول على )-
 أو العلوم الصحية  ألحياءو ا

 سب المقاعد يتم قبول المتقدمين من كل محافظات السلطنة ح
 .المتوفرة لكل محافظة

 

 سنوات ( 4مدة البرنامج  خمس سنوات ) سنة تأسيسية +

 . البعثات الداخلية 3

 معلومات اإلضافية الحد األدنى للتقدم للبرنامج إسم البرنامج رمز البرنامج

BS091 
اإلدارة العامة، العلوم في إدارة 

 (عمال)المحاسبة ،الموارد البشريةال 

 .(% 65على معدل عام ل يقل عن ) لالحصو 
 ( في الرياضيات البحتة أو التطبيقية%62الحصول على )
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 بأن هذه التخصصات الدقيقة كانت ضمن برنامج 
ً
 BS083علما

 ، وتم فصلها عن ذلك البرنامج برمز جديدبدليل الطالب
 

 لغة الدراسة : اللغة العربية 

 منح دراسية مقدمة من شركات القطاع الخاص  -4

 منح شركة تنمية نفط عمان 

 معلومات اإلضافية  الحد األدنى للتقدم للبرنامج  إسم البرنامج رمز البرنامج

PD015 
 التمريض 

 لغة التدريس : اللغة اإلنجليزية 
  اجتياز امتحان القبول بنجاح

 (%72النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( المواد التية : %62الحصول على معدل )-
، يا الكيم، الحياء او العلوم الصحية، الرياضيات البحتة  -

  اللغة اإلنجليزية

 أن يكون الطالب من أبناء الوليات الواقعة بمنطقة اإلمتياز -
 أن تكون المدرسة من المدارس الواقعة بمنطقة اإلمتياز  -
( بإحدى 10-12ث السنوات األخيرة )أن يكون الطالب أمضى الثال  -

 .مدارس منطقة اإلمتياز
  

 مكان الدراسة :جامعة البريمي أو جامعة نزوى

 مؤسسة الجسر لألعمال الخيرية

 رمز البرنامج
 معلومات اإلضافية الحد األدنى للتقدم للبرنامج إسم البرنامج

IG111 

 الطب العام

اجتياز امتحان القبول والمقابلة 
 بنجاح الشخصية
 

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في المواد التية: %82الحصول على معدل )

 .األحياء، الكيمياء 
 ( في مادة اللغة اإلنجليزية%72الحصول على )

 لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية
 التنافس متاح لجميع الطلبة

 جياالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولو مكان الدراسة:  
 الرسوم الدراسية فقطكاملة المنحة  
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 المنح الدراسية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة )كاملة الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس (.  -5
 

  بالتعليمية لمرحلة البكالوريوس تكون معفية الرسةةةةةةةةوم الدراسةةةةةةةةية فقط مع تحمل ولي أمر الطال اتمنحة دراسةةةةةةةةة مقدمة من المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةهي 

 )إن دعت الحاجة لذلك(.  تكاليف الخدمات األخرى. 

  مدة الدراسةةةةةةةةةةة في المرحلة التأسةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةية )اللغة( عام واحد فقط. إذا لم يحقق الطالب المسةةةةةةةةةةتوى المطلوب في ذلك العام، فسةةةةةةةةةةتقوم الوزارة

بالبرنامج  لتحاقلالوب في مؤسةةةةةسةةةةةته بتجميد بعثته لمدة ل تزيد عن عام، يقوم من خاللها الطالب برفع مسةةةةةتواه في اللغة للمسةةةةةتوى المطل

 األكاديمي. وإذا لم يحقق ذلك يفقد مقعده في المنحة الدراسية. 

  تتولى المديرية العامة للبعثات اإلشراف على الطلبة من حيث متابعة اوضاعهم األكاديمية وتحصيلهم الدراسي حتى النتهاء من متطلبات

 التخرج. 

 ح الدراسية الداخلية كافة القوانين والنظمة واللوائح السارية على طلبة البتعاث الداخلي. تنطبق على الطلبة المقبولين في المن 

  تحت ل يحق للطالب التقدم بطلب 
ً
 ن هذه المنح ممولة منأي ظرف كان، حيث أتغيير المؤسسة التعليمية أو التخصص مستقبال

 .المؤسسات التعليمية بشكل كامل

 بتحمل التبعات المالية المترتبة عن المنحة الدراسية أو رسوم السكن والنقل.  ل يحق للطالب مطالبة الوزارة 
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 مكان الدراسة الحد األدنى لتقدم للبرنامج إسم البرنامج  رمز البرنامج 

 
IG032 

 
 هندسة المعالجة والصيانة

 إدارة الصيانة
 الهندسة الكيميائية

 هندسة البتروكيماويات
 للغة اإلنجليزيةلغة التدريس: ا

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 :( في المواد اآلتية%65الحصول على )

 الرياضيات )البحتة أو التطبيقية(
 الكيمياء أو الفيزياء
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

 

 
 
 
 
 

IG158 

 
 لمدنيةالهندسة ا

 هندسة النشاءات -
 هندسة النقل -
 الهندسة البيئية -
 هندسة البناء -
 هندسة موارد المياه -

علوم في مسح الكميات وإدارة 
 التكاليف

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
 هندسة التصالت  -
 الهندسة الطبية الحيوية -

 هندسة الحاسب اآللي
 الشبكات -
 تطوير البرمجيات -

 لطاقة الكهربائيةهندسة ا
 أنظمة الطاقة -
 األجهزة اللكترونية والتحكم -
 أنظمة القدرة -

 هندسة الميكانيكية
الصناعات والتشغيل اآللي  -

 والتحكم
 هندسة أنظمة الطاقة -

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية
 

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
 :ة( في المواد اآلتي%65الحصول على )

 الرياضيات )البحتة أو التطبيقية(
 الفيزياء أو الكيمياء
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )
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 مكان الدراسة الحد األدنى لتقدم للبرنامج إسم البرنامج رمز البرنامج

 
IG114 

 

 التمريض
 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية
 اجتياز امتحان القبول بنجاح

 (%65عليم العام بتقدير )النجاح في دبلوم الت
 ( المواد التية: %62الحصول على معدل )

 الرياضيات البحتة
 الكيمياء -الحياء او العلوم الصحية 

 اللغة النجليزية

 
 جامعة البريمي

 

 
IG115 

 

 علوم البصريات
 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية
 اجتياز امتحان القبول بنجاح

 (%65بتقدير ) النجاح في دبلوم التعليم العام
 :( في المواد اآلتية% 62الحصول على )

 الرياضيات البحتة
 الحياء او العلوم الصحية

 الفيزياء -الكيمياء           -
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
IG116 

 الهندسة المدنية
 الهندسة الميكانيكية

 هندسة المعلومات واالتصاالت 
 هندسة الحاسب االلي

 لتدريس: اللغة اإلنجليزيةلغة ا

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
 :( في المواد اآلتية%62الحصول على )

 الرياضيات البحتة-
 الفيزياء أو الكيمياء -

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
IG117 

 

 القانون
 لغة التدريس: اللغة العربية

 (65بتقدير )%النجاح في دبلوم التعليم العام 
 ( في اللغة العربية%75الحصول على )
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
 

IG029 

 إدارة نظم معلومات
 ادارة التوريدات العالمية واللوجستية

 الصيرفة اإلسالمية والمالية
 ادارة التصدير

 إدارة االعمال واألعمال االلكترونية
 لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

 ارة الموارد البشرية إد
 العربية لغة الدراسة: اللغة    

 (%65) النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير
 ( في الرياضيات البحتة أو التطبيقية% 62الحصول على )
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )
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 ةمكان الدراس الحد األدنى لتقدم للبرنامج  إسم البرنامج  رمز البرنامج 

 
IG118 

 
 الهندسة المدنية

 الهندسة االلكترونية واالتصاالت 
 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
 :( في المواد اآلتية%62الحصول على )

 الرياضيات البحتة
 الفيزياء أو الكيمياء
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
 
 

 ةجامعة الشرقي
 
 
 

 
IG119 

 
 التكنولوجيا في الهندسة الكهربائية

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
 النجاح في المواد التية:الفيزياء او الكيمياء

 ( في مادة الرياضيات البحتة%62الحصول على )
 ( في اللغة النجليزية%55الحصول على )

IG171 دمات اللوجستية وإدارة سلسلة التموينالخ 
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ل يقل عن 

(65% )  
 ( في اللغة اإلنجليزية%65الحصول على )
( في الرياضيات البحتة أو %65الحصول على )

 التطبيقية

 جامعة مسقط
 

IG172 محاسبة ومالية 

 
IG120 

 الهندسة الكهربائية والحاسب االلي
 هندسة الميكانيكية وااللكتروميكانيكيةال

 الهندسة المدنية
 هندسة العمليات المعدنية والمواد

 الهندسة الكيميائية
 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
 :( في المواد اآلتية%62الحصول على )

 الرياضيات البحتة
 الفيزياء أو الكيمياء

 ( في اللغة اإلنجليزية%55على ) الحصول

 
 
 
 

 جامعة صحار
 
 
 

 
IG121 

 القانون
 لغة التدريس: اللغة العربية

 
 االعمال والقانون التجاري

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية
 

( في بقية %65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 البرامج

 ( في اللغة العربية%75الحصول على )
 ( في اللغة النجليزية%55الحصول على )
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 مكان الدراسة الحد األدنى لتقدم للبرنامج  إسم البرنامج  رمز البرنامج 

 
IG122 

 
 اللغة اإلنجليزية وآدابها

 اللغة االنجليزية والترجمة
 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 لعربية( في اللغة ا%62الحصول على )
 ( في اللغة النجليزية%82الحصول على )

 
 جامعة صحار

 
 

IG123 

 
 علوم الحاسوب والوسائط المتعددة

 علوم الحاسوب وهندسة الويب
 الشبكات وقاعدة البيانات

 المعلومات( إدارة األعمال )تقنية
 نظم المعلومات اإلدارية

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (65العام بتقدير )%النجاح في دبلوم التعليم 
 ( في الرياضيات البحتة أو التطبيقية%62الحصول على )
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
IG124 

 المحاسبة
 اإلدارة

 التسويق
 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (%65) النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير
 تطبيقية( في الرياضيات البحتة أو ال% 62الحصول على )
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
IG125 

 
 التمريض

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية
 اجتياز امتحان القبول

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في المواد اآلتية: %62الحصول على معدل )
 الحياء والكيمياء
 اللغة اإلنجليزية

 

 
 جامعة نزوى

 
IG126 

 
 صيدلةال

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 :( في المواد اآلتية%62الحصول على معدل )
 اللغة اإلنجليزية -الكيمياء واألحياء  

 
IG127 

 
 اإلحصاء

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في الرياضيات البحتة%62لى )الحصول ع

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )
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 مكان الدراسة الحد األدنى لتقدم للبرنامج  إسم البرنامج  رمز البرنامج 

 
IG128 

 الهندسة المدنية
 الهندسة الكهربائية

 هندسة الحاسوب
 هندسة بيئية

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (65ليم العام بتقدير )%النجاح في دبلوم التع
 ( في المواد اآلتية: %62الحصول على )

 الفيزياء -الرياضيات البحتة 
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
  جامعة نزوى

IG129 

 
 علوم الحاسوب

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
 يات البحتة أوالتطبيقية( في الرياض%62الحصول على )
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

IG130 الفيزياء 

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في الرياضيات البحتة والفيزياء%62الحصول على )
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
IG165 

 
 نظم المعلومات اإلدارية

 اإلنجليزيةلغة التدريس: اللغة 

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%

 ( في الرياضيات البحتة أو التطبيقية%62لحصول على )ا

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 

 

 

 

 

 جامعة ظفار

 
 
 
 

 
 

IG166 

 علوم الكمبيوتر
 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

( %62( ، الحصول على )65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%

 في: 

 والكيمياء-الفيزياء -ةالرياضيات البحت -

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
IG167 

 لترجمةا     

 للغة اإلنجليزيةا

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في اللغة اإلنجليزية%82الحصول على )

 ( في اللغة العربية%62على ) الحصول

 
IG168 

 

 
 الحقوق

 لغة التدريس: اللغة العربية

 ( في بقيةالبرامج%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في اللغة العربية%75لحصول على )ا

 ( في اللغة النجليزية%55الحصول على )

 
IG169 

 اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد
 اإلدارة -
 لماليةا -
 المحاسبة -

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في الرياضيات البحتة أو التطبيقية% 62الحصول على ) 

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )
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رمز 
 البرنامج 

 مكان الدراسة الحد األدنى لتقدم للبرنامج  إسم البرنامج 

 
IG131 

 
 علوم الحاسب اآللي

 ريس:اللغة اإلنجليزيةلغة التد

(65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%  

( في الرياضيات البحتة أو التطبيقية%62الحصول على )  

( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )  

 
 
 
 
 

 كلية البريمي الجامعية
 

 
IG132 

 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

(%65وم التعليم العام بتقدير )النجاح في دبل  
( في اللغة العربية%62الحصول على )  
( في اللغة اإلنجليزية%82الحصول على )  

 
 

IG133 

 
 العلوم المالية والمصرفية

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية
 اقتصاد االعمال

 لغة التدريس:اللغة العربية

(%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )  
( في الرياضيات البحتة أو التطبيقية% 62ل على )الحصو   

( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )  

 
IG041 

 

 تصميم االزياء
 التصميم الجرافيكي الرقمي

 التصوير الضوئي
 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية                                   

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في مادة اللغة اإلنجليزية%55لحصول على )ا
 

 
 
 
 
 

 الكلية العلمية للتصميم
IG042 الفنون الجميلة 

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية                                 
 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )

 ( في مادة اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )
 

لقدراتاجتياز اختبار ا  

IG043 التصميم الداخلي 
 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في مادة اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )
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 مكان الدراسة الحد األدنى لتقدم للبرنامج  سم البرنامج إ رمز البرنامج 

 

IG134 

 
 قهندسة السالمة من الحرائ

 (الهندسة الميكانيكية )حفر آبار
 لغة التدريس:اللغة اإلنجليزية

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%

 :( في المواد اآلتية%62الحصول على )

 الرياضيات البحتة

 الفيزياء أو الكيمياء

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 

  الكلية الدولية للهندسة واإلدارة

IG135 

 
 إدارة السالمة من الحرائق

 إدارة الصحة والسالمة والبيئة
 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
( في الرياضيات البحتة أو % 62الحصول على )

 التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 

IG136 

 
 إدارة المنشآت

 ناءإدارة مشاري    ع الب
 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
( في الرياضيات البحتة أو % 62الحصول على )

 التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 

IG033 

 الحاسب اآللي لألعمال
 لغة التدريس:اللغة اإلنجليزية

 (65قدير )%النجاح في دبلوم التعليم العام بت
( في الرياضيات البحتة أو % 62الحصول على )

 التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
الكلية العالمية للهندسة 

 والتكنولوجيا
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 عدد المنح الحد األدنى لتقدم للبرنامج  إسم البرنامج  رمز البرنامج 

 
IG137 

 اإلحصاء
 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 :( في المواد اآلتية%62الحصول على )

 الرياضيات البحتة أو التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
 

 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

 
 
 
 
 
 
 
 

IG138 
 

 
 اآلداب في االقتصاد

 العلوم في المحاسبة
 لالعلوم في ادارة االعما

 المحاسبة -
 المالية -
 أنظمة المعلومات اإلدارية -
 اإلدارة والسلوك الوظيفي -
 التسويق -

 ادارة الطيران
 العلوم في ادارة المطارات

 اللوجستية العلوم في إدارة النقل والخدمات
 العلوم في إدارة الصحة والسالمة

 العلوم في إدارة المخاطر والتأمين
 زيةلغة التدريس: اللغة اإلنجلي

 اإلدارة العامة
 العلوم في إدارة االعمال: 

 المحاسبة -
 لموارد البشرية ا -
 اإلدارة -

 اللغة التدريس: اللغة العربية
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 مكان الدراسة الحد األدنى لتقدم للبرنامج  إسم البرنامج  رمز البرنامج 

 
IG139 

 

 العلوم في القانون التجاري
 لغة التدريس:اللغة اإلنجليزية

 (%65جاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )الن
 ( في اللغة العربية%75الحصول على )
 ( في اللغة النجليزية%55الحصول على )

 

 

 

 

 

 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

 

 

 

 
 
 

IG140 

 
 العلوم في نظم المعلومات

 العلوم في أمن المعلومات
 العلوم علوم الحاسوب: 

 الذكاء الصطناعي -
 سبة السائدةالحو   -
 علم البيانات -
 تطبيقات الهواتف المحمولة -

 لغة التدريس:اللغة اإلنجليزية

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%

أو  ( في الرياضيات البحتة%62ل على )الحصو 

 التطبيقية

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
IG141 

 األدب االنجليزي
 يزية االحترافيةكتابة اللغة االنجل

 لغة التدريس:اللغة اإلنجليزية

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في اللغة اإلنجليزية%82الحصول على )
 ( في اللغة العربية%62الحصول على )

 
  كلية البيان

 
IG142 

 الصحافة
 لعالقات العامةا

 اإلذاعة والتلفزيون
 اإلعالن

 تصميم االتصال المرئي

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (%65) النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير
( في الرياضيات البحتة أو %62الحصول على )

 التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )
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 مكان الدراسة الحد األدنى لتقدم للبرنامج  إسم البرنامج  رمز البرنامج 

 
IG143 

 ةعلوم الحوسب
 نظم المعلومات

 الحوسبة المتنقلة
 الذكاء االصطناعي

 تحليل البيانات
 نظم المعلومات اإلدارية

 لغة الدراسة:اللغة النجليزية

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
( في الرياضيات البحتة أو %62الحصول على )

 التطبيقية
  ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
 خليجكلية ال

 
IG144 

 إدارة التسويق
 دراسات األعمال اإلدارية

 اقتصادات األعمال
 المحاسبة والمالية

 لغة الدراسة:اللغة النجليزية

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
( في الرياضيات البحتة أو %62الحصول على )

 التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
IG145 

 

 لمحاسبة والتدقيق والماليةا
 ادارة االعمال

 لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

 (%65) النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير
( في الرياضيات البحتة أو % 62الحصول على )

 التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 

 
 كلية الدراسات المصرفية والمالية
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 عدد المنح الحد األدنى لتقدم للبرنامج  إسم البرنامج   رمز البرنامج

 
IG057 

 
 

 هندسة االلكترونيات واالتصاالت 
 لغة الدراسة: اللغة النجليزية

 

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
( على األقل في مادتين من المواد %65الحصول على )

 اآلتية: 
 لكيمياء أو الحياءالرياضيات البحتة أو الفيزياء أو ا

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
 
 

 كلية الشرق األوسط

 
IG054 

 
 الهندسة المدنية

 الهندسة الميكانيكية
 هندسة األجهزة وإلكترونيات
 لغة الدراسة:  اللغة النجليزية

 

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
 :( في المواد اآلتية%65الحصول على )

 الرياضيات البحتة -
 الفيزياء.  -

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
 

IG053 

 اإلدارة اللوجستية
 إدارة االعمال )مساق الموارد البشرية(

 إدارة االعمال )مساق المحاسبة والمالية(
 إدارة االعمال )مساق اإلدارة العامة(

 (إدارة االعمال )مساق التسويق
 النجليزية لغة الدراسة:اللغة

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%

 ( في الرياضيات البحتة أو التطبيقية%62الحصول على )

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )
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 مكان الدراسة الحد األدنى لتقدم للبرنامج  إسم البرنامج  رمز البرنامج 

 
IG076 

 ةالتسويق والتجارة اإللكتروني
 إدارة األعمال

 المحاسبة
 العلوم المالية والمصرفية

 لغة الدراسة: اللغة النجليزية

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
( في الرياضيات البحتة أو % 62الحصول على )

 التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية%55ل على )الحصو 

 
 كلية عمان لإلدارة و التكنولوجيا

 
IG146 

 
 

 م المعلومات اإلداريةنظ
 لغة الدراسة: اللغة النجليزية

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
( في الرياضيات البحتة أو % 62الحصول على )

 التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية%55ل على )الحصو 

 
IG147 

 
 علوم الحاسوب

 لغة الدراسة:  اللغة النجليزية

 (%65ليم العام بتقدير )النجاح في دبلوم التع
 ( في الرياضيات البحتة% 62الحصول على )

 ( في اللغة اإلنجليزية%55ى )الحصول عل

 
 

IG077 

 
 التصميم الداخلي

 لغة الدراسة:  اللغة النجليزية

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
( في الرياضيات البحتة أو % 62الحصول على )

 التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية%55على ) لالحصو 

 
IG148 

 إدارة السياحة والضيافة
 إدارة الفعاليات

 التسويق السياحي
 إدارة األعمال التجارية )مسار إدارة الخدمات(

 إدارة األعمال التجارية )مسار االبتكار وريادة األعمال(
 لغة الدراسة:  اللغة النجليزية

 (%65قدير )النجاح في دبلوم التعليم العام بت
( في الرياضيات البحتة أو % 62الحصول على )

 التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية%55على ) الحصول

 
 كلية عمان للسياحة
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 مكان الدراسة الحد األدنى لتقدم للبرنامج  إسم البرنامج  رمز البرنامج 

 
 
 

IG149 

 
 
 

 طب وجراحة الفم واألسنان
 

 (%65عام بتقدير )النجاح في دبلوم التعليم ال
 ( في المواد اآلتية: %82الحصول على معدل )

 الكيمياء
 .األحياء

 اللغة اإلنجليزية
( في مادة الرياضيات %65الحصول على معدل )
 .)البحتة أو التطبيقية(

 
 

 كلية عمان لطب السنان

 
IG159 

 
 اللغة اإلنجليزية

 لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

 (%65يم العام بتقدير )النجاح في دبلوم التعل
 ( في اللغة النجليزية%82الحصول على )
 ( في اللغة العربية%62الحصول على )

 
 
 

 كلية مجان الجامعية
 

 
IG080 

 المشاري    ع الصغيرة( (ادارة األعمال
 إدارة عمليات النقل( (إدارة األعمال

 .الصيرفة اإلسالمية والتمويل
 لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

 (%65في دبلوم التعليم العام بتقدير ) النجاح
( في الرياضيات البحتة أو % 62الحصول على )

 التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 

 
 

IG081 

 )الحوسبة(
 نظم المعلومات المصرفية

 لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%

( في الرياضيات البحتة أو %62الحصول على )

 التطبيقية

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )
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الطلبة ما عدا الطلبة من أسر  )لجميعمقدمة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة  %52منح جزئية الرسوم الدراسية  -6
 .الضمان اإلجتماعي والدخل المحدود(

 

 تحمل مع  %52ليمية لمرحلة البكالوريوس أو الدبلوم تكون معفية الرسةةةةوم الدراسةةةةية فقط بنسةةةةبة منحة دراسةةةةية مقدمة من المؤسةةةةسةةةةة التع

 .ولي أمر الطالب باقي الرسوم الدراسية وتكاليف الخدمات األخرى

  يتةةةةةةةةةةةةةولى ولةةةةةةةةةةةةةي أمةةةةةةةةةةةةةر الطالةةةةةةةةةةةةةب التنسةةةةةةةةةةةةةيق المباشةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةع المؤسسةةةةةةةةةةةةةة التعليميةةةةةةةةةةةةةة لالتفةةةةةةةةةةةةةاق  فةةةةةةةةةةةةةي )المةةةةةةةةةةةةةنح الجزئيةةةةةةةةةةةةةة(،بعةةةةةةةةةةةةةد قبةةةةةةةةةةةةةول الطالةةةةةةةةةةةةةب

  .خدمات أخرى يرغب الطالب في الستفادة منه الدراسية وأيفي الرسوم  مساهمتهدفع على آلية 

  مدة الدراسةةةةةةةةةةة في المرحلة التأسةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةية )اللغة( عام واحد فقط. إذا لم يحقق الطالب المسةةةةةةةةةةتوى المطلوب في ذلك العام، فسةةةةةةةةةةتقوم الوزارة

مج مسةةةةةتواه في اللغة للمسةةةةةتوى المطلوب في مؤسةةةةةسةةةةةته لاللتحاق بالبرنا بتجميد بعثته لمدة ل تزيد عن عام، يقوم من خاللها الطالب برفع

 األكاديمي. وإذا لم يحقق ذلك يفقد مقعده في المنحة الدراسية. 

 لبات وتحصيلهم الدراسي حتى النتهاء من متط وضاعهم األكاديميةا اإلشراف على الطلبة من حيث متابعة المديرية العامة للبعثاتتولى ت

 .التخرج

 يعلى طلبة البتعاث الداخلسارية كافة القوانين والنظمة واللوائح الالمقبولين في المنح الدراسية الداخلية   ق على الطلبةتنطب. 

 تحت اي ظرف كان، حيث ان هذه المنح ممولةأو التخصص يحق للطالب التقدم بطلب تغيير المؤسسة التعليمية  ل 
ً
ن م مستقبال

 ي. بشكل جزئ المؤسسات التعليمية. 

  .ل يحق للطالب مطالبة الوزارة بتحمل التبعات المالية المترتبة عن المنحة الدراسية أو رسوم السكن والنقل 
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 (%00)جزئية الرسوم الدراسية  منح دراسية مقدمة من جامعة نزوى
 اإلضافية المعلومات المؤهل الدراسي عدد المنح الحد األدنى لتقدم للبرنامج سم البرنامجإ رمز البرنامج

IG004 
جميع التخصصات 
 التي تمنحها الجامعة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
(65%.) 

 البكالوريوس 9

منحة دراسية جزئية 
( من الرسوم %52بنسبة )

 الدراسية. 
اختيار التخصص في -

المؤسسة يخضع 
لشتراطات القبول في كل 

 تخصص. 

 (%00)جزئية الرسوم الدراسية  فتوحةمنح دراسية مقدمة الجامعة العربية الم
 المعلومات اإلضافية المؤهل الدراسي عدد المنح الحد األدنى لتقدم للبرنامج سم البرنامجإ رمز البرنامج

IG008 إدارة األعمال 

 النجاح في دبلوم التعليم العام او ما يعادله

0 

 البكالوريوس

منحة دراسية جزئية 
( من %52بنسبة  )

م ماعدا إجمالي الرسو 
 السكن الداخلي

IG009 
تقنية المعلومات 

 والحوسبة
0 
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 (%00)جزئية الرسوم الدراسية منح دراسية مقدمة من جامعة الشرقية

 المعلومات اإلضافية   المؤهل الدراسي عدد المنح الحد األدنى لتقدم للبرنامج  سم البرنامج إ رمز البرنامج 

IG015 القانون 
 (.%65دبلوم التعليم العام بتقدير ) النجاح في

 ( في اللغة العربية %75الحصول على )
 ( في اللغة اإلنجليزية. %55ل على الحصو 

 
 
0 

 
 

 
 

 البكالوريوس
 

 
 

 
 

منحة دراسية جزئية 
( على %52بنسبة )

 الرسوم الدراسية فقط

IG016 اإلرشاد النفسي 

 (.%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في الماد األتية : %62ول على )الحص

 اللغة العربية 
 الرياضيات البحتة أو التطبيقية 

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 
 
1 

 
 

IG017 
بكالوريوس التربية 
معلم مجال أول 

 لإلناث فقط()

 النجاح في دبلوم التعليم العام
 ( في المواد التالية : %72والحصول على )

 اللغة العربية 
 التربية اإلسالمية 

 الدراسات اإلجتماعية 

 
1 

IG018 
بكالوريوس التربية 
 معلم مجال ثاني

 لإلناث فقط( (

 النجاح في دبلوم التعليم العام
 ( في المواد التالية : %72والحصول على )
 الرياضيات البحتة

 الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء 

 
 
1 

IG022 اإلدارة 

 
 التعليم العام او ما يعادلهالنجاح في دبلوم 

0 

 
 الدبلوم

 
 
 
 

منحة دراسية جزئية 
( على %52بنسبة )

 الرسوم الدراسية فقط
 
 
 
 

 

IG023 1 التمويل والمحاسبة 

IG024 
نظم المعلومات 

 إدارية
 
0 
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 (%00)جزئية الرسوم الدراسية منح دراسية مقدمة من جامعة ظفار 

 المعلومات اإلضافية   المؤهل الدراسي عدد المنح  حد األدنى لتقدم للبرنامج ال سم البرنامج إ رمز البرنامج 

 
IG025 

 كلية الهندسة

النجاح في دبلوم التعليم العام او ما يعادله 
)انجاز المواد التالية بنجاح في دبلوم 

التعليم العام: فيزياء، كيمياء، رياضيات 
 بحتة(

 
022 

 البكالوريوس

 
 
 
 
 
 

ئية منحة دراسية جز 
( على %52بنسبة )

 الرسوم الدراسية فقط
 

يتوفر سكن مجاني في 
الحرم الجامعي للطالبات 

 فقط
 
 

 
 

IG026 

 
 

اآلداب والعلوم 
 التطبيقية 

 
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير   
(65%.) 

 ( في اللغة العربية . %62الحصول على )
 ( في اللغة اإلنجليزية. %82الحصول على )

57 

IG027 
كلية التجارة والعلوم 

 اإلدارية
 30 النجاح في دبلوم التعليم العام. 

IG028 41 النجاح في دبلوم التعليم العام.  كلية الحقوق 
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 (%00)جزئية الرسوم الدراسية  منح دراسية مقدمة من جامعة البريمي

 المعلومات اإلضافية المؤهل الدراسي حعدد المن الحد األدنى لتقدم للبرنامج سم البرنامجإ رمز البرنامج

IG030 الكلية والتخصص إختياري 

 

 

النجاح في دبلوم التعليم العام او ما 

 يعادله. 

 

 البكالوريوس 3

 
( %52منحة دراسية جزئية بنسبة )

 على الرسوم الدراسية فقط
اختيار التخصص في المؤسسة 
يخضع لشتراطات القبول في كل 

 تخصص. 
 

  (%00)جزئية الرسوم الدراسية  دمة من جامعة مسقطمنح دراسية مق

IG150 

 
الخدمات اللوجستية وإدارة 

 سلسلة التموين
 المحاسبة اإلدارة

 

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
(75%.) 

( في الرياضيات %75الحصول على )
 البحتة أو التطبيقية 

( في اللغة %82الحصول على )
 اإلنجليزية

 
6 

 
 
 ريوسالبكالو 

 
 

 
 

( %52منحة دراسية جزئية بنسبة )
على الرسوم الدراسية فقط ، ل 

 ريال( 052تغطي رسوم التسجيل )
 

IG151 الهندسة الكيميائية 

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
(75%.) 

 ( في : %75الحصول على )
 الرياضيات البحتة . 

 الكيمياء 
( في اللغة %82الحصول على )

 اإلنجليزية

0 
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 (%00)جزئية الرسوم الدراسية  منح دراسية مقدمة من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

 المعلومات اإلضافية   المؤهل الدراسي عدد المنح  الحد األدنى لتقدم للبرنامج  سم البرنامج إ رمز البرنامج 

 

IG160 
 

 الهندسة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
(65%.) 

 النجاح في المواد األتية: 
 الرياضيات البحتة أو التطبيقية. 

 الفيزياء او الكيمياء. 
 اللغة اإلنجليزية. 

 البكالوريوس 40

 
منحة دراسية جزئية 

( من الرسوم %52بنسبة )
 الدراسية فقط

 (%00)جزئية الرسوم الدراسية للهندسة والتكنولوجيا منح دراسية مقدمة من الكلية العالمية

 
 سم البرنامجإ البرنامج رمز 

 
 الحد األدنى لتقدم للبرنامج

 
 المؤهل الدراسي عدد المنح

 
 المعلومات اإلضافية

IG038 
اإلدارة والممارسة 

 البيئية
 
 

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام 
تشمل دراسة مادة الرياضيات البحتة أو 

الرياضيات التطبيقية أو ما يعادلها المسار 
 %55لدبي بمعدل عام ل يقل العلمي أو ا

0 

 البكالوريوس

 
 
 

منحة دراسية جزئية 
( على %52بنسبة )

الرسوم الدراسية والكتب 
 فقط

 
IG036 
 

تكنولوجيا الوسائط 
 المتعددة

16 

IG037 
علم الحاسب اآللي 

 لألعمال  
10 

 
IG039 

التخطيط الحضري 
 واإلقليمي

0 

 (%00)جزئية الرسوم الدراسية لمية للتصميممنح دراسية مقدمة من الكلية الع
 

 رمز البرنامج
 سم البرنامجإ

 
 الحد األدنى لتقدم للبرنامج

 المؤهل الدراسي عدد المنح
 المعلومات اإلضافية

IG044 
بكالوريوس تصميم 

 األزياء

 النجاح في دبلوم التعليم العام او ما يعادله. 

1 

 البكالوريوس

منحة دراسية جزئية بنسبة 
( على الرسوم 52%)

ول تشمل  الدراسية فقط
السكن ورسوم التسجيل 

والمواد التعليمية وأي رسوم 
 خدمات أخرى. 

 

IG045 
بكالوريوس التصوير 

 الفوتوغرافي
1 

IG046 
 بكالوريوس

 الرسوم المتحركة
0 
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 (%00)جزئية الرسوم الدراسية منح دراسية مقدمة من كلية الشرق األوسط

رمز 
 البرنامج 

 المعلومات اإلضافية   المؤهل الدراسي عدد المنح  الحد األدنى لتقدم للبرنامج  سم البرنامج إ

IG060 
بكالوريوس الهندسة في هندسة الحاسب 

 ( اآللي )أمن المعلومات

 النجاح في دبلوم التعليم العام او ما يعادله. 

0 

 
 
 
 
 
 
 

 البكالوريوس
 

 
 
 
 
 

منحة  جزئية بنسبة 
 سوم( على الر 52%)

 الدراسية فقط

IG061 
بكالوريوس الهندسة في هندسة الحاسب 

 اآللي )الشبكات(
 
4 

IG062 
بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب 

 اآللي)علوم الحاسب اآللي(
12 

IG063 
بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب اآللي 

 )تحليل البيانات (
7 

IG064 
 بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب

 اآللي)تقنية البرمجيات(
12 

IG065 
بكالوريوس اآلداب في إدارة األعمال 

 )اإلدارة العامة (
 

 النجاح في دبلوم التعليم العام او ما يعادله. 
 

10 

IG066 
بكالوريوس اآلداب في إدارة األعمال 

 )المحاسبة والمالية(
5 

IG067 
 بكالوريوس الهندسة

  ي الهندسة المدنيةف
 

اح في دبلوم التعليم العام والحصول النج
( على األقل في مادتين من المواد %65على )

 اآلتية: 
الرياضيات البحتة أو الفيزياء أو الكيمياء أو 

 الحياء

12 

 
IG068 
 

 بكالوريوس الهندسة
 في الهندسة اإللكترونيات و اإلتصالت 

0 

IG069 
 بكالوريوس الهندسة

 في األجهزة وإللكترونيات
12 

IG070 
 بكالوريوس الهندسة

 في الهندسة الميكانيكية
12 

IG071 
 بكالوريوس العلوم 

 في مسح الكميات و إدارة اإلنشاءات

لنجاح في دبلوم التعليم العام والحصول ا
 ( في المواد اآلتية: %65على )

 الفيزياء.  -الرياضيات البحتة     -
5 

IG072 
 بكالوريوس العلوم 

 وثائق والمحفوظاتفي إدارة ال
 0 النجاح في دبلوم التعليم العام او ما يعادله. 
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 (%00)جزئية الرسوم الدراسية منح دراسية مقدمة من كلية مجان الجامعية

 المعلومات اإلضافية المؤهل الدراسي عدد المنح الحد األدنى لتقدم للبرنامج سم البرنامجإ رمز البرنامج

 
 

IG082 
 

 
 

 ية اللغة اإلنجليز 

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
(65%.) 

 ( في اللغة العربية %62الحصول على )
( في اللغة %82الحصول على )

 اإلنجلزية 

10 
 
 
 

 البكالوريوس
 
 

 
 

منحة  جزئية بنسبة 
( من رسوم  52%)

التسجيل والرسوم 
 الدراسية

ل يحق للطالب تغيير 
 تخصصه

IG088 
قسم دراسات تقنية 

 ماتالمعلو 
النجاح في دبلوم التعليم العام او ما 

 يعادله. 
11 

IG083  دارة العمالإقسم دراسات 
النجاح في دبلوم التعليم العام او ما 

 يعادله. 
18 

 (%00)جزئية الرسوم الدراسية منح دراسية مقدمة من كلية مسقط
 المعلومات اإلضافية المؤهل الدراسي عدد المنح الحد األدنى لتقدم للبرنامج سم البرنامجإ رمز البرنامج

IG084  إدارة المشاريةةةةع 
 

النجاح في دبلوم التعليم العام او ما 
 يعادله

 
0 
 

 
 الدبلوم
 

( من رسوم  %52تغطي )
 الرسوم  الدراسية فقط

 (%00)جزئية الرسوم الدراسية منح دراسية المقدمة من كلية البيان

 المعلومات اإلضافية المؤهل الدراسي عدد المنح لتقدم للبرنامج الحد األدنى سم البرنامجإ رمز البرنامج

IG152 

 األدب النجليزي

كتابة اللغة النجليزية 

 اإلحترافية

 (%65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )

 ( في اللغة اإلنجليزية %82الحصول على )

 ( في اللغة العربية%62الحصول على )

43 

 البكالوريوس

( %52ة بنسبة )منحة جزئي
على الرسوم الدراسية فقط 
مع تحمل ولي أمر الطالب 
تكاليف النقل والسكن إن 

دعت الحاجة لذلك والرسوم 
 العامة

) رسوم التسجيل، رسوم 
اختبار تحديد المستوى، 
رسوم التخرج، رسوم 

 الخدمات(. 

IG153 

 الصحافة

 العالقات العامة

 اإلذاعة والتلفزيون

 اإلعالن

 ل المرئيتصميم التصا

 النجاح في دبلوم التعليم العام او ما يعادله. 
 

52 

كالوريوس كتابة اللغة بيحق للطلبة الملتحقين بالمنح الدراسية تغييرالتخصص الدراسي بإستثناء الطلبة الراغبين في دراسة تخصصات التالية:بكالوريوس اإلعالن و *

 ال المرئي حيث لن يتم السماح لهم بتغيير تخصصاتهم لحقااإلنجليزية اإلحترافية وبكالوريوس اآلداب في التص
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 (%00منح دراسية مقدمة من كلية الخليج )جزئية الرسوم الدراسية 
 المعلومات اإلضافية المؤهل الدراسي عدد المنح الحد األدنى لتقدم للبرنامج إسم البرنامج رمز البرنامج

 
IG093 

 

 
جميع التخصصات 
 كليةالمطروحه من قبل ال

 
 النجاح في دبلوم التعليم العام او ما يعادله. 

 

 
153 
 
 

 الدبلوم

الطالب يتحمل تكلفة  -
 السكن

تمنح درجة البكالوريوس إذا  -
( %42حقق الطالب معدل )

 أو أكثر

 (%00)جزئية الرسوم الدراسية منح دراسية مقدمة من كلية الحديثة للتجارة والعلوم  

 المعلومات اإلضافية   المؤهل الدراسي عدد المنح  الحد األدنى لتقدم للبرنامج  ج سم البرنامإ رمز البرنامج 

IG154 

 اآلداب في القتصاد
 العلوم في المحاسبة

 العلوم في ادارة العمال
 ادارة الطيران

 العلوم في ادارة المطارات
العلوم في إدارة النقل 
 والخدمات اللوجستية

العلوم في إدارة الصحة 
 ةوالسالم

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 

(65%) 

(  في الرياضيات  % 62الحصول على )

 البحتة أو التطبيقية

 ( في اللغة اإلنجليزية %55الحصول على )

182 

 البكالوريوس
( %52منحة  جزئية بنسبة )

 على الرسوم الدراسية فقط
IG155 اإلحصاء 

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
(65%) 

 :( في المواد اآلتية%62الحصول على )
 الرياضيات البحتة أو التطبيقية

 ( في اللغة اإلنجليزية %55الحصول على )

30 

IG156 القانون التجاري 

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
 ( وفي بقية البرامج65%)
 ( في اللغة العربية%75الحصول على )   

 النجليزية( في اللغة %55الحصول على )

30 

IG157 

 نظم المعلومات

 أمن المعلومات

 علوم الحاسوب

 (65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )%
( في الرياضيات البحتة أو %62الحصول على )

 التطبيقية
 ( في اللغة اإلنجليزية %55الحصول على )

162 
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 (%00)جزئية الرسوم الدراسية عمانمنح دراسية مقدمة من الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 

المؤهل  عدد المنح الحد األدنى لتقدم للبرنامج سم البرنامجإ رمز البرنامج
 الدراسي

 المعلومات اإلضافية

IG103 علوم الحاسب اآللي 

 النجاح في دبلوم التعليم العام
( في الرياضيات %65الحصول على )

 البحتة
( في اللغة %65الحصول على )

يةاإلنجليز   

2 

 البكالوريوس

( من قيمة الرسوم 52%)
 الدراسية

شاملة الكتب والخدمات 
 األخرى ) بدون السكن(

 
في حالة حصول الطالب على 

فأعلى  3.22معدل تراكمي 
فيمكن أن يحصل على خصم 

%12إضافي قدره   
 

يسمح للطالب بتغيير 
التخصص شريطة موافقة 
السم المعني مع تحمل 

رتب الطالبة أية رسوم قد تت
على النتقال مثل إعادة بعض 

 المواد
 
 

IG104 ة                            الهندسة البيئي النجاح في دبلوم التعليم العام                 
( في المواد %65الحصول على )

اللغة  –اآلتية: الرياضيات البحتة 
 اإلنجليزية

( في المواد %52الحصول على )
 اآلتية: 

زياءالكيمياء والفي  

3 

IG105 2                      الهندسة الميكانيكية 

IG106 3                        هندسة العمليات 

IG107 3                   علوم األرض التطبيقية 

IG108 النجاح في دبلوم التعليم العام               تخطيط المدن والتصميم المعماري
( في الرياضيات %56الحصول على )

( في الرياضيات %65البحتة أو )
 التطبيقية

( في اللغة %65الحصول على )
 اإلنجليزية

3 

IG109 3                     الخدمات اللوجستية 

IG110 3 إدارة األعمال الدولية والخدمات 
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 بةبرامج البعثات الداخلية الجزئية لمؤهل الدبلوم لجميع الطل  -7

 

 تحمل ولي أمر الطالب باقي الرسوم الدراسية وتكاليف مع  الدبلوم لمرحلة( فقط  %05)  بعثات داخلية معفية الرسوم الدراسية بنسبة

عدا طلبة من أسر الضمان اإلجتماعي  ما الطلبةوهي مخصصة لجميع  –إن دعت الحاجة لذلك  -والسكن النقل مثل . الخدمات األخرى

 .أو الدخل المحدود 

 يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب بالدراسة بها، وفق التخصص الدراسي المقبول فيه. 
 

 المعلومات اإلضافية الحد األدنى لتقدم للبرنامج  إسم البرنامج  رمز البرنامج 

DS015 

مختلف تخصصات العمارة 
 واإلنشاء

حسب ما تقدمه كل مؤسسة 
لمؤهل الدبلوم، تعليمية خاصة 

اللتحاق لتلك مع مراعاة شروط 
 التخصصات

 
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير  -
(60%.) 
 ( في المواد اآلتية: %55الحصول على ) -
 الرياضيات البحتة أو التطبيقية -
 الفيزياء. -
 اللغة اإلنجليزية.  -

 
 مقر الدراسة: احدى الجامعات والكليات الخاصة
 يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب بالدراسة بها 

 وفق التخصص الدراسي المقبول به. 
ل يسمح بتغير المؤسسة التعليمية بعد استكمال 

 إجراءات التسجيل. 
الكلية الدولية  -جامعة نزوى -جامعة ظفار

 للهندسة واإلدارة

DS016 

 
مختلف تخصصات تكنولوجيا 

 المعلومات
حسب ما تقدمه كل مؤسسة 

لمؤهل الدبلوم،  تعليمية خاصة
للتحاق لتلك مع مراعاة شروط ا

 التخصصات

 
 
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير  -
(60%.) 
 ( في المواد اآلتية: %55الحصول على ) -
 الرياضيات البحتة.  -
 اللغة اإلنجليزية.  -
 

 مقر الدراسة: احدى الجامعات والكليات الخاصة
يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب بالدراسة بها 

 قبول به. وفق التخصص الدراسي الم
ل يسمح بتغير المؤسسة التعليمية بعد إستكمال 

 إجراءات التسجيل . 
كلية   -جامعة ظفار -الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

  -جامعة صحار –جامعة نزوى  -الزهراء للبنات
كلية عمان لإلدارة    -كلية البريمي الجامعية

  -كلية مسقط  -كلية مجان الجامعية  -والتكنولوجيا
 رق األوسطكلية الش
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 المعلومات اإلضافية الحد األدنى لتقدم للبرنامج  سم البرنامج إ رمز البرنامج 

DS017 

مختلف تخصصات اإلدارة 
 والمعامالت التجارية

حسب ما تقدمه كل مؤسسة 
ع م ؤهل الدبلوملمتعليمية خاصة 

مراعاة شروط اللتحاق لتلك 
 التخصصات

 
 

بتقدير  النجاح في دبلوم التعليم العام -
(60%.) 

 ( في المواد اآلتية: %55الحصول على ) -
 الرياضيات البحتة أو  التطبيقية.  -

 اللغة اإلنجليزية.  -

يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب بالدراسة بها 
 وفق التخصص الدراسي المقبول به. 

ل يسمح بتغير المؤسسة التعليمية بعد إستكمال 
 إجراءات التسجيل. 

 -جامعة ظفار -للتجارة والعلوم الكلية الحديثة 
 -كلية عمان البحرية الدولية  -جامعة الشرقية
وى جامعة نز  -كلية الزهراء للبنات  -جامعة البريمي 

كلية    -كلية البريمي الجامعية  -جامعة صحار -
  -كلية عمان للسياحة  -عمان لإلدارة والتكنولوجيا

كلية الدراسات المصرفية   -كلية مجان الجامعية
 -كلية الشرق األوسط  -كلية مسقط  -اليةوالم

 جامعة مسقط

DS018 

مختلف تخصصات الفنون 
 اإلبداعية

حسب ما تقدمه كل مؤسسة 
 ،مؤهل الدبلومل تعليمية خاصة

مع مراعاة شروط اللتحاق لتلك 
 التخصصات

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير  -
(60%.) 

 ( في المواد اآلتية: %55الحصول على ) -
 الرياضيات البحتة أو  التطبيقية.  -

 اللغة اإلنجليزية.  -
 

يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب بالدراسة بها 
 وفق التخصص الدراسي المقبول به. 

ل يسمح بتغير المؤسسة التعليمية بعد إستكمال 
 إجراءات التسجيل. 

إلدارة كلية عمان ل-كلية البيان   -كلية الزهراء للبنات
 والتكنولوجيا
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ً
 مستجدات البرامج الدراسية لحملة المؤهالت الدولية :سادسا

: ينطبق على الطلبة من حملة المؤهالت الدولية جميع ما ينطبق على الطلبة من حملة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله من حيث مالحظة عامة 

ما وفي حال حصل تغيير في بعض إشتراطات القبول، فالجدول أدناه مستجدات في البرامج الدراسية المطروحة أو برامج دراسية تم إلغاءها. أ

 يوضح البرامج التي تغيرت شروطها. 

 البعثات الداخلية  .أ

 إسم المؤسسة الحد األدنى للتقدم للبرنامج إسم البرنامج رمز البرنامج

BS211 
 األعمال الدولية والخدمات

 الخدمات اللوجستية
(: الرياضيات أو A level, IBت )المواد المطلوبة لمختلف المؤهال 

الدراسات الرياضية أو الرياضيات التحليل والمنهجية أو الرياضيات 
 التطبيقات والتفسير + اللغة اإلنجليزية. 

 
أما عن الدرجات المطلوبة في كل مادة، فبحسب ما هو موضح في دليل 

 الطالب

الجامعة األلمانية 
 للتكنولوجيا في عمان

BS206 اآللي علوم الحاسب 

BS210  العلوم في األمن السيبراني 

BS290 
الخدمات اللوجستية وإدارة 

 سلسلة التموين

(: الرياضيات أو A level, IBالمواد المطلوبة لمختلف المؤهالت )
الدراسات الرياضية أو الرياضيات التحليل والمنهجية أو الرياضيات 

 التطبيقات والتفسير 
 

ة في كل مادة، فبحسب ما هو موضح في دليل أما عن الدرجات المطلوب
 الطالب

 جامعة مسقط

BS292 
 المحاسبة

 المالية

 بأن شروط المنح الدراسية الجديدة المقدمة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو القطاع الخاص هي بنفس شروط برامج اإلبتعاث الد*
ً
دليل  اخلي الواردة فيعلما

 ولية. الطالب لحملة المؤهالت الد
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 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ب. 

رمز 
 البرنامج

 إسم المؤسسة الحد األدنى للتقدم للبرنامج إسم البرنامج

US005 
إدارة األعمال / الدراسات 

 التجارية 

الرياضيات أو الرياضيات التطبيقات والتفسير أو المواد المطلوبة : 
ية أو العربية أو اللغة اإلنجليز  الرياضيات : التحليل و المنهجية أو اللغة

 دراسات األعمال أو القتصاد 
 A levelشهاد 1-

أو )د( من    A-levelالحصول على )ه( كحد أدنى من المستوى 
 من المواد المطلوبة أعاله . AS-level  المستوى مستوى

 IBDالدولية  البكلوريا دبلوم 2-
 نقطة  04الحصول على 
نقاط   )3( أو )HLدنى من المستوى )( نقاط كحد أ0الحصول على )

 .في المواد المطلوبة أعاله  (  SL) دنى من المستوىكحد أ
 

 أفرع الدراسة : 
 

 *جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط
 *جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

 *جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص
 صنعةم*جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بال

 *جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري
 *جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

 *جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة
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 اإلبتعاث الخارجيمستجدات 

 الحد األدنى للتقدم للبرنامج إسم البرنامج رمز البرنامج

SE508 
 
 

بلد الدراسة: 
 المانيا

 

 
ة: لغة الدراس

 اللغة األلمانية
 

Embedded Systems Engineering, Energy & Raw Materials, 
Energy (and Environment) Technology, Energy (and Building) 

Technology, Industrial Engineering, Marine Engineering, 
Material Sciences, Renewable Energy, Electrical Engineering, 

Environmental Engineering, Mechanical Engineering, Civil 
Engineering ,Mechatronics, Medical Engineering ,Transport 

Engineering, Water Technology (also available under the 
names Water (Resource) Management, Water Economics, 

Water (and Infrastructural) Management or Hydrology 
 

 المؤسسات التعليمية: جامعات العلوم التطبيقية والجامعات البحثية
 
 

 يكون أن تكون الشهادة الدراسية صادرة من داخل السلطنة. مالحظة: 

الرياضيات أو الدراسات الرياضية أو الرياضيات التحليل والمنهجية أو المواد المطلوبة : 
يزياء + الكيمياء + مادة من اللغة العربية أو اللغة الرياضيات التطبيقات والتفسير + الف

 اإلنجليزية أو أي لغة أخرى
 A levelشهاد 1-

 .   A-levelالمستوى من أدنى كحد مادتين في النجاح
في المواد  A-level  مستوى من )ج(أو AS-level  مستوى من أدنى كحد)ب( على الحصول

 المطلوبة. 
 IBDالدولية  البكلوريا دبلوم 2-

 .نقطة 06 على الحصول
 ( في المواد المطلوبة. HL) مستوى من نقاط (4) أو (SL) مستوى من أدنى كحد ( نقاط5)

SE524 
 
 

بلد الدراسة: 
 فرنسا

 

 
لغة الدراسة: 
 اللغة الفرنسية

 التخصصات الدقيقة ضمن المجالت التالية: 
Electronics, Electrical Engineering & Industrial Computing, 

Computer Science 
Biology, Chemistry, Physics, Geology, Earth Sciences or 

Geosciences 

الرياضيات أو الدراسات الرياضية أو الرياضيات التحليل والمنهجية أو المواد المطلوبة : 
الرياضيات التطبيقات والتفسير +  مادتين من : الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو تكنولوجيا 

المعلومات أو التصميم والتكنولوجيا أو الجغرافيا أو الجيولوجيا أو علوم البيئة + مادة من اللغة 
 العربية أو اللغة اإلنجليزية أو أي لغة أخرى

 A levelشهاد 1-
 .   A-levelالمستوى من أدنى كحد مادتين في النجاح

في المواد  A-level  مستوى من )ج(أو AS-level  مستوى من أدنى كحد)ب( على الحصول
 المطلوبة

 IBDالدولية  البكلوريا دبلوم 2-
 .نقطة 08 على الحصول

 ( في المواد المطلوبة. HL) مستوى من نقاط (4) أو (SL) مستوى من أدنى كحد ( نقاط5)
 IBCالدولية  البكلوريا دبلوم 2

 .نقطة 32 على الحصول
 ( في المواد المطلوبة. HL) وىمست من نقاط (4) أو (SL) مستوى من أدنى كحد ( نقاط5)
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  لموحد، اينبغي على الطلبة العلم أن برامج الدراسة في الوجهات أو الجامعات قد ل تتفق مع مواعيد إعالن نتائج البتعاث من خالل مركز القبول

 لبعثات. لذا ينبغي عليهم التقيد بمواعيد الدراسة التي تأتي بعد مواعيد إعالن مركز القبول الموحد لنتائج ا

 بول قيجب على الطلبة إنجاز مرحلة اللغة أو البرنامج الةتأسيسي وكذلك البرنامج الجامعي في الوقت المحدد لذلك من قبل الوزارة بناء على ال

 الجامعي. 

  إلغاء شرط تقديم شهادةIELTS  ( في برنامج الطب بجامعة الخليج العربيSE003). 

  وطة في برامج القبول المباشر )غير شاملة اللغة اإلنجليزية والبرنامج التأسيسي( المقدمة من الجامعات سوف تعتمد الوزارة القبولت غير المشر

 ، مع عدم اإلخالل بالشروط األخرى المعلن عنها. Point of Entry Oneالسكتلندية لدراسة السنة األولى في التخصص 

  ( لن تتاح أستراليا ونيوزيالندا ضمن رموزDE001 /SE380/SE390   لهذا العام بسبب إجراءات الدولتين في حظر السفر إليها نتيجة جائحة )

 (.10كورونا )كوفيد 

 

 انتهى

 

 


