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شكر وتقدير

يتقدم مركز القبول الموحد بالشكر الجزيل للجهات المدرجة أسماءها 
أدناه لما أبدوه من تعاون مع دائرة القبول في إعداد دليل الطالب.

الجهات:
 

• المديرية العامة للبعثات - وزارة التعليم العالي
• المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية - وزارة التعليم العالي

• دائرة االعالم - وزارة التعليم العالي

• المديرية العامة للتعليم والتدريب - وزارة الصحة
• المديرية العامة للتعليم التقني - وزارة القوى العاملة

• المديرية العامة للتعليم المهني والتدريب - وزارة القوى العاملة
• شركة شل العمانية للتسويق

• جامعة السلطان قابوس
• الكلية العسكرية التقنية

• كلية العلوم الشرعية
• شركة تنمية نفط عمان
• هيئة ا5عتماد ا�كاديمي

•  الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
•  الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا

•  الكلية العلمية للتصميم
•  جامعة الشرقية

•  جامعة صحار
•  جامعة ظفار

•  جامعة مسقط
•  جامعة نزوى 

•  كلية البريمي
•  كلية البيان

•  كلية الخليج
•   كلية الدراسات المصرفية والمالية 

•   كلية الزهراء للبنات
•   كلية الشرق ا�وسط
•   كلية صور الجامعية

•   كلية عمان البحرية الدولية
•    كلية عمان لcدارة والتكنولوجيا

•   كلية عمان للسياحة
•    كلية مجان
•   كلية مزون

• الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان
• الكلية الوطنية لتقنية السيارات
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المقدمة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة

يســرنا أن نضع بين يديك دليل الطالب ليكون عونV لك عند تقديمك لطلبك ا5لكتروني لاللتحاق بمؤسســات 

التعليــم العالــي من خالل نظام القبول للمرحلة الجامعيــة ا�ولى على الموقع ا5لكتروني لمركز القبول الموحد. 

وعليه يرجى الحرص على قراءتِه بتأٍن ودقة.

يوضــح هــذا الدليل إجراءات التســجيل في نظــام القبول ا5لكترونــي، إضافًة إلى النصائح وا5رشــادات المتعلقة 

بكيفيــة اختيــار البرامج الدراســية التي ترغب فــي االلتحاق بها بمؤسســات التعليم العالــي الحكومية والبعثات 

والمنح الداخلية والخارجية، كما ستتعرف من خالله على متطلبات كل برنامج للعام ا�كاديمي  2020/ 2021 م، 

وشروط القبول فيه. 

ويستعرض هذا الدليل مراحل التسجيل والقبول ابتداًء  بمرحلة التسجيل في نظام القبول الموحد  وذلك قبل 

تأديتك 5متحانات الفصل الثاني. لكي تكون أكثر قدرة على اختيار البرامج الدراسية وبعيدp عن الضغط النفسي، 

فضًال عن الفســحة الزمنية للتفكير وأخذ النصح من اqخرين في اختيار البرامج الدراســية المناســبة، لذا يجب عليك 

 Vالحرص على اختيار أكبر قدر ممكن من البرامج الدراسية عند تعبئة االستمارة ا5لكترونية بنظام القبول. علم

بأنه سوف تتاح لك الفرصة لتغيير  وإعادة ترتيب اختياراتك في مرحلة تعديل الرغبات، وذلك بعد معرفتك لنتيجة 

امتحاناتك للفصل الثاني. وأخيرp عليك االطالع على جدول مواعيد تقديم طلبات االلتحاق وااللتزام به. 

ونسأل العليم القدير التوفيق للجميع.

مركز القبول الموحد
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سياسات وإجراءات 
التسجيل والقبول 

Student Guide1.indd   6Student Guide1.indd   6 3/17/20   12:58 PM3/17/20   12:58 PM



7

هــو إحــدى المديريــات العامــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي، يعنــى بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة اللحــاق الطلبــة 
المؤهليــن الذيــن أنهــوا دراســتهم بدبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلــه بمؤسســات التعليــم العالي، كما يقــوم بتنظيم 
إجــراءات تقديــم طلبــات الحصــول علــى مقاعــد دراســية بمختلــف مؤسســات التعليــم العالــي عبــر نظــام إلكترونــي. 
ويمكــن التســجيل فــي هــذا النظــام مــن خــالل الشــبكة العالميــة للمعلومــات (www)، أوالرســائل النصيــة القصيــرة 

(SMS)، أوتطبيــق الهواتــف الذكيــة (التحــق).
نظــام القبــول الموحــد:  هــو البرنامــج اqلــي للقبــول الــذي يســتخدمه المركــز فــي إجــراءات التســجيل والقبــول للطلبــة 

المتقدميــن والذيــن تنطبــق عليهــم شــروط التقــدم للبرامــج الدراســية المعروضــة مــن قبــل المؤسســة.
ــه مــن البرامــج التــي يرغــب فــي دراســتها،  ــه الطالــب للمركــز متضمنــا اختيارات ــذي يتقــدم ب ــاق:  الطلــب ال ــب االلتح طل
وذلــك مــن خــالل تعبئــة ا5ســتمارة ا5لكترونيــة بنظــام القبــول الموحــد، حيــث ســيجد الطالــب قائمــة يقــوم بملئهــا ( انظــر 

نمــوذج االســتمارة فــي صفحــة 173).

مركز القبول الموحد 

الطلبة المستفيدون من نظام القبول للمرحلة الجامعية ا'ولى 

شروط التقدم لبرامج مؤسسات التعليم العالي

يستفيد من نظام القبول الموحد كل من يرغب االلتحاق بالدراسة بمؤسسات التعليم العالي من الفئات التالية:
1. الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى دبلــوم التعليــم العــام مــن داخــل الســلطنة خريجــو العــام الدراســي الحالــي 

2019/ 2020م.

ــلطنة خــالل العــام  ــل الس ــن داخ ــام م ــم الع ــوم التعلي ــادل دبل 2. الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى شــهادات تع
الدراســي 2019/ 2020 م. و تشــمل هــذه الفئــة –علــى ســبيل المثــال:-  طلبــة كليــة الحــرس التقنيــة، والمعاهــد 
ــة  ــدرس الشــهادات الدولي ــات والمــدارس الخاصــة التــي ت ــة اللغــة، ومــدارس الجالي ا5ســالمية، والمــدارس الخاصــة ثنائي

داخــل الســلطنة.
٣. الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى مــا يعــادل دبلــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة خــالل العــام الدراســي 

2019/ 2020م.

٤.  الطلبــة المســتثنون مــن الجنســية العمانيــة للدراســة بمؤسســات التعليــم العالــي داخــل الســلطنة خريجــو العــام 
الدراســي الحالــي 2019/ 2020م.

شروط التقدم للحصول على مقاعد دراسية مدعومة ماديV من الحكومة في مؤسسات التعليم العالي هي:
1. أن يكون الطالب عماني الجنسية.

2. أن يكون الطالب حاصًال على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدراسي الحالي (حديث التخرج).
3. أن ال يتجــاوز عمــر الطالــب 25 عامــV فــي ا�ول مــن أكتوبــر مــن العــام الــذي ســجل فيــه (أي أن يكــون مــن مواليــد مــا بعــد 

.V1995/10/1 م)، وأن ال يقــل عــن 16 عامــ

4. أن يحقق شروط التقدم للبرنامج حسب الوارد في القسم الخاص بالبرامج الدراسية وشروط االلتحاق بها. 
ــن يعملــون فــي إحــدى الجهــات الحكوميــة أو الخاصــة وتنطبــق عليهــم جميــع  ــار الذي 5. الطلبــة مــن فئــة تعليــم الكب
الشــروط الــواردة أعــاله، فيمكنهــم التقــدم إلــى برامــج مؤسســات التعليــم العالــي.  وفــي حــال قبولهــم بإحــدى البرامــج 
الدراســية، عليهــم إحضــار مــا يثبــت موافقــة جهــة عملهــم علــى تفريغهــم تفريغــV كامــًال للدراســة وتقديمه للمؤسســة 

المقبوليــن بهــا.
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هــو المعــدل الــذي يحتســبه نظــام القبــول الموحــد للطالــب أثنــاء الفــرز ا5لكترونــي فــي كل برنامــج بنــاًء علــى معــدل 
درجــات جميــع المــواد التــي درســها الطالــب، إضافــة إلــى معــدل درجــات المــواد المطلوبــة للبرنامــج. وقــد يختلــف المعــدل 

التنافســي لنفــس الطالــب مــن برنامــج qخــر بإختــالف المــواد المطلوبــة فــي كل برنامــج.

والمعادلة الحسابية Gيجاد المعدل التنافسي هي:

المعدل التنافسي = ( معدل درجات جميع المواد التي درسها الطالب ) × 40 %  + (معدل درجات المواد 
المطلوبة للتخصص ) × 60 % 

طريقة حساب المعدل التنافسي

شكل ( 1 )

المعدل التنافسي 

الخطوة ا�ولى
(مجموع درجات جميع المواد التي درسها الطالب بما فيها مواد البرنامج

عدد المواد
X0.41النتيجة

الخطوة الثانية
(مجموع درجات المواد المطلوبة البرنامج

عدد المواد البرنامج
X0.62 النتيجة

المعدل التنافسي+الخطوة الثالثة النتيجة 2 النتيجة 1
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• علــى جميــع الطلبــة ضــرورة التســجيل واختيــار البرامــج فــي الفتــرات المحــددة لذلــك- مهمــا كانــت نتيجــة الطالــب فــي 

ــدور  ــج ال ــدور الثانــي للتســجيل أو تعديــل برامجهــم بعــد ظهــور نتائ ــن تكــون هنــاك فرصــة لطلبــة ال ــات- ول االمتحان
الثانــي لطلبــة دبلــوم التعليــم العــام.

• علــى الطالــب الــذي لــم ينجــح فــي ا5متحــان فــي مــادة أو أكثــر اختيــار البرامــج وتعديــل رغباتــه فــي نفــس الفتــرات 

المحــددة حتــى ال يفقــد حقــه فــي التنافــس فــي حالــة نجاحــه الحقــا فــي امتحانــات الــدور الثانــي.
• ينصــح الطالــب أن يختــار مــن البرامــج الدراســية بنــاًء علــى رغباتــه ونتائجــه المتوقعــة والتــي تعكــس مســتواه الدراســي 

الحقيقي.
• طلبــة الــدور الثانــي ال يمكنهــم التقــدم للبرامــج التــي تتطلــب مقابــالت شــخصية أو اختبــارات قبــول أو فحوصــات طبيــة، 

وذلــك �ن مواعيــد إجــراء تلــك االختبــارات يكــون عــادة قبــل ظهــور نتائــج الــدور الثانــي.
• يقــوم المركــز بتحديــد البرامــج التــي يمكــن أن ُيقبــل بهــا الطلبــة الذيــن تظهــر نتائجهــم الدراســية بعــد الفــرز ا�ول 
حســب اختياراتهــم للبرامــج وترتيبهــا ، بشــرط أن تكــون معدالتهــم التنافســية أعلــى أو مســاٍو qخــر معــدل تنافســي 

تــم قبولــه فــي تلــك البرامــج بالفــرز الســابق.
• يحــق للطالــب  المطالبــة بالمقعــد المســتحق لــه إذا كان مــن البرامــج الحكوميــة فــي العــام التالــي إذا اســتنفذت أعــداد 
المقاعــد المحــددة فــي الفــرز ا�ول لذلــك البرنامــج أو بــدأت الدراســة ونظــام المؤسســة ال يســمح بقبــول طلبــة جــدد بعــد 
تاريــخ معيــن تحــدده تلــك المؤسســة وذلــك بعــد موافقــة المؤسســة علــى ذلــك، وفــي حــال الرفــض يعــوض الطالــب 

ببرنامــج آخــر ضمــن قائمــة اختياراتــه.

 

• على الطلبة من ذوي ا5عاقة اختيار البرامج التي تتناسب مع نوع إعاقتهم.

ــه عــدم التقــدم للبرامــج التــي  ــب المصــاب بإعاقــة جســدية كشــلٍل فــي بعــض ا�طــراف علي ــال: الطال علــى ســبيل المث
ــك البرامــج. ــات تل ــه يتعــارض مــع متطلب ــات الجســدية ، �ن ــواع ا5عاق ــع أن ــب أن يكــون المتقــدم خــاٍل مــن جمي تتطل

• أما بالنسبة �نواع ا5عاقات المعرفة حسب بيانات وزارة التنمية ا5جتماعية فهي:

لــذا وفــي حــال تســجيل الطالــب بنظــام القبــول ا5لكترونــي عليــه تحديــد نــوع إعاقتــه مــن ا�نــواع المذكــورة أعــاله با5ضافــة 
إلــى حالــة ا5عاقــة، وبالتالــي ســيقوم النظــام بتحديــد البرامــج التــي يمكنــه التقــدم إليهــا والتــي تتماشــى مــع نــوع إعاقتــه.

 أنواع ا:عاقات

بصرية

سمعية

حركية

ذهنية

متالزمة داون

التوحد

طلبة الدور الثاني

طلبة ذوو ا:عاقات

Student Guide1.indd   9Student Guide1.indd   9 3/17/20   12:58 PM3/17/20   12:58 PM



10

• الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى مــا يعــادل دبلــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة، والطلبــة الدارســون فــي 
مــدارس الجاليــات داخــل الســلطنة عليهــم إدخــال بياناتهــم الشــخصية فــي نظــام القبــول ا5لكترونــي عــن طريــق 
الشاشــة المخصصــة لذلــك: طلبــة عمانيــون خــارج الســلطنة: حملــة الشــهادات المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام 
والمؤهــالت ا�جنبيــة والدوليــة ومــدارس الجاليــات داخــل الســلطنة. وإن عــدم الدقــة فــي إدخــال البيانــات مــن شــأنه أن 
يحــرم الطالــب مــن الحصــول علــى المقعــد المســتحق، كمــا أنــه ال يحــق لهــؤالء الطلبة التنافــس على المقاعــد المعروضة 
ويعتبــر تســجيلهم الغيــV إذا لــم يقومــوا فــور ظهــور نتائــج إمتحاناتهــم النهائيــة بتحميــل نســخة مــن كشــف العالمــات 

والبطاقــة الشــخصية ومعادلــة وزارة التربيــة والتعليــم إن تطلــب ذلــك بنظــام القبــول فــي الوقــت المحــدد لذلــك.
• علــى جميــع الطلبــة حملــة المؤهــالت المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام، والمؤهالت الدوليــة، وحملة الشــهادات المهنية، 
أو الثانويــات التخصصيــة ضــرورة التســجيل واختيــار البرامــج فــي الفتــرات المحــددة لذلــك- مهمــا كانــت نتيجــة الطالــب 
فــي الفصــل ا�ول إن وجــدت- ولــن تكــون هنالــك فرصــة لهــؤالء الطلبــة للتســجيل أو تعديــل اختياراتهــم بعــد ظهــور 

النتائــج النهائيــة لشــهاداتهم.
• يقــوم المركــز بتحديــد البرامــج التــي يمكــن أن ُيقبــل بهــا الطلبــة الذيــن تظهــر نتائجهــم الدراســية بعــد الفــرز ا�ول 
حســب اختياراتهــم للبرامــج وترتيبهــا ، بشــرط أن تكــون معدالتهــم التنافســية أعلــى مــن آخــر معــدل تنافســي تــم 

قبولــه فــي تلــك البرامــج بالفــرز الســابق.
• ُتشــكل لجنــة فنيــة لفــرز وتدقيــق المؤهــالت المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام ، وبنــاًء علــى قرارهــا يتــم معالجــة طلبــات 

التحــاق المتقدميــن حملــة هــذه المؤهــالت، وهنالــك دليــل خــاص بالمؤهــالت الدوليــة.
• علــى الطلبــة الحاصليــن علــى الشــهادات المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام  والمؤهــالت الدوليــة مــن داخــل الســلطنة، 

وخارجهــا ضــرورة تحميــل الوثائــق التاليــة فــي نظــام القبــول ا5لكترونــي فــي الوصلــة المخصصــة لذلــك  وهــي:
1. نسخة من الشهادة  وكشف الدرجات (فور ظهور النتائج النهائية مباشرة).

2. نسخة من البطاقة الشخصية (من الجهة ا�مامية والجهة الخلفية للبطاقة) أو جواز السفر سارية المفعول. 
3. معادلــة وزارة التربيــة والتعليــم (إذا كانــت الشــهادة تحتــاج إلــى معادلــة)، علمــV بــأن الشــهادات الصــادرة مــن المــدارس 
الحكوميــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والمــدارس الخاصــة المطبقــة للنظــام التعليمــي لــوزارات التربيــة والتعليــم 
ــة مــن ِقبــل وزارة التربيــة والتعليــم بالســلطنة، مــا عــدا الشــهادة الصــادرة مــن  بــدول المجلــس ال تحتــاج إلــى المعادل

مــدارس المملكــة العربيــة الســعودية .
• فــي حــال حصــل الطالــب علــى معادلــة مؤقتــة مــن ِقبــل وزارة التربيــة والتعليــم، فســيتم متابعــة الطالــب الحقــV بشــأن 
حصولــه علــى المعادلــة النهائيــة، وإذا َثُبــَت للمركــز بــأن الطالــب غيــر مســتوٍف لشــروط الحصــول علــى المعادلــة، 
فســيعتبر تســجيله الغيــV وســيتم ســحب المقعــد الدراســي منــه فــي حــال حصــل علــى قبــول بإحــدى مؤسســات 

التعليــم العالــي أو البعثــات أو المنــح الداخليــة أو الخارجيــة.
ــة، إرفــاق مفتــاح أو دليــل إحتســاب الدرجــات  • علــى الطلبــة الدارســين لمناهــج أجنبيــة تصــدر نتائجهــا بالحــروف ا�بجدي
والــذي يكــون فــي الجهــة الخلفيــة مــن كشــف الدرجــات أو مــا يــدل علــى ذلــك مــن الجهــة المصــدرة للشــهادة، وإال ســيتم 
معالجــة نتائجهــم بالمقارنــة مــع شــهادة دبلــوم التعليــم العــام، ويؤخــذ بالمتوســط الحســابي فــي كل تقديــر حســب 

الــوارد مــن الجهــة المصــدرة للشــهادة.
• يقــوم المركــز وبالتنســيق مــع مؤسســات التعليــم العالــي بمعالجــة طلبــات التحــاق حملــة الشــهادات المهنيــة أو 
الثانويــات التخصصيــة، الذيــن لــم يتمكنــوا مــن اختيــار برامــج دراســية فــي نظــام القبــول ا5لكترونــي بســبب طبيعــة 
ــم يقــم الطالــب بالتســجيل فــي النظــام ( إســتخراج رقــم  ــن يتــم النظــر فــي أي طلــب مــا ل دراســتهم التخصصيــة، ول

ــك. مســتخدم ورقــم ســري) فــي الوقــت المحــدد لذل

طلبة الشهادات المعادلة لدبلوم التعليم العام 
والمؤهالت الدولية 
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• علــى الطلبــة العمانييــن الدارســين لشــهادة الثانويــة الســعودية الحصــول علــى معادلــة مــن ِقبــل وزارة التربيــة 
والتعليــم بســلطنة عمــان، والتــي تشــترط خضــوع الطالــب 5ختبــارات المركــز الوطنــي للقيــاس  ( اختبــار القــدرات العامــة 
واختبــار التحصيــل الدراســي للتخصصــات العلميــة). ومــن ثــم موافــاة مركــز القبــول الموحــد بنتيجــة االختباريــن  حتــى 

يتمكنــوا مــن المنافســة علــى برامــج مؤسســات التعليــم العالــي والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة.
• ســوف يتــم ا�خــذ بنتائــج اختبــار القــدرات العامــة واختبــار التحصيــل الدراســي للتخصصــات العلميــة عنــد احتســاب 

المعــدل التنافســي.
• على الطلبة ضرورة تحميل الوثائق التالية في نظام القبول ا5لكتروني في الوصلة المخصصة لذلك.

1. نسخة من الشهادة أو كشف الدرجات.
2. نسخة من نتيجة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية.

3. نسخة من نتيجة اختبار القدرات العامة.
4. معادلة وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

5. نسخة من البطاقة الشخصية (من الجهة ا�مامية والجهة الخلفية للبطاقة) أو جواز السفر.
• طريقة حساب المعدل التنافسي للطلبة من مخرجات هذه الشهادة في كل برنامج:

عددهاعددها

(مجموع درجات المواد الدراسية )

درجات اختبار القدرات العامة × 30 % = نتيجة (3)

درجة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية × 40 % = نتيجة (4)

نتيجة (1) × 30 % = نتيجة (2)

(مجموع درجات المواد 
المطلوبة للتخصص )

 × 60 % ) = نتيجة (1) × 40 %+

المعدل التنافسي = نتيجة (2) + نتيجة (3) + نتيجة (4)

شكل (1)

الطلبة من مخرجات  الشهادة الثانوية السعودية 

)
 الخطوة اTولى:

 الخطوة الثانية:

 الخطوة الثالثة:
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شكل ( 2)

 PDF ويســتطيع الطالــب تحميــل الوثائــق المذكــورة كمــا هــو مبيــن فــي الخطــوات التاليــة  علــى أن يكــون الملــف بصيغــة
فقــط وال يزيــد حجمــه عــن KB 512، علمــV بــأن وصلــة تحميــل الوثائــق ســتكون متاحــة بــدًء مــن ا�ول مــن يوليــو 2020.

• إذا تعــذر علــى الطالــب دراســة إحــدى المــواد العلميــة فــي الصــف الثانــي عشــر، فيحــق لــه طلــب احتســابها مــن الصفــوف 
ــات الخاصــة بهــا فــي وصلــة إرفــاق المســتندات ( شــهادة الصفيــن العاشــر والحــادي  ــك بإرفاقهــا فــي الخان ا�دنــى وذل
ــي عشــر  ــة إدخــال المــواد والدرجــات، وإال ســيتم إحتســاب درجــات الصــف الثان عشــر)، وإدراج المــادة والدرجــة فــي وصل

فقــط.
• إذا كان نظــام التقييــم فــي المدرســة غيــر مئــوي، فيجــب علــى الطالــب أن يرفــق مقيــاس الدرجــات مــن المدرســة أو 
مــن ا�كاديميــة أو نظــام الدراســة الخــاص بــه الــذي يحــول الدرجــة أو التقديــر إلــى درجــة مئويــة، وإن تعــذر ذلــك فســيتم 

ــة. اســتخدام نمــاذج لبعــض المقاييــس ا�مريكيــة المتداول
• يمكــن للمركــز عــدم احتســاب جميــع المــواد الــواردة فــي الشــهادة إذا لــم تكــن مطلوبــة مــن ِقبــل مؤسســات التعليــم 

العالــي، كمــا يمكــن أن ال يحتســب أكثــر عــن ١٠ مــواد دراســية.

الطلبة من مخرجات الشهادة ا'مريكية

الدخول إلى 
النظام 

بإستخدام الرقم 
المدني والرقم 

السري

الضغط على 
وصلة تحميل 

الوثائق 
المطلوبة

تحميل 
المستندات 

المطلوبة في 
المكان 

المخصص لكل 
وثيقة على حده

التأكد من حفظ 
الوثائق بالدخول 

مرة آخرى إلى 
النظام والضغط 

على زر 
(المشاهدة)

1234
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إقــرأ التعليمــات الــواردة بهــذا الدليــل بــكل عنايــة فهــو يجيــب علــى معظــم ا5ستفســارات التــي تتبــادر إلــى ذهنــك كمــا أن 

الموقــع ا5لكترونــي للمركــز يضــم قائمــة با�ســئلة ا�كثــر تكــرارp وا�جوبــة المقترنــة بهــا، وعليــه ننصحــك با5طــالع عليها.

ــا ،  ــون االتصــال بن ــرp مــن النــاس يحاول ــV بمركــز القبــول الموحــد، نظــرا �ن كثي ــة فــي ا5تصــال هاتفي • قــد تواجــه صعوب

لــذا فــأن أفضــل طريقــة لcتصــال بنــا هــي أن تقــوم بإرســال رســالة بالبريــد ا5لكترونــي أو ببرامــج التواصــل ا5جتماعــي 

(فيســبوك-تويتر)، �ننــا نســتطيع مــن خاللهــا اســتالم الكثيــر مــن الرســائل فــي ذات الوقــت والتعامــل معهــا بأســرع 

مــا يمكــن.

• الطلبــة مــن أبنــاء العمانييــن بالتجنــس أو أبنــاء العمانيــات مــن آبــاء غيــر عمانييــن  عليهــم التوجــه إلــى الجهــة المختصة 

بــوزارة الداخليــة 5ثبــات أحقيتهــم فــي التنافــس علــى مقاعــد مؤسســات التعليــم العالــي داخــل الســلطنة، وتقديــم 

ا5ثبــات للمركــز. بعــد ذلــك يمكنهــم التســجيل فــي نظــام القبــول ا5لكترونــي، والتقــدم إلــى مؤسســات التعليــم 

العالــي داخــل الســلطنة فقــط.

• يتــم التعامــل مــع طلبــات القبــول للعــام ا�كاديمــي  2020/ 2021 م. وفقــV لcجــراءات والمواعيــد الموضحــة بهــذا 

الدليــل، علمــV بــأن أيــة تعديــالت الحقــة فــي مواعيــد هــذه المراحــل ســيتم نشــرها علــى الموقــع ا5لكترونــي لمركــز 

القبــول الموحــد با5ضافــة إلــى الصحــف المحليــة، وعليــه فتقــع علــى عاتقــك مســؤولية ا5لمــام التــام بهــذه المواعيــد 

ومتابعــة تنفيذهــا أوالً بــأول والتأكــد مــن تحقيــق شــروط أي برنامــج دراســي تقــوم باختيــاره.

• تــم تصميــم مختلــف ا5جــراءات المتبعــة بالنظــام بــكل دقــة وعنايــة لضمــان معاملــة جميــع المتقدميــن بشــفافية 

وإنصــاف.

- ا5نصــاف يعنــي معاملــة جميــع المتقدميــن علــى قــدم المســاواة. وال يعنــي بأيــة حــال القيــام بترتيبــات خاصــة لصالــح 

 Vــر أيضــ ــه مــن أفعــال قــد يؤث ــوا القواعــد الواضحــة التــي يرتكــز عليهــا هــذا النظــام، �ن مــا تقــوم ب بعــض مــن تجاهل

ــه مــن حقــوق. بشــكل مباشــر علــى المتقدميــن اqخريــن الذيــن يتمتعــون بنفــس مــا تتمتــع أنــت ب

- يجــب أن تتصــرف بتعقــل ورويــة، مــع عــدم توقــع أيــة معاملــة خاصــة لــك مــن حيــث تطبيــق قواعــد النظــام �ن ذلــك مــن 

شــأنه أن يكــون غيــر منصــف لآلخريــن.

 Vإذا قمــت بإتبــاع ا5جــراءات المحــددة بشــكل صحيــح فمــن المؤكــد أنــك لــن ُتحــرم مــن أي مقعــد دراســي تكــون مســتحق -

. له

• كمــا يتــم إعالمــك فــي حالــة حصولــك علــى مقعــد عــن طريــق نظــام القبــول ا5لكترونــي، با5ضافــة إلــى الرســائل النصيــة 

القصيــرة علــى رقــم الهاتــف النقــال الــذي قمــت بإدخالــه فــي النظــام. لــذا يجــب عليــك ا5طــالع دائمــV علــى الموقــع 

نصائح وإجراءات عامة
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ا5لكترونــي وإبقــاء الهاتــف النقــال قيــد التشــغيل، والمركــز غيــر مســؤول فــي حالــة لــم يكــن هاتفــك قيــد التشــغيل أو 

كنــت خــارج الســلطنة. 

• ال يعــد الســفر ســببV فــي عــدم  القيــام بــأي إجــراء فــي الوقــت المحــدد لــه، والمركــز غيــر مســؤول فــي حالــة فقــدك �ي 

عــرض دراســي بســبب الســفر.  

• ال يســمح النظــام �ي طالــب التقــدم بطلــب ا5نتقــال مــن المؤسســة المقبــول بهــا إلــى مؤسســة أخــرى، أو طلــب تغييــر 

تخصــص إلــى آخــر فــي نفــس المؤسســة مــا لــم يحصــل الطالــب علــى عــرض آخــر عــن طريــق المركــز. ويمكــن الحقــV بعــد 

إنتهــاء المركــز مــن جميــع عمليــات الفــرز أن  تقــدم طلبــات ا5نتقــال إلــى المؤسســة التــي يرغــب الطالــب با5نتقــال إليهــا 

وليــس المركــز، وذلــك بمــا يتناســب مــع اللوائــح  وا�نظمــة المتبعــة لــدى تلــك المؤسســة. 

شكل ( 3)

إقرأ دليل 
الطالب بعناية 

فائقة.

إبحث عن 
معلومات 

إضافية عن 
التخصصات 
التي إخترتها.

يمكنك مشاهدة 
عرض مرئي عن 

كيفية التسجيل 
خالل وصلة 
مكتبة في 

موقع المركز 
اVلكتروني.

رتب رغباتك 
حسب ا�فضلية 
لديك في ورقة 

خارجية مع 
إستشارة ولي 

ا�مر، وأخصائي 
التوجيه المهني.

1234

خطوات عليك اتباعها قبل بدء التسجيل في نظام 
القبول ا:لكتروني
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الفترة المحددةا5جراءالمرحلة

وتقديم التسجيل ا5لكتروني  القبول  بنظام  التسجيل 
طلبات االلتحاق

يونيو   /  1 وحتى   2020/ إبريل   /1 من  الفترة  خالل 
/2020م

الفرز 
1 يوليو 2020 عرض نتائج الفرز التجريبيالتجريبي

تعديل 
تعديل الرغبات من البرامج الدراسيةالرغبات

بعد النتائج النهائية لدبلوم التعليم العام أو ما يعادله في 
اختياراته، وسيتم  لتعديل  فترة  الطالب  السلطنة سيعطى 
ا5عالن عن المواعيد على وجه الدقة على المواقع ا5لكتروني 

للمركز

المقابالت 
الشخصية 
واختبارات 

القبول

والمقابالت  القبول  اختبارات  5جراء  الطلبة  ترشيح 
بعد 4 أيام عمل من إنهاء الفترة المحددة لتعديل الرغباتالشخصية والفحوصات الطبية

سيتم ا5عالن عن مواعيد المقابالت حسب كل مؤسسة على إجراء المقابالت والفحوصات الطبية
وجه الدقة على الموقع ا5لكتروني للمركز

الفرز ا�ول
بعد ا5نتهاء من إجراء المقابالت والفحوصات الطبية-إعالن نتائج الفرز ا�ول

اعتماد الطلبة للمقاعد المعروضة عليهم، 
واستكمال 5جراءات تسجيلهم في المؤسسات 

المقبولين بها
خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز ا�ول

خدمة إساءة 
ا5ختيار

خالل 3 أيام عمل بعد إنتهاء فترة التسجيل بالفرز ا�ولفتح المجال للطلبة لتقديم الطلب

خالل 3 أيام عمل من غلق الخدمةإعالن نتائج الطلبات 

اعتماد الطلبة للمقاعد المعروضة عليهم، 
واستكمال 5جراءات تسجيلهم في 

المؤسسات المقبولين بها
خالل 5 أيام عمل من ظهور النتائج

ا5عالن عن البرامج الشاغرة للفرز الثاني ( إن 
بعد أسبوع عمل من إنتهاء مرحلة إساءة ا5ختياروجدت)

خالل أسبوع عمل من تاريخ إعالن البرامج الشاغرة للفرز اختيار الطلبة للبرامج الشاغرةالفرز الثاني
الثاني

للتقدم ظهور نتائج عروض الفرز الثاني المحددة  الفترة  إنتهاء  من  عمل  أسبوع  بعد 
للبرامج الشاغرة للفرز الثاني

واستكمال  الدراسية  البرامج  عروض  اعتماد 
خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز الثانيإجراءات التسجيل بالمؤسسة

خدمة إستعادة 
للفرز تقديم طلبات إستعادة مقعدمقعد التسجيل  فترة  إنتهاء  بعد  عمل  أسبوع  خالل 

الثاني

مراحل التسجيل والقبول بنظام القبول الموحد
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مرحلــة التســجيل ســتكون فــي اTول مــن شــهر إبريــل وحتــى اTول مــن شــهر يونيــو مــن عــام 2020 ، ويمكنــك 
تعديــل اختياراتــك بعــد ظهــور نتائجــك النهائيــة. لذلــك ننصحــك بإتبــاع اGجــراءات التــي تســاعدك علــى اختيــار 
التخصصــات وكذلــك تعبئــة اختياراتــك مــن البرامج الدراســية باGســتمارة المرفقــة بالدليــل (ص 173)، واGحتفاظ 

بهــا لكــي تتذكــر أولوياتــك مــن البرامــج المختــارة، وتتمثــل اGجــراءات فــي التالــي:
• للتســجيل فــي نظــام القبــول الموحــد عليــك الولــوج للموقــع ا5لكترونــي للمركــز (www.heac.gov.om)  للحصــول 

علــى رقــم مســتخدم ورقــم ســري.
1. ا5طــالع علــى دليــل الطالــب وقــراءة التعليمــات بــكل عنايــة والتعــرف علــى البرامــج الدراســية فــي مؤسســات التعليــم 

العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة وشــروط التقــدم لهــا.

2. يمكنــك مــن خــالل نظــام القبــول بالموقــع ا5لكترونــي أو عــن طريــق الرســائل القصيــرة أو تطبيــق الهواتــف الذكيــة  
(التحــق) التقــدم بطلــب واحــد مــن خــالل ا5ســتمارة ا5لكترونيــة يحتــوي علــى (12) برنامجــV دراســيV كحــد أدنــى تمثــل 
رغباتــك للدراســة الجامعيــة فــي: المؤسســات الحكومية،والبعثــات والمنــح الداخليــة فــي الجامعــات والكليــات الخاصــة 

داخــل الســلطنة، والبعثــات والمنــح الخارجيــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي خــارج الســلطنة.

3. علــى جميــع الطلبــة ضــرورة التســجيل واختيــار البرامــج فــي هــذه الفتــرة، كمــا أن عليهــم ا5لتــزام بمواعيــد الفتــرات 
المحــددة - مهمــا كانــت نتيجــة الطالــب فــي الفصــل ا�ول- ولــن تكــون هنــاك فرصــة لطلبــة الــدور الثانــي للتســجيل أو 

تعديــل برامجهــم بعــد ظهــور نتائــج الــدور الثانــي.

4. الطلبــة الــواردة بياناتهــم مــن وزارة التربيــة والتعليــم عليهــم التأكــد مــن صحــة بياناتهــم الشــخصية ( ا5ســم، تاريــخ 
ــة العامــة للتقويــم  ــة وجــود أي خطــأ عليهــم مراجعــة المديري ــخ......)، وفــي حال الميــالد، نــوع الجنــس، الرقــم المدني،ال
التربــوي بــوزارة التربيــة والتعليــم علــى ا�رقــام التاليــة  (24127001 - 24127090 - 24127043 - 24127087-  
.(24127011 - 24127101 - 24127020 - 24127089 - 24127123 -24127144 - 24127100 - 24127105

5. طلبــة الضمــان ا5جتماعــي عليهــم التأكــد مــن صحــة بياناتهــم الــواردة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة مــع ذكــر الدائــرة 

أو المركــز الــذي حصلــوا منــه علــى بطاقــة الضمــان ا5جتماعــي ، وفــي حالــة وجــود أي خطــأ عليهــم ا5تصــال علــى الرقــم 
التالــي (24962433)، وإبــالغ المركــز بذلــك قبــل 30/ 7/ 2020 م. وللتواصــل مــع مكاتــب التنميــة ا5جتماعيــة فــي 

المحافظــات، يمكنهــم الولــوج للموقــع ا5لكترونــي للمركــز للحصــول علــى أرقــام الهواتــف. 

6. للتنافــس علــى المقاعــد المخصصــة لفئــة الضمــان ا5جتماعــي، يجــب أن تكــون حالــة الطالــب الضمانيــة مؤكــدة مــن 
ــة. ــة ا5جتماعي وزارة التنمي

ــة عنــد التســجيل فــي نظــام القبــول ا5لكترونــي ، مــع الحــرص علــى وجــود أرقــام  ــات المطلوب 7. اســتكمل كافــة البيان
هواتفــك وبريــدك ا5لكترونــي، والتــي مــن شــأنها أن تمكــن المركــز مــن ا5تصــال بــك فــي حالــة حصولــك علــى عــرض 
ــا برقــم هاتفــك النقــال �هميتــه فــي اســتقبال رســائل مهمــة مــن  ــك مــن الضــروري جــدا تزويدن لمقعــد دراســي. لذل
المركــز مثــل عــرض لمقعــد دراســي أو تغييــر فــي بعــض متطلبــات البرامــج وغيرهــا. ويفضــل دائمــV أن يكــون الهاتــف 
النقــال خاصــV بــك ويكــون دائمــV فــي وضعيــة التشــغيل وال يســتخدمه شــخص آخــر حتــى ال تتــرك فرصــة لضيــاع معلومــة 
مهمــة مــن المركــز تحــدد مســتقبلك ، وإن اســتحال ذلــك واســتخدمت هاتــف نقــال شــخص آخــر فيجــب أن تثــق بــه تمــام 

الثقــة حتــى ينقــل لــك المعلومــة الصحيحــة فــور وصولهــا وكمــا وردت إلــى الهاتــف النقــال. 

8. ســيقوم النظــام بإرســال رســالة نصيــة قصيــرة عبــر هاتفــك النقــال 5خطــارك فــي حالــة تغييــرك �ي بيــان فــي بياناتــك 
الشــخصية،مثال : ” تغييــر رقــم الهاتــف النقــال“ .  

أوالً : مرحلة التسجيل (  ١ / إبريل- ١/ يونيو )

Student Guide1.indd   16Student Guide1.indd   16 3/17/20   12:58 PM3/17/20   12:58 PM



17

9. تحــدد مؤسســات التعليــم العالــي والمديريــة العامــة للبعثــات المتطلبــات (الشــروط) الدنيــا لــكل برنامــج ، لــذا يجــب 
عليــك  التأكــد مــن تحقيقهــا قبــل التقــدم لاللتحــاق بــأي برنامــج دراســي، وعليــه عنــد التقــدم �ي برنامــج يرجــى التأكــد 
مــن أنــك مســتوٍف �دنــى متطلبــات االلتحــاق بذلــك البرنامــج مــن حيــث المــواد الدراســية المطلوبــة، والدرجــات فــي كل 
مــادة. فعلــى ســبيل المثــال إذا كانــت مــادة ا�حيــاء مــن ضمــن متطلبــات برنامــج مــا، يتوجــب عليــك بديهيــV أال تتقــدم 
لهــذا البرنامــج مــا لــم تكــن مــادة ا�حيــاء ضمــن مــوادك الدراســية  وإال ســوف تفقــد أحــد اختياراتــك مــن البرامــج لعــدم 

اســتيفائك �حــد شــروط المنافســة علــى البرنامــج وهــو مــادة ا�حيــاء.

10. يجــب أن ترتــب البرامــج الدراســية التــي ترغــب فــي دراســتها حســب ا�فضليــة، �ن نظــام القبــول ا5لكترونــي يعمــل 

علــى تلبيــة أفضــل رغباتــك (انظــر المثــال فــي صفحــة ( 22 ). تجنــب االختيــار بنــاًء علــى توقعاتــك فــي نتائــج ا5متحــان 
فقــط وتجنــب التخميــن وا5فتــراض وال تســتمع إلــى الشــائعات وننصحــك بالتواصــل مــع أخصائــي التوجيــه المهنــي 

بمدرســتك أو بالمنطقــة أو ا5تصــال بمركــز القبــول الموحــد فــي حالــة الشــك أو إذا إلتبــس عليــك أمــر مــا. 

11. ننصحــك بإختيــار أكبــر عــدد مــن البرامــج المســتوفي لمتطلباتهــا مــن المؤسســات كافــة ، وعــدم االكتفــاء بخياراتــك 

مــن البرامــج ذات المتطلبــات العاليــة وذلــك ضمانــV لــك للحصــول علــى فرصــة فــي إحــدى البرامــج المختــارة .

مالحظــة: يتــاح للطالــب المجــال الختيــار عــدد غيــر محــدد مــن البرامــج الدراســية التــي يســتوفي لشــروط القبــول 
بهــا،  علــى أن ال يقــل عــدد اختياراتــه عــن (12) برنامجــc دراســيc. أمــا بالنســبة للذيــن ال يســتوفون الحــد اTدنــى 

(12) برنامجــc دراســيc، فيمكنهــم التقــدم Tقــل مــن ذلــك.

12. عليك التأكد من بعض ا5شتراطات ا5ضافية التي تطلب للتقدم إلى بعض البرامج كإختبار (IELTS) مثًال.

ــا  ــات م ــج فــي االمتحان ــن احــرزوا مــن النتائ 13. يمكنــك أن تتقــدم لبرنامــج ترغــب فيــه ولكنــك تظــن أن متقدميــن آخري

هــو أفضــل منــك. ال داعــي �ن تقلــق فــي مثــل هــذه المواقــف �ن النظــام يعمــل بطريقــة مرنــة، فــإذا لــم توفــق فــي 
ــر علــى فرصتــك فــي  ــن يؤث الحصــول علــى التخصــص الــذي تطمــح إليــه ووضعتــه فــي أوائــل اختياراتــك فــإن ذلــك ل

التنافــس علــى االختيــار الــذي يليــه مــن حيــث ترتيــب اختياراتــك.

14. يجــوز لمؤسســات التعليــم العالــي تحديــد شــروط إضافيــة علــى المتقدمين 5عطاء أولوية أو أحقية للتنافس لشــغل 

مقاعــد دراســية فــي برنامــج مــا.  فعلــى ســبيل المثــال فــي حالــة بعــض البرامــج المتعلقــة بالعلــوم الصحيــة 
يمكــن أن تؤخــذ المحافظــة التــي يســكن فيهــا الطالــب فــي الحســبان عنــد عــرض المقاعــد الدراســية، أي أن 
اGســتحقاق لشــغل هــذه  المقاعــد الدراســية مــن طلبــة تلــك المحافظــة فقــط دون غيرهــم مــن المحافظــات 
اTخــرى طالمــا أنهــم يحققــون المتطلبــات الدنيــا للبرنامــج. وكذلــك اTمــر بالنســبة للبرامــج التــي تشــترط 
مــادة الفنــون التشــكيلية أو الرياضــة المدرســية قــد يتطلــب اســتحقاق المقاعــد الدراســية اختبــارات إضافيــة 

تضعهــا تلــك المؤسســة وعلــى ضــوء نتيجــة تلــك االختبــارات يتــم تقريــر اGســتحقاق لهــذه المقاعــد.

15. ننصحــك أن تتجنــب فــي ظــل هــذا النظــام ا5عتمــاد علــى مجــرد التخميــن فــي اختيــار برامجــك أو بنــاًء علــى توقعاتــك 

فــي نتائــج ا5متحانــات، إذ إن أهــم مــا ينبغــي عليــك القيــام بــه قبــل كل شــيء هــو اختيــار برامجــك الدراســية بنــاًء علــى 
رغباتــك الحقيقيــة. �ن هنــاك خطــًأ شــائعc لــدى كثيــر مــن الطلبــة حيــث يقــوم بعضهــم بتحديــد أفضلياتــه بنــاًء 
ــات ، علــى ســبيل المثــال: «قــد يكــون هنــاك طلبــة يتمنــون دراســة الطــب ولكــن  ــه فــي نتائــج ا5متحان علــى توقعات
عــدم ثقتهــم فــي أن يكونــوا أعلــى المتقدميــن لبرنامــج الطــب قــد يدفعهــم مثــًال إلــى وضــع الطــب كرغبــة خامســة 
ــه  ــن لاللتحــاق بالطــب فإن ــت أفضــل مــن اqخري ــة أن نتائجهــم كان ــإذا تبيــن فــي هــذه الحال ــى، ف والعلــوم كرغبــة أول
عندئــذ يكــون قــد فــات ا�وان لتــدارك ا�مــر �نــه يكــون قــد عــرض عليهــم مــن قبــل العلــوم وبالتالــي ال يمكــن منحهــم 

رغبــة أدنــى بعــد ذلــك».
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شكل ( 4)18

سجل بالنظام اVلكتروني
في الفترة من 1 إبريل إلى 1 يونيو.

إختر المرحلة الجامعية ا�ولى
ثم إضغط على (تسجيل جديد).

التقويم
1 أبريل - 1 يونيو

 إختر ما ينطبق عليكإن كنت من الطلبة
 الدارسين داخل السلطنة أو خارجها

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

إذا كنت من الدارسين داخل السلطنة
 فعليك التأكد من صحة بياناتك الشخصية -وفي 

حالة وجود خطأ يرجى مراجعة المدرسة أو 
المديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية 

والتعليم-،  أما إذا كنت من الدارسين خارج 
السلطنة فعليك إدخال بياناتك الشخصية والمواد 

الدراسية والدرجات، ثم أكمل جميع البيانات 
المطلوبة. 

إحتفظ بالرقم السري.

 تأكد من ترتيبهاحسب ا�فضلية، ثم
 اضغط على زر (حفظ)

إحذف الرغبات التي  لم تحقق شروطها، 
ثم اضغط على زر (حفظ).

أدخل النظام برقم المستخدم والرقم السري.
ومن ثم أدخل رغباتك من البرامج الدراسية

المستوفي لشروطها في اVستمارة اVلكترونية.

ستظهر لك الرغبات التي ال تحقق
 شروطها من حيث المواد الدراسية 

أوالدرجات باللون ا�حمر.

 بإمكانك الدخول للنظا
 قبل إنتهاء مرحلة التسجي

 للتأكد من صحة تسجيلك

10 خطوات عليك إتباعها في نظام القبول ا:لكتروني 
في مرحلة التسجيل
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- الخدمات المقدمة بواسطة التطبيق:
يقــدم تطبيــق الهواتــف الذكيــة الخــاص بمركــز القبــول الموحــد خدمات التســجيل والقبــول للطلبة العمانييــن الحاصلين 

ــه مــن داخــل وخــارج الســلطنة الراغبيــن فــي  علــى دبلــوم التعليــم العــام ومــا يعادل
التقــدم لاللتحــاق بمؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح الداخليــة 

والخارجيــة وإتمــام جميــع ا5جــراءات الالزمــة مثــل:

١. التســجيل فــي نظــام القبــول ا5لكترونــي والحصــول علــى إســم المســتخدم والرقــم 
الســري واســتعادته فــي حــال فقدانــه.

البيانــات الشــخصية وتعديلهــا مثــل (رقــم الهاتــف وفئــة الدخــل ونــوع  إدخــال   .2
وجــدت). إن  ا5عاقــة 

3. إضافــة درجــات المــواد الدراســية وتحميــل الوثائــق المطلوبــة (بالنســبة للطلبــة 
حاملــي الشــهادات الدوليــة وا�جنبيــة)

4. البحث عن البرامج الدراسية التي يستوفي الطالب لشروط االلتحاق بها.

5. تقديــم طلــب االلتحــاق  واالختيــار مــن برامــج مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح الداخليــة 
الخاصــة داخــل الســلطنة والبعثــات والمنــح خــارج الســلطنة. العالــي  التعليــم  لمؤسســات 

6. حذف وإضافة البرامج الدراسية خالل مراحل فتح النظام المختلفة.

7. مشاهدة عروض البرامج الدراسية بعد ظهور نتائج الفرز.

8. قبول ورفض عروض البرامج الدراسية.

9. معرفة التواريخ المهمة لفترات القبول والتسجيل.

10. الوصول إلى الموقع ا5لكتروني وحسابات التواصل ا5جتماعي الخاصة بالمركز.

- الفئات المستفيدة من التطبيق:
الطلبــة العمانييــن الحاصليــن علــى دبلــوم التعليــم العــام ومــا يعادلــه مــن داخــل وخــارج الســلطنة الراغبيــن فــي التقــدم 

لاللتحــاق بمؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة، والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة.

تطبيق (التحق) للهواتف الذكية
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القائمة الرئيسية:
1. شبكات التواصل ا5جتماعي للمركز.

2. إتصل بنا.
3. خدمات المركز

4. ا�خبار (أخبار، إعالنات،إشعارات)
5. عن المركز، تطبيق الهواتف الذكية، هدف التطبيق.

 خدمات المركز:
أ)  التسجيل في نظام القبول الموحد، والدخول إلى صفحة 

التسجيل.

صفحة التسجيل/ الدخول
1. اضغط على زر (سجل هنا)، للتسجيل في نظام القبول 

الموحد، والحصول على الرقم السري.
2. إذا كنت مسجل مسبقV، يمكنك الولوج إلى النظام 

بإستخدام رقم المستخدم والرقم السري.
3. زر الرجوع.

صفحة التسجيل
1. اختر مكان الدراسة.

2. اختر نوع الشهادة، ومن ثم عليك استكمال باقي البيانات 
الشخصية

3. الرجوع للصفحة السابقة.
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اختيار البرامج الدراسية
• يمكنك التعرف على البرامج الدراسية بإحدى الطرق التالية:

1. نوع البعثة (برامج حكومية/ بعثات داخلية/ بعثات خارجية/ منح 
داخلية/ منح خارجية)

2. نوع التخصص.

لوحة التحكم
1. التأكد وإدخال البيانات 

الشخصية.
2. مشاهدة درجات المواد 

الدراسية.
3. إدخال البرامج الدراسية.

4. مشاهدة العرض.

5.  الرجوع للقائمة 
الرئيسية.

@ بالنسبة للطلبة الدارسين 
خارج السلطنة فعليهم 

الدخول في الصفحة 
المخصصة لهم

البرامج المستوفاة
1. يمكن اختيار البرنامج المفضل 

لديك بالضغط على (@).
2. يمكنك ترتيب قائمة البرامج 
بالضغط على صفحة إعادة 

ترتيب البرامج.

إعادة ترتيب البرامج
• يمكنك تغيير ترتيب البرامج الدراسية عن طريق:

1. تصاعديV أو تنازليV بإستخدام (   ) أو (   ).
2. جدول أرقام البرامج الدراسية.

3. إعادة ترتيب البرامج بالضغط على البرامج وتحريكها ل�على 
وا�سفل.

4. بعد ا5نتهاء من ترتيب البرامج الدراسية عليك الضغط على (إرسال).
5. تقرير البرامج التي تم اختيارها.
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كيــف ترتــب اختياراتــك مــن البرامــج المطروحــة مــن ِقبــل مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح 
والخارجيــة؟ الداخليــة 

ــي  ــة، حيــث صمــم نظــام القبــول ا0لكترون ــب البرامــج الدراســية التــي ترغــب فــي دراســتها حســب ا:فضلي يجــب أن ترت
0عطائــك أفضــل االختيــارات المســتحق لهــا مــن قائمــة اختياراتــك.  

مثــال: خالــد يتمنــى أن يصبــح مهندســJ معماريــJ فــي المســتقبل، ولذلــك يركــز خالــد عنــد ترتيبــه للبرامــج الدراســية 
فــي النظــام علــى التقــدم للبرامــج الهندســية بمختلــف مؤسســات التعليــم العالــي داخــل الســلطنة والتــي تقــدم هــذا 

التخصــص، با0ضافــة إلــى التقــدم إلــى البعثــات والمنــح الخارجيــة لتخصصــات الهندســة.
نورد الجدول التالي الذي يحتوي على أول عشرة اختيارات من االختيارات التي سجلها خالد مرتبة حسب ا:فضلية.

البرامــج الدراســية التــى اختارهــا خالــد والمقاعــد المســتحقة لــه (البيانــات ورمــوز البرامــج الــواردة فــي الجــدول افتراضيــة، 
وهــي للتوضيــح فقــط):             

الجدول (1)

المعدل التنافسي 
لعالمات خالد في 
مواده الدراسية 
حسب شروط 

البرنامج

وضع خالد 
في كل 
برنامج

أدنى معدل 
تنافسي تم 
قبوله في 

البرنامج

عدد 
المقاعد 

المحددة في 
كل برنامج

نوع البرنامج التخصص رمز 
البرنامج ا0ختيار

96.3
غير 

مقبول@@ *97.6 50 بعثة خارجية (دولة 1) هندسة  LA020 1

96.4 مقبول 94.6 100 بعثة خارجية (دولة 2) هندسة  YG004 2

92.3 - 96.2 80 بعثة خارجية (دولة 3) هندسة RC105 3

92.3 - 93.3 80 برنامج حكومي (1) هندسة ML067 4

93.2 - 93.9 50 برنامج حكومي (2) هندسة TF125 5

95.2 - 87.6 40 هندسة بعثة داخلية مؤسسة (1) CL 019 6

96.3 - 89.8 30 بعثة داخلية مؤسسة (2) هندسة RT032 7

96.3 - 83.4 30 بعثة خارجية (دولة 1) علوم ND002 8

96.3 - 77.5 50 برنامج حكومي (1) علوم KC602 9

94.0 - 95.4 50 بعثة داخلية مؤسسة (1) علوم CD193 10

@ أدنى معدل تنافسي تم قبوله في البرنامج للطالب الذي ترتيبه ( 50 ) في قائمة الطلبة المؤهلين لهذا البرنامج.

@@غيــر مقبــول: بمعنــى أن معــدل خالــد التنافســي(96.3 ) أقــل مــن المعــدل التنافســي eخــر طالــب تــم قبولــه فــي 
 .( البرنامــج(97.6 

-مــن خــالل الجــدول أعــاله يتضــح أن هنــاك ( 100 ) مقعــدf متوفــرf للبرنامــج الثانــي (YG004) و (50) مقعــدf للبرنامــج 
وهكــذا.  (TF125)الخامــس

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أي من البرامج قبل فيها خالد ويجب عرضه عليه؟

ــه،  فســتعرض  الجــواب: بمــا أن البرنامــج (YG004) يســبق بقيــة البرامــج المؤهــل لهــا فــي قائمــة ا:فضليــات الخاصــة ب
ــه ا:دنــى ــة رغبــة مــن رغبات عليــه رغبتــه الثانيــة المتمثلــة فــي هــذا البرنامــج (YG004) وليــس أي

ترتيب االختيارات حسب ا�فضلية للبرامج الدراسية

الرغبة التي قبل بها خالد
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مثــال توضيحــي: نــورد الجدوليــن (3) و(4) اللذيــن يوضحــان آليــة عمــل نظــام القبــول الموحــد للمقارنــة بيــن المتقدميــن 
للبرامــج الدراســية،حيث يحتــوي الجــدول (3) علــى أول خمــس اختيــارات مــن االختيــارات التــي تــم تســجيلها مــن قبــل 
الطلبــة (ناصــر، فاطمــة، أحمــد، عليــاء) ويتضــح مــن خاللــه التبايــن فــي ترتيــب االختيــارات لنفــس البرنامــج، إذ يرغــب ناصــر 
فــي أن يكــون البرنامــج (LA001) متصــدر لقائمــة إختياراتــه :نــه يحلــم با0لتحــاق بــه ويمثــل أفضــل الرغبــات لديــه، بينمــا 
رغبــت فاطمــة فــي أن يكــون نفــس هــذا البرنامــج رغبتهــا الثالثــة وذلــك :نهــا ترغــب فــي برنامــج (ML067) أكثــر وفــي 
حالــة عــدم قبولهــا فيــه فإنهــا ترغــب فــي برنامــج (YG004)، وفــي حالــة عــدم قبولهــا أيضــJ فــي إختيارهــا الثانــي فإنهــا 

ترغــب فــي البرنامــج (LA001) وهكــذا بالنســبة :حمــد وعليــاء مرتبــة حســب ا:فضليــة لــدى كل منهــم.
(البيانات ورموز البرامج الواردة في الجدول افتراضية، وهي للتوضيح فقط):

الجدول ( 3)

أمــا الجــدول (4) يوضــح بمثــال طريقــة عمــل نظــام القبــول ا0لكترونــي فــي ترتيــب المتقدميــن ” قائمــة ا0ســتحقاق“، 
حســب أعلــى معــدل تنافســي فــي كل برنامــج، كمــا يوضــح اعــداد المقاعــد المتوفــرة فــي كل برنامــج.

 (الجدول 4)

LA001  ترتيب الطلبة في برنامجML067 ترتيب الطلبة في برنامجYG004 ترتيب الطلبة في برنامج

عدد المقاعد المتوفرة (4)عدد المقاعد المتوفرة (1)عدد المقاعد المتوفرة (2)
اسم 

الطالب

المعدل 

التنافسي 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

اسم

 الطالب

المعدل 

التنافسي 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

اسم 

الطالب

المعدل 

التنافسي 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

992فاطمة@884ناصر@901أحمد@

985أحمد@871فاطمة851ناصر@

972ناصر@854أحمد803فاطمة

903علياء@832علياء784علياء

ناصر

البرنامج

LA001
YG004
RC105
ML067
TF125

المعدل التنافسي 
للطالب

85
97
90
88
80

الطالب
رقم 

االختبار
1
2
3
4
5
**
40

أحمد

البرنامج

LA001
RC105
TF125
ML067
YG004

المعدل التنافسي 
للطالب

90
92
81
85
98

فاطمة

البرنامج

ML067
YG004
LA001
TF125
RC105

المعدل التنافسي 
للطالب

87
99
80
82
95

علياء

البرنامج

RC105
ML067
YG004
LA001
TF125

المعدل التنافسي 
للطالب

87
83
90
78
90

ترتيب ا$ستحقاق للمقاعد الدراسية ( طريقة القبول 
أو تخصيص المقاعد الدراسية)
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TF125  ترتيب الطلبة في برنامجRC105 ترتيب الطلبة في برنامج
عدد المقاعد المتوفرة (1)عدد المقاعد المتوفرة (5)

المعدل التنافسي اسم الطالب
للطالب

رقم 
المعدل التنافسي اسم الطالباختيار الطالب

للطالب
رقم 

اختيار الطالب

955فاطمة@925علياء@
922أحمد824فاطمة@

903ناصر813أحمد@
871علياء805ناصر@

الطلبة الذين من الممكن أن يقبلوا في البرنامج حسب عدد المقاعد.

بمــا أن النظــام يعطــي الطالــب أفضــل اختيــار فــإن عمليــة الفــرز؛ بعــد أن تمــت عمليــة ترتيــب جميــع المتقدميــن فــي قائمــة 
ترتيــب ا0ســتحقاق ســتكون كالتالي:

فرز برنامج: LA001 – المقاعد المتوفرة (2)
المقعد (ا:ول):

- أحمــد ســيحصل علــى المقعــد االول فــي هــذا البرنامــج :نــه الطالــب الحاصــل علــى المعــدل التنافســي ا:علــى مــن بيــن 
الطلبــة المتقدميــن فــي هــذا البرنامــج. 

المقعد (الثاني):

- ناصــر ســيحصل علــى المقعــد الثانــي فــي هــذا البرنامــج :نــه الطالــب الــذي يلــي أحمــد فــي المعــدل التنافســي لهــذا 
البرنامــج.

فرز برنامج: ML067 – المقاعد المتوفرة (1)
المقعد (ا:ول):

- نظــرا لتوفــر مقعــد واحــد فــي برنامــج (ML067) وقــد تــم الغــاء الطالــب ناصــر مــن قائمــة ا0ســتحقاق لهــذا البرنامــج بعــد 
أن حصــل علــى اختيــاره ا:ول (LA001) فــإن هــذا المقعــد ســوف يعطــى للطالــب الــذي يليــه فــي قائمــة ا0ســتحقاق.

- إذا ستحصل فاطمة على المقعد ا:ول في هذا البرنامج. 

فرز برنامج YG004– المقاعد المتوفرة (4)، وبرنامج TF125– المقاعد المتوفرة (5)
- نظــرا لتوفــر أربــع مقاعــد فــي برنامــج (YG004) ، وتوفــر خمســة مقاعــد فــي برنامــج (TF125) ، تــم الغــاء الطلبــة (ناصــر، 
فاطمــة، أحمــد) مــن قائمــة هذيــن البرنامجيــن لحصولهــم علــى برامــج أعلــى وأفضــل حســب اختيارهــم، وســتعطى 
عليــاء اختيارهــا الثالــث (YG004) ،ولعــدم وجــود أي طالــب فــي ترتيــب قائمــة ا0ســتحقاق للبرنامــج(TF125)  فــإن هــذه 
المقاعــد ســتبقى شــاغرة وســوف يتــم ا0عــالن عنهــا للطلبــة فــي الفــرز الــذي يليــه كشــواغر ليقــوم -مــن يرغــب مــن 

الطلبــة الذيــن لــم يحصلــوا علــى عــروض المقاعــد الدراســية فــي الفــرز ا:ول- بالتســجيل فــي هــذا البرنامــج.
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بعــد إنتهــاء مرحلــة التســجيل، ســيقوم المركــز فــي بدايــة شــهر يوليــو با5عــالن عــن نتائــج الفــرز التجريبــي وذلــك بنــاًء 
علــى البرامــج الدراســية التــي اختارهــا الطلبــة ونتائجهــم فــي امتحانــات الفصــل الدراســي ا�ول.  ويهــدف هــذا ا5جــراء إلــى 
تعريــف الطالــب بالبرنامــج الدراســي الــذي يمكــن أن يقبــل بــه بنــاء علــى ترتيبــه مــن االختيــارات ممــا سيســاهم فــي زيــادة 
وعــي الطلبــة حــول أهميــة الحــرص علــى ترتيــب البرامــج الدراســية فــي النظــام ا5لكترونــي ترتيبــV واعيــV وبمشــاركة ولــي 

ا�مــر، �ن النظــام مصمــم علــى إعطــاء الطالــب أفضــل برنامــج دراســي يســتحقه حســب ترتيبــه مــن االختيــارات. 

لــذا يتوقــع أن معرفــة الطالــب وولــي أمــره لنتيجــة القبــول فــي الفــرز التجريبــي بوقــت مبكــر عــن النتيجــة النهائيــة، ســتحد 
مــن حــاالت الطلبــة الذيــن يســيؤون ترتيــب اختياراتهــم مــن البرامــج الدراســية، ويتقدمــون إلــى المركــز بعــد ذلــك بطلــب 

إعــادة ترتيــب االختيــارات، والــذي يتعــذر معالجتــه بســبب غلــق النظــام.

علمــV بــأن نتيجــة القبــول فــي الفــرز التجريبــي ال تعنــي بالضــرورة أنهــا النتيجــة النهائيــة للطالــب، ولكــن يعتمــد ذلــك علــى 
عــدة عوامــل علــى ســبيل المثــال:

- إحراز الطالب لنتيجة مساوية أو أفضل في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

- االحتفاظ بنفس ترتيب البرامج الدراسية المدخلة في مرحلة التسجيل.

- درجات الطالب مقارنة بالمتقدمين اqخرين لنفس البرامج الدراسية.

علمV بأنه ستتوفر للطالب فرصة أخرى لتغيير البرامج التي اختارها وذلك بعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام.

نصيحة: 
- عــدم حصولــك علــى الرغبــة ا�ولــى فــي الفــرز التجريبــي، ال يعنــي أنــه لــن تتــاح لــك الفرصــة فــي الفــرز النهائــي للتنافــس 

عليهــا، لــذا تجنــب حــذف الرغبــات ا�علــى فــي المرحلــة القادمــة إذا كنــت واثقــV مــن إنهــا تمثــل ا�فضليــة بالنســبة لــك.

- استثمر نتائج الفرز التجريبي في مراجعة اختيارك حسب رغباتك ونتائجك في دبلوم التعليم العام.

حســم التعــادل: المعيــار الــذي تحــدده مؤسســة التعليــم العالــي للمفاضلــة فــي عمليــة قبــول الطلبــة  فــي حالــة 
تنافســية متســاوية. حصولهــم علــى معــدالت 

مثــال: آخــر خمســة طلبــة فــي برنامــج الهندســة يتنافســون علــى آخــر مقعــد دراســي متوفــر  وهــم متســاوون 
فــي المعــدل التنافســي، وحســم التعــادل فــي هــذا البرنامــج هــو الدرجــة اTعلــى فــي مــادة الرياضيــات البحتــة، 
تليهــا أعلــى درجــة فــي مــادة اللغــة اGنجليزيــة، وعليــه يتــم قبــول الطالــب الحاصــل علــى أعلــى درجــة فــي مــادة 
ــة تســاوي أعلــى إثنيــن مــن الخمســة فــي نتائــج مــادة الرياضيــات البحتــة، يتــم  الرياضيــات البحتــة ، وفــي حال

النظــر لنتيجــة مــادة اللغــة اGنجليزيــة.

ثاني^: عرض نتائج الفرز التجريبي
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ــب فرصــة أخــرى لتغييــر البرامــج التــي اختارهــا فــي  ــج النهائيــة ســتتوفر للطال • فــي شــهر يوليــو وبعــد اســتالم النتائ

ــه  مرحلــة التســجيل والتــي كانــت مــن (1/ إبريــل- 1/يونيــو/2020م)، وســيكون هــذا هــو الترتيــب النهائــي الختيارات
ــي). (طلــب االلتحــاق النهائ

• علــى الطلبــة الذيــن يجلســون 5متحانــات الــدور الثانــي، والطلبــة الذيــن تصــدر نتائجهم متأخــرة القيام بتغييــر رغباتهم 
مــن البرامــج – إذا رغبــوا فــي ذلــك- فــي هــذه الفتــرة (شــهر يوليــو) �نــه لــن تكــون لهــم فرصــة لتغييرهــا بعــد ظهــور 

نتائجهــم النهائيــة.

• علــى الطلبــة ا5طــالع بدقــة علــى جميــع تفاصيــل التعديــالت والمســتجدات في البرامج الدراســية في الموقــع ا5لكتروني 

للمركــز إن وجدت.

 (R) مــن هاتفــك النقــال إلــى الرقــم (90190) بكتابــة الحــرف (SMS) فــي حالــة فقدانــك الرقــم السري،إرســل رســالة نصيــة •
وبجــواره الرقــم المدنــي وســوف تســتلم بعــد ذلــك رســالة نصيــة مــن المركــز تــزودك بالرقــم الســري.

• يجــب علــى الطالــب التحقــق مــن صحــة البيانــات ا�ساســية وكذلــك المــواد الدراســية ونتائجهــا فــي نظــام القبــول 
ا5لكترونــي بمجــرد دخولــه إلــى النظــام مســتخدمV رقــم المســتخدم، والرقــم الســري. 

ــة مشــاهدة البرامــج  ــه التقــدم إليهــا مــن خــالل وصل ــى البرامــج الدراســية التــي يمكن ــب التعــرف  عل • يســتطيع الطال
المســتوفي لشــروطها فــي نظــام القبــول ا5لكترونــي.

• فــي حالــة ظهــور برنامــج باللــون ا�حمــر ولــم تقــم بحذفــه مــن قائمــة إختياراتــك، فلــن يتمكــن النظــام فــي هــذه الحالــة 

مــن حفــظ التعديــل الــذي قمــت بــه.

• ســوف يعــرض عليــك مقعــد فــي البرنامــج الدراســي الــذي يمثــل أعلــى أفضليــة تكــون مســتحقV لهــا ضمــن اختياراتــك، 

لهــذا الســبب رتــب اختياراتــك حســب ا�فضليــة مــن البرامــج الدراســية التــي ترغــب فيهــا بدقــة.

ــم يقومــوا بتحميــل  ــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة إذا ل ــة لدبل ــون علــى الشــهادات المعادل ــة الحاصل • الطلب
نســخة مــن كشــف العالمــات والبطاقــة المدنيــة وشــهادة المعادلــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم - إن تطلــب ذلــك -فــي 

.Vالوقــت المحــدد لذلــك، فلــن يحــق لهــم التنافــس علــى المقاعــد المعروضــة ويعتبــر تســجيلهم الغيــ

• بعــد اســتالم الترتيــب النهائــي لالختيــارات، ســيتم ترشــيح الطلبــة المتقدميــن إلــى البرامــج الدراســية التــي تتطلــب 
إجــراء إختبــارات القبــول أو المقابــالت الشــخصية أو الفحوصــات الطبيــة، وســيتم تحديــد مواعيــد إجــراء االختبــارات بعــد 

ذلــك علــى الموقــع ا5لكترونــي لمركــز القبــول الموحــد.

ثالث^: مرحلة تعديل الرغبات
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شكل (5)

اســتدعاؤك 5جــراء إمتحــان أو مقابلــة فــي برنامــج دراســي مــا، ال يعنــي قبولــك فــي ذلــك البرنامــج أو حصولــك عليــه، 
لــذا فــإن  قبولــك فــي البرنامــج يعتمــد علــى مــا يلــي:

1. نتيجة المقابلة أو االختبار.
2. عدد المقاعد المتوفرة. 

3.  معدلك التنافسي مقارنة بالناجحين اqخرين

10

حفظ

حفظ
خروج

3

4

5

6

7

8

9

1

2

الدخول إلى النظام 
بإستخدام  الرقم المدني 

والرقم السري.

تأكد من صحة بياناتك الشخصية
 ودرجاتك في اVمتحانات النهائية.

إضغط على زر حفظ قبل 
إجراء أي تعديل في ترتيب 

البرامج الدراسية.

إحذف الرغبات التي لم 
تحقق شروطها.

ستظهر لك الرغبات التي 
لم تعد تحقق  شروطها 

من حيث درجات المواد.

إختر من اVعالن الخاص بالبرامج 
الدراسية أو من وصلة البرامج 

المستوفى لشروطها التي ترغب 
في إضافتها إلى قائمة برامجك .

أضف الرغبات الجديدة في
نظام القبول اVلكتروني .

تأكد من ترتيب رغباتك 
حسب ا�فضلية.

إضغط على زر                                       لحفظ 
التعديالت، قم بطباعة صفحة خياراتك، 

ثم اضغط على زر    

 ُيفضل الدخول إلى النظام قبل 
إنتهاء مرحلة تعديل الرغبات 

للتأكد من صحة تسجيلك.

10 خطوات عليك إتباعها في مرحلة تعديل الرغبات

رابع^: البرامج التي تتطلب مقابالت شخصية 
واختبارات قبول
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• بعــد إنتهــاء جميــع المؤسســات مــن إجــراء إختبــارات القبــول والمقابــالت الشــخصية والفحوصــات الطبيــة للبرامــج التــي 
تتطلــب ذلــك، ســيقوم المركــز بفــرز جميــع البرامــج التــي قمــت بإختيارهــا.

• يتــم عــرض المقعــد الدراســي عليــك حســب ترتيبــك فــي قائمــة ا5ســتحقاق (أي أن كل متقــدم مــن المتقدميــن 
المســتحقين ســوف يحصــل علــى عــرض واحــد بمقعــد دراســي واحــد، وهــذا المقعــد ســيكون بنــاء علــى أعلــى رغبــة 
يكــون الطالــب مســتحقV لهــا إعتمــادp علــى نتائــج ا5متحانــات وشــروط المؤسســة المتقــدم إليهــا كل طالــب)، والمقاعــد 

المتوفــرة بــكل برنامــج.

• يتلقــى كل طالــب مقبــول فــي برنامــج مــا- يحتفــظ مركــز 
القبــول الموحــد برقــم هاتفــه النقــال- رســالة نصيــة فــي اليوم 
ــه فيهــا اســم المســتخدم  ــج يوضــح ل ــه النتائ ــذي تعلــن في ال
بــأن   Vعلمــ فيــه.  المقبــول  البرنامــج  ورمــز  المدنــي)  (الرقــم 
خدمــة الرســائل النصيــة القصيــرة خدمــة مســاعدة، وال يتحمل 
ــذا  المركــز مســؤولية عــدم اســتالم الطالــب لهــذه الرســالة. ل
عليــه الولــوج إلــى الموقــع ا5لكترونــي لمركــز القبــول الموحــد 
أو التطبيــق الخــاص بالمركــز و مشــاهدة العــرض فــي نظــام 

القبــول ا5لكترونــي.

للبرنامــج  العــرض  لقبولــك  محــددة  فتــرة  إعطــاؤك  ســيتم   •

الرفــض  أو  بالقبــول  الــرد  لــك وعليــك  المقــدم  (التخصــص) 
واســتكمال إجــراءات التســجيل فــي المؤسســة المقبــول بهــا 
قبــل انتهــاء الفتــرة المحــددة لذلــك، وفــي حالــة حلــول الســاعة 
2:00 بعــد الظهــر بتوقيــت الســلطنة مــن آخــر يــوم محــدد 

لذلــك ولــم يســتلم المركــز ردك، فســوف تفقــد حقــك فــي 
الحصــول علــى المقعــد الدراســي وُيعطــى لطالــب آخــر يكــون 

ــه بعــد ذلــك. ــه ، وال يحــق لــك المطالبــة ب مســتحقV ل

(التخصــص)  البرنامــج  لقبــول  تأكيــدك  عــدم  حالــة  فــي   •

منــك  سيســحب  المحــددة،  الفتــرة  فــي  عليــك  المعــروض 
تلقائيــV وســيتم عرضــه علــى متقــدم آخــر متصــدرp لقائمــة 

البرنامــج. لنفــس  ا5نتظــار 

• تأكــد مــن المواعيــد المحــددة 5ســتكمال إجــراءات التســجيل وتقديــم ا�وراق الثبوتيــة بالمؤسســة التعليميــة التــي 
ُقبلــت بهــا. حيــث أن تأخــرك عــن الموعــد المحــدد ســيحرمك مــن المقعــد الدراســي وســيعاد عرضــه علــى طالــب آخــر 

ــه. مســتحق ل

• عنــد إســتكمالك كافــة إجــراءات القبــول بالمؤسســة المقبــول بهــا، ســتصلك رســالة قصيــرة تفيــد ذلــك ، وعليــك عــدم 

مغــادرة المؤسســة إال بعــد إســتالم تلــك الرســالة، أو الرجــوع إلــى نظــام القبــول للتأكــد مــن حالتــك.

• إذا قــام الطالــب بتســليم أوراقــه للمؤسســة فــي الفتــرة المحــددة لذلــك ولــم تقــم المؤسســة بإســتكمال إجــراءات 
تســجيله إلكترونيــV متســببة فــي إســقاط حقــه فــي المقعــد المعــروض عليــه، تتحمــل المؤسســة فــي هــذه الحالــة 

تكاليــف دراســة الطالــب حســب مميــزات المنحــة أو البعثــة الدراســية.

خامس^: مرحلة ظهور النتائج (الفرز ا'ول)

ز

HEAC :الموسل

رقم المستدم XXX المقعد 
المعروض عليك XXXX بتاريخ  
**/**/**** الرجاء اعتماد المقعد 

من خالل الموقع ا5لكتروني 
للمركز أو إرسال رسالة نصية 
تبدأ بالحرف A متبوعV بالرقم 

السري إلى الرقم  90190 
آخر موعد العتماد المقعد 

واستكمال إجراءات التسجيل 
يوم [  ] **/**/**** قبل الساعة 

2 ظهرp بتوقيت السلطنة
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شكل (6) تقرير فرز برامج الطالب

1. نوع ا5ختيار الذي تقدمت إليه .
2. رقم ترتيب البرنامج في قائمة إختياراتك.

3. رقم الفرز (1 أو 2).
4. رمز البرنامج الذي قمت بإختياره.

5. إسم البرنامج الدراسي .

6. إسم مؤسسة التعليم العالي التي ُيَدرس بها 
البرنامج الدراسي.

7. نوع البرنامج.
8. مؤهل (مستوفي لشروط التقدم للبرنامج أم ال).

9. معدلك التنافسي في ذلك البرنامج.

10. المعدل التنافسي qخر طالب تم قبوله لكل برنامج.

شكل (7)

قائمــة اGنتظــار للبرنامــج: قائمــة بالطلبــة المتقدميــن لبرنامــج مؤهلــون لــه ولــم يقبلــوا فيــه بســبب شــغل العــدد 
�ي ســبب كان، يتــم شــغلها مــن هــذه القائمــة حســب ا�علــى  Vالمحــدد لــه مــن المقاعــد، وفــي حــال شــغور مقاعــد الحقــ

فــي المعــدل
التنافســي مــن الطلبــة الذيــن لــم يعــرض عليهــم أي مقعــد دراســي ســابقا أو عــرض عليهــم مقاعــد دراســية فــي الفــرز 

ا�ول ولكــن لــم يســتكملوا إجــراءات تســجيلهم بهــا.

• ويمكــن للطالــب أن يتعــرف علــى وضعــه فــي نظــام القبــول ا5لكترونــي مــن خــالل الولــوج إلــى وصلــة ”تقريــر فــرز برامــج 

الطالــب“ ، كمــا هــو موضــح فــي (شــكل ”6“) 

معرفة نتيجة الفرز 
بواسطة الموقع 

ا1لكتروني أو استالم 
رسالة نصية قصيرة 
على الهاتف النقال  

أو تطبيق التحق 

اعتماد المقعد عن 
طريق الهاتف النقال

 أو الموقع  
ا1لكتروني أو تطبيق 

إلتحق في الفترة 
المحددة

إستكمال إجراءات 
التسجيل في

 المؤسسة التي ُقِبلَت 
بهـا حسـب ألية 

االستكمال التي تحددها 
وتعلن عنها المؤسسة

عند استكمال كافة 
إجراءات التسجيل

في المؤسسة عليك 
استالم 

ما يثبت ذلك من 
المؤسسة

(4) خطوات عليك إتباعها عند ظهور نتائج القبول
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إذا رغبت في قبول العرض فعليك إتباع إحدى الطريقتين اqتيتين:

ــك  ــي لتأكيــد قبول ــى نظــام القبــول ا5لكترون ــم إل ــي للمركــز www.heac.gov.om ث ــى الموقــع ا5لكترون • الدخــول إل
للعــرض، كمــا يمكــن اعتمــاد العــرض مــن خــالل التطبيــق الخــاص بالمركــز للهواتــف الذكيــة (التحــق).

• إرســل رســالة نصيــة (SMS) مــن هاتفــك النقــال إلــى الرقــم (90190) بكتابــة الحــرف (A) وبجــواره رقمــك الســري بمركــز 
القبــول الموحــد. وســوف تســتلم بعــد ذلــك رســالة نصيــة أخــرى تؤكــد َتلّقــي القبــول الــذي أرســلته بشــكل صحيــح 
وتنــص علــى: ” لقــد قمــت بإعتمــاد العــرض بنجــاح“. وإذا لــم تتلــق رســالة لتأكيــد العــرض مــن المركــز خــالل نصــف ســاعة 

فعليــك الدخــول إلــى نظــام القبــول ا5لكترونــي والتأكــد مــن قبــول العــرض.

مالحظات: 

1. ال يعــد الســفر ســببV فــي عــدم القيــام بــأي إجــراء فــي الوقــت المحــدد لــه، والمركــز غيــر مســؤول فــي حالــة فقــدك �ي 

عــرض دراســي  بســبب الســفر.   

2.  إذا كنــت مــن طلبــة الضمــان ا5جتماعــي وحصلــت علــى بعثــة داخليــة، يجــب عليــك وضــع رقــم الحســاب البنكــي الخــاص 
بــك فــي وصلــة (مشــاهدة وقبــول العــرض) فــي نظــام القبــول ا5لكتروني.

ــق  والمســتندات التــي يفضــل اصطحابهــا عنــد مراجعــة المؤسســة التعليميــة 5ســتكمال إجــراءات  ومــن ضمــن الوثائ
التســجيل هــي: 

1. شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله .

2. نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

3. صور شخصية حديثة.

4. الطلبــة الذيــن ســيقبلون فــي بعثــات الدخــل المحــدود عليهــم تقديــم شــهادة للمؤسســات المقبوليــن بهــا تثبــت 
أنهــم مــن ذوي الدخــل المحــدود با5ضافــة إلــى أيــة أوراق ثبوتيــة أخــرى قــد تطلبهــا المؤسســة.

تســلم الوثائــق التــي تؤكــد حالــة الطالــب اGجتماعيــة ” ذوي الدخــل المحــدود ” للمؤسســة المقبــول بهــا الطالــب 
وليــس لمركــز القبــول الموحد.

 

إعتماد العرض وإستكمال إجراءات التسجيل

وثائق ومستندات

مالحظة: 
المركــز غيــر معنــي بإســتالم أي وثيقــة كتابيــة مــن الطالــب تطلبهــا مؤسســات التعليــم العالــي مثــل الوثائــق 

المذكــورة أعــاله.
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مكان / وسيلة إستكمال إجراءات التسجيلالمؤسسة التعليميةم

البعثات والمنح الخارجية1.
وصلة (خدمات الطالب) في الموقع ا5لكتروني لوزراة التعليم العالي

www.mohe.gov.om 

.2

البعثات الداخلية
(BS برامج) 

1. التوجه إلى المؤسسة المقبول بها الطالب لتسليم المستندات المطلوبة.
2. ومــن ثــم الدخــول علــى وصلــة (خدمــات الطــالب) فــي الموقــع ا5لكترونــي 
الــوزارة. بنظــام  والتســجيل   ،www.mohe.gov.om العالــي  التعليــم  لــوزراة 

.3(SP,SF) البعثات الداخلية
1. يتوجه الطالب إلى المؤسسة التي يرغب بالدراسة بها وفق التخصص 

والمؤهل الدراسي المقبول به لتسليم المستندات المطلوبة.
2. ومــن ثــم الدخــول علــى وصلــة (خدمــات الطــالب) فــي الموقــع ا5لكترونــي 
بنظــام  والتســجيل   ،www.mohe.gov.om العالــي  التعليــم  لــوزراة 

الــوزارة.
.4(PDO) المنح الداخلية

جامعة السلطان قابوس 5.
المحطــة ا5لكترونيــة ( ميــالد) فــي الموقــع ا5لكترونــي لجامعــة الســلطان 

www.squ.edu.om قابــوس  

مبنى الكلية العسكرية التقنية بمرتفعات المطارالكلية العسكرية التقنية 6.

مبنى كلية العلوم الشرعية في الخويركلية العلوم الشرعية 7.

.8
كليات العلوم التطبيقية

وكلية التربية بالرستاق
من خالل صفحة الكترونية تابعه لكليات العلوم التطبيقية عبر الرابط

http://newstd.cas.edu.om 

التوجه إلى أقرب كلية تقنية لمقر سكن الطالبالكليات التقنية 9.

.10
الكليات المهنية والكلية 

المهنية للعلوم البحرية
التوجه إلى أقرب كلية مهنية لمقر سكن الطالب

التوجه إلى أقرب فرع لمقر سكن الطالبكلية عمان للعلوم الصحية 11.

مبنى السنة التأسيسية في مجمع الكليات بالوطيةالطلبة من محافظة مسقط

فرع صحارالطلبة من محافظة شمال الباطنة

فرع الرستاقالطلبة من محافظة جنوب الباطنة

فرع إبراءالطلبة من محافظة شمال الشرقية

فرع صورالطلبة من محافظة جنوب الشرقية

فرع الداخليةالطلبة من محافظة الداخلية

فرع صاللةالطلبة من محافظة ظفار

فرع الظاهرةالطلبة من محافظة الظاهرة

أماكن ووسائل إستكمال إجراءات التسجيل بمؤسسات 
التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح
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ــات االلتحــاق لبرنامــج معيــن، قــد تبقــى بعــض المقاعــد  ــكل المتقدميــن المســتوفين لمتطلب ــم العــروض ل بعــد تقدي
شــاغرة بســبب خلوهــا مــن المتقدميــن أو عــدم قبــول بعــض المتقدميــن لعــروض المقاعــد المقدمــة لهــم، وفــي هــذه 
www.heac.gov.om والتنويــه عنهــا  للمركــز  ا5لكترونــي  الموقــع  الشــواغر علــى  عــن  ا5عــالن  يتــم  الحــاالت ســوف 
بالرســائل النصيــة القصيــرة، لتكــون هــذه المقاعــد متاحــة لجميــع الطلبــة  الذيــن لــم يحصلــوا علــى عــروض الفــرز ا�ول أو 

حصلــوا علــى عــروض لمقاعــد دراســية ولكــن لــم يســتكملوا اجــراءات تســجيلهم بهــا.

• يجوز لك في هذه المرحلة أن تتقدم للمقاعد الشاغرة 
1. إذا قمت بالتسجيل سابقا بنظام القبول الموحد.

2. لم تقم بالتسجيل سابقV في النظام.
3. لم تحصل على عرض لمقعد دراسي في الفرز ا�ول. 

• إذا كنت من الطلبة الذين سبق لهم التسجيل بنظام القبول، فاتبع ا5جراءات التالية:

1. لتعديل إختياراتك يمكنك إضافة البرامج التي ترغب في التقدم إليها إلى إختيارات الفرز ا�ول.  

2. اختر من البرامج الشاغرة التي تكون مستوفيا لشروط ومتطلبات االلتحاق بها

3. 5دخــال البرامــج التــي اخترتهــا مــن الشــواغر، يجــب عليــك ضغــط زر إدراج فــي المــكان الــذي ترغــب إدراج البرنامــج فيــه 
حســب ترتيــب ا5ختيــار.

4. إحفظ البرامج بالضغط على زر (حفظ).

5. تأكــد مــن عــدم ظهــور أي رمــز برنامــج باللــون ا�حمــر، وإال فيجــب التنبــه للخطــأ وإصالحــه، �ن النظــام لــن يتمكــن مــن 
حفــظ التعديــالت التــي قمــت بهــا فــي حالــة إنــك لــم تقــم بحذفــه.

وصورة الشاشة أدناه توضح ذلك:

• إذا كنت من الطلبة الذين لم يسبق لهم التسجيل بنظام القبول، فاتبع ا5جراءات التالية:

- قم بالتسجيل بنظام القبول الموحد (يرجى الرجوع للصفحة رقم (16).

شكل ( 8 )

سادس^: مرحلة (الفرز الثاني)
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- اختــر البرامــج المســتوفي لشــروطها التــي ترغــب بدراســتها مــن البرامــج الشــاغرة المعلــن عنهــا فقــط، وقــم بوضعهــا 
مرتبــة حســب ا�فضليــة لديــك فــي القائمــة المحــددة.

1. خدمة التظلمات 

تختــص بالنظــر فــي تظلمــات الطلبــة المقدمــة للمركــز، وتضــم هــذه اللجنــة مختصيــن مــن خــارج وزارة التعليــم العالــي 
يتــم تكليفهــم بقــرار وزاري للنظــر فــي تظلمــات الذيــن يعتقــدون بــأن المركــز لــم يكــن منصفــV معهــم أو أن شــكاويهم 

لــم تحســم مــن قبــل مركــز القبــول الموحــد.

وتهــدف إجــراءات التظلــم إلــى ضمــان توفيــر الشــفافية والعدالــة والمعاملــة المنصفــة لــكل متقــدم ليــدرك الجميــع بــأن 
هــذه ا5جــراءات ال يقصــد بهــا وضــع قواعــد خاصــة لبعــض المتقدميــن دون ســواهم، بــل لقــد وضعــت قواعــد هــذا النظــام 
 Vــع المتقدميــن قــد أحيطــوا علمــ ــع المتقدميــن علــى قــدم المســاواة، وبمــا أن جمي ــة جمي فــي ا�ســاس لضمــان معامل
بهــذه القواعــد ســلفV فهــي لذلــك يجــب أنُ تطبــق علــى الجميــع وال يمكــن تعديلهــا نــزوالً عنــد رغبــة بعــض المتقدميــن. 

وفي حالة وجود تظلم ننصحك با5لتزام بالمواعيد التالية حتى يقبل طلب التظلم:

يجــب أن ُيقــدم التظلــم إلكترونيــV عــن طريــق ا5ســتمارة ا5لكترونيــة الموجــودة فــي الموقــع ا5لكترونــي للمركــز فــي وصلــة 
.Vأو ورقيــ V(خدمــات القبــول المســاندة)، ولــن ينظــر فيــه إن كان شــفهي

يتم إبالغ الطالب المتظلم بقرار لجنة التظلمات عن طريق الرسالة النصية القصيرة.

خدمات القبول المساندة 

م

1

2

3

نوع التظلم

التظلم بشأن تعديل الرغبات من 
البرامج الدراسية

التظلم بشأن عروض المقاعد 
الدراسية للفرز ا�ول

التظلم بشأن عروض المقاعد 
الدراسية للفرز الثاني

فترة تقديم الطلب

خالل خمسة أيام بعد انتهاء 
الفترة المحددة لتعديل الرغبات.

خالل خمسة أيام بعد اVعالن عن 
نتائج الفرز ا�ول.

خالل خمسة أيام بعد اVعالن عن 
نتائج الفرز الثاني.
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- ويتــاح للجميــع التقــدم لعــدد (5) اختبــارات مــن البرامــج الدراســية، ســواء تقــدم إليهــا الطالــب مســبقV فــي قائمــة 
Vاختياراتــه أم لــم يتقــدم إليهــا ســابق

3. خدمة استعادة المقعد

• يجــوز للمركــز دراســة الطلبــات التــي تــرد إليــه (علــى أن ُتقدم إلكترونيV) بشــأن إســتعادة المقاعد الدراســية التي ســحبت 
مــن المتقــدم ســواًء بســبب رفضــه للعــرض، أو عــدم  إســتكمال إجــراءات التســجيل بالمؤسســة التعليميــة التــي ُقبــل 
بهــا فــي الفتــرات المحــددة لذلــك، أو فــي حــال انســحابه منــه. حيــث ســيقوم المركــز بالتواصــل مــع الطلبــة الذيــن فقــدوا 
مقاعدهــم –دون غيرهــم- عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة بشــأن موعــد تقديــم طلبــات اســتعادة المقعــد، بعــد الفــرز 

الثاني.

• وســيتم دراســة هــذه الطلبــات إذا توفــرت مقاعــد شــاغرة فــي البرنامــج، وأن يســمح نظــام المؤسســة بالتحــاق الطالــب 

فــي تلــك الفتــرة.

علمــV بأنــه إذا تمــت الموافقــة علــى طلــب ا5ســتعادة ولــم يكمــل الطالــب إجــراءات التســجيل بالمؤسســة   التعليميــة فــي 
الوقــت الجديــد المحــدد، يســقط حقــه فــي إســتعادته مــرة أخــرى.

2. خدمة إساءة اGختيار

ــوا علــى  ــات الخارجيــة وحصل ــن اســتكملوا إجــراءات تســجيلهم فــي البعث ــة الذي ــة  -ماعــدا الطلب ُيمكــن لجميــع الطلب
حزمــة الســفر- مــن التقــدم بطلــب إســاءة ترتيــب ا5ختيــار. حيــث ســيتاح التقــدم بطلــب الخدمــة بعــد إنتهــاء مرحلــة 

اســتكمال  إجــراءات التســجيل للفــرز ا�ول

ومن شروط تقديم الطلب:

- أن يكــون معــدل الطالــب التنافســي فــي البرنامــج الــذي يرغــب بالتقــدم إليــه مــن خــالل هــذه الخدمــة  أعلــى أو مســاٍو 
qخــر طالــب تــم قبولــه فــي الفــرز ا�ول.

- توفر مقعد شاغر بذلك البرنامج .

ــك البرنامــج،  ــه فــي حــال تقــدم عــدد مــن الطلبــة لبرنامــج مــا أعلــى مــن عــدد المقاعــد الشــاغرة المتوفــرة بذل علمــV بأن
فســيتم قبــول الطلبــة ا�علــى فــي المعــدل التنافســي.
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ارسل رسالة نصية (SMS) بأحد الخدمات أدناه من هاتفك النقال إلى رقم (90190).

نموذج الرسالة الرمز وصف الخدمة م

H H Help
قائمة الخدمات المتوفرة

(يتم إرسال جميع الخدمات عن 
طريق خدمة الرسائل القصيرة)

1

I I Information عنوان مركز القبول الموحد 2

 رقم الجوال رقم الجلوس رقم البطاقة المدنية
GH   xxxxxx          xxxx        xxxxx

GH Get HEAC 
Number

 الحصول على رقم التسجيل
بالمركز 3

الرقم السري
PI xxxxxxxxx

PI Personal 
Information

 الحصول على معلومات الطالب
 الشخصية كا5سم وتاريخ الميالد

 والجنس
4

رقم الضمان   الرقم السري
AS   xxxxxxx       xxxxx

AS Add Social 
security number تسجيل رقم الضمان ا5جتماعي 5

الرقم السري
S xxxxxxxxxxxx

S View Social Sec معرفة رقم الضمان ا5جتماعي 6

الرقم السري
DS xxxxxxxxxxxx

DS Delete Social 
Sec حذف رقم الضمان ا5جتماعي 7

الرقم السري
AL xxxxxxxxxxxx

AL Add Low income تحديد حالة الدخل المحدود 8

الرقم السري
VL xxxxxxxxxxxx

VL View Low 
income عرض حالة الدخل المحدود 9

الرقم السري
DL xxxxxxxxxxxx

DL Delete Low 
income حذف حالة الدخل المحدود 10

 رقم الجوال الرقم السري رقم البطاقة المدنية
CG   xxxxxx          xxxxxxx        xxxxx

CG Change GSM 
number 11 تغيير رقم الهاتف النقال

رموز البرامج                 الرقم السري   
RP  xxxxxxx     xxxxx ٫ xxxxx ٫ xxxxx 

٫٫...
RP Register 

Programs تسجيل البرامج الدراسية 12

ترتيب البرنامج رمز البرنامج المراد إدراجه الرقم السري
IP   xxxxxxx      xxxxx       #2 

IP Insert Programs إدراج البرامج الدراسية 13

رمز البرنامج المراد إلغاؤه    الرقم السري
DP   xxxxxxx               xxxxx

DP Delete Programs  إلغاء تسجيل البرامج الدراسية
Vالمسجلة سابق 14

رمز البرنامج الجديد رمز البرنامج القديم الرقم السري
CP   xxxxxx      xxxx        xxxxx

CP  Change
Programs إعادة ترتيب البرامج الدراسية 15

 رقم البطاقة المدنية
R xxxxxxxxxxxx

R  Registration
Number طلب الرقم السري في حال فقدانه 16

خدمات الرسائل النصية القصيرة
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نموذج الرسالة الرمز وصف الخدمة م

الرقم السري
P xxxxxxxxxxxx

P Programs  تزويد الطالب بقائمة البرامج
الدراسية التي اختارها 17

الرقم السري
VS xxxxxxxxxxxx

VS Social
Security Status

 تأكيد حالة الضمان ا5جتماعي
المسجل 18

الرقم السري
G xxxxxxxxxxxx

G Grades ا5ستفسار عن قائمة العالمات 19

الرقم السري
O xxxxxxxxxxxx

O  Offered
Programs معرفة نتيجة العرض 20

الرقم السري
A xxxxxxxxxxxx

A Accept Offer تأكيد قبول العرض 21

رمز البرنامج
C xxxxxxxxxxxx

C Criteria  ا5ستفسار عن شروط البرامج
الدراسية 22

الرقم السري
EP xxxxxxxxxxxx

EP  Find Eligible
Program

 ا5ستفسار عن البرامج
المستوفي شروطها 23

الطلبة الواردة بياناتهم من وزارة التربية والتعليم عليهم 
التأكد من صحة بياناتهم الشخصية  وفي حالة وجود أي 

خطأ عليهم مراجعة المديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة 
التربية والتعليم.

   مالحظة : 

• عند   كتابة   الرسالة   يجب   ا5نتباه   إلى   ترك   فراغ   واحد   بين   كل   رمز   أو   بيانات   حسب   ماهو   موضح   في   الجدول . 

• يتلقــى   الطالــب   رســالة ردا   علــى   كل   رســالة   خدمــة   يرســلها   ســواء   بشــكل   صحيــح   أم   خاطــئ   بعــد   بضعــة   دقائــق   علــى  
 رقــم   الهاتــف   المســجل   فــي   نظــام   القبــول   ا5لكترونــي،   وإذا   لــم   يســتلم   الطالــب   إفــادة   فيعنــي   أن   النظــام   لــم   يســتلم  

 الرســالة   فعليــه   المحاولــة   مــرة   أخــرى

  @@  علما   أن   قيمة   الرسالة   الواحدة   تكلف   75   بيسة  . 
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مؤسسات التعليم العالي 
الحكومية والبعثات والمنح 

الخارجية والداخلية
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على جميع المتقدمين للبعثات الدراسية الخارجية االلتزام باTحكام العامة اuتية بعين االعتبار: 
ــذي ســوف يحصــل عليــه  ــى (فــي البرنامــج ال ــة الجامعيــة ا�ول • البعثــة الدراســية هــي فقــط لدراســة البكالوريــوس) المرحل

الطالــب مــن خــالل مركــز القبــول الموحــد.
• تــم تصنيــف البرامــج الدراســية وتقســيمها بنــاًء علــى التخصصــات العامــة) المجــال الدراســي (التــي ينتمــي إليهــا كمــا وردت 
فــي وثيقــة البرامــج للهيئــة العمانيــة لالعتمــاد ا�كاديمــي، وخصصــت رمــوز لــكل برنامــج فــي الدليــل. يتألــف كل رمــز عــادة 
علــى برنامــج واحــد او أكثــر ضمــن المجــال المعرفــي.  والجديــر بالذكــر بــأن مســمى التخصــص الدقيــق الــذي يحصــل عليــه 
ــة وأخــرى وقــد تصنــف بعــض المؤسســات التخصصــات الدقيقــة تحــت مجــال  ــب قــد يختلــف مــن مؤسســه تعليمي الطال
معرفــي مختلــف عمــا هــو موضــح فــي دليــل الطالــب، لذلــك علــى الطالــب البحــث فــي الموقــع االلكترونــي للمؤسســة التــي 
ــك التخصــص  ــة بمحتــوى الدراســة فــي ذل ــى بين ــذي يرغــب بدراســته حتــى يكــون عل يرغــب بالدراســة بهــا والتخصــص ال

والمســمى لــه فــي تلــك المؤسســة ومســمى الدرجــة العلميــة التــي ســيحصل عليهــا.
• تســعى وزارة التعليــم العالــي إلــى مواصلــة تحســين إجــراءات الحصــول علــى البعثــات الدراســية ولهــا الحــق فــي مراجعــة 
ــا لضمــان التقــدم  معاييــر ا�هليــة بشــكل دوري لبرامجهــا الدراســية وتعديــل هــذه المتطلبــات إذا مــا اعتبــر ذلــك ضروري

ا�كاديمــي و / أو تســهيل فــرص الحصــول علــى البعثــة الدراســية لجميــع المتقدميــن.
ــدول  ــف ال ــوزارة فــي مختل ــي ال ــات مــن ممثل ــى بحــوث و توصي ــاًء عل ــات بن ــات و الشــروط لبرامــج البعث ــم وضــع المتطلب • ت
لبرامــج االبتعــاث للمرحلــة الجامعيــة ا�ولــى. (يرجــى مالحظــة أنــه عندمــا يتــم االعتــراف بمؤسســة للتعليــم العالــي مــن 
قبــل وزارة التعليــم العالــي فــي الســلطنة، فإنــه ال يعنــي بالضــرورة اعتمادهــا كمؤسســة البتعــاث الطلبــة مــن قبــل وزارة 

ــي). التعليــم العال
• اشــتراطات البعثــة الخارجيــة هــي الحــد ا�دنــى مــن متطلبــات التنافــس للبعثــة الخارجيــة، و هــذا يعنــي أن مؤسســات 
التعليــم العالــي المحــددة قــد تكــون لديهــا متطلبــات إضافيــة للدخــول، وبالتالــي ال يمكــن لــوزارة التعليــم العالــي ضمــان 

قبــول الحاصليــن علــى البعثــة الدراســية للبرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام الطالــب الحاصــل علــى البعثــة باختيارهــا. 
ــي، مــن خــالل ممثليهــا فــي الخــارج (الملحقيــات الثقافيــة جهــات االشــراف) ، اختيــار المؤسســة  ــوزارة التعليــم العال • يحــق ل
التعليميــة المناســبة لــكل الطلبــة الحاصليــن علــى البعثــات الدراســية بنــاًء علــى عــدة أســس منهــا، قــدرات الطالــب، وقــوة 
/ تصنيــف المؤسســة فــي مجــال معيــن، وموقــع المؤسســة، والمتطلبــات الخاصــة بتلــك المؤسســة التعليميــة، مــع العلــم 

بانــه يوجــد عــدد محــدود مــن المقاعــد فــي بعــض البرامــج. 
• علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي إعــداد هــذا الدليــل لكــي يكــون علــى مســتوى عــاٍل مــن الدقــة ، قــد تطــرأ بعــض 
المســتجدات للبرامــج االكاديميــة المطروحــة فــي الدليــل و التــي تســتوجب ا5عــالن عنهــا فــي حينــه عبــر موقــع مركــز القبول 

.www.heac.gov.om)) الموحــد
• يخضــع الطلبــة الحاصلــون علــى البعثــات لقانــون البعثــات، و يتوقــع مــن الطلبــة المبتعثيــن االلمــام بهــذا القانــون و 

.((www.mohe.gov.om الــوزارة  موقــع  مــن  عليــه  االطــالع  يمكنهــم 
• يحــق للــوزارة ان تقــوم بمتابعــة الطالــب أكاديميــا وســلوكيا خــالل فتــرة البعثــة الدراســية، و يجــب علــى الطالــب إنهــاء 
متطلبــات المؤهــل خــالل الفتــرة المطلوبــة و المحــددة مــن قبــل المؤسســة التعليميــة التــي يــدرس بهــا الطالــب المبتعــث. 
• لغــة الدراســة فــي جميــع دول االبتعــاث هــي اللغــة ا5نجليزيــة، باســتثناء ألمانيــا والتــي تكــون الدراســة فيهــا باللغــة ا�لمانيــة 

و فرنســا و التــي تكــون الدراســة فيهــا باللغــة الفرنســية.
• ينصــح الطلبــة الراغبــون فــي التســجيل لبرامــج البعثــات الخارجيــة بإجــراء اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة ا5نجليزيــة خــالل 
 IELTS for) شــهر ابريــل او مايــو 2020 م وذلــك لتجنــب تأخــر االلتحــاق بالدراســة، كمــا ينصــح باختيــار امتحــان اللغــة

UKVI) وذلــك لضمــان تحقيقــه لمتطلــب اللغــة لجميــع دول االبتعــاث. 

•علــى الطلبــة الحاصليــن علــى نتيجــة اختبــار االيلتــس رفــع النتيجــة خــالل فتــرة التســجيل بنظــام البعثــات االلكترونــي بعــد 

ظهــور نتائــج الفــرز ا�ول فــي شــهر أغســطس 2020 م، علمــV بــأن الطالــب الــذي لــم يقــم باختبــار االيلتــس قــد ال يســتطيع 
بــدء برنامجــه ا�كاديمــي فــي الوقــت المناســب.

•يشــترط علــى الطلبــة، إضافــة لمتطلبــات التنافــس المذكــورة فــي كل بــاب مــن هــذا الدليــل تحقيــق مســتوى 5.5 علــى 

البعثات الخارجية 
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ــة ( ايلتــس ) قبــل إلحاقهــم بالمؤسســات االكاديميــة  خــارج الســلطنة  ا�قــل فــي اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة ا5نجليزي
ــة.  للبرامــج التــي تــدرس باللغــة ا5نجليزي

• ســوف يلتحــق الطلبــة غيــر الحاصليــن علــى مســتوى (5.5) علــى ا�قــل فــي اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة ا5نجليزيــة 
(IELTS) ببرنامــج اللغــة ا5نجليزيــة داخــل الســلطنة لمــدة 12 شــهرp، وفــي حالــة عــدم تمكــن الطالــب مــن تحقيــق معــدل 
اللغــة المطلــوب فــي الفتــرة المحــددة، ســيتم تعليــق بعثــة الطالــب (وقــف ســريان البعثــة) لمــدة أقصاهــا عــام يقــوم 
الطالــب خاللهــا بتحقيــق معــدل 5.5 فــي اختبــار االيلتــس. وإذا لــم يحصــل الطالــب علــى المعــدل المطلــوب فــي فتــرة 
تعليــق البعثــة المحــدد ســيتم تحويــل بعثتــه الــى داخــل الســلطنة بنفــس المجــال المعرفــي الحاصــل عليــه وفــق الشــروط 

ــوزارة. والضوابــط التــي تقرهــا ال
•  وفي حال طرأت أي مستجدات اخرى بشأن برنامج اللغة سوف يتم ا5عالن عنها في حينه.

•علــى الطلبــة اجتيــاز البرنامــج التأسيســي فــي مــدة أقصاهــا عــام أكاديمــي واحــد، وفــي حــال عــدم تمكــن الطالــب مــن اجتيــاز 
البرنامــج فــي المــدة المحــددة يحــق للــوزارة اتخــاذ االجــراء المناســب وفقــا للقوانيــن والضوابــط المعمــول بها.

• لــن يتمكــن الطلبــة الحاصلــون علــى بعثــة دراســية خارجيــة فــي الفــرز ا�ول، والمســتكملون لطلــب مســتحقاتهم الماليــة 
إلكترونيــV، مــن دخــول المنافســة فــي أي فــرز الحــق.

ــة: الرســوم الدراســية، والتأميــن الصحــي، ورســوم التأشــيرة، وتذكــرة ســفر ســنوية، والمخصــص  ــة الخارجي • تغطــي البعث
الشــهري، وبقيــة البــدالت المنصــوص عليهــا فــي قانــون البعثــات والئحتــه التنفيذيــة، علمــV بأنــه علــى الطالــب المبتعــث 
االلتــزام بالفتــرة المحــددة للبعثــة والحصــول علــى نتائــج مرضيــة، وســيتم متابعتــه أكاديميــV مــن قبــل الملحقيــة الثقافيــة 

.Vوالــوزارة فصليــ
• يجــب علــى الطلبــة الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة عــدم التســجيل لبعثــات أســتراليا نظــرا �ن نظــام التأميــن الصحــي ال 
يغطــي مثــل هــذه الحــاالت، وإذا اتضــح أن الطالــب يعانــي مــن مثــل هــذه ا�مــراض ســوف يتــم نقلهــم إلــى دولــة أخــرى بنــاء 

علــى اخــر معــدل تنافســي تــم قبولــه لنفــس العــام وفــق أنظمــة مركــز القبــول الموحــد.
• التســجيل فــي برامــج دولتــي هولنــدا و بولنــدا يكــون للطلبــة خريجــي شــهادة دبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلهــا مــن 

داخــل الســلطنة فقــط.
• الدراسة في كندا تكون في الفصل الدراسي الثاني من العام االكاديمي  2021/2020( ربيع 2021 ).

• تخلــي الــوزارة مســؤوليتها تجــاه أي طالــب يســجل فــي أي مؤسســة خــارج الســلطنة قبــل اعــالن نتائــج مركــز القبــول الموحــد 
و تســكين الطلبــة مــن قبــل الملحقيــات و جهــات االشــراف. 

•اذا رغــب الطالــب بالتســجيل فــي جامعــة محــددة و اتضــح ان هنالــك فارقــV إضافيــا فــي الرســوم الدراســية، فعليــه أن يســدد 
فــارق الرســوم وفــق مــا تحــدده الدائــرة المختصــة بالــوزارة مقدمــا لطــوال فتــرة الدراســة مــع االلتــزام بدولــة االبتعــاث و المجــال 

المعرفــي بتوجيــه مــن جهــة ا5شــراف. 
• يحــق للــوزارة تغييــر برنامــج الطالــب او جامعتــه إذا اتضــح أن البرنامــج المبتعــث اليــه يتطلــب درجــة جامعيــة اعلــى مــن 

البكالوريــوس ،دون االخــالل بحقــوق الطالــب و معاييــر التنافــس. 
• ال يســمح للطالــب بتغييــر مقــر الدراســة، أو التخصــص، أو المؤسســة التعليميــة بــدون موافقــة الــوزارة فــي جميــع البعثــات، 

كمــا أنــه ملــزم بالدراســة فــي المؤسســة التعليميــة التــي يحصــل منهــا علــى القبــول وتعتمدهــا الــوزارة.

البعثات الخارجية (الطب، طب االسنان، الطب البيطري):

• قــد يخضــع الطلبــة المقبولــون لدراســة الطــب وطــب االســنان والطــب البيطــري وعلــوم الطــب البيطــري لمتطلبــات قبــول 
إضافيــة تضعهــا الجامعــة، وينبغــي علــى الطالــب اجتيازهــا لضمــان الدخــول فــي البرنامــج االكاديمــي (المقابلــة/ االختبــارات 
...الــخ). كمــا أن الــوزارة ال تضمــن اجتيــاز الطالــب لجميــع المتطلبــات الدراســية الموضوعــة مــن قبــل الجامعــات، وعلــى الطالــب 

التأكــد مــن اســتيفائه لمتطلبــات القبــول لتلــك البرامــج والجامعــات إلــى جانــب المتطلبــات العامــة التــي تحددهــا الــوزارة. 
• فــي حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب لمتطلبــات القبــول فــي برامــج الطــب (المقابلــة/ االختبــارات (، فــان الــوزارة غيــر ملزمــة بإيجــاد 
قبــول اخــر للطالــب فــي جامعــة أخــرى او دولــة اخــرى، وعلــى الطالــب اكمــال الدراســة فــي ذات الجامعــة والدولــة فــي احــد 

التخصصــات التــي يقبــل فيهــا عــدا برامــج الطــب. 
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البعثات الخارجية – بعثات مشروع جامعة ُعمان:

• البعثــة الدراســية خاصــة 5عــداد كــوادر وطنيــة مــن ا�كاديمييــن وا5دارييــن والفنييــن، لتولــي وظائــف فــي جامعــة عمــان، 
علمــV بــأن التعييــن فــي الجامعــة الحقــV يتــم بنــاًء علــى توفــر الشــواغر الوظيفيــة واجتيــاز المقابــالت الشــخصية، وأيــة شــروط 

أخــرى ترتــأي إدارة مشــروع الجامعــة ا�خــذ بهــا، وفــي حالــة عــدم توفــر الشــواغر فــإن الجامعــة غيــر ملزمــة بالتعييــن. 

• ســتجرى اختبــارات تقييــم -ومقابلــة شــخصية للطلبــة المرشــحين ضمــن مشــروع جامعــة عمــان مــن خــالل مركــز القبــول 
الموحــد - وفــي حــال عــدم تمكــن الطالــب مــن اجتيــاز هــذه االختبــارات فيمكنــه التنافــس علــى البعثــات الدراســية الخارجيــة 

االخــرى. 

• ســيتم إدراج قائمــة الجامعــات والتخصصــات المحــددة مــن قبــل مشــروع جامعــة عمــان علــى موقــع مركــز القبــول الموحــد،. 
ــأن قائمــة الجامعــات الموصــي بهــا مــن قبــل مشــروع جامعــة عمــان تــم إعدادهــا بنــاًء علــى التصنيفــات العالميــة  علمــV ب
�فضــل الجامعــات حســب التخصصــات المطروحــة، وســيتم تحديــث القائمة بشــكل دوري لتتوافق مع تحديثــات التصنيفات 
العالميــة المســتمرة. يرجــى االطــالع علــى موقــع مركــز القبــول الموحــد باســتمرار لمعرفــة اخــر المســتجدات فــي هــذا الشــأن. 

• يجب على الطلبة المقبولين ضمن مشروع جامعة عمان تحديد التخصص الفرعي قبل الموعد النهائي للتسجيل، 
والذي سوف يكون خالل شهر اغسطس 2020 م بالتنسيق مع دائرة البعثات الخارجية.

• علــى الطالــب اســتيفاء شــروط الجامعــة الراغــب فــي الدراســة فيهــا، والحصــول علــى قبــول منهــا خــالل مــدة ال تتعــدى عــام 
واحــد مــن تاريــخ حصولــه علــى البعثــة الدراســية.

• علــى الطلبــة الحاصليــن علــى بعثــات دراســية خارجيــة ضمــن برنامــج مشــروع جامعــة عمــان والحاصليــن علــى قبــول جامعــي 
مــن احــدى الجامعــات المدرجــة ضمــن القائمــة المحــددة التقــدم الــى دائــرة البعثــات الخارجيــة ومكتــب مشــروع جامعــة عمــان 

للنظــر فــي مــدى اعتمــاد الجامعــة وتوافقهــا وشــروط البعثــة.

ــم يحصلــوا علــى قبــول  ــن ل • الطلبــة الحاصليــن علــى بعثــات دراســية خارجيــة ضمــن برنامــج مشــروع جامعــة عمــان والذي
ــرة البعثــات الخارجيــة بالتنســيق مــع الملحقيــات الثقافيــة فــي الخــارج.  ــق دائ جامعــي، ســيتم توجيههــم عــن طري

• علــى الطالــب ان يكــون الئقــV طبيــا بحيــث يتمكــن مــن الســفر والدراســة خــارج الســلطنة إضافــة الــى توفيــر رســالة عــدم 
ممانعــة مــن أحــد والديــه او الوصــي تفيــد بعــدم الممانعــة مــن الســفر وااللتحــاق بالدراســة فــي الخــارج. 

البعثات الخارجية   - (حسب التخصص وجهة االبتعاث)

• كل رمز من الرموز قد يحتوي على عدة تخصصات دقيقه و بإمكان الطالب اختيار التخصص الدقيق الذي يرغب بدراسته 

ضمن الرمز الحاصل عليه قبل فترة التسجيل في أغسطس 2020، ولكن ال تضمن الوزارة قبول الطالب في التخصص 
الدقيق الذي قام باختياره نظرا لمحدودية المقاعد و/أو متطلبات الجامعة. 

• ســوف يتــم تحديــد المؤسســات التعليميــة الحقــV، وعلــى الطالــب االلتــزام بالقوائــم التــي تعلنهــا الــوزارة لكافــة البعثــات 
الخارجيــة. والمطروحــة فــي الــدول التاليــة: أســتراليا، ألمانيــا، فرنســا، إيرلنــدا، ماليزيــا، نيوزلنــدا، بولنــدا، هولنــدا، المملكــة 

المتحــدة، الواليــات المتحــدة، مملكــة البحريــن قبــرص. 

• ســوف يقــوم الطالــب المقبــول فــي الواليــات المتحــدة ا�مريكيــة أو المملكــة المتحــدة باختيــار خمس جامعــات بها التخصص 
الحاصــل عليــه، وذلــك مــن قائمــة الجامعــات التــي ســوف تعــرض عليــه عنــد التســجيل بالنظــام االلكترونــي للبعثــات بعــد 
قبولــه للعــرض مــن مركــز القبــول الموحــد ، مــع العلــم بــإن بعــض الــدول ال توجــد بهــا ســوى جامعــة واحــده مثــل بولنــدا 
ومالطــا ، كمــا يجــب التأكيــد أن توزيــع الطلبــة علــى مختلــف الجامعــات يظــل ضمــن ســلطة وزارة التعليــم العالــي وال تلتــزم 

الملحقيــة بتســكينه فــي جميــع الخيــارات المتاحــة وفقــا لمعــدالت الطلبــة و محدوديــة المقاعــد.

• قــد يختلــف مســمى التخصــص الدقيــق الــذي يحصــل عليــه الطالــب مــن مؤسســه تعليميــة وأخــرى، وقــد تصنــف بعــض 
المؤسســات التخصصــات الدقيقــة تحــت مجــال معرفــي مختلــف عمــا هــو موضــح فــي دليــل الطالــب، لذلــك علــى الطالــب 
البحــث فــي الموقــع االلكترونــي للمؤسســة التــي يرغــب بالدراســة بهــا والتخصــص الــذي يرغــب بدراســته حتــى يكــون علــى 
بينــة بمحتــوى الدراســة فــي ذلــك التخصــص والمســمى لــه فــي تلــك المؤسســة ومســمى الدرجــة العلميــة التــي ســيحصل 

عليهــا الحقــا.
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ا:مارات العربية المتحدة

• المؤسسة التعليمية: جامعة ا5مارات العربية المتحدة.
• تبدأ الدراسة ابتداء من الفصل الدراسي الثاني (2021/2020).

.(TOEFL) أو (500) درجة في ،(IELTS) تشترط الجامعة شهادة اجتياز اللغة ا5نجليزية (5) درجات في •
• تتحمــل الجامعــة الرســوم الدراســية والمســكن والتغذيــة والمواصــالت الداخليــة والكتــب الدراســية بينمــا يتحمــل ولــي أمــر 

الطالــب بقيــة التكاليــف (منــح جزئيــة).
• يتم منح الطالب مخصص شهري وقدره (1302) درهم اماراتي من وزارة التعليم العالي بالسلطنة.

• يتطلــب القبــول النهائــي فــي كليــة التربيــة اجتيــاز الطلبــة للمقابلــة الشــخصية وتحقيــق النجــاح فــي المــواد المؤهلــة 
للقبــول بهــا.

• تحدد كليات الجامعة ا�خرى الشروط الالزمة لcلتحاق بالتخصصات المتاحة بها.
.Vمن لم يلتحق بالدراسة في الوقت المحدد سيلغى قبوله تلقائي

الكويت

• المؤسسة التعليمية: جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
• المنح مخصصة للحصول على مؤهل البكالوريوس.

• توفر الجامعة السكن وا5عاشة ومصروف الجيب وتذكرة سفر ذهابا وإيابا سنويV (منح كاملة).
• علــى الطالــب اختيــار الكليــة فقــط وســيتم توزيــع المقبوليــن علــى التخصصــات مــن قبــل الجامعــة. (ال يمكــن للطالــب أن 

يقــوم بتغييــر الكليــة التــي رشــح إليهــا)
• على الطالب استيفاء شروط خاصة تحددها الكلية المعنية لطلبتها.

• تشترط كليات الهندسة والعلوم ا5دارية اجتياز اختبار القدرات.
• في حالة عدم نجاح الطالب في اختبار القدرات سوف يتم نقله إلى كلية أخرى حسب المقاعد الشاغرة.

• علــى الطالــب المقبــول إحضــار شــهادات الصفــوف (العاشــر والحــادي عشــر والثانــي عشــر) والتــي يجــب أن تكــون مــن نفــس 
الدولــة (أي أن يكــون الطالــب قــد درس آخــر ثــالث صفــوف فــي نفــس الدولــة).

• يتــم عمــل معادلــة للشــهادة الصــادر مــن عمــان ويحســب لهــا مجمــوع جديــد حســب المــواد التــي تــدرس بدولــة الكويــت 
وبذلــك مــن الممكــن أن تقــل نســبة الطالــب.

• عدم إتاحة الفرصة للطالب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من السعودية للتنافس على المنح المقدمة.
• يخضع الطالب المرشح الختبارات القبول من قبل الجامعة ويحدد على ضوئه قبوله في بعض الكليات والتخصصات.

• فــي حالــة رفــع نســبة القبــول فــي أي كلية/تخصــص، يتــم نقــل الطالــب إلــى كلية/تخصــص بنفــس الجامعــة حســب 
الشــواغر، وذلــك وفــق اqليــات المتبعــة بالجامعــة.

• بناًء على آخر موعد للتسجيل في جامعة الكويت يتحدد موعد بدء الدراسة (الفصل ا�ول أو الفصل الثاني).
.(http://www.kuniv.edu/ku) للتعرف على التخصصات في كليات جامعة الكويت الرجاء االطالع على موقع الجامعة •

• يتــم منــح الطالــب الحاصــل علــى منحــة إلــى جامعــة الكويــت مخصــص شــهري وقــدره (30) دينــارw كويتيــc مــن 
وزارة التعليــم العالــي بالســلطنة.

• يتــم منــح الطالــب الحاصــل علــى منحــة إلــى الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب مخصــص شــهري 
وقــدره (70) دينــارw كويتيــا.ً 

• فــي حالــة رســوب الطالــب فــي اختبــار القــدرات ولــم تكــن هنــاك منحــه شــاغرة يرجــع الطالــب إلــى الســلطنة علــى 
حســابه الخــاص.

• علــى الطلبــة المقبوليــن الحضــور للــوزارة لتســليم الوثائــق المطلوبــة وتعبئــة إســتمارة الجهــة التــي تــم قبولــه 
.cبهــا وســيتم موافاتهــم بالموعــد الحقــ

• تبدأ الدراسة في الفصل الثاني. 

منح الدول مجلس التعاون الخليجي
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تم تحديد المتطلبات الخاصة بإكمال الدراسة الجامعية لكل دفعة على هيئة مجموع الساعات المعتمدة 
المطلوبة مع أي تعليمات محددة فيما يتعلق بمتطلبات الجامعة والكلية والتخصصات الرئيسية 

والفرعية والدقيقة والمواد االختيارية وغيرها.

متطلبات اجتياز المراحل 
الدراسية

 يتوقع من الطالب استكمال الحد ا�دنى من الساعات التراكمية المعتمدة كما هو مبين في الجدول 
أدناه؛ باستثناء طلبة البرنامج السريري بكلية الطب والعلوم الصحية:

 عدد الساعات المعتمدة
 غير المقبولة والمؤدية إلى

االنسحاب

 عدد الساعات المعتمدة
المكتسبة المقبولة

الفصول الدراسية

- 12-0 1

- 24-1 2

12 36-13 3

24 48-25 4

36 60-37 5

48 72-49 6

60 84-61 7

72 96-73 8

84 108-85 9

96 120-97 10

108 132-109 11

120 144-121 12

132 156-133 13

عدد سنوات الدراسة

أوًال: خدمة السكن: تقوم الجامعة بتوفير السكن لطلبتها المقيدين بالمرحلة الجامعية ا�ولى (درجة 
بكالوريوس) المستحقين لخدمة السكن.

وتقدم خدمة السكن من خالل 8 مجمعات سكنية موزعة على النحو التالي:
1- عدد 5 مجمعات سكنيه داخل الحرم الجامعي مخصصه للطالبات المقيدات بالجامعة.

2- المجمع السكني للحاالت الخاصة للطالب بالحرم الجامعي (يتم تخصيصه لتسكين الطالب ذوي 
ا5عاقة). 

3- مجمع سكني لطالب السنة الدراسية ا�ولى بدالً عن عالوة النقل وا5عاشة.
4- مجمع الخوض السكني المخصص لطالب المنح الدراسية وطالب مجلس التعاون الخليجي وبعض 

الطالب العمانيين.
ثانيc: خدمة التغذية: تقوم الجامعة بتوفير خدمة التغذية لطلبتها المقيدين المرحلة الجامعية ا�ولى 

درجة بكالوريوس حيث يتم توفير إعداد (3) وجبات غذائية للطلبة المستحقين للسكن، حيث يتم توفير 
عدد (2) وجبات غذائية للطلبة المقيمين خارج الحرم الجامعي من طلبة محافظة مسقط والمناطق 

التابعة لها، وجبة (1) للطالب المستحقين لعالوة النقل وا5عاشة.
وتقتصر توفير التغذية في شهر رمضان المبارك على الطلبة المستحقين للسكن فقط.

خدمات النقل: توفير حافالت نقل لنقل طلبة الدراسة الجامعية ا�ولى(البكالوريوس) من محافظة 
مسقط والمناطق المجاورة (بدبد وفنجاء وبركاء).

مميزات السكن
 والمواصالت إن وجدت

مركز التوجيه الوظيفي هو الجهة المسؤولة والمخولة من قبل إدارة الجامعة بتقديم خدمات خاصة للخريجين 
مثل تزويد قطاعات العمل ببيانات خريجي الجامعة لغرض التدريب والتوظيف وغيرها من الخدمات للمزيد من 

http://www.squ.edu.om/ccg-ar  :المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي
متابعة الخريجين

يكون عن طريق التنسيق بين الطلبة ومساعد العميد للتدريب في كلياتهم والمدة من فصل إلى 
فصلين دراسيين. التدريب خالل الدراسة

- المعونة المالية المخصصة لطلبة الضمان االجتماعي (40 ريال عماني).
- بدل الدراسة لطلبة كلية الطب والعلوم الصحية المسجلين في المرحلة السريرية (60 ريال عماني).

- معونة الدخل المحدود للطلبة المستحقين لها (35 ريال عماني).
- عالوة النقل واالعاشة (120 ريال عماني) للمستحقين.

الدعم المالي

جامعة السلطان قابوس
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يتم تحديد المتطلبات الخاصة لمنح درجة البكالوريوس على أساس نظام الساعات 
المعتمدة وفق متطلبات الكلية، البرامج، والتخصصات. ويجـب أن يكمل الطالب بنجاح 

متطلبات خطة التخرج مع الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن (2.00).

متطلبات إجتياز المراحل 
الدراسية

مدة الدراسة بالبرنامج ا�كاديمي كاqتي:
 الحد ا�قصى لمدة

الدراسة الفترة الزمنية العادية  مجموع الساعات
المعتمدة الدرجة

6 سنوات 4 سنوات 140 - 120 البكالوريوس

عدد سنوات الدراسة

 يتوفر سكن داخلي في كليات العلوم التطبيقية (عبري، الرستاق، وصور) فقط للطالبات 
الالتي يبعد مقر سكنهن بأكثر من 50 كم عن الكلية التي ُقبلت بها وذلك وفقV للشواغر 

المتاحة، الطالبات الالتي يقبلن العرض في الكليات التطبيقية ا�خرى الالتي ال يتوفر بها 
سكن داخلي، يتحملن قرار اختيارهن.

مميزات السكن 
والمواصالت إن وجدت

يعد التدريب العملي مقررا إجباريا على جميع طلبة الكلية في مختلف التخصصات وواحدا 
من متطلبات التخرج. ويشترط أن يكون الطالب الملتحق بالتدريب قد أنهى السنة الدراسية 

الثالثة وأكمل 60 ساعة معتمدة من متطلبات التخصص بنجاح عند تسجيله للمقرر.
التدريب خالل الدراسة

• بالنسبة للطالب القاطنين على بعد (50) كم فأكثر عن مقر الكليـــة يصرف لهم مبلغ 
وقدره (90) تسعون رياالً عمانيV على مدار العام، أما الطالب القاطنون على بعد أقل من 
(50) كم عن مقر الكلية يصرف لهم مبلغ وقدره (45) خمسة وأربعون رياالً عمانيV على 

مدار العام.
• أما بالنسبة للطالبات القاطنات على بعد (50) كم فأكثر عن مقر الكلية يتم توفير سكن 
داخلي لهن في حدود الطاقة االستيعابية؛ ويصرف لهن مبلغ وقدره (45) خمسة وأربعون 
رياالً عمانيV على مدار العام وفي حالة عدم توفر ا5قامة با�قسام الداخلية يصرف لهن مبلغ 

وقدره (90) تسعون رياالً عمانيV شهريV لcعاشة واالنتقال على مدار العام.
• أما الطالبات القاطنات على بعد أقل من (50) كم فيصرف لهن مبلغ وقدره (45) خمسة 

وأربعون رياالً عمانيV على مدار العام.

العالوات

• اللغة ا5نجليزية في برامج العلوم التطبيقية وبكالوريوس إعداد معلم اللغة ا5نجليزية. 
• اللغة العربية لبكالوريوس البرامج التربوية « علوم ورياضيات « في تخصصات الرياضيات 

والكيمياء والفيزياء وا�حياء. 
لغة الدراسة

تذاكر السفر:
• تصرف تذاكر سفر بالطائرة ذهابV وإيابV للطالب أو الطالبة مرة واحدة خالل العام الدراسي 

�قل ا�سعار السائدة وقت  Vوفق pويجوز التعويض عن قيمة التذكرة المشار إليها نقد
تقديم طلب صرف التعويض وذلك للفئات اqتية: 

• الطلبـــة والطالبــــات الدارســــون في كلية العـــلوم التطبيقـــية بصاللة من خارج محافظة 
ظفار.

• طلبة وطالبات محافظة ظفار الدارسون في الكليات ا�خرى عدا كلية صاللة.
• ويصرف بدل انتقال بقيمة 25 ريال لمرة واحدة خالل الفصل الدراسي لطلبة وطالبات 

محافظـــــة مســــندم ووالية مصيــــــــرة على أال تقـــل المسافة عن (200) كم عن مقر الكلية.

معلومات آخرى

كليات العلوم التطبيقية
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- اكمال الساعات المعتمدة المتضمنة في الخطة الدراسية وعددها (131 ساعة) 
بمعدل تراكمي ال يقل عن (2.00). 

- إتمام البرامج التدريبية المتعلقة بالتخصص بنجاح، وال يحتسب لها تقديرات عددية.

متطلبات اجتياز المراحل 
الدراسية

مدة الدراسة بالبرنامج ا�كاديمي كاqتي:

الفترة الزمنية العادية  مجموع الساعات
المعتمدة الدرجة

4 سنوات 131 ساعة البكالوريوس

عدد سنوات الدراسة

 Vمجاني Vتوفر الكلية للطلبة الدارسين في برنامج البكالوريوس سكن 
ومواصالت من السكن إلى الكلية والعكس للمقيمين خارج مسقط.

مميزات السكن 
والمواصالت إن وجدت

يتعين على الطالب إتمام متطلب التدريب الميداني، بحسب ا�نظمة المعمول بها. التدريب خالل الدراسة

توفر الكلية منحة شهرية للطلبة الدارسين في الكلية. العالوات

يتم تدريس المقررات باللغة العربية باستثناء مقرر اللغة ا5نجليزية الذي يدرس في 
فصلين

لكل فصل منهما ساعتان معتمدتان.
لغة الدراسة

- معلومات آخرى

كلية العلوم الشرعية
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• تقسم البعثات إلى ثالثة اقسام:

1) برامج البكالوريوس  ( BS ) لجميع الطلبة:
•  بعثــات داخليــة كاملــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط  لمرحلــة البكالوريــوس ، مــع تحمــل ولــي ا�مــر لتكاليــف النقــل 

والســكن  - إن دعــت الحاجــة لذلــك – وهــي مخصصــة لجميــع الطلبــة .
•  يمكن لطلبة الضمان االجتماعي  التقدم لهذه البرامج ، مع بقاء حصولهم على المخصص الشهري

 :(SF ) 2) برامج الدبلوم لطلبة الضمان االجتماعي
•  بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلــة الدبلــوم ، وهــي مخصصــة لـــلطلبة مــن أبنــاء   أســر الضمــان 

االجتماعــي ويتــم صــرف مخصــص شــهري لهــم.
•  يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب بالدراسة بها، وفق التخصص الدراسي المقبول فيه.

: ( SP )  3) برامج الدبلوم لطلبة الدخل المحدود
•  بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلــة الدبلــوم ، ومخصصــة للطلبــة  مــن أبنــاء   أســر الدخــل المحــدود، 
والذيــن ال يتجــاوز إجمالــي الدخــل الشــهري �وليــاء أمورهــم عــن (600 ريــاالً عمانيــV ) مــع تحمــل ولــي ا�مــر لتكاليــف النقــل 

والســكن  - إن دعــت الحاجــة لذلــك – .
•  يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب بالدراسة بها، وفق التخصص الدراسي المقبول فيه.

ــك  ــب المســتوى المطلــوب فــي ذل ــم يحقــق الطال ــة التأسيســية (اللغــة) عــام واحــد فقــط. إذا ل • مــدة الدراســة فــي المرحل
ــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى  العــام، فســتقوم ال
المطلــوب فــي مؤسســته لاللتحــاق بالبرنامــج ا�كاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج ا�كاديمــي مــن 

ــة. ــك يفقــد مقعــده فــي البعث ــم يحقــق ذل ــي خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي. وإذا ل مؤسســة تعليــم عال
ــب الخاصــة، عــدا  ــي الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات علــى نفقــة الطال • توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العال

ــوم. ــة للتجــارة والعل ــة الحديث جامعــة مســقط والكلي
ــم أوراقهــم الثبوتيــة 5نهــاء  • يجــب علــى جميــع الطلبــة الحاصليــن علــى بعثــات داخليــة مــن مركــز القبــول الموحــد تقدي

ــك. ــم قبولهــم بهــا خــالل الفتــرة المحــددة لذل ــي الخاصــة التــي ت إجــراءات التســجيل بمؤسســات التعليــم العال
• الطلبــة مــن فئــة الضمــان االجتماعــي الذيــن يحصلــون علــى بعثــات دراســية، يجــب عليهــم إدخــال أرقــام الحســابات البنكيــة 

الخاصــة بهــم فــي وصلــة البيانــات الشــخصية فــي النظــام ا5لكترونــي بمركــز القبــول الموحــد.
• الطلبــة ذوي الدخــل المحــدود الذيــن يســجلون فــي برامــج الدبلــوم  ، فــي حالــة عــدم تقديمهــم إثبات للمؤسســة التعليمية 
المقبوليــن بهــا ، أن الدخــل الشــهري لولــي ا�مــر ال يزيــد عــن ( 600 ) ريــاالً عمانيــV مــن قبــل والــي الواليــة أو جهــة العمــل فــي 

الوقــت المحــدد ( فتــرة اســتكمال إجــراءات التســجيل ) ســيتم إلغــاء قبولهــم تلقائيــV مــن البرنامــج الــذي تــم قبولهــم فيــه.

البعثات الداخلية في مؤسسات التعليم العالي 
الخاصة داخل السلطنة

الكليات المهنية

عدد سنوات الدراسة

متابعة الخريجين

لغة الدراسة

العالوات

تتكون الدراسة من برنامج تأسيسي مدته (٤) فصول دراسية وبرنامج تخصصي 
مدته سنتين أكاديميتين. (دبلوم مهني).

يتم متابعة الخريجين ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل وفق 
التخصص بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتشغيل

تكون الدراسة باللغة االنجليزية

تصرف لكل طالب وطالبة عالوة مالية شهرية.
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www.oaaa.gov.om :لكترونيGالموقع ا  

يتــم قبــول الطلبــة خريجــي دبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلــه بمؤسســات التعليــم العالــي واختيــار البرامــج الدراســية 
التــي يرغبــون االلتحــاق  بهــا للمرحلــة الجامعيــة ا�ولــى مــن خــالل مركــز القبــول الموحــد. وتشــير ا5حصائيــات إلــى أن 

معظــم هــؤالء الطلبــة يلتحقــون بالبرنامــج التأسيســي العــام عنــد تســجيلهم فــي هــذه المؤسســات. 

ما هو البرنامج التأسيسي العام ؟

• برنامج مصمم 5عداد الطلبة و تزويدهم بالمهارات الالزمة  لدخول مرحلة التعليم العالي.

• يتضمن أربع مواد رئيسية و هي: اللغة ا5نجليزية والرياضيات ومهارات الحاسب اqلي ومهارات التعلم.

• قد تحدد بعض مؤسسات التعليم العالي متطلبات قبول أخرى إضافية.

• ال تحتسب للبرنامج نقاط  أو ساعات معتمده ولكنه خاضع للتقويم وسياسات النجاح والرسوب في كل مؤسسة.

دور هيئة االعتماد ا�كاديمي في ضمان جودة البرامج التأسيسية:

1. تطوير ومراجعة المعايير ا�كاديمية للبرامج التأسيسية العامة.

2. تدقيق البرامج الـتأسيسية العامة.

3. اعتماد البرامج التأسيسية العامة.

4. توفيــر التدريــب الــالزم لمســاعدة مؤسســات التعليــم العالــي علــى بنــاء قدراتهــا الذاتيــة فــي مجــال تطويــر أنظمتهــا 
الداخليــة  لضمــان الجــودة، بالتعــاون مــع ا�طــراف ذات العالقــة.

إذا لم تقم بقبول العرض واستكمال إجراءات التسجيل في الفترة 
المحددة سوف تفقد فرصة االلتحاق بالبرنامج المعروض عليك. 

البرامج التأسيسية العامة

Student Guide1.indd   46Student Guide1.indd   46 3/17/20   12:58 PM3/17/20   12:58 PM



47

القسم ا�ول:

برامــج مؤسســات التعليــم العالــي الحكومية وشــروط 
االلتحــاق بها للعــام ا�كاديمــي 2021/2020

يحتــوى هــذا القســم علــى برامــج مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والبعثــات 
والمنــح  والبعثــات  الخاصــة  العالــي  التعليــم  فــي مؤسســات  والمنــح  الداخليــة 
خــارج الســلطنة با7ضافــة إلــى شــروط االلتحــاق بهــا. وقــد تــم تصنيــف البرامــج 
الدراســية وتقســيمها بنــاًء علــى التخصصــات العامــة (المجــال الدراســي) الصــادرة 
عــن الهيئــة العمانيــة لGعتمــاد اFكاديمــي. وتعتبــر قوائــم البرامــج بهــذا الدليــل 
صحيحــة حتــى لحظــة طباعتــه. وســوف يقــوم مركــز القبــول الموحــد بتعميــم أيــة 
إضافــات أو إلغــاءات أو تغييــرات أخــرى الحقــة قــد تطــرأ علــى هــذه القوائــم فــي 

ــي للمركــز. الوقــت المناســب علــى الموقــع ا7لكترون
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قائمة التخصصات العامة

49 - 61الصحة

62 - 68تخصصات متعددة

69 - 74العلوم الطبيعية والفيزيائية

75 - 77الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها

78 - 89الهندسة والتقنيات ذات الصلة

90 - 93العمارة وا7نشاء

94 - 99تكنولوجيا المعلومات 

100 - 110التربية 

111 - 120ا7دارة والمعامالت التجارية 

121 - 126المجتمع والثقافة

127 - 131الفنون ا7بداعية

132 - 133الدين والفلسفة

134 - 139البرامج المخصصة للطلبة ذوي ا7عاقات الخاصة
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

الصحــة
HEALTH

هــل أنــت فــرد إجتماعــي بطبعــك؟ هــل تحــب مســاعدة النــاس وا7هتمــام بصحتهــم؟ هــل تهمــك كيفيــة تجنــب اFمــراض 
وتشــخيصها وعالجهــا؟ هــل أنــت مســتعد للخــوض فــي بحــر مــن العلــوم؟

إذا كنــت كذلــك، فمجــال الصحــة هــو اFنســب لــك. والبــد أن تعلــم أن وظيفــة دكتــور فــي الطــب ليســت الوظيفــة الوحيــدة 
فــي هــذا المجــال. قــد تصبــح ممرضــf، أو صيدالنيــf، أو طبيبــf بيطريــf إن كنــت تحــب التعامــل مــع الحيوانــات،  وإن اختــرت 
العمــل خلــف الكواليــس ومســاعدة اFطبــاء فــي تشــخيص اFمــراض فــإن وظيفــة أخصائــي مختبــرات طبيــة هــي اFنســب 
لــك حتمــf، وربمــا ترغــب فــي التركيــز علــى الجانــب الصحــي Fحــد أعضــاء الجســم بالتحديــد كالفــم لتصبــح (طبيــب أســنان)، 
أو اFقــدام (إختصاصــي أقــدام) أو اFذن (إختصاصــي الســمع) وال ننســى الوظائــف الطبيــة المســاندة والتــي تركــز علــى 
ــة  مجــاالت عــدة كصحــة الفــم واFشــعة التشــخيصية والنطــق وعــالج اللغــة والعــالج الطبيعــي، وكذلــك الوظائــف ا7داري

المتعلقــة بالصحــة كإدارة المعلومــات الصحيــة.
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رمز 
البرنامج 

حسم الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
التعادل

SE008

(Medicine)
بلد الدراسة: ايرلندا

 University College of Dublin
لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية

على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 
والمقابالت في مقر الجامعة

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪90).

• الكيمياء (٪95).
 مادتين من:

 •  اFحياء أو الرياضيات البحتة أو الفيزياء (٪90).
 • اللغة ا7نجليزية (٪90).

- الكيمياء

- اللغة 
االنجليزية

- الكيمياء

- اFحياء

SE005

(Medicine)
بلد الدراسة: ايرلندا

The Royal College of Surgeons
لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية

على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 
والمقابالت في مقر الجامعة

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪95).

• الكيمياء (٪95).
مادتين من:

• اFحياء أو الرياضيات البحتة أو الفيزياء (٪90).
• اللغة  ا7نجليزية (٪90).

SE017

(Medicine)
بلد الدراسة: ايرلندا

 Trinity College Dublin
لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية

على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 
والمقابالت في مقر الجامعة

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪96).

• الكيمياء  (٪90).
• اFحياء (٪90)

• اللغة  ا7نجليزية (٪90)

SE021

(Medicine)
بلد الدراسة: ايرلندا

 National University of Ireland Galway
لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية

على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 
والمقابالت في مقر الجامعة

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪90).

• الكيمياء (٪90).
• اFحياء (٪90).

• الرياضيات البحتة (٪85).
• الفيزياء (٪85).

• اللغة ا7نجليزية (٪90).

- الكيمياء

- اFحياء

SE006

(Medicine)
بلد الدراسة: البحرين
المؤسسة التعليمية:

 The Royal College of Surgeons in Ireland 
(RCSI) - Bahrain Campus

لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية
على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول 

على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن (5)

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪95).

• الكيمياء (٪90).
مادتين من :

• اFحياء أو الرياضيات البحتة أو الفيزياء (٪90).
• اللغة ا7نجليزية (٪90).

- الكيمياء

- اللغة 
االنجليزية

@مالحظات:-
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار اFيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو 

مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات 

والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا.
• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 38

• المقابــالت: ســيتم دعــوة الطلبــة المرشــحين للمقابــالت مــن اجــل الحضــور إلــى الــوزارة 7جــراء المقابلــة مــع وفــد الجامعــة 
فــي أغســطس . الطلبــة الذيــن يجتــازون المقابلــة ويحصلــوا علــى البعثــة الدراســية، لــن يحــق لهــم المطالبــة بتغييــر 

الجامعــة أو الكليــة الحقــا.
• يتوجب على الطالب ايضf اجتياز جميع متطلبات الجامعة في مقر الدراسة في المراحل الدراسية بعد الحصول على البعثة.

البعثات الخارجية 
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رمز 
البرنامج 

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
حسم 
التعادل

SE003

(Medicine)
بلد الدراسة: البحرين
المؤسسة التعليمية:

The Arabian Gulf University 
لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية

على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول 
على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن (5)

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪95).

• الكيمياء (٪90).
• اFحياء (٪90).

• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (٪85).
• اللغة ا7نجليزية (٪85).

- الكيمياء

- اFحياء
SE010

(Medicine)
بلد الدراسة: قبرص

المؤسسة التعليمية: 
The University of Nicosia
لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪90).

• الكيمياء (٪90).
• اFحياء (٪90).

• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (٪85).
• اللغة ا7نجليزية (٪85).

SE012
(Medicine)

بلد الدراسة: المملكة المتحدة (اسكتلندا)
The University of Glasgow :المؤسسة التعليمية

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪90).

• الكيمياء (٪95).
• اFحياء (٪90).

• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (٪85).
• اللغة ا7نجليزية (٪90).

SE007

(Medicine)
بلد الدراسة: المملكة المتحدة (اسكتلندا)

المؤسسة التعليمية: 
The University of Aberdeen

SE020

(Medicine)
بلد الدراسة: المملكة المتحدة  

المؤسسة التعليمية:
The University of Birmingham 

 على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 
والمقابلة قبل الحصول على المقعد في أغسطس 

2020 م
-سوف يتوجب على الطالب أيضا اجتياز جميع متطلبات 

الجامعة في مقر الدراسة في جميع المراحل الدراسية بعد 
الحصول على البعثة.

- على الطالب تقديم شهادة IELTS من نوع UKVI قبل 
الحصول على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن 6.0 (ال يقل 

عن 5.5 في جميع أجزاء االختبار) 

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (95 ٪).

• الكيمياء (95 ٪).
• اFحياء (95 ٪).

• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (85 ٪).
الكيمياء• اللغة ا7نجليزية (90 ٪).

- اFحياء

SE004

(Medicine) 
بلد الدراسة: نيوزلندا

- على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة 
واالختبارات والمقابلة قبل

الحصول على المقعد في أغسطس 2020 م

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪90).

• الكيمياء (٪95).
 • اFحياء (٪90).

• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (٪85).
• اللغة ا7نجليزية (٪90).

SE041

    Pharmacy
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

المؤسسة التعليمية:
 The University of East Anglia 

الحاصلين على هذا البرنامج لن يسمح لهم بالتغيير
 إلى الطب البشري أو طب اFسنان أو الطب البيطري 

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪90).

•  الكيمياء (٪90).
• اللغة ا7نجليزية (٪90).

مادة من:
• الرياضيات البحتة أو الفيزياء أو االحياء (٪90).

- الكيمياء

- اFحياء أو 
الرياضيات 
البحتة أو 

الفيزياء

تابع : البعثات الخارجية 
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-مالحظات:
@ ســيتم تزويــد المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بقائمــة التخصصــات المتوفــرة فــي الجامعــات الموصــى بالدراســة بهــا 
فــي كل دولــة مــن دول االبتعــاث المعتمــدة عبــر الموقــع ا7لكترونــي لمركــز القبــول الموحــد فــي وصلــة دليــل الطالــب.
@ ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو 

مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
@ تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات 

والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
@ ال تتوفر جميع البرامج المدرجة في كل بلدان االبتعاث.

@ للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 40 .
ــون فــي بعثــات مشــروع جامعــة عمــان ممــن يتوفــر لديهــم قبــول مــن إحــدى الجامعــات غيــر تلــك الجامعــات  @ المقبول
الموصــى بهــا مــن قبــل المشــروع ســوف يتعيــن عليهــم تقديــم طلبهــم للقائميــن علــى مشــروع جامعــة عمان لدراســة 

الطلــب علــى أن يكــون لدرجــة البكالوريــوس.
@ بإمــكان الطالــب المبتعــث اختيــار برنامــج مــن البرامــج أدنــاه (مــع اFخــذ بعيــن االعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره 

البــد ان يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب الجامعة).
@ أن الحــد اFدنــى للمتطلبــات المذكــورة قريــن البرامــج المشــار إليهــا أعــاله تمثــل الحــد اFدنــى للحصــول علــى مقعــد 
ابتعــاث فــي مشــروع جامعــة عمــان، علمــf بــأن بعــض البرامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة فــي بعــض المــواد أو 
مــواد إضافيــة أخــرى، حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب علــى قبــول فــي البرنامــج المرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

رمز 
البرنامج 

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
حسم 
التعادل

SE011

(Dentistry)
بلد الدراسة: نيوزلندا

The University of Otago :المؤسسة التعليمية
- على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات والمقابلة

قبل الحصول على المقعد في أغسطس 2020 م

• النجاح في جميع المواد.
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (90 ٪).

• الكيمياء (90 ٪).
• ا#حياء (90 ٪).

• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (90 ٪ ).
• اللغة ا0نجليزية (85 ٪).

الكيمياء

- ا#حياء

SE014
(Dentistry) 

بلد الدراسة: المملكة المتحدة  
The University of Glasgow :المؤسسة التعليمية

SE032
(Veterinary Medicine)

بلد الدراسة: المملكة المتحدة (اسكتلندا)
The University of Glasgow :المؤسسة التعليمية

(Dentistry)
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

The University of Leeds :المؤسسة التعليمية
-سوف يتوجب على الطالب اجتياز جميع متطلبات 

الجامعة في مقر الدراسة في جميع المراحل الدراسية 
بعد الحصول على البعثة.

• النجاح في جميع المواد.
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (90 ٪).

• الكيمياء (90 ٪).
• ا#حياء (90 ٪).

• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (90 ٪ ).
• اللغة ا0نجليزية (90 ٪).

الكيمياء

- ا#حياء

SE015

- النجاح في جميع المواد.
 -الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪90).

•  الكيمياء (٪90)
•  اFحياء (٪90).

• الرياضيات البحتة (٪90).
• اللغة ا7نجليزية (٪90).

الكيمياء

اFحياء

رمز 
البرنامج 

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
حسم 
التعادل

OE006

(MEDICINE)
بلد الدراسة: ايرلندا

 Trinity College Dublin :المؤسسة التعليمية
- على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة في مقر الدراسة في 

جميع المراحل الدراسية بعد الحصول على البعثة.

النجاح في جميع المواد.
 -الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪96)
• الكيمياء (٪90)

• اFحياء (٪90)
• اللغة ا7نجليزية (٪90)

- الكيمياء
- اFحياء

تابع : البعثات الخارجية 

بعثات جامعة عمان 
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رمز 
البرنامج 

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
حسم 
التعادل

OE004

Public Health (Policy/Management), 
Environmental Health Sciences, Biostatistics

بلد الدراسة: المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة
اFمريكية أو كندا أو استراليا أو نيوزلندا أو دول

محددة في اسيا وأوروبا
على الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول على المقعد في 

أغسطس 2020 م

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪90).

• ثالث مواد من:
الكيمياء أو اFحياء أو الرياضيات البحتة أو 

الفيزياء (٪90).
• اللغة ا7نجليزية (٪85).

- مادتين 
من:

اFحياء أو 
الكيمياء

أوالرياضيات 
البحتة

أو الفيزياء

OE003

(Medicine)
بلد الدراسة: استراليا

Monash University :المؤسسة التعليمية
على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات والمقابلة 

قبل الحصول على المقعد في أغسطس 2020 م

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪90).

• الكيمياء (٪95).
• اFحياء (٪95).

• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (٪90).
• اللغة ا7نجليزية (٪90).

- الكيمياء
- اللغة 

ا7نجليزية

OE005

  Pharmacy
بلد الدراسة: ايرلندا

  Trinity College Dublin :المؤسسة التعليمية
الحاصلين على هذا البرنامج لن يسمح لهم بالتغيير إلى 

الطب البشري أو طب اFسنان أو الطب البيطري 

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪90).

•  الكيمياء (٪90).
• اللغة ا7نجليزية (٪90).

• الرياضيات البحتة (٪90).

- الكيمياء

- الرياضيات 
البحتة  

رمز 
البرنامج 

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SE408

Occupational Therapy
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

- على الطالب تقديم شهادة  IELTS UKVI قبل الحصول 
على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن 6.0 (ال يقل عن 5.5 

في جميع أجزاء ا الختبار)

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪85)
• اFحياء (٪85).

• الهندسة أو الرياضيات البحتة أو 
الفيزياء (٪85).

• اللغة ا7نجليزية (٪90).

- اFحياء

- الهندسة أو 
الرياضيات البحثة 

أو الفيزياء

SE415

Occupational Therapy
بلد الدراسة: نيوزيلندا

Auckland :المؤسسة التعليمية
University of Technology

-مالحظات:
• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي ال تضمــن 
القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص 
أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كمــا أن للــوزارة 

الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار اFيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو 

مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات 

والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا. 
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.

• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 38
• إذا لم تذكر المؤسسة التعليمية في إسم البرنامج، فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص الملحقيات الثقافية.

• جميــع البرامــج الصحيــة المدرجــة أدنــاه هــي برامــج مطلوبــة فــي القطــاع الصحــي وال يســمح للحاصليــن علــى هــذه 
.fالبرامــج بتغييرهــا الحقــ

تابع: بعثات جامعة عمان 

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث
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رمز 
البرنامج 

حسم التعادلالحد اFدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SE801

Nursing
بلد الدراسة: نيوزلندا

The University of Auckland :المؤسسة التعليمية
- على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات

والمقابلة قبل الحصول على المقعد 
في أغسطس 2020 م

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).

• اFحياء أو الكيمياء (85 ٪).
• اللغة ا7نجليزية (90 ٪).

• إضافة إلى الحصول على معدل ال يقل
   عن ( 75 ٪) في كل مادة من باقي المواد.

- اللغة 
ا7نجليزية

SE044

 Nursing
بلد الدراسة: الواليات المتحدة االمريكية

المؤسسة التعليمية:
 University of Louisiana-Lafayette

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪85).

• اFحياء أو الكيمياء (85 ٪).
• الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية 

.(٪ 75)
• اللغة ا7نجليزية (90 ٪).

• الدراسات االجتماعية (75 ٪).

- اللغة 
ا7نجليزية

SE420
 Diagnostic/ Medical Imaging or Radiography

• النجاح في جميع الموادبلد الدراسة: المملكة المتحدة
 الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).

• الرياضيات البحتة (85 ٪).
• الفيزياء أو الهندسة (85 ٪).

• اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء أو 
الهندسة

SE441
 Radiation Therapy/Radiotherapy

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

SE425
Prosthetics & Orthotics

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

SE423
Physiotherapy

بلد الدراسة: نيوزلندا

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن ( 85 ٪)

• اللغة ا7نجليزية ( 85 ٪ )
• مادتين من:

الرياضيات البحتة أو اFحياء أو
الكيمياء أو الفيزياء ( 85 ٪)

 

- مادتين من:
الرياضيات 
البحتة أو 
اFحياء أو

الكيمياء أو 
الفيزياء 

SE416

Sport Rehabilitation
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

ال يسمح للطلبة الحاصلين على هذه البعثة 
بتغيير التخصص

SE421

Dietetics (NOT Nutrition )
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

- على الطالب تقديم شهادة  IELTS UKVI قبل 
الحصول على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن 6.0

(ال يقل عن 5.5 في جميع أجزاء االختبار)

SE413
Oral Health

بلد الدراسة: نيوزلندا

• النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪85).

• اFحياء (٪90)
• اللغة ا7نجليزية (٪80).

•  إضافة الى الحصول على معدل ال يقل عن 
(75٪) في كل مادة من باقي المواد.

- اFحياء

- اللغة 
االنجليزية

SE451
Dental Technology

بلد الدراسة: المملكة المتحدة
• النجاح في جميع الموادالتخصص المذكور ال يشمل طب وجراحة االسنان.

الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪)
• اللغة ا7نجليزية ( 80 ٪)

• الرياضيات البحتة ( 85 ٪)
• اFحياء (90 ٪)

- الرياضيات 
البحتة 

- اFحياء
SE419

Dental Technology
بلد الدراسة: نيوزلندا

University of Otago :المؤسسة التعليمية
التخصص المذكور ال يشمل طب وجراحة االسنان.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث
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رمز 
البرنامج 

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SE417

Audiology
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

-على الطالب تقديم شهادة IELTS UKVI قبل 
الحصول على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن 6.0 

(ال يقل عن  5.5 في جميع أجزاء االختبار)

• النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (85 ٪)
• اللغة ا@نجليزية ( 85 ٪)

• الرياضيات البحتة ( 85 ٪)
• ا�حياء أو الكيمياء أو الفيزياء (85 ٪)

- الرياضيات 
البحتة 

- ا�حياء أو 
الكيمياء أو 

الفيزياء

SE064

   Medical Physics or Physics 
with Medical Physics

بلد الدراسة: المملكة المتحدة
 الحاصلين على هذا البرنامج لن يسمح لهم بالتغيير
 الى الطب البشري أو طب االسنان أو الطب البيطري

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).

• الرياضيات البحتة (٪85).
• اللغة ا@نجليزية (85 ٪).

•  الفيزياء (90 ٪)

- الفيزياء
- الرياضيات 

البحتة

SE062
Medical Laboratory Science

بلد الدراسة: نيوزلندا
 

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪85).

• الرياضيات البحتة (٪85).
• الكيمياء (٪90).

• االحياء (٪90).
•  اللغة ا@نجليزية (٪85).

- الكيمياء
- ا�حياء

SE426

Paramedic Science
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

-على الطالب تقديم شهادة IELTS UKVI قبل 
الحصول على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن 6.0

 (ال يقل عن  5.5 في جميع أجزاء االختبار)
-سوف يتعين على الطلبة اجراء اختبار قيادة السيارة

 في المملكة المتحدة، والحصول على رخصة 
قيادة  السيارة.

 
• النجاح في جميع المواد

• الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪85).
• ا�حياء أو الكيمياء (٪90).

• اللغة ا@نجليزية (٪85).
• إضافة الى الحصول على معدل ال يقل 
عن (75٪) في كل مادة من باقي المواد.

 
ا�حياء أو 
الكيمياء

SE402

Paramedicine
بلد الدراسة: نيوزلندا
المؤسسة التعليمية

Auckland University of Technology :
-على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول 

على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن 5.5 
(ال يقل عن 5.5 في جميع أجزاء االختبار)

SE061

Paramedicine
بلد الدراسة: استراليا

Monash University :المؤسسة التعليمية
-على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول 

على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن 6.0 
(ال يقل عن 5.5 في جميع أجزاء االختبار)

SE400
Occupational Health & Safety

بلد الدراسة: الواليات المتحدة االمريكية

SE051
 Public Health Promotion

بلد الدراسة: استراليا

SE435
Podiatry

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

- النجاح في جميع المواد.
 -الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪85).

•  الرياضيات البحتة (٪85)
 • ا�حياء أو الكيمياء (٪85)

 • اللغة ا@نجليزية (٪90)

الرياضيات  البحتة

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا�بتعاث 
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رمز 
البرنامج 

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SQ050
 كلية الطب

والعلوم الصحية
(دكتور بالطب)

- معدل عام ال يقل عن (85٪) في دبلوم 
التعليم العام

- (80 ٪) في (الرياضيات البحتة - اللغة 
ا7نجليزية)

- دراسة مادتين فقط على اFقل من
(الكيمياء – الفيزياء – اFحياء ) 

والحصول على ( 80 ٪) في كل منهما

برنامج الـ MD في كلية الطب يمتد لست سنوات 
دراسية بعد البرنامج التأسيسي ويمكن لبعض 

الطلبة الحصول على بكالوريوس العلوم الصحية 
بعد استيفائهم للشروط الخاصة بالبرنامج قبل 

. MD إكمالهم الدراسة للحصول على درجة الـ
لغة التدريس اللغة ا7نجليزية.

SQ055

كلية الطب 
والعلوم الصحية
(العلوم الطبية 

الحيوية)

- معدل عام ال يقل عن (85٪) في دبلوم 
التعليم العام

- (80 ٪) في (الرياضيات البحتة -
اللغة ا7نجليزية)

- دراسة مادتين فقط على اFقل من
(الكيمياء – الفيزياء – اFحياء )

والحصول على ( 80 ٪) في كل منهما

كليــة  تقدمــه  الــذي  الحيــوي  الطــب  علــم  ببرنامــج 
إلــى  الطــب والعلــوم الصحيــة لديــه منهــج يهــدف 
تدريــب الطــالب الجامعييــن ليصبحــوا علمــاء الطــب 
للرعايــة  التميــز  زيــادة  وبالتالــي  الناجحيــن،  الحيــوي 

عمــان. فــي ســلطنة  الصحيــة 

لغة التدريس اللغة ا7نجليزية

SQ100
كلية التمريض

- معدل عام ال يقل عن (85٪) في دبلوم 
التعليم العام

- دراسة المواد اFربعة التالية والحصول على 
(65٪) كحد أدنى في ثالث منها:-

(الرياضيات البحته،الكيمياء، الفيزياء ،اFحياء)
- (65٪) كحد ادنى في اللغة ا7نجليزية

تتمثــل رؤيــة كليــة التمريــض فــي جامعــة الســلطان 
فــي  الرائــدة  الكليــات  إحــدى  تكــون  Fن  قابــوس 
التعليــم  مجالــي  فــي  عــال  وبمســتوى  المنطقــة 

والبحــث.
-إن مهمــة كليــة التمريــض فــي جامعــة الســلطان 
فــي  المجتمــع  إحتياجــات  تلبيــة  هــي  قابــوس 
خــالل  مــن  وذلــك  الصحيــة  الرعايــة  مــن  الســلطنة  
تعليــم  فــي  الجــودة  عاليــة  برامــج  وتنفيــذ  تطويــر 

العلميــة. البحــوث  فــي  والمشــاركة  التمريــض 

لغة التدريس اللغة ا7نجليزية

رمز
 البرنامج 

اسم 
البرنامج

الحد ا�دنى 
معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلللتقدم للبرنامج

TC005صيدلة

 معدل عام (60 ٪)
- دراسة المواد التالية:
• رياضيات بحتة          

• فيزياء
• كيمياء                     

• أحياء أو العلوم الصحية
• اللغة ا7نجليزية

الدرجات اFعلى في المواد :
- كيمياء

-  أحياء أو العلوم الصحية

مالحظة : تمنح درجة الدبلوم فقط 
في هذا البرنامج.

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE428

Speech & Language Therapy
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

 IELTS UKVI على الطالب تقديم شهادة -
قبل الحصول على البعثة وبمعدل عام 

ال يقل عن 6.0 (ال يقل عن  5.5 
في جميع أجزاء االختبار)

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪85).

• الفيزياء أو اFحياء أو الكيمياء (٪85).
• اللغة ا7نجليزية (٪90).

•  الرياضيات البحتة (٪85).

الرياضيات البحتة

- اللغة االنجليزية

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث

جامعة السلطان قابوس

الكلـــــيات التقــــــنية
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يهــدف برنامــج الصيدلــة إلــى تعليــم وتدريــب الطــالب للحصــول علــى بكالوريــوس صيدلــة. مــدة البرنامــج أربــع ســنوات  
(بعــد البرنامــج التأسيســي).  يتوجــب علــى الطالــب إكمــال المقــررات المهنيــة بنجــاح وهي الممارســة الصيدالنية وأشــكال 
الجرعــات والعالجيــات التطبيقيــة والكيميــاء الصيدالنيــة والطبيــة وغيرهــا با7ضافــة إلــى المقــررات غيــر المهنيــة اFخــرى. 
يتأهــل الخريــج للعمــل فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج بنجــاح وحســب توفـــر 

الشواغر. 

رمز 
البرنامج 

اسم 
البرنامج

الحد ا�دنى 
معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلللتقدم للبرنامج

PI005
بكالوريوس 

صيدلة

1. الحصول على معدل عام
 ال يقل عن 65 ٪ في دبلوم 

التعليم العام.
2.  الحصول على 65 ٪ 

على اFقل في: 
الكيمياء         -
اFحياء أو العلوم الصحية            -

اFول: الكيمياء -
الثاني:  اFحياء أو العلوم  -

الصحية
الثالث: اللغة ا7نجليزية -

يتم قبول المتقدمين من كل 
محافظات السلطنة حسب المقاعد 

المتوفرة لكل محافظة

يشترط لنجاح الطالب وانتقاله من عام دراسي إلى العام الذي يليه والتخرج النجاح في جميع 
المقررات الدراسية وحصوله على معدل نقاط تراكمي محدد حسب التخصص. متطلبات إجتياز المراحل الدراسية

جميع البرامج التعليمية تبدأ بالبرنامج التأسيسي با7ضافة إلى السنوات الدراسية المحددة 
حسب التخصصات. عدد سنوات الدراسة

لن تتكفل الكلية بتوفير السكن والنقل للطلبة. مميزات السكن والمواصالت

جمعية الخريجين: تهدف إلى تعزيز التواصل بين الخريجين والكلية لغرض التطوير المهني  
وخدمات المجتمع . متابعة الخريجين

التدريب العملي ، وحضور بعض الدورات التدريبية المتاحة للطلبة. التدريب خالل الدراسة

الدراسة باللغة ا7نجليزية،  با7ضافة إلى  بعض مواد متطلبات الكلية باللغة العربية. لغة الدراسة

يمنح مبلغ (45) ريال شهريf لكل طالب تبلغ المسافة بين محل سكنه ومقر الدراسة أقل من 
(50) كيلومتر� كما يمنح مبلغ (90) ريال شهريf لكل طالب تبلغ المسافة بين محل سكنه 

ومقر الدراسة أكثر من  (50) كيلومتر�.
العالوات

 أن ال يقل عمر الطالب عن 17 سنة و ال يزيد عن 25 سنة عند االلتحاق بالكلية.
. fطبي fأن يكون الئق 

 على الطالب من ذوي ا7حتياجات الخاصة أن يتصل بالكلية للتأكد حول مالءمته للدراسة قبل 
أن يقوم باختيار أي برنامج

 أن ال يقل طوله عن 140 سم.
يسقط حق الطالب في الحصول على مقعد إذا لم يلتحق بالدراسةخالل إسبوعين من تاريخ 

بدئها.

معلومات إضافية

كلية عمان للعلوم الصحية

الصيدلة
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يهــدف برنامــج علــوم المختبــرات الطبيــة إلــى تعليــم وتدريــب الطــالب للحصــول علــى بكالوريــوس علــوم المختبــرات 
الطبيــة. مــدة البرنامــج أربــع ســنوات بعــد البرنامــج التأسيســي، حيــث يتــم تدريــب الطــالب فــي مجــال المختبــرات الطبيــة 
علــى الدراســة العلميــة للــدم والســوائل واFنســجة وذلــك لمســاعدة اFطبــاء فــي تشــخيص حــاالت المرضــى وعالجهــم. 
يتأهــل الخريــج للعمــل  فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج بنجــاح وحســب توفـــر 

الشــواغر. 

معلومات إضافية حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 
عن البرنامج

IH001

بكالوريوس 
علوم 

المختبرات 
الطبية

1.  الحصول على معدل عام ال يقل 
عن 65 ٪ في دبلوم التعليم العام.

2.  الحصول على 65 ٪ على اFقل في: 
اFحياء أو العلوم الصحية -
الكيمياء  -

اFول: اFحياء أو العلوم  -
الصحية

الثاني:  الكيمياء -
الثالث: اللغة ا7نجليزية -

يتم قبول المتقدمين من 
كل محافظات السلطنة 
حسب المقاعد المتوفرة

 لكل محافظة

يهــدف برنامــج التصويــر الطبــي إلــى تخريــج كادر عمانــي مــن مصــوري االشــعة الطبيــة. مــدة البرنامــج تمتــد Fربــع ســنوات 
بعــد برنامــج التأسيســي. يشــمل البرنامــج تعليــم وتدريــب الطــالب علــى إجــراء الفحوصــات ا7شــعاعية 7نتــاج صــور 
عاليــة الجــودة Fجــزاء الجســم المختلفــة مــن أجــل تشــخيص أمــراض مختلفــة باســتخدام التصويــر ا7شــعاعي التقليــدي 
والتصويــر المقطعــي. كمــا يتــم تعريــف الطــالب علــى المجــاالت المختلفــة فــي التصويــر الطبــي. ســيتميز الخريجيــن مــن 
هــذا البرنامــج بســمات متقدمــة مثــل التفكيــر الناقــد وحــل المشــكالت واالتصــاالت الفعالــة والعمــل الجماعــي ومهــارات 
البحــث. الجانــب العملــي الســريري للدراســة فــي المستشــفيات هــو 41 ٪  تقريبــا مــن الوقــت المخصــص للبرنامــج. يتأهــل 
الخريجيــن للعمــل فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد االنتهــاء مــن البرنامــج بنجــاح وحســب 

توفـــر الشــواغر.

رمز
 البرنامج 

اسم 
البرنامج

الحد ا�دنى للتقدم 
حسم التعادلللبرنامج

معلومات إضافية عن 
البرنامج

IH002
بكالوريوس 

التصوير 
الطبي

يقل عن  ال  عام  على معدل  1. الحصول 
65 ٪ في دبلوم التعليم العام.

2. الحصول على 65 ٪ على اFقل في: 
الفيزياء -
اFحياء أو العلوم الصحية -

اFول: الفيزياء -
العلوم  - أو  اFحياء  الثاني:  

الصحية
الثالث: اللغة ا7نجليزية -

يتم قبول المتقدمين من 
كل محافظات السلطنة 
حسب المقاعد المتوفرة 

لكل محافظة
 

إلــى تعليــم وتدريــب الطــالب للحصــول علــى بكالوريــوس العــالج الطبيعــي. مــدة  يهــدف برنامــج العــالج الطبيعــي 
ــة والخدمــات التــي يقدمهــا أخصائــي  البرنامــج أربــع ســنوات بعــد البرنامــج التأسيســي. العــالج الطبيعــي يعنــى بالرعاي
ــي والوظيفــي  العــالج الطبيعــي والتــي تشــمل تقييــم المرضــى مــن حيــث الحــاالت المتعلقــة بالصحــة والضعــف البدن
أو ا7عاقــات لتحديــد التشــخيص البدنــي بغــرض معالجــة الضعــف والقصــور الوظائفــي للجســم والحفــاظ علــى مســتوى 
الصحــة العامــة ونوعيــة اFداء الحركــي والوظيفــي. ويشــمل التعليــم والتدريــب فــي هــذا البرنامــج المبــادئ ا7نســانية 
والتحليــل العلمــي وخدمــة المجتمــع. يتمتــع أخصائــي العــالج الطبيعــي با7لمــام التــام بالعلــوم والمهــارات المهنيــة  
الضروريــة ليــؤدي دوره كامــًال فــي التثقيــف الصحــي وتقديــم الرعايــة والعــالج للمرضــى، با7ضافــه إلــى تقييــم فاعليــة 
العــالج الطبيعــي المطبــق وتعديلــه حســبما هــو مالئــم. يتأهــل الخريجــون للعمــل  فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة 

ــر الشــواغر.  الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج بنجــاح وحســب توفـ

رمز 
البرنامج 

اسم
معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامج البرنامج

IH003
بكالوريوس

العالج 
الطبيعي

1. الحصول على معدل عام ال يقل عن 
65 ٪ في دبلوم التعليم العام.

2. الحصول على 65 ٪ على اFقل في: 
- اFحياء أو العلوم الصحية

- الفيزياء

- اFول: اFحياء أو العلوم 
الصحية

- الثاني: الفيزياء 
- الثالث: اللغة ا7نجليزية

كل  من  المتقدمين  قبول  يتم 
حسب  الــســلــطــنــة  مــحــافــظــات 

المقاعد المتوفرة لكل محافظة
 

برنامج العلوم الصحية يقدم ثالث تخصصات وهي : 
علوم المختبرات الطبية، التصوير الطبي والعالج الطبيعي.
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يوجــد فــي الكليــة تســعة أفــرع للتمريــض وهــي : مســقط، صحــار، شــمال الباطنــة، جنــوب الباطنــة، الداخليــة، الظاهــرة، 
شــمال الشــرقية، جنــوب الشــرقية وظفــار. يهــدف برنامــج بكالوريــوس العلــوم فــي التمريــض إلــى إعــداد الطــالب 
لمســتقبل مهنــي فــي مجــال التمريــض ومدتــه أربــع ســنوات بعــد البرنامــج التأسيســي. يتأهــل الخريــج للعمــل  فــي 

ــر الشــواغر. مؤسســات الخدمــات الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج بنجــاح وحســب توفـ

التمريض

رمز 
البرنامج 

اسم
 البرنامج

الحد ا�دنى للتقدم 
معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلللبرنامج

NM001

بكالوريوس 
العلوم في 

التمريض 

1. الحصول على معدل عام 
ال يقل عن 65 ٪ في دبلوم 

التعليم العام.
2. الحصول على 60 ٪ على 

اFقل في: 
- اFحياء أو العلوم الصحية

- الكيمياء

- اFول: اFحياء أو 
العلوم الصحية

- الثاني: الكيمياء 
- الثالث: اللغة 

ا7نجليزية

فرع مسقط
للطلبة  مــتــاح فقط  الــبــرنــامــج  لــهــذا  الــتــقــدم 
من  الــعــام  التعليم  دبــلــوم  على  الحاصلين 
مدارس محافظة مسقط وواليات بركاء وبدبد 

ومصيرة.

NH001

فرع الظاهرة
للطلبة  مــتــاح فقط  الــبــرنــامــج  لــهــذا  الــتــقــدم 
من  الــعــام  التعليم  دبــلــوم  على  الحاصلين 

مدارس محافظتي الظاهرة والبريمي

NI001

فرع شمال الشرقية
للطلبة  مــتــاح فقط  الــبــرنــامــج  لــهــذا  الــتــقــدم 
من  الــعــام  التعليم  دبــلــوم  على  الحاصلين 

مدارس محافظة شمال الشرقية.

NU001

فرع جنوب الشرقية
للطلبة  مــتــاح فقط  الــبــرنــامــج  لــهــذا  الــتــقــدم 
من  الــعــام  التعليم  دبــلــوم  على  الحاصلين 
بإستثناء  الشرقية.  جنوب  محافظة  مــدارس 

والية مصيرة

NS001

فرعي صحار وشمال الباطنة
للطلبة  مــتــاح فقط  الــبــرنــامــج  لــهــذا  الــتــقــدم 
من  الــعــام  التعليم  دبــلــوم  على  الحاصلين 

مدارس محافظتي شمال الباطنة ومسندم.

NR001

فرع جنوب الباطنة 
للطلبة  مــتــاح فقط  الــبــرنــامــج  لــهــذا  الــتــقــدم 
من  الــعــام  التعليم  دبــلــوم  على  الحاصلين 
بإستثناء  الباطنة،  جنوب  محافظة  مــدارس 

والية بركاء

NN001

فرع الداخلية
للطلبة  مــتــاح فقط  الــبــرنــامــج  لــهــذا  الــتــقــدم 
من  الــعــام  التعليم  دبــلــوم  على  الحاصلين 
والــوســطــى،  الــداخــلــيــة  محافظتي  ــدارس  ــ م

بإستثناء والية بدبد

NA001

فرع ظفار
مــتــاح فقط للطالب  الــبــرنــامــج  لــهــذا  الــتــقــدم 
من  الــعــام  التعليم  دبــلــوم  على  الحاصلين 

مدارس محافظة ظفار.
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS001طب عام

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
- الحصول على معدل (80 ٪) في المواد االتية:

-الكيمياء
-اFحياء

-الحصول على (70 ٪) في  مادة اللغة ا7نجليزية

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
@ اجتياز امتحان القبول والمقابلة 

الشخصية بنجاح

BS006
طب وجراحة الفم 

واFسنان

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
- الحصول على معدل (80 ٪) في المواد ا�تية:

-الكيمياء
-اFحياء.

-الحصول على معدل (70 ٪) في اللغة ا7نجليزية
-الحصول على معدل (65 ٪) في مادة الرياضيات 

(البحتة أو التطبيقية).

كلية عمان لطب االسنان

@مالحظات:- 
ــي أمــر  ــوس تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ول ــة البكالوري ــب لمرحل 1. بعثــة الطال
الطالــب تكاليــف النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك ) ، أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان االجتماعــي فيتــم صــرف 

مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص
2. مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط. إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي 
ذلــك العــام ، فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام ، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة 
للمســتوى المطلــوب فــي مؤسســته لاللتحــاق بالبرنامــج اFكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج 
اFكاديمــي مــن مؤسســة تعليــم عالــي خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي. وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده 

فــي البعثــة.
3. توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات علــى نفقــة الطالــب الخاصــة ، 

عــدا جامعــة مســقط والكليــة الحديثــة للتجــارة والعلــوم .

  البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

يهــدف برنامــج إدارة المعلومــات الصحيــة إلــى تنميــة المــوارد البشــرية العمانيــة للحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس 
فــي إدارة المعلومــات الصحيــة بعــد البرنامــج التأسيســي ويشــترط حصــول الطالــب علــى معــدل تراكمــي 2.75 فمــا فــوق 
فــي نهايــة الســنة الثانيــة لمواصلــة برنامــج البكالوريــوس فــي الســنة الثالثــة والرابعــة، وفــي حالــة عــدم حصــول الطالــب 
علــى المعــدل التراكمــي المطلــوب (2.75) يتخــرج الطالــب بشــهادة الدبلــوم. حيــث يشــمل البرنامــج علــى مقــررات نظريــة 
وعمليــة تحتــوي علــى كافــة المعلومــات والمهــارات اFساســية الالزمــة 7عــداد الطــالب فــي مجــال المعلوماتيــة وإدارة 
ــة أو الخاصــة بعــد اكمــال  ــة الحكومي ــة. يتأهــل الخريجــون للعمــل  فــي مؤسســات الخدمــات الصحي المعلومــات الصحي

البرنامــج بنجــاح وحســب توفـــر الشــواغر.

إدارة المعلومات الصحية

رمز 
البرنامج 

اسم
معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامج البرنامج

HM001
إدارة 

المعلومات 
الصحية 

- الحصول على معدل عام ال يقل عن 
65 ٪ في دبلوم التعليم العام.

- الحصول على 65 ٪ على اFقل في: 
• اFحياء أو العلوم الصحية

• رياضيات بحتة أو تطبيقية

اFول: اFحياء أو العلوم 
الصحية

الثاني: رياضيات بحتة أو 
تطبيقية

كل  من  المتقدمين  قبول  يتم 
حسب  الــســلــطــنــة  مــحــافــظــات 
المقاعد المتوفرة لكل محافظة.
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS017التمريض

-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
-الحصول على معدل (60 ٪) في المواد ا�تية:

-االحياء
- اللغة ا7نجليزية

جامعة نزوى
@ اجتياز امتحان القبول بنجاح

BS227التمريض

-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
- الحصول على معدل (60 ٪) المواد االتية:

- الرياضيات البحتة
- االحياء أو العلوم الصحية

- الكيمياء
- اللغة االنجليزية

جامعة البريمي
@ اجتياز امتحان القبول بنجاح

BS228علوم البصريات

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير(٪65)
- الحصول على (60 ٪) في المواد ا�تية:

- الرياضيات البحتة
- االحياء أو العلوم الصحية

- الكيمياء
- الفيزياء

الحصول على (55٪) في اللغة ا7نجليزية

جامعة البريمي
@ اجتياز امتحان القبول بنجاح

BS002الصيدلة

-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
-الحصول على معدل (60 ٪)في المواد االتية: 

-الكيمياء
-االحياء

- اللغة االنجليزية

الجامعة الوطنية 
للعلوم والتكنولوجيا

BS289الصيدلة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪) 
- الحصول على معدل (60 ٪) في المواد ا�تية:

- الكيمياء 
- اللغة ا7نجليزية

جامعة نزوى

BS018الطب البيطري

-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (70 ٪)
-الحصول على معدل (70 ٪)في المواد االتية: 

-الكيمياء
-االحياء

- الفيزياء
- اللغة االنجليزية

جامعة الشرقية

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

 برامج دراسية 
متعددة التخصصات

Interdisciplinary 
Scholarships
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STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات)
ESAM (التربية والعلوم االجتماعية والفنون والمعمار وا�دارة)

• يجــب علــى الطلبــة حضــور المحاضــرات التعريفيــة المخصصــة لهــذا النــوع مــن البعثــات قبــل انتهــاء مرحلــة اســتكمال التســجيل 
بالبعثــة  فــي أغســطس، وســوف يتــم ا6عــالن عــن المواعيــد الخاصــة بالمحاضــرات الحقــا.

• يمكــن للطلبــة المقبوليــن والحاصليــن علــى البعثــات التــي تقــع ضمــن الرمزيــن STEM & ESAM اختيــار التخصــص الفرعــي/
الدقيــق (لدرجــة البكالوريــوس فقــط) مــن ضمــن المظــالت المعرفيــة المدرجــة.

ــة االبتعــاث  • يمكــن للطلبــة المقبوليــن ضمــن الرمزيــن STEM & ESAM اختيــار التخصــص (لدرجــة البكالوريــوس فقــط) و دول
ضمــن الــدول التــي تبتعــث اليهــا الــوزارة قبــل انتهــاء فتــرة اســتكمال إجــراءات التســجيل فــي أغســطس. وعلــى الطالــب التأكــد 
ــى مراعــاة توفــر التخصــص فــي وثيقــة الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد  ــة الراغــب بهــا، إضافــة ال مــن أن التخصــص متوفــر فــي الدول
االكاديمــي (OAAA) ووقوعــه ضمــن المجــال المعرفــي الــذي ســوف يحــدده الطالــب الحقــا اثنــاء فتــرة اســتكمال اجــراءات البعثــة.

• قائمة البرامج لهذه البعثات مذكورة في صفحة (64) و (65).
• الطلبــة الذيــن تــم قبولهــم فــي أحــد برامــج STEM & ESAM بإمكانهــم اختيــار أحــدى المؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا 
فــي دول االبتعــاث التاليــة: المملكــة المتحــدة، الواليــات المتحــدة ا`مريكيــة، المانيــا، ايرلنــدا، ماليزيــا، هولنــدا، بولنــدا، نيوزيلنــدا، 

اســتراليا، فرنســا، كنــدا. علمــا بــأن القــرار النهائــي فــي الموافقــة علــى المؤسســة يكــون مــن صالحيــات الــوزارة.
• ســوف يتــم الحــاق الطلبــة المقبوليــن فــي بعثــات STEM & ESAM للدراســة فــي الواليــات المتحــدة ا`مريكيــة فــي برنامــج 
تحضيــري (UNIConn Program) لمــدة ســنة اكاديميــة، علــى ان يقــوم الطالــب فــور انهائــه للبرنامــج التحضيــري بتزويــد 
الملحقيــة بقبــول جامعــي مــن قائمــة جامعــات معتمــدة لهــذه البعثــات (STEM & ESAM) والتــي يمكــن الرجــوع اليهــا فــي 

الموقــع ا6لكترونــي للملحقيــة الثقافيــة فــي واشــنطن.
• سوف يتم ا6عالن عن التفاصيل الخاصة بالبرنامج التحضيري (UNIConn Program) في حينه.

• قــد تشــترط المؤسســات التعليميــة مــواد دراســية مختلفــة عــن المــواد التــي تــم اشــتراطها لبعــض البرامــج، لــذا فــان وزارة 
التعليــم العالــي ال تضمــن أن يحصــل الطالــب علــى التخصــص الراغــب بــه فــي حــال عــدم انطبــاق شــروط المؤسســة التعليميــة 

عليــه، يجــب علــى الطالــب التحقــق مــن مــدى اســتيفائه لمتطلبــات القبــول فــي تلــك المؤسســة.
• علــى الطالــب التأكــد مــن انــه قــام باختيــار المــواد الدراســية المناســبة لاللتحــاق بتخصــص معيــن مرغــوب مــن قبلــه ومــدى توفــره 

فــي الدولــة الراغــب بهــا، حيــث انــه قــد ال تتوفــر جميــع التخصصــات لدرجــة البكالوريــوس فــي جميــع الــدول. 
ــب الحاصــل علــى قبــول يجــب عليــه عرضــه علــى  • ال توجــد حاجــة 6رفــاق أي قبــول للمنافســة علــى هــذه البعثــات، ولكــن الطال

ــرأي فيــه.  ــوزارة 6بــداء ال ال

رمز
 البرنامج 

حسم التعادلالحد ا,دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SE380

يمكن للطالب الحاصل على البعثة ( STEM ) تحديد تخصص يقع 
ضمن التخصصات الرئيسية التالية:

• العلوم (SCIENCES) باستثناء تخصصات الطب البشري، 
طب/جراحة االسنان، الطب البيطري، الصيدلة، وعلم النفس 

االكلينيكي.
(TECHNOLOGY) التكنولوجيا •

(ENGINEERING) الهندسة •
(MATHEMATICAL SCIENCES) علوم الرياضيات •

النجاح في جميع المواد. -
الحصول على معدل عام ال يقل  -

عن (٪90)
الرياضيات البحتة (٪90). -
مادة من: -
ا`حياء أو الكيمياء او الفيزياء  -

.(٪90)
اللغة االنجليزية (٪85). -

- الرياضيات 
البحتة

الكيمياء أو 
الفيزياء أو ا`حياء

@مالحظات:-
• ليســت كل التخصصــات المعتمــدة لهــذه البعثــات (والتــي تطــرح لدرجــة البكالوريــوس) متوفــرة فــي كل دول االبتعــاث. لــذا 
يرجــى مراعــاة المالحظــات المشــارة اليهــا باللــون ا`حمــر فــي التخصصــات المدرجــة كمــا يرجــى أيضــا االطــالع علــى الشــروط 

واالحــكام الخاصــة بهــذه البعثــات.
• فــي حــال عــدم اشــتمال قائمــة التخصصــات المدرجــة ادنــاه لتخصــص معيــن يرغــب بدراســته الطالــب، يرجــى ارســال بريــد 
الكترونــي متضمنــا اســئلتك الــى العنــوان التالــي (public.services@mohe.gov.om) مــع ذكــر نــوع البعثــة فــي عنــوان 

الرســالة (مثــال: بعثــات STEM) او يمكنــك طلــب المشــورة مــن مشــرف التوجيــه المهنــي.

STEM - ESAM مالحظات عن البعثات الخارجية

(STEM بعثات) البعثات الخارجية
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SCIENCES (AGRICULTURAL, ENVIRONMENTAL, HEALTH, NATURAL & PHYSICAL) 

A: Aquaculture & Fisheries, Astronomy, Astrophysics, Audiology 

B: Biological Sciences, Business Statistics, Biomedical Engineering

C: Conservation (and/or Environment), Chemistry

D: Dietetics (NOT Nutrition) E: Earth Sciences, Environmental Sciences 

F: Forensic Science

G: Geology, Geophysics, Geochemistry, Genetics 

H: Hydrogeology, Health(care) Policy and/or Management, Health Education, Health Economics, Health Promo-

tion; Health Administration

L: Life Sciences

M: Meteorology, Mathematics and/with Statistics, Marine Science or Marine Biology; Medical Physics, Medical 

Laboratory Science

P: (Applied) Physics, Public Health Science, Podiatry, Prosthetics & Orthotics

R: Respiratory Therapy, Radiography, Radiology

S: Sustainability Science, Science

W: Water Technology

Z: Zoology

(INFORMATION) TECHNOLOGY

A: Animation; C: Computer Science, Computer Science &/with Artificial Intelligence, Computer Forensics, 

Computer Science &/or with Software or Smart Phone App Development, Cyber Security; D: Data/Information 

Science

ENGINEERING & RELATED TECHNOLOGIES 

A: Acoustical Engineering, Aeronautical Engineering (should concern a NON-flight major - cannot include Pilot 

Training!), Architectural Engineering; B: Building Services/Maintenance Engineering, Biomedical Engineer-

ing, Building (Civil) Engineering; C: Chemical Engineering, Construction Engineering E: Electrical and/or 

Electronic(s) Engineering, Environmental Engineering, Ecology; F: Fire Safety Engineering; G: Geological En-

gineering; I: Industrial Engineering, L: Logistics Engineering; M: Materials Engineering, Mining Engineering, 

Metallurgical Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics/Mechatronic Engineering; 

N: Network Engineering; P: Petroleum or Oil & Gas Engineering; R: Renewable Energy Engineering; S: Systems 

Engineering, Surveying Engineering, Sustainability Studies or Engineering;  

T: Transport Engineering, Telecommunications Engineering

MATHEMATICAL SCIENCES 

A: Applied Mathematics 

S: Statistics

(STEM بعثات) تابع: البعثات الخارجية
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رمز 
حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج 

SE390

 ( ESAM) يمكن للطالب الحاصل على البعثة -
تحديد تخصص يقع ضمن التخصصات الرئيسية التالية:

( EDUCATION) التربية -
( SOCIAL SCIENCES ) العلوم االجتماعية-

(ARTS OR ARCHITECTURE) الفنون -
( MANAGEMENT) ا7دارة -

النجاح في جميع المواد. -
الحصول على معدل عام ال يقل عن  -

.(٪ 90)
الرياضيات البحتة (85٪) أو - 

الرياضيات التطبيقية (90 ٪).
اللغة ا7نجليزية (90 ٪) -

-إضافة الى الحصول على معدل 
ال يقل عن (80 ٪) في باقي المواد.

اللغة االنجليزية

مالحظات:-
 •  ليســت كل التخصصــات المعتمــدة لهــذه البعثــات (والتــي تطــرح لدرجــة البكالوريــوس) متوفــرة فــي كل دول االبتعاث. 
لــذا يرجــى مراعــاة المالحظــات المشــارة اليهــا باللــون اFحمــر فــي التخصصــات المدرجــة كمــا يرجــى أيضــا االطــالع علــى 

الشــروط واالحــكام الخاصــة بهــذه البعثــات.
 •  فــي حــال عــدم اشــتمال قائمــة التخصصــات المدرجــة ادنــاه لتخصــص معيــن يرغــب بدراســته الطالــب، يرجــى ارســال 
بريــد الكترونــي متضمنــا اســئلتك الــى العنــوان التالــي (public.services@mohe.gov.om) مــع ذكــر نــوع البعثــة 

فــي عنــوان الرســالة (مثــال: بعثــات ESAM) او يمكنــك طلــب مشــرف التوجيــه المهنــي.

EDUCATION

E: English Language (Teacher to Non-Native Speak-

ers); Early Childhood Education T: Teaching 

Science (Secondary School-level), Primary School 

Education (teaching) 

SOCIETY & CULTURE

A: Archeology; 

C: Criminology; 

E: Economics; 

G: Geographical Information Systems

L: Law (applicants can only submit offer letters from 

recommended Law schools in the United Kingdom), 

Languages/ (Applied) Linguistics;

P: Psychology (does NOT include Clinical Psychology 

as this is only taught a graduate level & applicants 

can only submit offer letters from recommended 

universities in the United Kingdom, Australia, New 

Zealand); 

S: Sociology, Special Needs Education 

T: Tourism Studies (focus on planning aspect); 

Z: Zoology

(CREATIVE) ARTS 

D: Digital Media; 

F: Fine Arts (e.g. Painting, Sculpture, Music); 

J: (Digital) Journalism 

T: Television/Broadcasting

ARCHITECTURE 

A: Architecture (only offer letters from recommended 

institutions in the United Kingdom, Europe or Asia 

will be accepted); L: Landscape Architecture; U: 

Urban Planning

MANAGEMENT & BUSINESS

A: Actuarial Science, Accounting, Auditing, Aviation 

Management (cannot include Pilot Training – should 

concern a non-flight major); 

B: Banking, Business Administration

E: Enterprise/Entrepreneurship, Emergency Adminis-

tration & Planning 

F: Finance, Financial Risk Management, Financial 

Services 

I: Investment, Insurance, Islamic Banking; 

L: Logistics and/or Supply Chain Management

M: Management; 

O: Operations Management, Organisational Leader-

ship Studies

P: Property Management, Port Management 

R: Real Estate Management 

S: Safety and/or Security Management, Transport 

Management, Shipping & Port Management and/or 

Supply Chain and/or Logistics Management

(ESAM بعثات) البعثات الخارجية
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رمز 
حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج

DE001

برنامج القبول المباشر لدرجة 
البكالوريوس

في التخصصات التالية:  
Medicine •
Dentistry •

Veterinary Medicine •
MPharm •

أو في أي من التخصصات 
المذكورة في الدليل والمحددة 

للبعثات الخارجية

النجاح في جميع المواد
-الحصول على معدل عام ال يقل عن (85٪) أو الحصول على 

معدل ال يقل عن (80٪) في خمس مواد من المواد الدراسية عدا 
مادة التربية الرياضية.

وعلى الطلبة الراغبين في التقدم لهذه البعثات ارفاق وثائق 
مختلفة في فترتين مختلفتين وهي كالتالي:

قبل 1 يونيو:
ارفاق قبول مشروط لدرجة البكالوريوس من احدى مؤسسات 

التعليم العالي الخارجية والمعتمدة لهذه البعثات.

قبل نهاية فترة تعديل الرغبات في يوليو:
يجب على الطالب إرفاق قبول واحد فقط نهائي وغير مشروط 

في أحد التخصصات المعتمدة لهذه البعثات ومن احدى 
الجامعات المعتمدة للعام اFكاديمي 2020/2021.

يجب ان ترفق جميع الوثائق في موقع القبول الموحد في 
المواعيد المحددة أعاله وال يقبل بخالف ذلك

لمزيد من االيضاح يرجى الرجوع للرابط التالي
” http://heac.gov.om/media/doc/DE001_2021.pdf ”

المعدل العام 
لشهادة الدبلوم 

العام أو ما يعادلها 
من المؤهالت 

الدولية

مرتبة الجامعة في 
تصنيف شنغهاي 

2019

البعثات الخارجية

الشروط وا�حكام الخاصة ببعثات القبول المباشر
• هــذه البعثــات مقدمــة Fولئــك الطلبــة ممــن تقدمــوا بطلــب الحصــول علــى قبــول غيــر مشــروط مــن احــدى الجامعــات 
المعتمــدة والموصــى بهــا لهــذا النــوع مــن البعثــات فــي احــد التخصصــات المعتمــدة والــذي يجــب تســليمه قبــل الموعد 
النهائــي لفتــرة تعديــل الرغبــات فــي يوليــو (لالطــالع علــى قائمــة الجامعــات يرجــى الرجــوع الــى موقــع القبــول الموحــد 

– وصلــة دليــل الطالــب).
 Veterinary  أو  Dentistry  أو  Medicine :يجــب أن يكــون القبــول المقــدم مــن الطالــب فــي أحــد التخصصــات التاليــة •
Medicine أو MPharm أو أي مــن التخصصــات المذكــورة فــي الدليــل والمحــددة للبعثــات الخارجيــة. كمــا ان هــذه 

البعثــات ال تغطــي برنامــج اللغــة وال الســنة التأسيســية أو برنامــج الجســر اFكاديمــي (Pathways) بمــا فــي ذلــك أيضــا 
ــة (Integrated foundation programs). امــا مــن يرغــب فــي دراســة اللغــة او  برامــج الســنة التأسيســية المتكامل

دورات مــا قبــل البرنامــج اFكاديمــي فانــه ينصــح بالتنافــس علــى اFنــواع اFخــرى مــن البعثــات.
• يجــب علــى المتقدميــن لهــذه البعثــات ارفــاق قبــول مشــروط قبــل 1 يونيــو مــن احــدى المؤسســات التعليميــة الموصــى 
ــق  بهــا لبعثــات القبــول المباشــر فــي احــد التخصصــات المعتمــدة لبعثــات القبــول المباشــر. كمــا يرجــى ارفــاق الوثائ
بصــورة واضحــة لتجنــب حــدوث إشــكالية فــي جودتهــا. كمــا ان الطالــب مســؤول عــن اســتيفاء متطلبــات اللغــة فــي 

احــدى الجامعــات الموصــى بهــا لهــذه البعثــة للحصــول علــى قبــول منهــا.
• يجــب علــى المتقدميــن ارفــاق خطــاب قبــول غيــر مشــروط بنســخته االصليــة للعــام اFكاديمــي 2020/2021 م (الفصــل 

اFول أو الفصــل الثانــي) قبــل نهايــة فتــرة تعديــل الرغبــات فــي يوليــو.
• ال يحــق للمتقدميــن ارفــاق قبــول تبــدأ الدراســة فيــه قبــل أغســطس، وانمــا يجــب ان تكــون بعــد اعــالن نتائــج القبــول 
الموحد. وســـوف يســـقط حـــق الطالـــب فـــي التنافـــس إذا أحضـــر مـــا يخالـف ذلـك أو اتضـح أنـه بـــدأ الدراسـة قبـل مواعيـد 

إعالن نتائـــج البعثـــات عـــن طريـــق مركـز القبـــول الموحـد.
Path-) كاديمــيFســوف يتــم اســتبعاد كل مــن يقــوم بإرفــاق قبــول يتضمــن الســنة التأسيســية أو برنامــج الجســر ا •
ways) أو برامــج الســنة التأسيســية المتكاملــة (Integrated foundation programs). امــا أولئــك الطلبــة ممــن لــم 

يتمكنــوا مــن الحصــول علــى قبــول غيــر مشــروط فانــه يمكنهــم التنافــس علــى بعثــات STEM & ESAM  والتــي توفر 
دراســة برامــج اللغــة والبرامــج التأسيســية.
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تابع الشروط وا�حكام الخاصة ببعثات القبول المباشر
• فــي حــال زاد عــدد المتقدميــن لهــذه البعثــات عــن العــدد المخصــص لهــا فــان لجنــة فــرز بعثــات القبــول المباشــر ســوف 
تقــوم باالحتــكام فــي حــال التعــادل الــى المعــدل العــام لشــهادة الدبلــوم العــام أو مــا يعادلــه مــن المؤهــالت الدوليــة 

ثــم ترتيــب الجامعــة فــي تصنيــف شــنغهاي 2019 م.
• تنصـح وزارة التعليـم العالـي الطلبـة الراغبيـن فـي التنافـس علـى برنامـج بعثـات القبـول المباشـر علـى تقديـم الطلبـات 
للجامعــــات عبــــر التواصــــل المباشــــر معهــــا أو عبــــر الهيئــــات الرســــمية للتقــــدم للجامعــــات فــــي كل دولــــة إن وجــــدت، 
مــــع استشـــارة المختصيـــن بالتوجيـــه المهنـــي بالمـــدارس 7عانتهم فـــي هـــذا الجانـــب، حيـــث أن لـــكل طالـــب احتياجـات 

ومهارات يتفـــرد بهـــا عـــن ا�خرين، لـــذا يلـــزم عليـــه التقـــدم للجامعـة والتخصـــص الـذي يناسـبه. 
• ينبغـــي أن يحتـــوي عـــرض القبـــول المباشـــر علـــى مـــا يثبـــت نـــوع الدراســـة الجامعيـــة (المرحلـــة الجامعيـــة اFولى فقـــط) 
والتخصــــص، ومــــدة الدراســــة وتاريــــخ بدايــــة الدراســــة والتخــــرج المتوقــــع إن أمكــــن، أو إثبــــات هــذه البيانــــات بالتراســل 

مــــع المؤسســــة المانحــــة للقبــول. 
• حصولـك علـى قبـول غيـر مشـروط واختيارك للرمز DE001 ال يعنـي ضمانـا نهائيـا للحصـول علـى بعثـة، ولكنـه يعنـي 
أنـك اسـتوفيت متطلبـات الدراســة بالمؤسســة التعليميــة التــي تقدمــت لهــا وااللتحاق بالتخصــص دون الحاجــة إلــى 
أيــــة مكونــــات لغويــــة أو تجسيريه أو برامــــج تأسيســــية. كما يحـــق لـــوزارة التعليـــم العالـي رفـض أي طلـب غيـر مسـتوف 

للشـروط المعلـن عنهـا أو يقـدم منقوصـا مـن الوثائـق المطلوبـة.
• قــد تمنــح بعــض الجامعــات قبــوالت غيــر مشــروطة للطلبــة قبــل إعــالن نتائــج شــهادة الدبلــوم العــام وفــي هــذه الحالــة 
ــب او Proof of Enrollment  قبــل إنتهــاء  يتوجــب علــى الطلبــة إرفــاق مــا يؤكــد مــن الجامعــة اســتمرار قبــول الطال

فتــرة تعديــل الرغبــات .
• يحــــق للطلبــــة اختيــــار أي برنامــــج للمرحلــــة الجامعيــــة اFولى وفقــــا للمعلــــن عنه بشــــرط أال يتجــــاوز الفتــــرة الطبيعيــــة 
للدراســــة حتــــى وإن تضمــــن تخصصــــا مزدوجــــا شريطة أن يكون معتمد� من قبل الهيئة العمانية لالعتماد االكاديمي 

.(OAAA)

يجب ان ال يتضمن القبول الجامعي مكونات غير إلزامية لنيل الدرجة العلمية كالتدريب العملي أو المشاريع.  •
• تطـــرح برامـــج تخصصـــات الطـــب البشـــري، وطـــب اFســنان، والطـــب البيطـــري، والصيدلـــة فــي (المملكـــة المتحـــدة، 
وجمهوريـــة إيرلنـــدا، وأســـتراليا، ونيوزيلنــدا) ، امـــا التخصصـــات العلميــة المهنيــة اFخــرى (مثـــل: القانـــون، المعمـــار. الـــخ) 

فهـــي تطـــرح فـــي عـــدد محـــدد مـــن الـــدول.
•  ال يحـــق للطالـــب االنتقـــال إلـــى أيـــة مؤسســـة بعـــد حصولـــه علـــى بعثـــة فـي رمـــز القبـول المباشـــر إال إن كان االنتقال إلـى 
جامعـــة ذات مرتبـــة أعلـــى فـــي تصنيـــف شانغهاي العالمـــي للجامعـــات فـــي ذات الدولـة، ودون تغييـــر فـي التخصـص أو 

زيـــادة فـي مـــدة االبتعاث.
• برنامــج القبــول المباشــر هــو أحــد برامــج االبتعاث الخارجــي وليــس الوحيــد الــذي يمكنــك مــن الحصــول علــى بعثــة 
خارجيــة. وال يعنــي عــدم قدرتــك علــى حصــول علــى قبــول غيــر مشــروط أن خياراتــك محــدودة (أنظــر دليــل الطالــب 
(، فبعــــض اFنظمة الجامعيــــة ال تمنــــح قبوال غيــــر مشــــروط لحملــــة شــــهادة دبلــــوم التعليــــم العــــام أو ثنائــــي اللغــــة 
علــى ســبيل المثــال، ومنهــا النظــام الجامعــي البريطانــي. لــذا ينصــح الطلبــة الراغبــون فــي التنافــس علــى بعثــات 
القبــــول المباشـــر بالتقـــدم للجامعـــات التـــي تقبـــل مؤهالتهم المدرســـية. وفـــي حـــال لـــم يتحقـق لهـم ذلـــك فـإن دليـل 

الطالـــب يوفــــر خيــــارات أخــــرى عديــدة جــدا للظفــر بمقعــد فــي البعثــات الخارجيــة
• وضعــت الشــروط والمعاييــر فــي هــذا ا7عــالن بعنايــة وتدقيــق كبيريــن، كمــا اختيــرت الجامعــات المعتمــدة لهــذا الرمــز 
بمــــا يتوافــــق والغــــرض مــــن طــــرح برنامــــج القبــــول المباشــــر، إال أن الــــوزارة قــــد تعلــــن عــن تعديــالت علــــى هــذا االعالن، 
لــــذا ننصــــح الطلبــــة وأوليــــاء اFمــور باالطــالع المســــتمر علــــى موقــــع وزارة التعليــــم العالــــي ومركــــز القبــــول الموحــــد 

لGحاطة بــــأي جديــــد يتعلــــق بهــــذا البرنامــــج.
• كمــا تنــوه الــوزارة بــان الطالــب مســؤول مســؤولية كاملــة عــن جميــع التفاصيــل المتعلقــة بالدولــة التــي حصــل منهــا 

علــى القبــول (مثــل: إجــراءات التأشــيرة، القوانيــن، الطقــس، تكلفــة المعيشــة ... الــخ).
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رمز
 البرنامج 

اسم البرنامج
الحد ا�دنى 

للتقدم للبرنامج
معلومات إضافيةحسم التعادل

PD005

- جميع التخصصات 
التي تبتعث إليها 

وزارة التعليم العالي 
ما عدا الطب البشري 

والطب البيطري 

الحصول على معدل 
عام (65 ٪) في دبلوم 

التعليم العام

الدرجات اFعلى في:
- الرياضيات البحتة 

أو التطبيقية
- اللغة ا7نجليزية

- الفيزياء أو 
الكيمياء

-يختار الطالب الدراسة في أي من المؤسسات 
التعليمية الخاصة والمعتمدة في السلطنة.

- أن تكون المدرسة من المدارس الواقعة بمنطقة 
ا7متياز.

- أن يكون الطالب أمضى الثالث السنوات اFخيرة    
(10-12) بنفس المدرسة.

- ال توجد برامج خاصة لذوي ا7عاقة الخاصة.

 مدارس منطقة ا.متياز:
 والية بهالء: مدرسة عويفية

 والية هيماء: مدرسة الوسطى - مدرسة أبومظابي- مدرسة المعارف- مدرسة هيماء
 والية عبري: مدرسة حمراء الدروع

 والية مقشن: مدرسة مقشن- مدرسة المشاش- مدرسة منذر الظبيان- مدرسة مدرسة المنادر- مدرسة مرسودد
 والية أدم: مدرسة قرن العلم- مدرسة الزاهية- مدرسة رأس الجبل

 والية الجازر: مدرسة ريما- مدرسة الغبرة الجنوبية- مدرسة الكحل- مدرسة اللكبي
 واليــة شــليم: مدرســة أبوفــراس الحمدانــي- مدرســة شــليم- مدرســة ديميــت- مدرســة وادي عــارة- مدرســة كيبــوت- 

مدرســة زخــر-   مدرســة الشــويمية- مدرســة شــربثات- مدرســة الحالنيــات
 واليــة ثمريــت: مدرســة جابــر بــن حيــان- مدرســة ثمريــت- مدرســة ربكــوت- مدرســة ذهبــون- مدرســة بربــزوم- مدرســة 

بوابــة الفكــر- مدرســة الرويــة- مدرســة قتبيــت- مدرســة النجــد- مدرســة مضــى- مدرســة الشــصر- مدرســة بثينــة

(PDO) المنح الداخلية الكاملة مقدمة من شركة تنمية نفط عمان
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

العلوم الطبيعية 
والفيزيائية

 Natural & Physical 
Sciences

هــل تحــب دراســة الكيميــاء والفيزيــاء واFحيــاء والرياضيــات؟ هــل ترغــب فــي اكتســاب مهــارات التحليــل وحــل المشــكالت؟ 
ــم كيفيــة الحفــاظ علــى مــوارد الميــاه التــي تهددهــا عوامــل  هــل ترغــب فــي دراســة طبيعــة الصخــور فــي عمــان؟ أو تعل�
كثيــرة فــي الســلطنة والعالــم؟ قــد يكــون مجــال علــوم اFرض أو العلــوم البيئيــة هــو الخيــار اFمثــل لــك.  ولعلــوم اFرض 
مســميات أخــرى أيضــf كالجيولوجيــا، أو العلــوم الجيولوجيــة (الجيوفيزيــاء والجيوكيميــاء) الــذي يعنــى بدراســة أصــل اFرض 
والعمليــات الفيزيائيــة والكيميائيــة واFحيائيــة المكونــة لهــا منــذ بالييــن الســنين.  قــد ترغــب فــي أن تكــون لديــك القــدرة 
علــى توقــع الطقــس، وهنــا ســيكون تخصــص علــم اFرصــاد الجويــة هــو الخيــار اFنســب لتحقيــق رغبتــك. أمــا علــم الفلــك 
فهــو يقــودك لدراســة أجــرام هــذا الكــون الفســيح كاFرض والمجــرات والنجــوم والكواكــب. ولديــك أيضــf الفيزيــاء الفلكيــة 

التــي تركــز علــى تطبيــق المعرفــة فــي مجــاالت الفيزيــاء والرياضيــات وعلــوم الحاســب ا�لــي  فــي استكشــاف الفضــاء.
 هــل تميــل لدراســة الرياضيــات وعلــوم الحاســب ا�لــي؟ ا7حصــاء هــو المجــال اFقــرب لميولــك إذ�، فهــو يركــز علــى صقــل 
مهاراتــك فــي جمــع وتحليــل وتفســير البيانــات، وبالتالــي توفيــر البيانــات لتجــد علــى إثرهــا حلــوالً للمشــكالت والتحديــات 

التــي يواجههــا المجتمــع.
وإن كنــت مــن محبــي القصــص البوليســية والتحقيقــات فــي مســرح الجريمــة، فأنــت فيمــا يبــدو تميــل لمجــال العلــم 
الجنائــي. والبــد أن تضــع فــي الحســبان أن التخصــص فــي هــذا المجــال يتطلــب مزيــد� مــن العمــل الدقيــق فــي جمــع وتحليــل 

ــة العلميــة الســتخدامها فــي التحقيقــات الجنائيــة أو إخضاعهــا للتحليــل المخبــري.   المعطيــات وتوفيــر اFدل
ويندرج تحت هذا المجال تخصصات عدة  في مختلف العلوم كالتقنية الحيوية بأنواعها (البحرية والزراعية والبيئية).
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  رمز
 البرنامج

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

OE070

Biochemistry, Biology, Marine Biology   
بلد الدراسة: المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة 

ا�مريكية أو كندا أو استراليا أو نيوزلندا أو دول 
محددة في اسيا وأوروبا

- على الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول على المقعد 
في أغسطس 2020 م.

- النجاح في جميع المواد.

- الحصول على معدل عام ال يقل عن (90 ٪).

 - ا�حياء (90 ٪)

 -  الكيمياء (90 ٪)  

- اللغة ا?نجليزية (85 ٪).

- ا�حياء 

- الكيمياء

OE071

Biophysics
بلد الدراسة: المملكة المتحدة او الواليات المتحدة 

االمريكية أو كندا أو استراليا أو نيوزيلندا أو دول محددة 
في أسيا وأوروبا

- على الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول على المقعد 
في أغسطس 2020 م.

النجاح في جميع المواد

الحصول على معدل عام ال يقل عن (90 ٪).

• الفيزياء (90 ٪).
• مادتين من:

الكيمياء او الرياضيات البحتة أو االحياء (90 ٪).

• اللغة ا?نجليزية (85 ٪).

- مادتين من: 
الكيمياء و ا�حياء 

أو الرياضيات 
البحتة أو الفيزياء

OE030

Environmental Science / Studies 
Sustainability Studies, Water Resources, 

Hydrology or Hydrogeology

بلد الدراسة: المملكة المتحدة او الواليات المتحدة 
االمريكية أو كندا أو استراليا أو نيوزيلندا أو دول محددة 

في أسيا وأوروبا

- على الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول على المقعد 
في أغسطس 2020 م.

النجاح في جميع المواد

الحصول على معدل عام ال يقل عن (90 ٪).

• مادة من:
الكيمياء أو الفيزياء (85 ٪ ).

• مادة من:
ا�حياء أو الجغرافيا أو العلوم البيئية (85 ٪)

• اللغة ا?نجليزية (85 ٪).

مادة من:
الكيمياء أو 

الفيزياء 
-  مادة من:

ا�حياء أو الجغرافيا 
أو العلوم البيئية

-مالحظات:
• ســيتم تزويــد المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بقائمــة التخصصــات المتوفــرة فــي الجامعــات الموصــى بالدراســة بهــا 
فــي كل دولــة مــن دول االبتعــاث المعتمــدة عبــر الموقــع ا?لكترونــي لمركــز القبــول الموحــد فــي وصلــة دليــل الطالــب.

• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو 
مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.

• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا?نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات 
والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.

• ال تتوفر جميع البرامج المدرجة في كل بلدان االبتعاث.
• للمزيد من المعلومات وا?يضاحات ُيرجى العودة لdحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 40 .

• بإمــكان الطالــب المبتعــث اختيــار برنامــج مــن البرامــج أدنــاه (مــع ا�خــذ بعيــن االعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم 
اختيــاره البــد ان يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب الجامعــة).

ــى للحصــول علــى مقعــد  ــن البرامــج المشــار إليهــا أعــاله تمثــل الحــد ا�دن ــات المذكــورة قري ــى للمتطلب • أن الحــد ا�دن
ابتعــاث فــي مشــروع جامعــة عمــان، علمــk بــأن بعــض البرامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة فــي بعــض المــواد أو 
مــواد إضافيــة أخــرى، حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب علــى قبــول فــي البرنامــج المرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

بعثات جامعة عمان
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  رمز
 البرنامج

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SE560
 Environmental Sciences, Earth Sciences, 

Marine Science or Sustainability Studies
بلد الدراسة: أستراليا

- النجاح في جميع المواد.

- الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).

- الحصول على (85 ٪) في ثالث مواد من:
 الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات البحتة أو 

اFحياء أو الجغرافيا أو العلوم البيئية

- اللغة ا7نجليزية (80 ٪)

-مادتين من :
الكيمياء أو 
الفيزياء أو 

الرياضيات البحتة 
أو اFحياء أو 
الجغرافيا أو 

العلوم البيئية

SE561

 Earth Science(s), Geology or Geosciences
 (Geophysics or Geochemistry), Sustainable

 Development, Ecology, Conservation &
 Environment or

Marine Environmental Science
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

SE563

 Earth Science(s), Geology,  Geosciences
  (Geophysics), Environmental Sciences

بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

SE575
Earth Sciences, Applied Geology, 

Geology or Environmental Sciences
بلد الدراسة: نيوزلندا

SE568
 Environmental Science & Sustainable

Technology
بلد الدراسة: ايرلندا

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).

- الرياضيات البحتة (85 ٪).
- الفيزياء (85 ٪).
- الكيمياء (85 ٪)

- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء

SE610
 Astronomy, Astrophysics or Physics

بلد الدراسة: المملكة المتحدة 

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).

- الرياضيات البحتة (90 ٪).
- الفيزياء (90 ٪).

- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الفيزياء
- الرياضيات 

البحتة

SE762
  Biology, Biological Sciences or Chemistry

بلد الدراسة: المملكة المتحدة
يخضع التخصص الدقيق لموافقة الوزارة

- النجاح في جميع المواد.

- الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).

- الحصول على (90 ٪)في مادتين من:
 الرياضيات البحتة أو الكيمياء أو اFحياء

- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

-  مادتين من 
الرياضيات البحتة أو 

الكيمياء أو اFحياء
SE763

 Biology or Chemistry
بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

يخضع التخصص الدقيق لموافقة الوزارة 

-مالحظات:
• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي ال تضمــن 
القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص 
أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كمــا أن للــوزارة 

ــذي قــام باختيــاره. الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص ال
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو 

مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات 

والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.

• إذا لم تذكر المؤسسة التعليمية في إسم البرنامج، فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص الملحقيات الثقافية.
• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 38 

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث
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  رمز
 البرنامج

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SE600
Forensic Science

بلد الدراسة: المملكة المتحدة 
هذا التخصص ليس له عالقة بالطب البشري

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).

- الكيمياء (90 ٪) 
- اFحياء (90 ٪).

- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

 - اFحياء
- الكيمياء

SE590Statistics or Business Statistics
بلد الدراسة: المملكة المتحدة 

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).

- الرياضيات البحتة (85 ٪).
- اللغة ا7نجليزية (80 ٪)

- الرياضيات 
البحتة

SE593
 Statistics

بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

SE753

 Biology, Chemistry
 Earth Sciences, Environmental

Science, Environment, 
Sustainability and Society

Marine Biology, Ocean Sciences
Physics and Atmospheric Sciences

بلد الدراسة: كندا
-سوف يقبل الطلبة مبدئيا في برنامج بكالوريوس 
العلوم ثم سيتمكن الطالب من اختيار التخصص 

الدقيق في مرحلة الحقة من دراسته في أحد الجامعات 
المعترف بها من قبل ملحقية واشنطن.

-بعض هذه البرامج قد تتطلب اجراء متطلبات قبول 
أخرى من قبل الجامعة.

- اختيار الجامعة والتخصص يخضع لموافقة الوزارة
- الوزارة ال تضمن حصول الطالب على قبول في 

التخصص أو الجامعة
اFعلى تفضيال

- على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول على 
البعثة وبمعدل عام ال يقل عن (5)

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).

• الرياضيات البحتة(85 ٪).
• الحصول على(85 ٪) في مادتين من :

الكيمياء أو الفيزياء أو االحياء أو الجغرافيا أو 
العلوم البيئية. 

• اللغة ا7نجليزية(80 ٪).

مادة من الكيمياء 
أو الفيزياء أو  

اFحياء أو الجغرافيا 
أو العلوم البيئية 

SE592

التخصصات الدقيقة ضمن المجاالت التالية:
Biology, Chemistry, Physics, Geology,

Earth Sciences or Geosciences
بلد الدراسة: فرنسا

لغة الدراسة: اللغة الفرنسية
- سيتوجب على الطالب اختيار التخصص الدقيق 

والجامعة ضمن قائمة الجامعات المعترف بها 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 ال تضمن حصول 
الطالب على قبول في التخصص أو الجامعة اFعلى 

تفضيال.

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).
• الرياضيات البحتة أو الكيمياء أو الفيزياء أو 

االحياء(90 ٪).
• اللغة ا7نجليزية أو اللغة العربية أو اللغة 

الفرنسية (85 ٪).

مادة من :
الرياضات البحتة

الكيمياء
االحياء

الفيزياء

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث   

Student Guide2.indd   72Student Guide2.indd   72 3/17/20   1:44 PM3/17/20   1:44 PM



73

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE900العلوم

- النجاح في جميع المواد.
 -الحصول على معدل عام ال 

يقل عن (85 ٪) والحصول على 
معدل ال يقل عن (85 ٪) في 

المواد ا�تية:
 اللغة ا7نجليزية - الفيزياء  - 

الرياضيات البحتة 

- الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء

(منح جزئية)
- بلد الدراسة: دولة االمارات العربية المتحدة

- المؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية 
المتحدة.

@مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح في 
مواد: الفنون التشكيلية والتربية الرياضية 

والموسيقى ضمن المعدل العام.

SE922العلوم

- النجاح في جميع المواد.
-معدل عام ال يقل عن (85 ٪) 
-معدل ال يقل عن (70 ٪) في 
المواد ا�تية: اللغة ا7نجليزية-

الرياضيات البحتة –الفيزياء

- الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء
- اللغة ا7نجليزية

 (منح كاملة)
بلد الدراسة: دولة الكويت.

المؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
@مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح في 

مواد: الفنون التشكيلية والتربية الرياضية 
والموسيقى ضمن المعدل العام.

رمز 
البرنامج 

اسم 
معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجالبرنامج

SQ150كلية العلوم

- معدل عام ال يقل عن (75٪) في دبلوم 
التعليم العام

-  (65 ٪) كحد أدنى في مادتين من المواد التالية:  
(الكيمياء -  الفيزياء - اFحياء)

- (65 ٪) كحد أدنى في الرياضيات البحتة -  اللغة 
ا7نجليزية

التخصصات:
الكيميــاء،  البيئيــة،  اFحيــاء  الحيويــة،  التكنولوجيــا 
الكيميــاء التطبيقيــة، الحاســب ا�لــي، علــوم االرض، 
مــع  الفيزيــاء  الرياضيــات،  الفيزيــاء،  الجيوفيزيــاء، 
الفيزيــاء الطبيــة، ا7حصــاء، ا7حصــاء مــع ا7حصــاءات 

الصحيــة. 
-  لغة التدريس اللغة ا7نجليزية.

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

AS001

بكالوريوس
التقنية الحيوية 

التطبيقية
(كلية صور)

الحصول على  (65 ٪) في مادة 
اللغة ا7نجليزية.  

- النجاح في المواد التالية:
- اFحياء

- الرياضيات البحتة 
- الكيمياء  أو الفيزياء

الدرجات اFعلى في 
المواد:

-اللغة ا7نجليزية
- اFحياء

- الرياضيات البحتة
- الكيمياء أو الفيزياء

تخصصات البرنامج:
@ التقنية الحيوية البحرية

@ تقنية الزراعة الحيوية والغذاء
@ التقنية الحيوية البيئية

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

TC003علوم تطبيقية 

معدل عام ال يقل عن (٪60)
- دراسة المواد التالية:

- الرياضيات البحتة
- اللغة ا7نجليزية

- الكيمياء
- اFحياء أو العلوم الصحية

- الفيزياء

الدرجات اFعلى في المواد:
-اللغة ا7نجليزية

- الكيمياء
- اFحياء أو العلوم الصحية

- الفيزياء

مالحظة : تمنح درجة 
البكالوريوس اذا حقق الطالب 

المعدل المطلوب.

 منح دول مجلس التعاون الخليجي 

جامعة السلطان قابوس

كليات العلوم التطبيقية

كليات التقنية
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS016التقنية الحيوية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60٪) في المواد ا�تية:

- الرياضيات البحتة
-االحياء

-الكيمياء
الحصول على (55٪)في اللغة ا7نجليزية

جامعة نزوى

BS020ا7حصاء
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)

الحصول على (60٪) في الرياضيات البحتة
الحصول على (55٪) في اللغة ا7نجليزية

جامعة نزوى

BS208علوم االرض التطبيقية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (65 ٪) في المواد ا�تية:

- الرياضيات البحتة
- اللغة ا7نجليزية

الحصول على (60٪) في المواد ا�تية:
- الفيزياء

- الكيمياء

الجامعة اFلمانية للتكنولوجيا 
في عمان

BS218 علوم الغذاء والتغذية
ا7نسانية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60٪) في المواد ا�تية:

- الرياضيات البحتة
- االحياء

- الفيزياء أو الكيمياء
الحصول على (55٪) في اللغة ا7نجليزية

جامعة الشرقية

BS090ا7حصاء

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60٪) في المواد ا�تية:

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية
الحصول على (55٪) في اللغة ا7نجليزية

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

 البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

 fفــي إنعــاش اقتصــادات الــدول، ومــع مــرور الزمــن، أصبحــت موضوعــ fجــداد (الزراعــة) تلعــب دور� هامــFال تــزال حرفــة ا
للدراســة والتطويــر فــي المــدارس والمعاهــد والجامعــات، بعــد أن أخــذت الهندســة والتكنولوجيــا حيــز� كبيــر� فيهــا، 
فظهــر المهندســون الزراعيــون، وظهــرت مجــاالت أخــرى كتقنيــات الميــاه وعلــوم المحاصيــل وعلــوم التربــة. وال ننســى أن 
للحيوانــات مكانتهــا فــي تاريــخ الزراعــة، فظهــر تخصــص علــم الحيــوان كأحــد المجــاالت المرتبطــة بالزراعــة. أمــا فيمــا يتعلــق 
با7نســان، ال يختلــف اثنــان علــى أن الزراعــة لهــا النصيــب اFكبــر فــي تغذيــة ا7نســان، وهنــا نجــد تخصصــي اFغذيــة والزراعــة 

وتغذيــة ا7نســان.
وال ينصــب هــذا المجــال فقــط علــى جانــب واحــد، فالبحــر لــه نصيــب أيضــf فــي تأميــن الثــروات الغذائيــة لGنســان، ونذكــر 

تخصصــات تربيــة اFحيــاء الســمكية والتنميــة الســمكية فــي هــذا المجــال.

الزراعة والبيئة والعلوم 
المرتبطة بها

 Agriculture, Environmental
And Related Studies
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 رمز
 البرنامج

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SE773
Aquaculture & Fisheries
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪85).

مادة من:
الكيمياء أو الفيزياء (٪85).

• االحياء أو الجغرافيا أو العلوم البيئية (٪85).
• اللغة ا7نجليزية (٪80).

- الكيمياء أو الفيزياء
- اFحياء أو الجغرافيا 

أو العلوم البيئية

SE774

Water Technology (also available under 
the names Water (Resource) 

Management, Water Economics, Water 
(and Infrastructural) Management or 

Hydrology 
بلد الدراسة: المانيا

لغة الدراسة: اللغة اFلمانية 
المؤسسة التعليمية: جامعات العلوم التطبيقية 

والجامعات البحثية

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن (80 ٪).

- الرياضيات البحتة (85 ٪)
- الكيمياء أو الفيزياء أو اFحياء أو الهندسة أو 

علوم البيئة (85 ٪).
- اللغة ا7نجليزية أو اللغة اFلمانية  أو اللغة 

العربية (80 ٪).

- الرياضيات البحتة
-الكيمياء أو الفيزياء 
أواالحياء أو الهندسة 

أو العلوم البيئية

-مالحظات:
• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي ال تضمــن 
القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص 
أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كمــا أن للــوزارة 

الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو 

مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات 

والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.

• إذا لم تذكر المؤسسة التعليمية في إسم البرنامج، فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص الملحقيات الثقافية.
• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 38 .

رمز
 البرنامج 

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SQ001
 كلية العلوم

الزراعية والبحرية

- معدل عام ال يقل عن (75٪) في دبلوم 
التعليم العام

-  (65 ٪) كحد أدنى في مادتين من المواد 
التالية:  (الكيمياء -  الفيزياء - اFحياء)

 - (65 ٪) كحد أدنى في الرياضيات البحتة 
-  اللغة ا7نجليزية

التخصصات:
 (اقتصاد الموارد الطبيعية،  علم الحيوان، التقنية 

البيطرية، الهندسة الزراعية،  علوم المحاصيل،  العلوم 
البحرية والسمكية،  علم اFغذية،  تغذية ا7نسان ،  علوم 

التربة،  تقنيات المياه).
لغة التدريس اللغة ا7نجليزية

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث

 منح دول مجلس التعاون الخليجي 

جامعة السلطان قابوس

رمز 
البرنامج 

حسم الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
معلومات إضافية عن البرنامجالتعادل

SE905غذية والزراعةFا

- النجاح في جميع المواد.
الحصول على معدل عام ال يقل عن 
(85 ٪) والحصول على معدل ال يقل 

عن (85 ٪) في المواد ا�تية : اللغة 
ا7نجليزية - اFحياء - الكيمياء

- اFحياء
 -

الكيمياء

(منح جزئية)
- بلد الدراسة: دولة االمارات العربية المتحدة

- المؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية المتحدة.
@مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح في مواد: الفنون 

التشكيلية والتربية الرياضية والموسيقى ضمن المعدل العام.
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC005
التدريب الزراعي

(ذكور- إناث)
ا7نتاج النباتي

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو التطبيقية.

- اللغة  ا7نجليزية
-  الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء أو العلوم 

والبيئة  

-

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

MS004
التدريب السمكي

( ذكور- إناث)
تربية اFحياء المائية

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات  التطبيقية

- اللغة  ا7نجليزية
- الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء أو العلوم 

-والبيئة  

MS005

التدريب السمكي
( ذكور- إناث)

سالمة وضبط جودة اFغذية 
البحرية

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية.

- اللغة  ا7نجليزية
-الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء أو العلوم 

والبيئة  

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

MS006

التدريب البحري
(ذكور)  

تقنيات المالحة البحرية والصيد
(مالحة سفن الصيد)

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  ا7نجليزية
- الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء أو العلوم والبيئة

- يخضع الطالب للفحص الطبي بعد 
قبوله بالبرنامج، وفي حالة عدم اجتيازه 

للفحص يتم تخييره لتخصص آخر.

MS007

التدريب البحري
( ذكور)

الهندسة البحرية
(ميكانيكا المحركات البحرية)

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  ا7نجليزية
- الفيزياء    

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS200
ا7دارة والممارسة 

البيئية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪) في المواد ا�تية:

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية
- الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا

الكلية المهنية بصحم

الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة

الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة

 البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

الهندسة والتقنيات 
ذات الصلة

 Engineering and Related 
Technologies

ــة  ــول عملي ــات ومهــارات أخــرى 7يجــاد حل ــوم والرياضي ــى تطبيــق العل ــادر� عل ــد أن يكــون ق مــن صفــات المهنــدس الجي
وقابلــة للتنفيــذ، لتطويــر وتحســين وصيانــة البنيــة اFساســية أو المنتجــات أو الخدمــات التــي يحتاجهــا المجتمــع. وإن 
توفــرت لديــك هــذه المهــارات، فيمكنــك أن تتخصــص فــي إحــدى مجــاالت الهندســة كتلــك التــي تنــدرج تحــت  هندســة 
العمليــات والمــوارد وتتطلــب مهــارات جيــدة فــي الرياضيــات والكيميــاء كهندســة البتــرول والهندســة الكيميائيــة 
وهندســة الطاقــة المتجــددة وهندســة المــواد والتعديــن. أو إن كنــت تهتــم أكثــر بمجــال هندســة البنــاء وا7نشــاء فهــي 
تتفــرع إلــى الهندســة المدنيــة وهندســة ا7نشــاء وهندســة المســاحة والتعميــر (والبــد أن تعــرف مــا الفــرق بيــن التعميــر 
والعمــارة Fنهمــا مجــاالن مختلفــان تمامــf). وهنــاك تخصصــات هندســية أخــرى كالهندســة الكهربائيــة والميكانيكيــة 
واللوجســتية  والجيولوجيــة  والبيئيــة  الصناعيــة  والهندســة  ا�لــي  والحاســب  الســيارات  وتقنيــة  والميكاترونكــس 
وهندســة الســالمة مــن الحرائــق وهندســة الطيــران وهندســة الصيــد وتقنيــات المالحــة. ومــن المهــم جــد� بالنســبة إليــك 
ــذي يتناســب وقدراتــك. أن تبحــث أكثــر وتتعمــق فــي مختلــف مجــاالت الهندســة حتــى يســهل عليــك اختيــار المجــال ال
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رمز 
حسمالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج 

التعادل

OE060

 Mining Engineering, Materials Science / Materials
Engineering

بلد الدراسة: المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة اFمريكية أو كندا 
أو استراليا أو نيوزلندا أو دول محددة في اسيا وأوروبا

- على الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول على المقعد في
أغسطس 2020 م

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل 

عن ( 90 ٪)
- الرياضيات البحتة (85 ٪)

- الكيمياء (85 ٪)
- الفيزياء أو الهندسة (80 ٪ )

- اللغة ا7نجليزية (85 ٪)

- الرياضيات 
البحتة

- الكيمياء

OE061

Bioengineering, Environmental Engineering, Industrial 
Engineering, Systems (Design) Engineering, Electrical 
or Electronic(s) Engineering, Computer Engineering 

بلد الدراسة: المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة اFمريكية أو
كندا أو استراليا أو نيوزلندا أو دول محددة في اسيا وأوروبا
- على الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول على المقعد في

أغسطس 2020 م.

النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل 

عن(90 ٪)
- الرياضيات البحتة (85 ٪)

- الفيزياء أو الهندسة ( 85 ٪)
- اللغة ا7نجليزية (85 ٪)

- الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء أو 
الهندسة

رمز 
البرنامج 

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

EG006

هندسة 
الجيوماتكس أو 

علوم الجيوماتكس 
(مسح الكميات 
ورسم الخرائط)
Geomatics 
Geodesy/ 
Surveying 
& Mapping 

Science/ Eng
( للذكور وا7ناث )

 

- النجاح في دبلوم التعليم 
العام بمعدل ال يقل عن (85 ٪) 

والحصول على :
- (85 ٪) في الرياضيات البحتة

- (80 ٪) في اللغة ا7نجليزية
- (80 ٪) في  أحد المواد التالية:

(الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء)

- أن يكون الطالب حاصًال على 
معدل ال يقل عن (5.5) في امتحان 
اللغة ا7نجليزية UKVI IELTS  وأن 

ال تقل نتيجة أي عنصر من عناصر 
االمتحان عن (5).

الدرجات اFعلى 
في:

- امتحان اللغة 
ا7نجليزية 

 - UKVI IELTS
الرياضيات البحتة

- اللغة 
ا7نجليزية

- سيتم استبعاد الطلبة غير الحاصلين على المعدل 
المطلوب في امتحان اللغة ا7نجليرية  UKVI IELTS من 

المنافسة.
- أن يكون الطالب الئقf صحيf وأن يجتاز إجراءات الفحص 

الطبي بالشركة.
- مدة دراسة البرنامج 3 سنوات بعد السنة التأسيسسة في 

المملكة المتحدة.
- يشترط في المتقدم أن يكون على قدر عاِل من االستعداد 

والتهيئة للدراسة خارج السلطنة والتأقلم مع الظروف 
المعيشية المتغيرة.

- لن يقبل بالبرنامج حملة الشهادات المعادلة للدبلوم العام 
والصادرة من المملكة العربية السعودية.

- أن يلتزم الطالب بدراسة التخصص المبتعث له وفي بلد 
الدراسة والمؤسسة التعليمية المحددة من قبل الشركة.
- سيتم سحب البعثة في حالة رسوب الطالب في أي عام 

أكاديمي خالل فترة دراسته أو عند مخالفته Fي من مواد 
اللوائح واالجراءات المنظمة لالبتعاث بالشركة.

- ترسل االستفسارات إلى البريد ا7لكتروني الخاص بالبرنامج:
 Said.SR.Rahbi1@pdo.co.om

-مالحظات:
ســيتم تزويــد المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بقائمــة التخصصــات المتوفــرة فــي الجامعــات الموصــى بالدراســة بهــا فــي 

كل دولــة مــن دول االبتعــاث المعتمــدة عبــر الموقــع ا7لكترونــي لمركــز القبــول الموحــد فــي وصلــة دليــل الطالــب.
ــل أو  ــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبري ــات بالتقــدم علــى اختب ــة المتقدميــن علــى هــذه البعث • ُينصــح الطلب

مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات 

والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• ال تتوفر جميع البرامج المدرجة في كل بلدان االبتعاث.

• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 40
• بإمــكان الطالــب المبتعــث اختيــار برنامــج مــن البرامــج أدنــاه (مــع اFخــذ بعيــن االعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره 

البــد ان يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب الجامعــة).
• أن الحــد اFدنــى للمتطلبــات المذكــورة قريــن البرامــج المشــار إليهــا أعــاله تمثــل الحــد اFدنــى للحصــول علــى مقعــد 
ابتعــاث فــي مشــروع جامعــة عمــان، علمــf بــأن بعــض البرامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة فــي بعــض المــواد أو 
مــواد إضافيــة أخــرى، حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب علــى قبــول فــي البرنامــج المرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

بعثات جامعة عمانبعثات جامعة عمان

 (PDO) المنح الخارجية الكاملة- منح شركة تنمية نفط عمان
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 رمز
 البرنامج

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
حسم 
التعادل

SE470
Petroleum Engineering

بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
• الرياضيات البحتة (85 ٪).

•  الكيمياء (85 ٪).
•  اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

 - الكيمياء

SE489
Renewable Energy Engineering

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

SE473

Chemical Engineering , Chemical & Petroleum 
Engineering, Chemical & Environmental Engineering 

Chemical & Energy Engineering or Chemical & 
Materials Engineering 

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

SE485
  Energy  Engineering  

بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

SE487
 Renewable / Sustainable Energy Engineering or

 Photovoltaics & Solar Energy Engineering
بلد الدراسة: استراليا

SE494
Materials Science and Engineering

- النجاح في جميع المواد.بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
• الرياضيات البحتة (85 ٪).

• الكيمياء أو الفيزياء (85 ٪).
• اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

 - الكيمياء أو 
الفيزياء

SE495
Mining Engineering, Materials Science/Materials 

Engineering or Metallurgical Engineering or Metallurgy
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

SE496
Mining Engineering, Materials Science/Materials

 Engineering or Metallurgical Engineering
بلد الدراسة: أستراليا

SE500

Architectural Engineering, Civil
Engineering, Construction Engineering, Structural 

Engineering,
Mechanical Engineering or Mechatronics

بلد الدراسة: استراليا

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
• الرياضيات البحتة (85 ٪).

• الفيزياء أو الهندسة (85 ٪).
• اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

 - الفيزياء

SE501

Architectural Engineering, Civil Engineering, 
Electrical Engineering,

Mechanical Engineering or Industrial Engineering
بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

SE502

Architectural Engineering, Civil Engineering, 
Construction Engineering, Communication Systems 

Engineering, Structural Engineering, Electrical and/or 
Electronic(s) Engineering, Mechanical Engineering, 

Mechatronics or Industrial Engineering
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
• الرياضيات البحتة (85 ٪).

• الفيزياء أو الهندسة (85 ٪).
•  اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

 - الفيزياء أو 
الهندسة

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي ال تضمــن 
ــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص أو  ــي للمتقــدم فــي البرنامــج و / أو الجامعــة التــي ق القبــول النهائ
الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كمــا أن للــوزارة الصالحيــة 

فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو 

مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات 

والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.

• إذا لم تذكر المؤسسة التعليمية في إسم البرنامج، فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص الملحقيات الثقافية.
• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 38

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاثبعثات جامعة عمان
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 رمز
 البرنامج

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
حسم 
التعادل

SE553
Surveying Engineering

بلد الدراسة:  أستراليا 

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
•  الرياضيات البحتة (85 ٪).

•  الفيزياء أو الهندسة أو الكيمياء أو 
ا5حياء أو الجغرافيا (80 ٪).
•  اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء 
أو الكيمياء 
أو ا5حياء أو 

الجغرافيا

SE557
Surveying Engineering or Quantity Engineering

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

SE526
Environmental Engineering

- النجاح في جميع المواد.بلد الدراسة: أستراليا
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
•  الرياضيات البحتة (85 ٪).

•  الفيزياء أو الهندسة (85 ٪).
•  الكيمياء أو ا5حياء أو العلوم

 البيئية (85 ٪).
•  اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

 - الفيزياء أو 
الهندسة

SE565
Environmental Engineering

بلد الدراسة: الواليات المتحدة ا5مريكية

SE566
Environmental Engineering

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

SE508

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 or Transport Engineering 

بلد الدراسة: المانيا
لغة الدراسة: اللغة ا5لمانية

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن     

.(٪ 80)
•  الرياضيات البحتة (85 ٪).

•  الفيزياء أو الهندسة أو الكيمياء 
.(٪ 85)

•  اللغة ا7نجليزية  أو اللغة العربية أو 
ا5لمانية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

 - الفيزياء أو 
الهندسة أو 

الكيمياء

SE515

Civil Engineering
بلد الدراسة: هولندا

HZ University of Applied Sciences :المؤسسة التعليمية

Industrial Engineering & Management
 Fountys University of Applied :المؤسسة التعليمية

 Sciences

لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية
-تبدأ الدراسة في سبتمبر وفبراير من كل عام

-هذا البرنامج مخصص لمخرجات دبلوم التعليم العام الدارسين 
داخل السلطنة فقط

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪80)
•  الرياضيات البحتة (٪85).

•  الفيزياء أو الهندسة (٪85).
•  اللغة ا7نجليزية (٪80).

الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء أو 
الهندسة

SE504

 Mechanical Engineering , Mechatronics Engineering,
 Electrical or Electronic Engineering, Civil Engineering or

Building Services Engineering
بلد الدراسة: ايرلندا 

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)

• الرياضيات البحتة (85 ٪).
• الفيزياء أو الهندسة(85 ٪).

اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

 - الفيزياء 
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 رمز
 البرنامج

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
حسم 
التعادل

SE523

Environmental Engineering, Power Engineering, 
Mechatronics, Civil Engineering or Electrical Engineering

بلد الدراسة: بولندا
Warsaw University of Technology :المؤسسة التعليمية

لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية
هذا البرنامج مخصص لمخرجات دبلوم التعليم العام الدارسين

 داخل السلطنة فقط.

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 80)

• الرياضيات البحتة (85 ٪).
• الفيزياء أو الهندسة (85 ٪).

اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء أو 
الهندسة

SE756

Civil Engineering,
Environmental Engineering, Electrical Engineering, 

Industrial Engineering, Mechanical Engineering, 
Chemical Engineering, Mineral Resource

Engineering, Materials Engineering, 
(Renewable and Sustainable) Energy Engineering 

Chemical & Petroleum Engineering.
بلد الدراسة: كندا

-بعض هذه البرامج قد تتطلب اجراء متطلبات قبول أخرى من قبل 
الجامعة.

- اختيار الجامعة والتخصص يخضع لموافقة الوزارة
- الوزارة ال تضمن حصول الطالب على قبول في التخصص أو الجامعة

اFعلى تفضيال
- تبدأ الدراسة لهذه التخصصات في فصلي أغسطس ويناير من كل سنة.
- على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول على البعثة وبمعدل 

عام ال يقل عن 5.0

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪85).

• الرياضيات البحتة (٪85).
• الفيزياء (٪85)

• الكيمياء (٪85)
• اللغة ا7نجليزية (٪80).

- الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء أو 
الهندسة أو 

الكيمياء

SE524

التخصصات الدقيقة ضمن المجاالت التالية:
Electronics

بلد الدراسة: فرنسا
لغة الدراسة: اللغة الفرنسية

- سيتوجب على الطالب اختيار التخصص الدقيق والجامعة ضمن قائمة 
الجامعات المعترف بها 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 ال تضمن حصول الطالب على قبول 

في التخصص أو الجامعة اFعلى تفضيال.

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪85).

• الرياضيات البحتة (٪85).
• الفيزياء أو الهندسة (٪85).

• اللغة ا7نجليزية أو اللغة العربية أو اللغة 
الفرنسية (٪85).

الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء أو 
الهندسة

SE529

Telecommunications Engineering, 
Electrical & Computer Systems Engineering, 

Civil Engineering, Electrical & Electronic Engineering, 
Mechatronics Engineering, Robotics and 

Mechatronics Engineering, Mechanical Engineering 
بلد الدراسة: ماليزيا

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (٪80).
• الرياضيات البحتة (٪85).

• الفيزياء أو الهندسة (٪85).
• اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء أو 
الهندسة
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اسم رمز البرنامج 
معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجالبرنامج

SE904

الهندسة

-النجاح في جميع المواد والحصول 
على معدل عام ال يقل عن (95 ٪)

- معدل ال يقل عن (95 ٪) في المواد 
ا�تية: 

اللغة ا7نجليزية - الفيزياء - الرياضيات 
البحتة – الكيمياء

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

(منح جزئية)
- بلد الدراسة: دولة االمارات العربية المتحدة

- المؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية المتحدة.
@مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح في مواد: 

الفنون التشكيلية والتربية الرياضية والموسيقى ضمن 
المعدل العام.

SE920

- النجاح في جميع المواد والحصول 
معدل عام ال يقل عن (85 ٪) 

- معدل ال يقل عن (70 ٪) في المواد 
ا�تية: 

اللغة ا7نجليزية-الرياضيات البحتة –
الفيزياء -اFحياء

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

- اللغة ا7نجليزية

 (منح كاملة)
بلد الدراسة: دولة الكويت.

المؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
@مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح في مواد: 

الفنون التشكيلية والتربية الرياضية والموسيقى ضمن 
المعدل العام.

SQ200كلية الهندسة

- معدل عام ال يقل عن (٪75) 
في دبلوم التعليم العام

- دراسة المواد التالية ( الرياضيات 
البحتة ، الفيزياء، اللغة ا7نجليزية 

، الكيمياء والحصول على (65 ٪) 
كحد أدنى في كل منها

التخصصات:
الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الكهربائية 

والحاسب ا�لي (أنظمة الحاسب ا�لي والشبكات)، الهندسة 
الكهربائية والحاسب ا�لي (االتصاالت ومعالجة ا7شارة)، الهندسة 

الكهربائية والحاسب ا�لي (أنظمة القدرة والطاقة)، الهندسة 
الكهربائية والحاسب ا�لي (القياسات ا7لكترونية والتحكم)، 

الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، هندسة النفط والغاز 
الطبيعي، هندسة الكيمياء والمعالجة التحويلية، الهندسة 

الميكاترونية.
- لغة التدريس اللغة ا7نجليزية.

AS002
بكالوريوس 

الهندسة
(كلية صحار)

 الحصول على (65 ٪) كحد أدنى 
في مادة اللغة ا7نجليزية 

- النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

-  الفيزياء
-  الكيمياء 

- الدرجات اFعلى في المواد:
- اللغة ا7نجليزية

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

- الكيمياء 

- تخصصات البرنامج: 
@ هندسة كيميائية

@ هندسة ميكانيكية
@ هندسة كهربائية

TC001
هندسة

- معدل عام ال يقل عن (60 ٪)
- دراسة المواد التالية:

• الرياضيات البحتة 
• الفيزياء

• الكيمياء أو هندسة ميكانيكية
• اللغة ا7نجليزية

الدرجات اFعلى في 
المواد :

- الرياضيات البحتة
-  الفيزياء

 مالحظــة : تمنــح درجــة البكالوريــوس اذا حقــق 
الطالــب المعــدل المطلوب.

TC008
الهندسة 
ميكانيكية

- معدل عام ال يقل عن (70 ٪)
- معدل ال يقل عن (65 ٪) في  

مادتي: الرياضيات والفيزياء
- معدل ال يقل عن (70 ٪) في 
مادتي:الهندسة الميكانيكية 

والرسم الهندسي.

الدرجات اFعلى في 
المواد :

- الرياضيات البحتة
-  الفيزياء

هــذا البرنامــج مخصــص لطلبــة كليــة الحــرس 
الســلطاني العمانــي التقنيــة

على الطالب أن يكون حاصل على شهادة 
IELTS بمعدل ال يقل عن (5) نقاط

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

منح دول مجلس التعاون الخليجي

جامعة السلطان قابوس

كليات العلوم التطبيقية

الكليات التقنية
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متطلبات القبول ومعلومات  للمتقدمين : 
1. أن يكون الطالب حاصًال على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها للعام الدراسي 2019 / 2020 م

2. إجتيــاز الفحوصــات الطبيــة والمقابلــة الشــخصية بنجــاح، وفــي حالــة حصــول الطالــب علــى شــهادة اللغــة ا7نجليزيــة 
(IELTS) اFكاديمــي بمعــدل ال يقــل عــن ( 5 ) ســارية المفعــول لمــدة ال تقــل عــن 6 أشــهر مــن بدايــة العــام اFكاديمــي 
(2020 / 2021)، يحــق لــه أن يلتحــق ببرنامــج التخصــص (الهندســي) مباشــرة فــي حالــة نجاحــه بمعــدل (60 ٪) فــي 
ــات المــواد اFخــرى مــن البرنامــج التأسيســي، ويشــمل ( الرياضيــات اFساســية / الرياضيــات البحتــة / الحاســب  امتحان
ا�لــي / الفيزيــاء ) ويمكــن للطالــب ا7طــالع علــى وصــف المقــررات للمــواد التــي ســوف يختبرهــا فــي الموقــع ا7لكترونــي 

للكليــة.
3. يخضــع الطالــب لبرنامــج التدريــب العســكري الــذي ُوِضــَع لتهيئــة الطالــب للدخــول للبرنامــج اFكاديمــي، وذلــك لفتــرة 
زمنيــة محــددة وهــي (4) أســابيع متواصلــة قبــل بــدء الدراســة فــي الســنة التأسيســية، بينمــا يقتصــر التدريــب خــالل 
الدراســة اFكاديميــة علــى برنامــج الرياضــة والمحاضــرات بمعــدل محاضرتيــن فــي كل أســبوع ولمــدة ســاعة واحــدة 

للمحاضــرة با7ضافــة إلــى البرامــج التدريبيــة العســكرية المتقدمــة اFخــرى.
4. يسمح للطالب الخروج من حرم الكلية في منتصف كل أسبوع وفق آلية محددة.

5. يقبــل الطالــب بالبرنامــج فــي الجهــة التــي اســتوفى المعاييــر المحــددة لهــا لالتحــاق بهــا، مــع اعتبــار المعدل التنافســي 
والمقاعــد المتوفــرة فــي كل برنامج .

6. علــى جميــع الطلبــة الدارســين بالكليــة إكمــال جميــع متطلبــات برنامــج الدراســات العامــة بنجــاح والحصــول علــى 
ــة. ــك خــالل عاميــن كأقصــى فتــرة زمني ــة (IELTS) اFكاديمــي، وذل معــدل ال يقــل عــن ( 5 ) فــي امتحــان اللغــة ا7نجليزي

7. بعــد اجتيــاز الطلبــة لبرنامــج الدراســات العامــة ( الرياضيــات اFساســية/ الرياضيــات البحتــة / الحاســب ا�لــي / الفيزيــاء) 
بنجــاح، يتــم توزيعهــم علــى التخصصــات الرئيســية بنــاًء علــى تطلعاتهــم الشــخصية، وبمــا يتناســب ومعدالتهــم 

الدراســية ببرنامــج الدراســات العامــة، مــع مراعــاة احتياجــات الجهــة المنتمــي إليهــا كمعيــار أولــي.
شــهادة  أو   (Advanced Diploms) المتقــدم  الدبلــوم  مخرجاتهــا  جميــع  التقنيــة  العســكرية  الكليــة  تمنــح   .8
 University of) ــك 7رتبــاط الكليــة بجامعــة بورتســموث البريطانيــة ــf وذل ــوس (BEng) معتــرف بهــا دولي البكالوري
Portsmouth) بنــاء علــى اســتيفائهم للمعــدل اFكاديمــي وا7نضبــاط العســكري، وينطبــق هــذا النظــام علــى جميــع 

الجهــات المســتفيدة مــن الكليــة دون اســتثناء. 
9. يلتــزم الطالــب بالعمــل فــي الجهــة المنتمــي إليهــا بــوزارة الدفــاع وقــوات الســلطان المســلحة لمــدة (10) أعــوام بعــد 
تخرجــه بمؤهــل الدبلــوم المتقــدم، أمــا بالنســبة للجهــات اFخــرى المســتفيدة فتتفــاوت فتــرات ا7لتــزام بالعمــل بهــا، 

وذلــك حســبما هــو موضــح تفصيــًال بالعقــود المحــددة لــكل جهــة علــى الموقــع ا7لكترونــي للكليــة.
10. ال يجــوز للطالــب ا7نســحاب مــن الكليــة بعــد بــدء العــام الدراســي اFول إال لظــروف قاهــرة خارجــة عــن ا7رادة، كتعثــر 

حالتــه الصحيــة بشــهادة مصدقــة مــن الطبيــب مــن الخدمــات الطبيــة بمستشــفى القــوات المســلحة، أو لظــروف 
شــخصية أخــرى تحددهــا لجنــة متخصصــة بالكليــة.

 ،(EASA) وروبيــة لســالمة الطيــرانF11.    يتطلــب النجــاح فــي كافــة أجــزاء االمتحانــات والمعاييــر المحــددة برنامــج الرخصــة ا
وذلــك بمعــدل ال يقــل عــن (75 ٪) للطلبــة المنتميــن للطيــران العمانــي كمعيــار أساســي للتوظيــف.

12. فــي حالــة قيــد الطالــب بالدراســة فــي الكليــة ال يحــق لــه التقــدم للعمــل فــي أي مــن المؤسســات العســكرية أو 

المدنيــة.
13. تقتصر الدراسة في الكلية العسكرية التقنية للعام اFكاديمي (2021/2020) على الذكور فقط.

.f14. يحق للكلية التعديل في قوانينها وانظمتها حسب ما تقتضيه سياستها وتراه مناسب

الكلية العسكرية التقنيةبعثات جامعة عمان
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رمز 
الحد ا�دنى للتقدم اسم البرنامجالبرنامج 

للبرنامج
حسم 
معلومات إضافية عن البرنامجالتعادل

MT001

رئاسة 
أركان قوات 
السلطان 
المسلحة

هندسة النظم 
- النجاح في جميع 

المواد والحصول على 
معدل (55٪) في 

مجموع المواد التالية:
- اللغة ا7نجليزية

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

اللغة  -
ا7نجليزية

الرياضيات   -
البحتة

- يصرف للطالب منحة شهرية وقدرها (-/125 

زيادة  مع  بالكلية،  التحاقه  تاريخ  من  اعتبار�  ر.ع) 

سنوية وقدرها (-/25 ر.ع) في حالة النجاح.

دراسته  فترة  طيلة  يومية  وجبات   (3) توفير   -

الصحية  والرعاية  السكن  وتوفير  بالكلية 

غسيل  وخدمة  والرياضية  الرسمية  والمالبس 

المالبس.

بالتنسيق  التقنية  العسكرية  الكلية  تضمن   -

مع الجهات المستفيدة لخريجيها فرصf وظيفية 

به واFنظمة  المقبول  للبرنامج   fالتخرج وفق بعد 

والقوانين المعمول بها.

- يتم توظيف خريجي الكلية من حملة الدبلوم 

المتقدم بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة 

رقيب  برتبة  البكالوريوس  وخريجي  رقيب  برتبة 

أول.

- يتم تأمين كافة الطلبة ضد المخاطر داخل حرم 

الكلية. 

الكلية مع مؤسسات هندسية عالمية  ترتبط   -

متخصصة 

(IET, RICS, ICE , RAeS , IMechE , IMar-

EST , EI , EASA.PT.66)

النجاح في كافة  - جميع برامج الطيران تتطلب 

أجزاء إمتحانات (EASA) بنسبة 75 ٪ كما تعتبر 

المنتمين  للطلبة  للتوظيف  أساسي  معيار 

للطيران العماني.  

-  يمنح كل طالب جهاز حاسب آلي محمول عند 

التحاقه بالكلية مع توفير خدمة ا7نترنت. 

- يمكن للطالب ا7طالع على التخصصات الفرعية 

والشروط الطبية المطلوبة توافرها في المتقدم 

العسكرية  الكلية  في  كطالب  االلتحاق  لطلب 

التقنية في موقع الكلية 

www.mtc.edu.om 

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT002
الجيش 

السلطاني 
العماني

هندسة النظم 

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT003
سالح الجو 
السلطاني 

العماني

هندسة الطيران

- النجاح في جميع 
المواد والحصول على 

معدل (60 ٪) في 
مجموع المواد التالية:

- اللغة ا7نجليزية
- الرياضيات البحتة

- الفيزياء

 هندسة النظم

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT004
البحرية 

السلطانية 
العمانية

هندسة بحرية

- الحصول على 
المعدل (55 ٪) في 

مجموع المواد التالية:
- اللغة ا7نجليزية

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

اللغة  -
ا7نجليزية

الرياضيات   -
البحتة

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT005 الخدمات
الهندسية

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

هندسة النظم 

MT009 الطيران
العماني

هندسة الطيران

النجاح في جميع 
المواد بمعدل (65 ٪) 

والحصول على :-
- (65 ٪) في اللغة 

ا7نجليزية
- (65 ٪) في 

الرياضيات البحتة
-(65 ٪) في الفيزياء

تابع: الكلية العسكرية التقنيةبعثات جامعة عمان
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC001

الهندسة
( ذكور )

تقنية السيارات-الكهرباء-التبريد والتكييف-
تقنية اFخشاب-البناء وا7نشاءات-الميكانيكا-

اللحام وتشكيل المعادن
( ذكور- إناث )

 االلكترونيات - تصميم وديكور- الرسم المعماري

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  ا7نجليزية
-  الفيزياء  

-

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC003

الهندسة
( ذكور )

تقنية السيارات-الكهرباء-التبريد والتكييف-
تقنية اFخشاب-البناء وا7نشاءات-الميكانيكا-

اللحام وتشكيل المعادن
( ذكور - إناث ) 

ا7لكترونيات - تصميم وديكور-   
الرسم المعماري 

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  ا7نجليزية
-  الفيزياء  

-

رمز 
معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج 

VC006

الهندسة
( ذكور ) 

 تقنية السيارات-الكهرباء-التبريد والتكييف-
تقنية اFخشاب-البناء وا7نشاءات-الميكانيكا-

اللحام وتشكيل المعادن
( ذكور - إناث ) 

االلكترونيات - تصميم وديكور-   
الرسم المعماري 

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  ا7نجليزية
-  الفيزياء  

يقتصر القبول على  أبناء محافظة 
شمال وجنوب الشرقية

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC008

الهندسة
( ذكور )

 تقنية السيارات-الكهرباء-التبريد والتكييف-
البناء وا7نشاءات-الميكانيكا-اللحام وتشكيل 

المعادن
( ذكور - إناث )

 االلكترونيات - تصميم وديكور-   الرسم 
المعماري 

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  ا7نجليزية
-  الفيزياء   

-

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

الكلية المهنية بالسيب

الكلية المهنية بصحم

الكلية المهنية بصور

الكلية المهنية بعبري
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC010

الهندسة
( ذكور )

 الكهرباء-التبريد والتكييف- اللحام وتشكيل المعادن
(  ذكور- إناث )

  ا7لكترونيات -   الميكاترونكس

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  ا7نجليزية
-  الفيزياء    

-

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC012

الهندسة
( ذكور- إناث )

 تقنية السيارات-الكهرباء-التبريد والتكييف-
الميكانيكا-اللحام وتشكيل المعادن

(  ذكور- إناث ) 
ا7لكترونيات -   الرسم المعماري 

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  ا7نجليزية
-  الفيزياء    

-

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC015
الهندسة

( ذكور ) الكهرباء
(ذكور- اناث ) االلكترونيات

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  ا7نجليزية
-  الفيزياء    

يقتصر القبول على أبناء محافظة ظفار

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 
معلومات إضافية عن 

البرنامج

BS061
 

- الهندسة البحرية

- الهندسة التحويلية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪) في المواد االتية:

-الرياضيات البحتة أو التطبيقية
-الكيمياء
-الفيزياء

الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية 

كلية عمان البحرية الدولية

@مالحظات:- 
• بعثــة الطالــب تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف النقــل 

والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك ).
• توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات علــى نفقــة الطالــب الخاصــة ، عــدا 

جامعــة مســقط والكليــة الحديثــة للتجــارة والعلــوم.
• طلبة الضمان ا7جتماعي فقط يتم صرف مخصص شهري لهم.

• للتعــرف علــى مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة والبرامــج الدراســية التــي تبتعــث إليهــا الــوزارة حســب المؤهــل 
اFكاديمــي والتخصــص، يمكــن الرجــوع إلــى الموقــع ا7لكترونــي للمركــز (وصلــة دليــل الطالــب).

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

الكلية المهنية بشناص

الكلية المهنية بالبريمي

الكلية المهنية بصاللة

 البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
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الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 
معلومات إضافية عن 

البرنامج

BS209
- هندسة العمليات

- الهندسة الميكانيكية
- هندسة البيئة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (65 ٪) في المواد ا$تية:

-الرياضيات البحتة        - اللغة ا+نجليزية 
الحصول على (60 ٪ ) في المواد ا$تية:

-الكيمياء                     -الفيزياء

الجامعة ا1لمانية 
للتكنولوجيا في عمان

BS026

- الهندسة الكهربائية والحاسب ا$لي
- الهندسة الميكانيكية 

وااللكتروميكانيكية
-  الهندسة المدنية

- هندسة العمليات المعدنية والمواد
- الهندسة الكيميائية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60 ٪)   في المواد ا$تية:

-الرياضيات (البحتة         - الفيزياء أو الكيمياء
الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا+نجليزية 

جامعة صحار

BS217
- الهندسة المدنية    

- الهندسة البيئية
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65٪)- الهندسةا+لكترونية وا+تصاالت

الحصول على (60 ٪)   في المواد ا$تية:
-الرياضيات البحتة 

- الفيزياء أو الكيمياء
الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا+نجليزية

جامعة الشرقية

BS226

- الهندسة المدنية     
- الهندسة الميكانيكية

- هندسة المعلومات واالتصاالت
- هندسة الحاسب ا$لي  

جامعة البريمي

BS051

- الهندسة الميكانيكية بمساعدة 
الكمبيوتر

- هندسة الكمبيوتر  
- هندسة االتصاالت

- الهندسة المدنية  
 - هندسة االنشاءات

- هندسة الطاقة الكهربائية
- هندسة المكاترونيكس

- هندسة أجهزة القياس وااللكترونيات
- هندسة القياس والتكاليف

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60 ٪)   في المواد ا$تية:

-الرياضيات (البحتة أو التطبيقية)
- الفيزياء أو الكيمياء

الجامعة الوطنية الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا+نجليزية
للعلوم والتكنولوجيا

BS053هندسة المعالجة والصيانة -
- الهندسة الكيميائية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪)   في المواد ا$تية:
-الرياضيات (البحتة أو التطبيقية)        

-الكيمياء
الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا+نجليزية

BS013
الهندسة المدنية  

-الهندسة الكهربائية  
- هندسة الحاسوب  -هندسة بيئية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪) في المواد االتية:

-الرياضيات البحتة     
 - الفيزياء

الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا+نجليزية
جامعة نزوى

BS014الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية-

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪) في المواد ا$تية:

-الرياضيات البحتة     
-الكيمياء         

-الفيزياء
الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا+نجليزية

DS001دبلوم هندسة المساحة والجيوماتكس
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)

الحصول على (60 ٪)   في الرياضيات البحتة 
الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا+نجليزية

معهد العلوم 
الطبوغرافية

( الهيئة الوطنية للمساحة 
- وزارة الدفاع)  
(لدرجة الدبلوم) 

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)بعثات جامعة عمان
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الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 
معلومات إضافية عن 

البرنامج

BS034

- الهندسة الميكانيكية   
- الهندسة الكيميائية

- الهندسة المدنية     
- الهندسة الكهربائية وااللكترونية

- هندسة الكمبيوتر واالتصاالت

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪)  في المواد ا�تية:

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء       

- الكيمياء
- الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

 جامعة ظفار

BS295الهندسة الميكانيكية -

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ( 65 ٪)
الحصول على (60 ٪)   في المواد ا�تية:

-الرياضيات  البحته
- الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

كلية صور الجامعية

BS042
- هندسة االلكترونيات واالتصاالت
- هندسة مكونات الحاسب ا�لي 

والشبكات

االنجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (65 ٪) في مادتين من المواد 

ا�تية:
الرياضيات البحتة أو الفيزياء أو الكيمياء أو االحياء

-الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية
 

كلية الشرق اFوسط

BS043
-الهندسة المدنية        

- الهندسة الميكانيكية
- هندسة اFجهزة وإلكترونيات

االنجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (65 ٪) في المواد ا�تية:

-الرياضيات البحتة         -الفيزياء 
-الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

BS266

- الهندسة الميكانيكية 
وتكنولوجيا السيارات

- الهندسة االلكترونية واالتصاالت
- اFتمتة وهندسة الروبوتات

- هندسة أجهزة القياس والسيطرة.

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪) في المواد االتية:

-الرياضيات البحتة         
-الفيزياء

الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

الكلية العالمية للهندسة 
والتكنولوجيا

BS246هندسة السالمة من الحرائق -
- الهندسة الميكانيكة (حفر آبار)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60 ٪)   في المواد ا�تية:

-الرياضيات البحتة           
- الفيزياء أو الكيمياء

- الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

الكلية الدولية للهندسة 
واالدارة

BS291الهندسة الكيميائية -

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (75 ٪)
الحصول على (75 ٪) في المواد ا�تية:

-الرياضيات البحتة           -الكيمياء 
- الحصول على (80 ٪) في مادة اللغة االنجليزية

جامعة مسقط

BS056 الهندسة الميكانيكية -
(السيارات)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪) في المواد االتية:

-الرياضيات البحتة        
-الفيزياء

الحصول على (٪55 ) في اللغة ا7نجليزية

الكلية الوطنية لتقنية 
السيارات

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SI061التخصصات الهندسية

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير (65 ٪)

- الحصول على (65 ٪) في المواد 
التالية:

-الرياضيات البحتة 
-الفيزياء أو الكيمياء

- اللغة ا7نجليزية

مكان الدراسة: الجامعات والكليات الخاصة 
منح كاملة لدرجة البكالوريوس

-يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب االلتحاق 
بها بعد قبوله في البرنامج ويوافي دائرة 

البعثات الداخلية بذلك.
-المنح شاملة الرسوم الدراسية با7ضافة الى 

مخصص شهري وقدره ( 160 ) ريال.
-المنح المذكورة متاحة Fبناء نيابة ريما 

بالمنطقة الوسطى من مدرستي: ريما للتعليم 
االساسي والغبرة الجنوبية للتعليم االساسي.

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

المنح الداخلية الكاملة مقدمة من شركة ريما للنفط والغاز
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

العمارة وا8نشاء
Architecture and Building

يمتــزج الفــن بالعلــوم والتصميــم والتكنولوجيــا، فيأتــي مجالــي العمــارة وا7نشــاء فــي المقدمــة. فهــل تعلــم أن البيئــة 
المشــيدة التــي نعيــش فيهــا صممــت علــى أيــدي معمارييــن؟ قــد يعمــل المصمــم المعمــاري فــي الميــدان، أو قــد يقضــي 
أغلــب ســاعات عملــه خلــف شاشــة الحاســب ا�لــي، فهــذا المجــال الواســع يتضمــن علــى تخصصــات عــدة كمعمــاري المناظــر 
الطبيعيــة والــذي يقــوم بتصميــم الحدائــق والمتنزهــات واFماكــن المفتوحــة، بينمــا فــي المقابــل يركــز المصمــم الداخلــي 
علــى الشــكل الداخلــي للمنــازل والمراكــز التجاريــة والمطــارات والمــدارس وغيرهــا. وقــد وجــدت تخصصــات أخــرى فــي هــذا 

المجــال لتواكــب مســيرة التنميــة فــي الــدول كتخطيــط المــدن وإدارة العقــارات وإدارة المرافــق وإدارة الممتلــكات مثــًال.
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حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE546
 Property/Real Estate Management

or Facility/Facilities Management
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

(٪ 85)
- الرياضيات البحتة (85 ٪)

- مادة من الفيزياء أو اFحياء أو الكيمياء 
أو الجغرافيا (85 ٪)

- اللغة ا7نجليزية (80 ٪)

- الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء أو 
الكيمياء أو اFحياء 

أو الجغرافيا
SE547

Property (BA of Property)
بلد الدراسة: نيوزلندا

 

SE540
   Landscape Architecture 

بلد الدراسة: المملكة المتحدة
النجاح في جميع المواد

الحصول على معدل عام ال يقل عن 
.(٪85)

• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (٪85).
• الفنون التشكيلية أو التصميم 

الجرافيكي أو الرسم الهندسي أو تقنية 
المعلومات أو التاريخ أو اللغة العربية أو 

التربية ا7سالمية (٪85).
• اللغة ا7نجليزية (٪80).

 
@المؤسسة التعليمية قد تطلب المحفظة 

الفنية (Art Portfolio) للطالب كمتطلب 
إضافي 7ثبات قدراته الفنية.

- الرياضيات 
البحتة أو الفيزياء

-الفنون 
التشكيلية 
أو التصميم 

الجرافيكي أو 
الرسم الهندسي 

أو تقنية 
المعلومات أو 

التاريخ أو اللغة 
العربية أو التربية 

ا7سالمية

SE542
Landscape Architecture or Urban Planning

بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

SE544
Landscape Architecture 

بلد الدراسة: أستراليا

SE509

  Marine Technology with 
Naval Architecture 

بلد الدراسة: المملكة المتحدة 
 

النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن

(٪ 85)
- الرياضيات البحتة(85 ٪)

- الفيزياء (85 ٪)
- اللغة ا7نجليزية (80 ٪)

- الرياضيات 
البحتة

 - الفيزياء

-مالحظات:
• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي ال تضمــن 
القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص 
أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كمــا أن للــوزارة 

الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة الــم تقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو 

مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات 

والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.

• إذا لم تذكر المؤسسة التعليمية في إسم البرنامج، فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص الملحقيات الثقافية.
• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 38

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث بعثات جامعة عمان
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS138النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)التصميم الداخلي
الحصول على (55 ٪) في اللغة ا7نجليزية

الكلية العلمية للتصميم

BS140العمارة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪) في المواد التالية:

-الرياضيات البحتة
-الفيزياء

الحصول على (55 ٪) في اللغة ا7نجليزية

BS232العمارة الداخلية
الهندسة المعمارية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
- الحصول على (60 ٪) في المواد ا�تية:

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على (55 ٪) في اللغة ا7نجليزية

جامعة البريمي

BS045
هندسه علوم مسح الكميات 

وادارة االنشاءات

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (65 ٪) في المواد ا�تية:

-الرياضيات البحتة
-الفيزياء

الحصول على (55 ٪) في اللغة ا7نجليزية

كلية الشرق االوسط

BS037
العمارة الداخلية - 

 الهندسة المعمارية -

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪) في المواد ا�تية:

-الرياضيات البحتة
-الفيزياء

-الكيمياء
الحصول على (55 ٪) في اللغة ا7نجليزية

جامعه ظفار

مالحظات:- 
• بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ولــي أمــر 
الطالــب تكاليــف النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك ) ، أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان االجتماعــي فيتــم صــرف 

مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص
• مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة) عــام واحــد فقــط. إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك 
العــام، فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى 
المطلــوب فــي مؤسســته لاللتحــاق بالبرنامــج اFكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج اFكاديمــي مــن 

مؤسســة تعليمــي عالــي خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي. وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
• توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات علــى نفقــة الطالــب الخاصــة، عــدا 

جامعــة مســقط والكليــة الحديثــة للتجــارة والعلــوم

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

 البعثات الداخلية 

 البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS225هندسة علم العمارة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60 ٪) في المواد االتية:

 -الرياضيات البحتة
-الفيزياء 

الحصول على (55 ٪) في اللغة ا7نجليزية
جامعة نزوى

BS015 هندسة التصميم الداخلي
والديكور

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60 ٪)   في الرياضيات البحتة

الحصول على (55 ٪)في اللغة ا7نجليزية

BS220

BS117

إدارة المشاريع ا7نشائية

 الهندسة المعمارية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60 ٪) في المواد ا�تية:

- الرياضيات البحتة.
- الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على (55 ٪) في اللغة ا7نجليزية

جامعة الشرقية

كلية صور الجامعية

BS248إدارة المنشأت

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60 ٪)  في الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على (55 ٪) في اللغة ا7نجليزية

الكلية  الدولية للهندسة وا7دارة

BS019التخطيط الحضري وا7قليمي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60 ٪)   في  الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على (55 ٪) في اللغة ا7نجليزية

الكلية العالمية للهندسة 
والتكنولوجيا

BS207
 تخطيط المدن والتصميم

المعماري

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
- الحصول على (65 ٪) في  الرياضيات البحتة

 أو (60 ٪) في الرياضيات التطبيقية
الحصول على (65 ٪) في اللغة ا7نجليزية

الجامعة اFلمانية للتكنولوجيا 
في عمان

BS176التصميم الداخلي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪) 
الحصول على (60 ٪)  في الرياضيات البحتة 

أو التطبيقية
الحصول على (55 ٪)  في اللغة ا7نجليزية

كلية عمان لGدارة والتكنولوجيا

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة الدبلوم)

معلومات إضافية عن البرنامجالحد اFدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

ضمان
إجتماعي
(دبلوم)

دخل محدود
مختلف تخصصات العمارة (دبلوم)

وا7نشاء حسب ما تقدمه 
كل مؤسسة تعليمية 

خاصة لمؤهل الدبلوم، مع 
مراعاة شروط االلتحاق بتلك 

التخصصات.

النجاح في دبلوم التعليم 
العام بتقدير (60 ٪)

الحصول على (55 ٪) في 
المواد التالية:

-الرياضيات البحتة او 
التطبيقية

-الفيزياء
- اللغة ا7نجليزية

مقر الدراسة: إحدى الجامعات 
والكليات الخاصة.  

 - يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب 
بالدراسة بها وفق التخصص الدراسي 

المقبول به .                         
- ال يسمح بتغيير المؤسسة 

التعليمية بعد استكمال إجراءات 
التسجيل.

SF001SP001
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

لــم يكــن يــدرك مؤسســو الشــركات العالميــة الكبــرى مثــل شــركة اFبــل والفيســبوك أن مجــال  تقنيــة المعلومــات ســوف 
يجعــل منهــم اFشــهر واFكثــر  ثــراًء فــي العالــم، فخبــراء تقنيــة المعلومــات الذيــن يملكــون القــدرة علــى تطبيــق الحوســبة 
ــة فــي أي مؤسســة  ــول للمشــكالت، هــم مــن أهــم العناصــر الفعال ــاة وبإمكانهــم إيجــاد الحل فــي مختلــف مجــاالت الحي

ســواء أكانــت فــي القطــاع الحكومــي أو الخــاص.
إن كنــت ترغــب فــي تعلــم كيفيــة تطبيــق تقنيــة المعلومــات فــي المؤسســات، وتصميــم البرمجيــات واFجهــزة وا7تصــاالت 
ــة فــي مجــال  ــة بحت ــك نظري ــت ميول ــا إذا كان ــك، أم ــة المعلومــات وا7تصــاالت هــو التخصــص المناســب ل فتخصــص تقني
تقنيــة المعلومــات بإمكانــك تعلــم أساســيات الحوســبة والبرمجيــات وأنظمــة برامــج وأجهــزة الحاســب ا�لــي فأنــت بالطبــع 
ترغــب فــي التخصــص فــي مجــال علــوم الحاســب ا�لــي أو الحوســبة. وإذا اختــرت مجــال هندســة البرمجيــات فأنــت ســتتعلم 
كيفيــة تطويــر وصيانــة أنظمــة البرمجيــات، وربمــا تتخصــص فــي مجــال مشــابه وهــو نظــم معلومــات الحاســب ا�لــي 
بمزيــد مــن العمــق فــي فهــم كيفيــة بنــاء نظــم معلومــات واســعة النطــاق كقواعــد البيانــات ومواقــع شــبكة المعلومــات 

العالميــة والبيانــات المجدولــة. 
ولنفــرض أنــك تطمــح Fن تصبــح خبيــر حمايــة شــبكات الحاســب ا�لــي، لذلــك ليــس أمامــك خيــار أنســب كتخصــص أمــن 
الشــبكات، وإن رغبــت فــي دراســة الجانــب الجنائــي بتقنيــة المعلومــات فليس هناك أنســب من تخصــص التحليل الجنائي 
الحاســوبي أو العلــوم الجنائيــة الرقميــة والتــي تتعلــق باFدلــة الجنائيــة التــي يعثــر عليهــا فــي الحواســيب والوســائط 
الرقميــة. أمــا تخصــص نظــم المعلومــات ا7داريــة فهــو الخيــار اFمثــل لمــن يرغــب فــي دراســة العالقــة بيــن البشــر والتقنيــة 

فــي المؤسســات وكيفيــة اســتثمار الكفــاءات البشــرية مــع التركيــز علــى الجانــب التقنــي. 
وال ننســى إداري اFنظمــة والشــبكات الــذي يقــوم بتفعيــل الحســابات وتثبيــت الخــوادم والمحــوالت الحاســوبية وإعدادهــا 

با7ضافــة إلــى مراقبــة أداء الشــبكة وإصــالح المشــكالت الفنيــة.

ال فففة

تكنولوجيا المعلومات
Information Technology
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حسم التعادلالحد اFدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

OE080

 Computing/Computer Science, Management
 Information Systems or Business Information Systems,

 Networks/Network Security and/or Information
Security, Artificial Intelligence or Data Science

بلد الدراسة: المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة اFمريكية أو
كندا أو استراليا أو نيوزلندا أو دول محددة في اسيا وأوروبا
- على الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول على المقعد في

أغسطس 2020 م

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (90 ٪).
• الرياضيات البحتة (85 ٪).

• الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء أو 
تقنية المعلومات (85 ٪).
• اللغة ا7نجليزية (85 ٪).

- الرياضيات 
البحتة 

- الفيزياء أو 
الكيمياء أو 

اFحياء أو تقنية 
المعلومات

-مالحظات:
 • ســيتم تزويــد المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بقائمــة التخصصــات المتوفــرة فــي الجامعــات الموصــى بالدراســة بهــا فــي كل دولــة 

مــن دول االبتعــاث المعتمــدة عبــر الموقــع ا7لكترونــي لمركــز القبــول الموحــد علــى وصلــة دليــل الطالــب.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو مايــو وذلــك 

لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج في الجامعات والمؤسســات 

الموصــى بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج من مؤسســة/دولة إلــى أخرى.
• ال تتوفر جميع البرامج المدرجة في كل بلدان االبتعاث.

• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 40
• بإمــكان الطالــب المبتعــث اختيــار برنامــج مــن البرامــج أدنــاه (مــع اFخــذ بعيــن االعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد ان 

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب الجامعــة).
• أن الحــد اFدنــى للمتطلبــات المذكــورة قريــن البرامــج المشــار إليهــا أعــاله تمثــل الحــد اFدنــى للحصــول علــى مقعــد ابتعــاث فــي 
مشــروع جامعــة عمــان، علمــf بــأن بعــض البرامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة فــي بعــض المــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى، 

حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب علــى قبــول فــي البرنامــج المرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE620

Computer Science, Information Technology, 
Data Analytics, Data Science or Informatics 

(and Informatics preferably with 
a specialization in either Cyber Security or 

Data Analytics)
بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
- الرياضيات البحتة (85 ٪).

- تقنية المعلومات أو الهندسة أو 
الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء (80 ٪).

- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات البحتة
- مادة من : الفيزياء 

أو اFحياء أو الكيمياء 
أو تقنية المعلومات أو 

الهندسة

-مالحظات:
• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي ال تضمــن القبــول 
النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي 
يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة 

ــذي قــام باختيــاره. المناســبة للطالــب حســب التخصــص ال
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو مايــو وذلــك 

لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامج في الجامعات والمؤسســات 

الموصــى بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلى أخرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.

• إذا لم تذكر المؤسسة التعليمية في إسم البرنامج، فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص الملحقيات الثقافية.
• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 38

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث

Student Guide2.indd   95Student Guide2.indd   95 3/17/20   1:45 PM3/17/20   1:45 PM



96

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE621

Computer Science, Cyber Security, Computer 
Networks, Computer Science with Artificial 

Intelligence, Computer & Networking 
Technology, Computer Science with Software 

Engineering or Forensic Computing
Web Design Development

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).

- الرياضيات البحتة (85 ٪).
- تقنية المعلومات أو الهندسة أو 

الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء (80 ٪).
- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

 
- الرياضيات البحتة

- مادة من : الفيزياء أو 
اFحياء أو الكيمياء أو 

تقنية المعلومات
 أو الهندسة

  

 

SE623

 Software Development, Computing 
in Systems & Networking, Systems & 
Networking, Multimedia Applications 

Development or Multimedia Programming 
(Interactive Digital Media)

بلد الدراسة: ايرلندا

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
- الرياضيات البحتة (85 ٪).

- تقنية المعلومات أو الهندسة أو 
الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء (80 ٪).

- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

SE625

Multimedia Technology or 
Information Technology 

(IT in either Network or Mobile Computing or 
Information Systems Security)

بلد الدراسة: ماليزيا

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 80)
- الرياضيات البحتة (85 ٪).

- تقنية المعلومات أو الهندسة أو 
الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء (80 ٪).

- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

SE624

ICT & Technology (with a specialization in 
Cyber Security),  ICT & Applied Data Science

ICT & Management and Security or 
ICT & Smart Mobile 

بلد الدراسة: هولندا
لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية

 Fontys University of Applied :المؤسسة التعليمية
Sciences

-تبدأ الدراسة في سبتمبر وفبراير من كل عام
-هذا البرنامج مخصص لمخرجات دبلوم التعليم العام 

الدارسين داخل السلطنة فقط

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪80)
• الرياضيات البحتة (٪85).

• الفيزياء أو اFحياء أو الكيمياء أو 
تقنية المعلومات أو الهندسة (٪80).

• اللغة ا7نجليزية (٪80).

SE755

Data Science, 
Communications Technologies and Cyber
Security, Bioinformatics, Web Services & 

Applications or Computer Science.
بلد الدارسة: كندا

-بعض هذه البرامج قد تتطلب اجراء متطلبات قبول 
أخرى من قبل الجامعة.

- اختيار الجامعة والتخصص يخضع لموافقة الوزارة.
- الوزارة ال تضمن حصول الطالب على قبول في 

التخصص أو الجامعة اFعلى تفضيال.
- تبدأ الدراسة لهذه التخصصات في فصلي أغسطس 

ويناير من كل سنة.
- على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول على 

البعثة وبمعدل عام ال يقل عن 5.0.

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪85)
• الرياضيات البحتة (٪85).

• الفيزياء أو اFحياء أو الكيمياء أو 
تقنية المعلومات أو الهندسة (٪85).

• اللغة ا7نجليزية (٪80).

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاثبعثات جامعة عمان
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الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 
حسم 
التعادل

SE820

التخصصات الدقيقة ضمن المجاالت التالية:
Computer Science

بلد الدراسة: فرنسا
لغة الدراسة: اللغة الفرنسية

- سيتوجب على الطالب اختيار التخصص الدقيق والجامعة 
ضمن قائمة الجامعات المعترف بها 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 ال تضمن حصول 
الطالب على قبول في التخصص أو الجامعة اFعلى تفضيال 

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (٪85).
• الرياضيات البحتة (٪85).

• الفيزياء أو اFحياء أو الكيمياء 
أو تقنية المعلومات أو الهندسة 

.(٪85)
• اللغة ا7نجليزية أو اللغة العربية 

أو اللغة الفرنسية (٪85).

- الرياضيات 
البحتة 

- اللغة 
ا7نجليزية أو 

اللغة العربية 
أو اللغة 

الفرنسية 

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 
معلومات إضافية 

عن البرنامج

AS003بكالوريوس تقنية المعلومات
(كلية صحار)

- الحصول على (60 ٪) في 
مادة اللغة  ا7نجليزية 

- النجاح في مادة الرياضيات البحتة  

الدرجات اFعلى في 
المواد:

- اللغة ا7نجليزية
- الرياضيات البحتة   

تخصصات البرنامج  
@ شبكات الحاسوب
@ تطوير البرمجيات 

@ أمن تقنية 
المعلومات

@ إدارة البيانات

AS004 بكالوريوس تقنية المعلومات
(كلية صور)

AS005 بكالوريوس تقنية المعلومات
(كلية عبري)

AS016 بكالوريوس تقنية المعلومات
(كلية صاللة )

اسم رمز البرنامج 
البرنامج

الحد ا�دنى للتقدم 
معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلللبرنامج

TC002
تقنية 

المعلومات

معدل عام ال يقل عن (60 ٪)
-  دراسة المواد التالية:

• الرياضيات البحتة
• اللغة ا7نجليزية

الدرجات اFعلى في 
المواد:

- الرياضيات البحتة
- اللغة ا7نجليزية  

اذا  البكالوريــوس  درجــة  تمنــح   : مالحظــة   
المطلــوب. المعــدل  الطالــب  حقــق 

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث

كليات العلوم التطبيقية

الكليات التقنية
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS237

- الحوسبة وإدارة اFعمال
- علوم الحاسوب

- شبكات وأمن المعلومات
- الحوسبة وتقنية المعلومات 

- النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير ( 65 ٪)

- الحصول على (60 ٪) في الرياضيات 
البحتة أو التطبيقية

- الحصول على (55 ٪) في اللغة 
ا7نجليزية 

الجامعة العربية المفتوحة

BS148

- علوم الحاسب ا�لي (نظم 
الحاسوب والشبكات)

- علوم الحاسب ا�لي (هندسة 
البرمجيات)

- برمجة الحاسب ا�لي
- نظم الحاسب ا�لي

كلية مسقط

BS076
 -هندسة البرمجيات

-أنظمة المعلومات
-علوم الحاسب ا�لي

كلية البريمي الجامعية

BS106علوم هندسة البرمجيات
كلية الزهراء للبناتعلوم الحاسب ا�لي

BS094
-نظم المعلومات
-أمن المعلومات
-علوم الحاسوب

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

BS206علوم الحاسب ا�لي -

-النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير (٪65)

-الحصول على (65 ٪) في الرياضيات 
البحتة

-الحصول على (65 ٪ ) في اللغة 
ا7نجليزية

الجامعة اFلمانية للتكنولوجيا في 
عمان

BS268
- أمن الحاسبات واFدلة الجنائية

- تكنولوجيا الوسائط المتعددة
- الحاسب ا�لي لالعمال

-النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير (٪65)

الحصول على (60 ٪) في الرياضيات 
البحتة أو التطبيقية

الحصول على (55 ٪ ) في اللغة 
ا7نجليزية

الكلية العالمية للهندسة 
والتكنولوجيا

BS287
-تصميم الويب وأمن المعلومات

-علوم الحاسوب
-نظم المعلومات

جامعة نزوى

مالحظات:- 
• بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف 
النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك ) ، أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم 

إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص
ــك العــام،  ــب المســتوى المطلــوب فــي ذل ــم يحقــق الطال ــة التأسيســية (اللغــة) عــام واحــد فقــط. إذا ل • مــدة الدراســة فــي المرحل
فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى المطلــوب فــي 
مؤسســته لاللتحــاق بالبرنامــج اFكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج اFكاديمــي مــن مؤسســة تعليمــي عالــي 

خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي. وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
• توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات علــى نفقــة الطالــب الخاصــة، عــدا جامعــة 

مســقط والكليــة الحديثــة للتجــارة والعلــوم

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

 البعثات الداخلية 

 البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

ضمان
إجتماعي
(دبلوم)

دخل محدود
مختلف تخصصات تكنولوجيا (دبلوم)

المعلومات حسب ما تقدمه 
كل مؤسسة تعليمية خاصة 

لمؤهل الدبلوم، مع مراعاة شروط 
االلتحاق بتلك التخصصات.

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير (60 ٪) 

الحصول على  (55 ٪) في المواد 
ا�تية:

- اللغة ا7نجليزية
- الرياضيات البحته أو التطبيقية 

 

الدراسة: إحدى الجامعات والكليات الخاصة.
 - يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب 
بالدراسة بها وفق التخصص والمؤهل 

الدراسي المقبول به .   
- ال يسمح بتغيير المؤسسة التعليمية بعد 

استكمال إجراءات التسجيل.
SF002SP002

معلومات إضافية عن البرنامجالحد اFدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS044

- نظم إدارة قواعد البيانات
- تقنية البرمجيات

- علوم الحاسب ا�لي
- الحوسبة ونظم المعلومات

-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60 ٪) في الرياضيات البحتة 

أو التطبيقية
الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

 كلية الشرق اFوسط

BS126
- علم الحاسب �لي

- علم تقنية المعلومات
- إدارة نظم المعلومات

كلية مزون

BS187

- الحاسوب وتطبيقات ا7نترنت
- الشبكات

- الحوسبة / النفط والغاز
- الحوسبة / هندسة البرمجيات

- الحوسبة/ نظام المعلومات 
المصرفية

كلية مجان الجامعية

BS118
- تكنولوجيا المعلومات

كلية صور الجامعية- نظم المعلومات

BS032
- نظم المعلومات ا7دارية

جامعة ظفار-علوم الكمبيوتر

BS178
نظم المعلومات ا7دارية

كلية عمان لGدارة والتكنولوجيا

BS179علوم الحاسوب
-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ( ٪65)

الحصول على (60 ٪) في الرياضيات البحتة
الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

BS027

-علوم الحاسوب والوسائط 
المتعددة

-علوم الحاسوب وهندسة الويب
-الشبكات وقاعدة البيانات

- إدارة اFعمال (تقنية المعلومات)
- نظم المعلومات ا7دارية

-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (٪65)
الحصول على (60 ٪) في الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

جامعة صحار

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة الدبلوم)
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

إن مهنــة التعليــم عريقــة وقديمــة بقــدم ا7نســان، وهــي جديــرة با7حتــرام والتقديــر، وتعتبــر مــن الركائــز اFساســية 
لتقــدم اFمــم وتطورهــا، عوضــf عــن كونهــا رســالة عظيمــة وســامية قبــل أن تكــون مجــرد وظيفــة. إن التخصــص  فــي 
مجــال التربيــة يتيــح لــك خــوض هــذه التجربــة المليئــة بالطموحــات والتحديــات، لتربيــة اFجيــال، ونشــر العلــم والمعرفــة، 
وصناعــة المســتقبل، وبنــاء الحضــارات. وإن اختــرت هــذا المجــال فســيكون أمامــك عــدة خيــارات مــن البرامــج الدراســية، 

وهــي مخصصــة لمــن يرغــب فــي أن يصبــح معلمــf فــي مــدارس الســلطنة.
 أو هنــاك مجــال آخــر لمــن يرغــب التخصــص فــي التربيــة مــن أجــل مســاعدة اFطفــال مــن فئــة ذوي ا7حتياجــات الخاصــة فــي 
التغلــب علــى التحديــات التــي تعترضهــم فــي ســبيل التعلــم وهــو تخصــص التربيــة الخاصــة، وبالنســبة لتخصــص طفــل 

مــا قبــل المدرســة فهــو يتيــح لــك فرصــة التعامــل مــع اFطفــال الصغــار حتــى ســن السادســة وتعليمهــم وتربيتهــم.

التربية
Education
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رمز
حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج البرنامج 

OE120

English Language Educational Psychology and/
or Counselling, Education and/with Technology or 

Educational Technology
بلد الدراسة: المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة اFمريكية أو
كندا أو استراليا أو نيوزلندا أو دول  محددة في اسيا وأوروبا
- على الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول على المقعد في

أغسطس 2020 م
 @(يفضل أن يتم دمج برنامج البكالوريوس للغة ا7نجليزية مع التخصصات 

التالية: ا�دب ا7نجليزي، اللغة ا7نجليزية وتدريس اللغة ا7نجليزية لغير 
(TESOL) الناطقين بها

-النجاح في جميع المواد
 الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (90 ٪).
- الرياضيات البحتة أو الرياضيات 

التطبيقية (85 ٪) 
- اللغة ا7نجليزية (90 ٪)

- اللغة ا7نجليزية

-مالحظات:
• ســيتم تزويــد المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بقائمــة التخصصــات المتوفــرة فــي الجامعــات الموصــى بالدراســة بهــا فــي كل دولــة 

مــن دول االبتعــاث المعتمــدة عبــر الموقــع ا7لكترونــي لمركــز القبــول الموحــد علــى وصلــة دليــل الطالــب.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو مايــو وذلــك 

لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامج في الجامعات والمؤسســات 

الموصــى بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج من مؤسســة/دولة إلــى أخرى.
• ال تتوفر جميع البرامج المدرجة في كل بلدان االبتعاث.

• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 40
• بإمــكان الطالــب المبتعــث اختيــار برنامــج مــن البرامــج أدنــاه (مــع اFخــذ بعيــن االعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد ان 

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب الجامعــة).
• أن الحــد اFدنــى للمتطلبــات المذكــورة قريــن البرامــج المشــار إليهــا أعــاله تمثــل الحــد اFدنــى للحصــول علــى مقعــد ابتعــاث فــي 
مشــروع جامعــة عمــان، علمــf بــأن بعــض البرامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة فــي بعــض المــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى، 

حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب علــى قبــول فــي البرنامــج المرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

رمز 
حسم الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج 

التعادل

SE712

Early Childhood Education or Special Needs 
Education 

بلد الدراسة: المملكة المتحدة 
التخصصات المتوفرة في المملكة المتحدة هي: 

Childhood Studies, Childhood and Youth: 
Theory and Practice, Primary and Early Years 

Education or Early Childhood Studies
- ال يسمح للطلبة الحاصلين على هذه البعثات بتغيير

التخصص إال للتخصص المدرج ضمن نفس الرمز
وذلك Fن هذه التخصصات مبنيه على احتياجات

محدده لبعض القطاعات 

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
- الرياضيات البحتة (85 ٪) أو الرياضيات 

التطبيقية أو ا7قتصاد أو اFعمال (90 ٪).
- اللغة ا7نجليزية (85 ٪).

- إضافة إلى الحصول على معدل ال يقل 
عن (80 ٪) في كل مادة من باقي المواد.

- اللغة 
ا7نجليزية

-مالحظات:
• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي ال تضمــن القبــول 
النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي 
يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة 

المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار اFيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو مايــو وذلــك 

لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونه الُمســمى الدقيــق للبرنامج في الجامعات والمؤسســات 

الموصــى بالدراســة بها. 
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.

• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم (40) 

بعثات جامعة عمانبعثات جامعة عمان

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاثبعثات جامعة عمان
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-مالحظات:
• لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية.

• قد يختلف مسمى البرنامج بحسب المؤسسة التعليمية.
• ال يسمح للطالب تغيير مقر الدراسة أو المؤسسة التعليمية أو التخصص.

• على الطالب اجتياز المقابلة الشخصية قبل الحصول على المقعد في أغسطس 2020.
• على الطالب إبراز شهادة حسن السيرة والسلوك خالل المقابلة الشخصية.

.fصحي fأن يكون الطالب الئق •
ــوزارة التربيــة والتعليــم يلزمــه بالعمــل بوظيفــة  ــب الحاصــل علــى البعثــة الدراســية بالتوقيــع علــى تعهــد ل • ســوف يقــوم الطال

معلــم فــي المــدارس التابعــة للــوزارة.
• التعيين كمعلم بوزارة التربية والتعليم يتم بعد اجتياز الطالب 7شتراطات وزارة التربية والتعليم الخاصة بوظيفة معلم.

رمز 
حسم الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج 

التعادل

ED006
 Mathematics for Secondary

School Teaching
بلد الدراسة: المملكة المتحدة 

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن

(٪ 85)
• الرياضيات البحتة (85 ٪).
• اللغة ا7نجليزية ( 90 ٪).

- الرياضيات 
البحتة ED011

 Mathematics for Secondary
School Teaching
بلد الدراسة: استراليا

- على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول 
على البعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5 

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
• الرياضيات البحتة (85 ٪).

• اللغة ا7نجليزية (85 ٪).
ED017

 Mathematics for Secondary
School Teaching
بلد الدراسة: نيوزلندا

- على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول 
على البعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5 

ED007
 Physics for Secondary

School Teaching
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
• الرياضيات البحتة (80 ٪)

• الفيزياء (85 ٪).
• اللغة ا7نجليزية (90 ٪).

- الفيزياء
 

- الرياضيات 
البحتة 

ED012

 Physics for Secondary
School Teaching
بلد الدراسة: استراليا

- على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول 
على البعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
• الرياضيات البحتة (80 ٪).

• الفيزياء (85 ٪).
• اللغة ا7نجليزية (85 ٪).

 الوظائف التدريسية في وزارة التربية والتعليمبعثات جامعة عمان
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رمز 
حسم الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج 

التعادل

ED008
 Chemistry for Secondary School Teaching

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
• الرياضيات البحتة (75 ٪)

• الكيمياء (85 ٪)
• االحياء(85 ٪).

• اللغة ا7نجليزية (90 ٪)

- الكيمياء 
- االحياء

ED013

 Chemistry for Secondary School Teaching
بلد الدراسة: استراليا

- على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول على 
البعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
• الرياضيات البحتة (75 ٪)

• الكيمياء (85 ٪)
• االحياء (85 ٪)

• اللغة ا7نجليزية (90 ٪)
ED019

 Chemistry for Secondary School Teaching
بلد الدراسة: نيوزلندا

- على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول على 
البعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5

ED009
Biology for Secondary School Teaching

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

(٪ 85)
• الرياضيات البحتة(75 ٪)

• الكيمياء (85 ٪)
• االحياء (85 ٪)

• اللغة ا7نجليزية (90 ٪)

- اFحياء 
- الكيمياء 

ED014

Biology for Secondary School Teaching
بلد الدراسة: استراليا

- على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول على 
البعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

(٪ 85)
• الرياضيات البحتة (75 ٪)

• الكيمياء (85 ٪)
• االحياء (85 ٪)

• اللغة ا7نجليزية (90 ٪)
ED020

Biology for Secondary School Teaching
بلد الدراسة: نيوزلندا

- على الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول على 
البعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5

ED010
English for Secondary School Teaching

للذكور فقط
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

(٪ 85)
• اللغة ا7نجليزية (90 ٪)

• اللغة العربية أو لغة اخرى (75 ٪)
إضافة الى الحصول على معدل ال يقل 

عن (75 ٪) في كل مادة من 
باقي المواد

- اللغة 
االنجليزية

 

 تابع الوظائف التدريسية في وزارة التربية والتعليمبعثات جامعة عمان
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معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE901
التربية

(للطالبات
 فقط)

- النجاح في جميع المواد
- الحصول على معدل عام ال يقل 
عن (85 ٪) والحصول على معدل 

ال يقل عن (85 ٪) في المواد ا�تية: 
اللغة ا7نجليزية – اللغة العربية

- اللغة 
ا7نجليزية

- اللغة العربية

(منح جزئية)
- بلد الدراسة: دولة االمارات العربية المتحدة

- المؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية المتحدة.
- القبــول النهائــي لكليــة التربيــة يتطلــب اجتيــاز الطالبــة 

للمقابلــة الشــخصية با7ضافــة لمتطلبــات الكليــة.
@مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح في مواد: الفنون 
التشكيلية والتربية الرياضية والموسيقى ضمن المعدل 

العام.

SE924التربية

- النجاح في جميع المواد
-الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (80 ٪)
- الحصول المعدل ال يقل عن (70

٪) في المواد ا�تية: 
اللغة ا7نجليزية - اللغة العربية- 

الرياضيات البحتة أو التطبيقية

- اللغة 
ا7نجليزية

-اللغة العربية
- الرياضيات 

البحتة أو 
التطبيقية

            (منح كاملة)
• بلد الدراسة: دولة الكويت.

• المؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
@مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح في مواد: الفنون 
التشكيلية والتربية الرياضية والموسيقى ضمن المعدل 

العام.

SE930
كلية التربية 

اFساسية

-النجاح في جميع المواد
 -الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (80 ٪)
-الحصول على معدل ال يقل عن  

(70 ٪) في المواد ا�تية:   
اللغة ا7نجليزية - الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية – اللغة العربية

- الرياضيات 
البحتة أو 

التطبيقية
- اللغة العربية

- اللغة 
ا7نجليزية

(منح كاملة)
• بلد الدراسة: الكويت.

• المؤسسة التعليمية: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب.

@مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح في مواد: الفنون 
التشكيلية والتربية الرياضية والموسيقى ضمن المعدل 

العام.

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SQ300علوم ورياضيات

- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم  العام
- دراسة المواد اFربعة التالية والحصول على (65 ٪) 

كحد أدنى في ثالث منها وهي:
 الرياضيات البحتة،  الكيمياء،  الفيزياء، اFحياء

-  (65 ٪) في اللغة ا7نجليزية

التخصصات :
اFحياء – الكيمياء – الفيزياء – الرياضيات 

- لغة التدريس اللغة ا7نجليزية.

SQ350التربية ا7سالمية

- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم  العام
- دراسة المواد التالية ( التربية ا7سالمية، اللغة العربية، 
اللغة ا7نجليزية ) والحصول على ( 65 ٪)  كحد أدنى في 

كل منها .

- لغة التدريس اللغة العربية.

SQ500اللغة ا7نجليزية

- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم  العام
- ( 90 ٪ ) في مادة اللغة ا7نجليزية 

 -  دراسة المواد التالية ( التربية  ا7سالمية، اللغة العربية) 
والحصول على  (65 ٪) كحد أدنى في كل منها .

- لغة التدريس اللغة ا7نجليزية.

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

منح دول مجلس التعاون الخليجي

جامعة السلطان قابوس (كلية التربية)
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SQ550اللغة العربية

- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم  العام
- دراسة المواد التالية ( التربية ا7سالمية، اللغة العربية، 
اللغة ا7نجليزية ) والحصول على ( 65 ٪)  كحد أدنى في 

كل منها .

- لغة التدريس اللغة العربية.

SQ600التربية الرياضية

- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم  العام
- دراسة المواد التالية (اللغة العربية، اللغة ا7نجليزية،  
الرياضة المدرسية) والحصول على ( 65 ٪)  كحد أدنى 

في كل منها .

(على الطالب اجتياز اختبار القدرات)

SQ650التربية الفنية

- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم  العام
- دراسة المواد التالية (اللغة العربية، اللغة ا7نجليزية،  
الفنون التشكيلية) والحصول على ( 65 ٪)  كحد أدنى 

في كل منها .

(على الطالب اجتياز اختبار القدرات)

SQ660
تكنولوجيا 

التعليم والتعلم

- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم  العام
- دراسة المواد التالية ( الرياضيات البحتة أو التطبيقية، 
اللغة العربية ، اللغة ا7نجليزية) والحصول على ( 65 ٪)  

كحد أدنى في كل منها .  

يقّدم القسم برنامج درجة البكالوريوس في تكنولوجيا 
التعليم والتعلم، من أجل تلبية االحتياجات الملحة في 

مجالين رئيسيين بمدارس التعليم اFساسي، هما: تدريس 
تقنيات التعليم في نظام التعليم العام واFساسي وإدارة 

وتشغيل وتطوير مراكز مصادر التعلم وتتضمن بنية 
برنامج البكالوريوس.  

لغة التدريس اللغة ا7نجليزية.

SQ670

طفل ما قبل 
المدرسة

(لGناث فقط)

- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم  العام
- دراسة المواد التالية ( التربية ا7سالمية، اللغة العربية، 
اللغة ا7نجليزية ) والحصول على ( 65 ٪)  كحد أدنى في 

كل منها .

إعداد معلمات متخصصات في «تربية طفل ما قبل المدرسة»، 
مع ضرورة اكتساب المعلمات الخريجات لما يلي:

النظريات  على  المبنية  الثابتة  المهنية  بفلسفة  ا7لمام 
الخاصة  النظريات  وكذلك  اFطفال  بنمو  الخاصة  والبحوث 

بالتدريس. 
التي  المجاالت  جميع  في  المناسبة  بالرعاية  القيام  كفاءات 

يحتاجها الطفل. 
التقييم وتقنيات  وأدوات  المالحظة  كفاءة استخدام مهارات 
التوثيق في تقويم نمو اFطفال وتطورهم. كفاءة استخدام 

مهارات التخاطب والتفاعل وتوجيه سلوكهم. 
كافة  في  النمو  على  اFطفال  ومساعدة  حفز  على  القدرة 
وعلى  والبيئية)  واالنفعالية  واالجتماعية  (المعرفية  المجاالت 
القيمة  التعلم، وعلى اكتساب المعرفة ذات  االستقاللية في 

من البيئة المحيطة بهم. 
المناسبة  النشاطات  واستخدام  تصميم  في  المهني  النمو 

لتطوير اFطفال في كافة النواحي المنهجية. 
على  والقدرة  لtطفال،  المالئمة  البيئة  تصميم  في  الكفاءة 
تصميم  مهارة  وكذلك  المناسبة  والمعدات  اFدوات  اختيار 

المواد المالئمة. 
كفاءة فهم وتطبيق المذكرات المكتوبة والبحوث. 

اFمور  (أولياء  الكبار  مع  وفعالية  بتناغم  العمل  مهارات 
والمعلمات والمهنيين ا�خرين). 

كفايات تحسين وتطوير تعليم اFطفال ذوي الحاجات الخاصة.
لغة التدريس اللغة ا7نجليزية.

رمز 
البرنامج 

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
معلومات إضافية 

عن البرنامج

AS014

بكالوريوس 
التربية

(اللغة ا7نجليزية)

الحصول على (65 ٪) في مادة اللغة 
ا7نجليزية 

النجاح في المواد التالية:
-  اللغة العربية

-  التربية ا7سالمية

الدرجات اFعلى في المواد:
• اللغة ا7نجليزية  

• اللغة العربية 
• التربية ا7سالمية

_

تابع: جامعة السلطان قابوس (كلية التربية)بعثات جامعة عمان

كلية التربية بالرستاق
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بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

تابع: كلية التربية بالرستاق

كلية التربية بالرستاق (برنامج توطين الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة)

معلومات إضافية عن البرنامج:
@ لغة الدراسة : اللغة العربية

هذه البرامج الدراسية مخصصة للطلبة الدارسين في مدارس محددة من قبل وزارة التربية والتعليم ويشترط: 
- أن يكون الطالب من سكان تلك القرى البعيدة وقضى الثالث سنوات الدراسية اFخيرة بها  .

@يمكن التعرف على قائمة أسماء المدارس من خالل موقع مركز القبول الموحد ا7لكتروني.
@يلتحــق جميــع الطلبــة المقبوليــن والحاصليــن علــى أقــل مــن (65 ٪) فــي المــادة العلميــة المرتبطــة بالتخصــص ببرنامــج التجســير 
ــات  ــه ( 18) ســاعة - مكون ــوي [وهــو برنامــج تكميلــي لاللتحــاق ببرامــج التربيــة بكليــة العلــوم التطبيقيــة بالرســتاق ومدت الترب
البرنامــج اللغــة العربيــة واللغــة ا7نجليزيــة وتقنيــة المعلومــات] والــذي يعتبــر إلزاميــf للتأهــل لدراســة البرنامــج التأسيســي ويــوزع 
الطلبــة إلــى مســتويات وفقــا لنتائجهــم ، وفــي حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب للبرنامــج التأسيســي فــي المــدة المحــددة يفقــد مقعــده 
بالكليــة ، ويمكــن للطالــب أن يتخطــى البرنامــج التأسيســي فــي حالــة تحقيقــه للمســتوى المطلــوب واجتيــاز اختبــارات التحــدي 

فــي جميــع مكونــات البرنامــج التأسيســي 
@ يتوفر سكن داخلي بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق للطالبات الالتي يبعد مقر سكنهن بأكثر من 50 كم عن الكلية .

@ ســُيطلب مــن الطالــب ا7نســحاب نهائيــا مــن الكليــة فــي حالــة إخفاقــه فــي إنهــاء البرنامــج التأسيســي خــالل عامييــن أكاديمييــن 
حســب اFنظمــة واللوائــح .

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

AS025
بكالوريوس التربية 

(رياضيات)

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام 
والحصول على (60 ٪) كحد أدنى في مادة الرياضيات البحتة 

@ النجاح في مادة اللغة ا7نجليزية 

الدرجات اFعلى في المواد:
• الرياضيات البحتة 

• اللغة ا7نجليزية

AS026
بكالوريوس التربية

(أحياء)

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام           
 والحصول على (60 ٪) كحد أدنى في مادة اFحياء

النجاح في المواد التالية:   
- الكيمياء أو الفيزياء

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية  
- اللغة ا7نجليزية

الدرجات اFعلى في المواد:
• اFحياء

• الكيمياء أو الفيزياء
• الرياضيات البحتة أو التطبيقية

• اللغة ا7نجليزية

رمز 
البرنامج 

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
معلومات إضافية 

عن البرنامج

AS018
بكالوريوس

التربية (رياضيات)

الحصول على (65 ٪) في مادة 
الرياضيات البحتة 

- النجاح في مادة اللغة ا7نجليزية  

الدرجات اFعلى في المواد:
• الرياضيات البحتة  

• اللغة ا7نجليزية

للغة الدراسة: اللغة 
العربية

AS019
بكالوريوس 

التربية  (أحياء)

الحصول على (65 ٪) في مادة اFحياء
النجاح في المواد التالية:   

- الكيمياء أو الفيزياء  - اللغة ا7نجليزية 
 - الرياضيات البحتة أو التطبيقية  

الدرجات اFعلى في المواد:
•اFحياء

•الكيمياء أو الفيزياء
•الرياضيات البحتة أو التطبيقية  

•اللغة ا7نجليزية

AS020
بكالوريوس 

التربية  (كيمياء)

الحصول على (65 ٪ ) في مادة الكيمياء 
النجاح في المواد التالية: -

- الفيزياء أو اFحياء      
- الرياضيات البحتة  

- اللغة ا7نجليزية 

الدرجات اFعلى في المواد:
• الكيمياء

• الفيزياء أو اFحياء   
• الرياضيات البحتة 

• اللغة ا7نجليزية

AS021
بكالوريوس 

التربية  (فيزياء)

الحصول على (65 ٪) في مادة الفيزياء
النجاح في المواد التالية:
- الكيمياء أو اFحياء     

- الرياضيات البحتة 
-اللغة ا7نجليزية 

الدرجات اFعلى في المواد:
• الفيزياء

• الكيمياء أو اFحياء
• الرياضيات البحتة

• اللغة ا7نجليزية
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بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

كلية التربية بالرستاق (برنامج توطين الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة)

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

AS027
بكالوريوس التربية

(كيمياء)

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام  
والحصول على (60 ٪) كحد أدنى في مادة الكيمياء 

النجاح في المواد التالية:-
- الفيزياء أو اFحياء   - الرياضيات البحتة  

- اللغة ا7نجليزية

الدرجات اFعلى في المواد:
• الكيمياء

• الفيزياء أو اFحياء
• الرياضيات البحتة 

• اللغة ا7نجليزية 

AS028
بكالوريوس التربية 

(فيزياء)

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام 
والحصول على (60 ٪) كحد أدنى في مادة الفيزياء

النجاح في المواد التالية:
- الكيمياء أو اFحياء   - الرياضيات البحتة    - اللغة 

ا7نجليزية

الدرجات اFعلى في المواد:
• الفيزياء

• الكيمياء أو اFحياء
• الرياضيات البحتة 

• اللغة ا7نجليزية 

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS222
بكالوريوس التربية

(مجال أول)
 ( لGناث فقط )

- النجاح في دبلوم التعليم العام  
والحصول على (70 ٪) في المواد التالية :

- اللغة العربية      - التربية ا7سالمية  
جامعة الشرقية- الدراسات ا7جتماعية

لغة الدراسة: اللغة العربية

BS223
بكالوريوس التربية 

(مجال ثاني)
( لGناث فقط )

النجاح في دبلوم التعليم العام
الحصول على (70 ٪)   في المواد ا�تية :

-الرياضيات  البحتة 
 -الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء

BS283
بكالوريوس التربية

(مجال أول)
 ( لGناث فقط )

- النجاح في دبلوم التعليم العام  
والحصول على (70 ٪) في المواد التالية :

- اللغة العربية      
- التربية ا7سالمية  

- الدراسات ا7جتماعية
جامعة نزوى

لغة الدراسة: اللغة العربية

BS284
بكالوريوس التربية 

(مجال ثاني)
( لGناث فقط )

لنجاح في دبلوم التعليم العام
الحصول على (70 ٪)   في المواد ا�تية :

-الرياضيات  البحتة 
 -الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء

BS009
بكالوريوس التربية 
(تقنية المعلومات) 

 ( للذكور فقط )
- النجاح في دبلوم التعليم العام 

- الحصول على  (70 ٪) في مادة الرياضيات البحتة أو 
الرياضيات التطبيقية

- الحصول على  (65 ٪) في مادة اللغة ا7نجليزية

جامعة  ظفار
لغة الدراسة : اللغة ا7نجليزية

BS281
بكالوريوس التربية 
(تقنية المعلومات) 

 ( للذكور فقط )

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية

مالحظات:-
@ بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف 
النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك ) ، أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب مــا 

ســيتم إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص
@مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط. إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك العــام ، 
فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام ، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى المطلــوب فــي 
مؤسســته لGلتحــاق بالبرنامــج اFكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج اFكاديمــي مــن مؤسســة تعليمــي عالــي 

خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي. وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
@ توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات علــى نفقــة الطالــب الخاصــة ، عــدا جامعــة 

مســقط والكليــة الحديثــة للتجــارة والعلــوم .
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS040
بكالوريوس التربية 

(اللغة ا7نجليزية) 
 ( للذكور فقط )

- النجاح في دبلوم التعليم العام  
جامعة  ظفاروالحصول على (70 ٪) في مادة اللغة ا7نجليزية

BS270
بكالوريوس التربية 

(الرياضيات)
- النجاح في دبلوم التعليم العام  

والحصول على (70 ٪) في مادة الرياضيات البحتة
جامعة صحار 

لغة الدراسة : اللغة العربية

BS038
بكالوريوس التربية 

النجاح في دبلوم التعليم العام(الرياضيات)
الحصول على (70 ٪)  في  الرياضيات البحتة.

الحصول على(65 ٪) في اللغة ا7نجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة : اللغة ا7نجليزية

BS039
بكالوريوس التربية 

(الرياضيات)
جامعة ظفار

لغة الدراسة : اللغة ا7نجليزية

BS271
بكالوريوس التربية 

 النجاح في دبلوم التعليم العام  (اللغة العربية) 
والحصول على (70 ٪) في المواد التالية :-

- اللغة العربية   
- التربية ا7سالمية  

جامعة صحار

BS278
بكالوريوس التربية 

(اللغة العربية) 
جامعة نزوى

BS272
بكالوريوس التربية 

(اFحياء)
 ( للذكور فقط )

النجاح في دبلوم التعليم العام 
الحصول على :

- الحصول على (70٪) في اFحياء
-الحصول على (65٪) في الكيمياء أو الفيزياء

-الحصول على (65٪) في الرياضيات البحتة أو التطبيقية

جامعة صحار 
لغة الدراسة : اللغة العربية

BS279
بكالوريوس التربية 

(الكيمياء)
 ( للذكور فقط )

النجاح في دبلوم التعليم العام
الحصول على :

 - الحصول على (70٪) في مادة الكيمياء
- الحصول على (65٪) في مادة الفيزياء أو اFحياء
- الحصول على (65٪) في مادة الرياضيات البحتة

جامعة نزوى- الحصول على (65٪) في مادة اللغة ا7نجليزية
لغة الدراسة : اللغة ا7نجليزية

BS280
بكالوريوس التربية 

(الفيزياء)
 ( للذكور فقط )

النجاح في دبلوم التعليم العام
الحصول على :

 - الحصول على (70٪) في مادة الفيزياء
- الحصول على (65٪) في مادة الكيمياء أو اFحياء

- الحصول على (65٪) في مادة الرياضيات البحتة
- الحصول على (65٪) في مادة اللغة ا7نجليزية

BS282
بكالوريوس التربية 

(التربية الفنية)
 ( للذكور فقط )

النجاح في دبلوم التعليم العام
- الحصول على  (70٪)  في الفنون التشكيلية.

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة العربية
@ النجاح في اختبار القدرات

BS273
بكالوريوس التربية 

(التربية الرياضية)
( لGناث فقط )

-النجاح في دبلوم التعليم العام 
جامعة صحار -الحصول على  (70٪) في مادة الرياضة المدرسية

لغة الدراسة : اللغة العربية
@ النجاح في اختبار القدرات

BS274
بكالوريوس التربية 
(التربية الموسيقية)

- النجاح في دبلوم التعليم العام  
والحصول على (70٪) في مادة المهارات الموسيقية

تابع : البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)بعثات جامعة عمان
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد اFدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS303
بكالوريوس التربية 

( مجال أول )
( لGناث فقط )

النجاح في دبلوم التعليم العام 
الحصول على (70٪)   في المواد ا�تية :

- اللغة العربية
- التربية ا7سالمية

- الدراسات االجتماعية
جامعة الشرقية

لغة الدراسة : اللغة العربية

 

BS304

بكالوريوس التربية 
( مجال ثاني )
( لGناث فقط )

النجاح في دبلوم التعليم العام
الحصول على (70٪)   في المواد ا�تية :

-الرياضيات  البحتة 
 -الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء

BS311
بكالوريوس التربية 

( مجال أول )
( لGناث فقط )

النجاح في دبلوم التعليم العام 
الحصول على (70٪)   في المواد ا�تية :

- اللغة العربية
- التربية ا7سالمية

- الدراسات االجتماعية
جامعة نزوى

لغة الدراسة: اللغة العربية

BS312

بكالوريوس التربية 
( مجال ثاني )
( لGناث فقط )

النجاح في دبلوم التعليم العام
الحصول على (70٪)  في المواد ا�تية :

-الرياضيات  البحتة 
 -الفيزياء أو الكيمياء أو اFحياء

BS307
بكالوريوس التربية 

النجاح في دبلوم التعليم العام(الرياضيات)
الحصول على :

 (70٪) في مادة الرياضيات البحتة
(65٪) في مادة اللغة ا7نجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة : اللغة ا7نجليزية

BS316
بكالوريوس التربية 

(الرياضيات)
جامعة ظفار

لغة الدراسة : اللغة ا7نجليزية

مالحظات:-
@ بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف 
النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك ) ، أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم 

إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص.
@ هــذه البرامــج الدراســية مخصصــة للطلبــة الدارســين فــي مــدارس محافظــة الوســطى وبعــض المــدارس فــي المحافظــات اFخــرى 

ويشــترط أن يكــون الطالــب مــن ســكان تلــك القــرى البعيــدة وقضــى الثــالث ســنوات الدراســية اFخيــرة بهــا  .
@يمكن التعرف على قائمة أسماء المدارس من خالل موقع مركز القبول الموحد ا7لكتروني.

ــك العــام ،  ــب المســتوى المطلــوب فــي ذل ــم يحقــق الطال @مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط. إذا ل
فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام ، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى المطلــوب فــي 
مؤسســته لGلتحــاق بالبرنامــج اFكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج اFكاديمــي مــن مؤسســة تعليمــي عالــي 

خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي. وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
@ توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات علــى نفقــة الطالــب الخاصــة ، عــدا جامعــة 

مســقط والكليــة الحديثــة للتجــارة والعلــوم .

تابع: البعثات الداخلية – برامج البكالوريوس (برنامج توطين الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة)بعثات جامعة عمان
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS317
بكالوريوس التربية 

( اللغة ا7نجليزية )
النجاح في دبلوم التعليم العام 

الحصول على (70 ٪)  في مادة اللغة ا7نجليزية
جامعة ظفار 

BS306
بكالوريوس التربية 

( اللغة العربية )

النجاح في دبلوم التعليم العام 
الحصول على (70 ٪)  في في المواد ا�تية :

- اللغة العربية
- التربية ا7سالمية

جامعة نزوى  

BS308
بكالوريوس التربية 

( الكيمياء )

النجاح في دبلوم التعليم العام
الحصول على :

 - (70 ٪) في مادة الكيمياء
 - (65 ٪) في مادة الفيزياء أو اFحياء
 - (65 ٪) في مادة الرياضيات البحتة

 - (65 ٪) في مادة اللغة ا7نجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة : اللغة ا7نجليزية

BS309
بكالوريوس التربية 

( الفيزياء )

النجاح في دبلوم التعليم العام
الحصول على :

 - (70 ٪) في مادة الفيزياء
 - (65 ٪) في مادة الكيمياء أو اFحياء

- (65 ٪) في مادة الرياضيات البحتة
- (65 ٪) في مادة اللغة ا7نجليزية

BS310
بكالوريوس التربية 

( اFحياء )

النجاح في دبلوم التعليم العام
الحصول على :

 - (70 ٪) في مادة اFحياء
 - (65 ٪) في مادة الكيمياء أو الفيزياء

- (65 ٪) في مادة الرياضيات البحتة أو التطبيقية
- (65 ٪) في مادة اللغة ا7نجليزية

تابع: البعثات الداخلية – برامج البكالوريوس (برنامج توطين الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة)بعثات جامعة عمان
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

ــة يعتبــران مــن المجــاالت الدراســية الواســعة التــي تتفــرع إلــى للعديــد مــن التخصصــات، فــإن  ا7دارة والمعامــالت التجاري
كنــت مــن الراغبيــن فــي هــذا المجــال، يمكنــك التخصــص فــي ا7دارة واFعمــال، أو الماليــة أو الماليــة والمحاســبة أو الصيرفــة 

ا7ســالمية والماليــة أو إدارة المــوارد البشــرية.
ــار أحــد التخصصــات الفرعيــة كتخصــص دراســات اFعمــال، وإدارة اFعمــال، والدراســات  وفــي مجــال اFعمــال يمكنــك اختي
التجاريــة أو التجــارة. كأحــد أبــرز التخصصــات فــي هــذا المجــال تخصــص اFعمــال الدوليــة، الــذي يركــز علــى كيفيــة إدارة 
المؤسســات فــي ظــل ا7قتصــاد العالمــي المتغيــر، كمــا قــد يتيــح لــك هــذا التخصــص فرصــة تعلــم لغــة أخــرى. وإن كنــت 
ترغــب فــي بــدء مشــروع خــاص بــك أو أن تكــون رائــد� Fحــد مشــاريع اFعمــال، فتخصــص ريــادة اFعمــال /المبــادرات هــو الخيــار 
المناســب لــك، أمــا فــي إدارة المشــاريع فأمامــك تخصصــي إدارة المشــاريع وإدارة المشــاريع الترفيهيــة . وال ننســى تخصــص 
ر  ا7دارة اللوجســتية/ أو إدارة سلســلة التوريــدات والــذي يعنــى بــإدارة تدفــق المــواد والمنتجــات والصفقــات بــدًء بالمُصــدَّ

وانتهــاًء بالعميــل. 
هــل لديــك رغبــة فــي  اكتســاب مهــارات ا7تصــال؟ ليــس هنــاك تخصــص أنســب لــك مــن تخصصــي العالقــات العامــة أو 

التســويق وا7عــالن. 
وهــل تعلــم بــأن الســياحة هــي أحــد أهــم القطاعــات الواعــدة فــي الســلطنة والتــي بــدأت بالنمــو بشــكل متســارع مؤخــر�؟ 
إن كنــت ترغــب ا7نضمــام لهــذا القطــاع فليــس عليــك ســوى اختيــار أحــد البرامــج المتخصصــة كإدارة الضيافــة الــذي يتفــرع 

7دارة الفعاليــات و إدارة الفنــادق،  وإدارة الســياحة.

ا8دارة والمعامالت 
التجارية

 Management and
Commerce

Student Guide2.indd   111Student Guide2.indd   111 3/17/20   1:45 PM3/17/20   1:45 PM



112

رمز 
حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج 

OE100

Business Administration, Management, Human 
Resource Management/Development,

 Entrepreneurship/ Enterprise, Event Management or 
Public Relations 

بلد الدراسة: المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة اFمريكية 
أو كندا أو استراليا أو نيوزلندا أو دول محددة في اسيا 

واوروبا
-  على الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول على المقعد في 

أغسطس 2020 م

النجاح في جميع المواد.
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪90)
• مادة من :

الرياضيات البحتة (85٪) أو الرياضيات 
التطبيقية أو االعمال أو االقتصاد (٪90).

• اللغة ا7نجليزية (٪85).
• إضافة الى الحصول على معدل ال يقل 
عن (80٪) في كل مادة من باقي المواد.

- الرياضيات 
البحتة أو 

الرياضيات 
التطبيقية أو 

اFعمال أو ا7قتصاد

OE101

Finance, Actuarial Science or Financial Risk 
Management  

بلد الدراسة: المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة اFمريكية 
أو كندا أو استراليا أو نيوزلندا أو دول محددة في اسيا 

وأوروبا
- على الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول على المقعد في 

أغسطس 2020 م  

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

(٪ 90)
- الرياضيات البحتة (85 ٪)
- اللغة ا7نجليزية (85 ٪) 

- الرياضيات 
البحتة  

-مالحظات:
• ســيتم تزويــد المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بقائمــة التخصصــات المتوفــرة فــي الجامعــات الموصــى بالدراســة بهــا فــي كل دولــة 

مــن دول ا7بتعــاث المعتمــدة عبــر الموقــع ا7لكترونــي لمركــز القبــول الموحــد ومنشــورات أخــرى وذلــك فــي أبريــل.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار اFيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو مايــو وذلــك 

لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامج في الجامعات والمؤسســات 

الموصــى بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلى أخرى.
• ال تتوفر جميع البرامج المدرجة في كل بلدان ا7بتعاث.

• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 40
• بإمــكان الطالــب المبتعــث اختيــار برنامــج مــن البرامــج أدنــاه ( مــع اFخــذ بعيــن ا7عتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد أن 

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب جامعــة عمــان ).
• أن الحــد اFدنــى للمتطلبــات المذكــورة قريــن البرامــج المشــار إليهــا أدنــاه تمثــل الحــد اFدنــى للحصــول علــى مقعــد ابتعــاث فــي 
مشــروع جامعــة عمــان، علمــf بــأن بعــض البرامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة فــي بعــض المــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى. 

حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب علــى قبــول فــي البرنامــج المرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

-مالحظات:
• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي ال تضمــن القبــول 
النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي 
يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة 

المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار اFيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو مايــو وذلــك 

لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامج في الجامعات والمؤسســات 

الموصــى بالدراســة بها. 
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.

• إذا لم تذكر المؤسسة التعليمية في إسم البرنامج، فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص الملحقيات الثقافية.
للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم (38)

رمز 
حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج 

SE630

Management, Marketing, Advertising, 
Entrepreneurship, or Business Analytics

*Some of these majors are offered as a BA 
of Business Administration

 بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن (85 ٪).

- الرياضيات البحتة أو المحاسبة (80 ٪) أو 
الرياضيات التطبيقية أو اFعمال أو ا7قتصاد 

.(٪ 85)
- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- إضافة إلى الحصول على معدل ال
يقل عن(75 ٪) في كل مادة من باقي المواد.

- الرياضيات البحتة 
أو المحاسبة 
أو الرياضيات 
التطبيقية أو 

اFعمال أو ا7قتصاد

بعثات جامعة عمانبعثات جامعة عمان

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاثبعثات جامعة عمان
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رمز 
البرنامج 

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SE631

(International) Business & Finance, Entrepreneurship, 
Management & Organizational Behavior, Marketing, 

Retailing or Retail Management, Leadership 
(Business), Consumer Behavior & Marketing, Business 

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

Consultancy 
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (85 ٪).
- الرياضيات البحتة أو المحاسبة 

(80 ٪) أو الرياضيات التطبيقية أو 
اFعمال أو ا7قتصاد (85 ٪).

- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).
- إضافة إلى الحصول على معدل ال

يقل عن (75 ٪) في كل مادة من 
باقي المواد.

- الرياضيات 
البحتة أو 

المحاسبة أو 
الرياضيات 
التطبيقية 
أو اFعمال أو 

ا7قتصاد SE632

Project Management (not in Engineering - should be 
offered by Business School) Advertisement and/or 

Public Relations
بلد الدراسة: أستراليا

SE637
 Tourism Management

بلد الدراسة: نيوزلندا

SE639
Aviation Management 

(ال يسمح بدراسة الطيران أو تدريب الطيران)
بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (85 ٪).
- الرياضيات البحتة (85 ٪).

- الفيزياء أو الهندسة (80 ٪).
- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء أو 
الهندسة 

SE640
Logistics Management 

بلد الدراسة:  اواليات المتحدة اFمريكية

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (85 ٪).
- الرياضيات البحتة أو المحاسبة 

(80 ٪) أو الرياضيات التطبيقية أو 
اFعمال أو ا7قتصاد (85 ٪).

- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).
- إضافة إلى الحصول على معدل ال

يقل عن (75 ٪) في كل مادة من 
باقي المواد.

- الرياضيات 
البحتة أو 

المحاسبة أو 
الرياضيات 
التطبيقية 
أو اFعمال أو 

ا7قتصاد

SE641
Retail Management, Travel & Tourism Management or

 Logistics & Supply Chain Management
بلد الدراسة:  ايرلندا

SE646
Supply Chain Management 

بلد الدراسة: الواليات المتحدة االمريكية

SE647

Supply Chain Management 
بلد الدراسة:  كندا

 IELTS على الطالب الراغبين بالدراسة في كندا تقديم شهادة -
قبل الحصول على البعثة بمعدل عام ال يقل عن 5 

SE643
  Logistics and/or Supply Chain Management

بلد الدراسة:  المملكة المتحدة

SE644
Logistics and/or Supply Chain Management

بلد الدراسة:  استراليا

SE790
  Hotel & Events Management

بلد الدراسة:  المملكة المتحدة

SE791
Hospitality Management

بلد الدراسة:  الواليات المتحدة اFمريكية  

SE792
Event Management or Tourism Management 

بلد الدراسة:  استراليا

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاثبعثات جامعة عمان
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رمز 
البرنامج 

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SE744

Tourism Management or International hospitality 
Management 

 Stenden University of Applied :المؤسسة التعليمية
Sciences

Marketing Management - International Marketing
Fontys UAS  :المؤسسة التعليمية

بلد الدراسة: هولندا
لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية

-تبدأ الدراسة في سبتمبر وفبراير من كل عام
-هذا البرنامج مخصص لمخرجات دبلوم التعليم العام الدارسين 

داخل السلطنة فقط

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (80 ٪).
- الرياضيات البحتة أو المحاسبة 

(80 ٪) أو الرياضيات التطبيقية أو 
اFعمال أو ا7قتصاد (85 ٪).

- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).
- إضافة إلى الحصول على معدل ال

يقل عن (75 ٪) في كل مادة من 
باقي المواد.

- الرياضيات 
البحتة أو 

المحاسبة أو 
الرياضيات 
التطبيقية 
أو اFعمال أو 

ا7قتصاد

SE642

(International) Logistics Management
 Stenden University of Applied :المؤسسة التعليمية

Sciences
أو 

 Logistics Management
Fontys University :المؤسسة التعليمية

بلد الدراسة: هولندا
لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية

-تبدأ الدراسة في سبتمبر وفبراير من كل عام
-هذا البرنامج مخصص لمخرجات دبلوم التعليم العام الدارسين 

داخل السلطنة فقط

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪80)
• الرياضيات البحتة (٪85).

• اللغة ا7نجليزية (٪80).

- الرياضيات 
البحتة

SE660
 Finance, Actuarial Science/Studies, Risk Management

& Insurance or Accounting
بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (85 ٪).
•  الرياضيات البحتة أو المحاسبة 

.(٪ 85)
• اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة أو 
المحاسبة

SE661

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

& Finance & Economics, Accounting
 Financial Management, Banking/Finance & 

 Management, Finance & Business, Actuarial Sciences,
 Accountancy & Business Law, International Finance,
 Finance & Law, Finance &Investment, Accounting &

Statistics or Finance & Statistics
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (85 ٪).
•  الرياضيات البحتة أو المحاسبة 

.(٪ 85)
• اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة أو 
المحاسبة

SE662
 ,Finance, Actuarial Science/Studies

Accounting or Banking
بلد الدراسة: أستراليا

SE663
Accounting, Accounting & Finance or

Finance & Investment 
بلد الدراسة: ايرلندا

SE830

Actuarial Science or Accountancy
بلد الدراسة: كندا

 IELTS على الطالب الراغبين بالدراسة في كندا تقديم شهادة -
قبل الحصول على البعثة بمعدل عام ال يقل عن 5

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (85 ٪).
•  الرياضيات البحتة (85 ٪).

• اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث بعثات جامعة عمان
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معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE902ا�دارة وا�قتصاد

- النجاح في جميع المواد والحصول 

على معدل عام ال يقل عن (90 ٪) 
- الحصول على معدل ال يقل عن 

(90 ٪) في المواد ا/تية: اللغة ا�نجليزية 
– الرياضيات البحتة أو التطبيقية

- الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

- اللغة ا�نجليزية

(منح جزئية)
- بلد الدراسة: دولة االمارات العربية المتحدة

- المؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية المتحدة.
@مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح في مواد: 

الفنون التشكيلية والتربية الرياضية والموسيقى ضمن 
المعدل العام.

SE921العلوم ا�دارية

-النجاح في جميع المواد والحصول 

على  معدل عام ال يقل عن (85 ٪) 
- الحصول على معدل ال يقل عن 

(70 ٪) في المواد ا/تية:  اللغة 
ا�نجليزية-اللغة العربية، الرياضيات 

البحتة أو التطبيقية

- الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية.

- اللغة ا�نجليزية

 (منح كاملة)
• بلد الدراسة: دولة الكويت.

• المؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
@مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح 

في مواد: الفنون التشكيلية والتربية الرياضية 
والموسيقى ضمن المعدل العام.

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SQ250
كلية ا�قتصاد 

والعلوم السياسية

- معدل عام ال يقل عن (75٪) في دبلوم التعليم 
العام :

- (65 ٪) كحد أدنى في اللغة ا�نجليزية،  
الرياضيات  البحتة  أو الرياضيات  التطبيقية.

التخصصات:
(المحاسبة، ا�قتصاد، المالية، نظم المعلومات، التسويق، إدارة 

العمليات ، ا�حصاء التجاري، ا�دارة).
لغة التدريس اللغة ا�نجليزية.

اسم البرنامجرمز البرنامج 
الحد ا�دنى للتقدم 

للبرنامج
معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادل

TC004دراسات تجارية

معدل عام ال يقل عن ( ٪60) -
دراسة المواد التالية: -

الرياضيات البحتة أو  -
التطبيقية

اللغة ا�نجليزية -

الدرجات اQعلى في -
 اللغة ا�نجليزية -

 مالحظــة : تمنــح درجــة البكالوريــوس اذا حقــق 
الطالــب المعــدل المطلــوب.

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 
معلومات إضافية عن 

البرنامج

AS008
بكالوريوس

إدارة اQعمال  
- الحصول على (60 ٪) في  مادة اللغة (كلية صاللة )

ا�نجليزية 
–  النجاح في المواد التالية:

الرياضيات البحتة أو التطبيقية
- الدراسات ا�جتماعية أو إدارة اQعمال

الدرجات اQعلى في المواد:
- اللغة ا�نجليزية

- الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

 - الدراسات ا�جتماعية أو  
إدارة اQعمال

- تخصصات البرنامج
@  إدارة اQعمال ، إدارة السياحة، 
المحاسبة، إدارة الضيافة، إدارة 

سالسل ا�مداد، التسويق، 
الخدمات المالية والمصرفية، 

التأمين.

AS015
بكالوريوس

إدارة اQعمال 
(كلية نزوى )

AS017
بكالوريوس

إدارة اQعمال  
(كلية عبري )

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

بعثات جامعة عمان

منح دول مجلس التعاون الخليجي

جامعة السلطان قابوس

الكليات التقنية

كليات العلوم التطبيقية
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC002

الدراسات التجارية
(ذكور- إناث)

البيع التخصصي والتسويق

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية 

- اللغة  ا7نجليزية
-

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC004

الدراسات التجارية
(ذكور- إناث)

البيع التخصصي والتسويق

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  ا7نجليزية
-

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC007

الدراسات التجارية
(ذكور- إناث)

البيع التخصصي 
والتسويق

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات 

التطبيقية
- اللغة  ا7نجليزية

يقتصر القبول على أبناء محافظة شمال 
وجنوب الشرقية

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC009

الدراسات التجارية
(ذكور- إناث)

البيع التخصصي 
والتسويق

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات 

التطبيقية
- اللغة  ا7نجليزية

-

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC011

الدراسات التجارية
(ذكور- إناث)

البيع التخصصي 
والتسويق

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات 

التطبيقية
- اللغة  ا7نجليزية

-

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC014

الدراسات التجارية
(ذكور- إناث)

البيع التخصصي والتسويق

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  ا7نجليزية
-

الكلية المهنية بالسيب

الكلية المهنية بصحم

الكلية المهنية بصور

الكلية المهنية بعبري

الكلية المهنية (شناص)

الكلية المهنية بالبريمي
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

VC016

الدراسات التجارية
(ذكور- إناث)

البيع التخصصي 
والتسويق

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات 

التطبيقية
- اللغة  ا7نجليزية

يقتصر القبول على أبناء محافظة ظفار

@مالحظات:- 
• بعثــة الطالــب لمرحلــة الدبلــوم تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف النقــل 
والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك ) ، أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم إقــراره 

بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص
• مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط. إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك العــام ، 
فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام ، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى المطلــوب فــي 
مؤسســته لGلتحــاق بالبرنامــج اFكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج اFكاديمــي مــن مؤسســة تعليمــي عالــي 

خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي. وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
• توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات علــى نفقــة الطالــب الخاصــة ، عــدا جامعــة 

مســقط والكليــة الحديثــة للتجــارة والعلــوم .

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 
معلومات إضافية عن 

البرنامج

BS031

- اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد
-ا7دارة      

- المالية     
- المحاسبة 

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
(٪ 65)

- الحصول على (60 ٪ )  في الرياضيات 
البحتة أو التطبيقية

الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

جامعة ظفار

BS216

-ريادة االعمال الجماعية
- التمويل والمحاسبة    

- ا7دارة 
- نظم المعلومات ا7دارية

جامعة الشرقية

BS229

-إدارة نظم معلومات
-ادارة التوريدات العالمية واللوجستية

-الصيرفة ا7سالمية و المالية
إدارة التصدير

إدارة االعمال واFعمال االلكترونية

جامعة البريمي

BS236

اداره االعمال في:
-المحاسبة     

 - ا7دارة
-التسويق     

 - اFنظمة
-االقتصاد   

 -العلوم في المحاسبة

الجامعة العربية المفتوحة

BS168

- إدارة السياحة والضيافة
- إدارة الفعاليات  - التسويق السياحي

- إدارة اFعمال التجارية ( مسار إدارة 
الخدمات)

- إدارة اFعمال التجارية( مسار ا7بتكار 
وريادة اFعمال)

كلية عمان للسياحة

الكلية المهنية بصاللة

البعثات الداخلية

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس) 
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الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 
معلومات إضافية عن 

البرنامج

BS071

-العلوم المالية والمصرفية
-تنمية الموارد البشرية

-التجارة الدولية
-التسويق            

-إدارة اFعمال
-المحاسبة           
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير  (65 ٪) - اقتصاد اFعمال

- الحصول على (60 ٪ )  في الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

- الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

كلية البريمي الجامعية

BS097

-المحاسبة والتدقيق والمالية
-إدارة اFعمال

-العلوم المصرفية والمالية
-العلوم في المالية االسالمية

كلية الدراسات المصرفية 
والمالية

BS130

-القيادة التنظيمية وا7شرافية
- ريادة اFعمال

- المحاسبة        
- إدارة اFعمال

كلية مزون

BS211 عمال الدولية والخدماتFإدارة ا -
- الخدمات اللوجستية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير  (65 ٪)
- الحصول على (60 ٪ )  في الرياضيات البحتة أو

 (65 ٪ )  في الرياضيات التطبيقية
الحصول على (65 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

الجامعة اFلمانية 
للتكنولوجيا في عمان

BS083

-ا�داب في االقتصاد
-العلوم في المحاسبة

-العلوم في ادارة االعمال
- ادارة الطيران

- العلوم في ادارة المطارات
-العلوم في إدارة النقل والخدمات 

اللوجستية.
-العلوم في إدارة الصحة والسالمة.

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير  (65 ٪)
- الحصول على (60 ٪ )  في الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
- الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

الكلية الحديثة للتجارة 
والعلوم 

BS149

- دراسات اFعمال
-المحاسبة ودراسات اFعمال

-إدارة الموارد البشرية
إدارة المشاريع

كلية مسقط 

BS290
-الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة 

التموين
-المحاسبة ا7دارة

- معدل عام بتقدير ال يقل عن (75 ٪)
- الحصول على (80 ٪) في اللغة ا7نجليزية

- الحصول على (75 ٪) في الرياضيات البحتة أو        
التطبيقية

جامعة مسقط 

BS109
-العلوم المالية والمصرفية

-إدارة اFعمال
-المحاسبة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير  (65 ٪)
- الحصول على (60 ٪ )  في الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
- الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

كلية الزهراء للبنات

BS012

إدارة المشاريع الترفيهية .
-التجارة الدولية والمالية

-إدارة االعمال
-المحاسبة
-التسويق

-إدارة الفعاليات
-االقتصاد والمالية

جامعة نزوى

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
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الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 
معلومات إضافية 

عن البرنامج

BS186

- إدارة اFعمال ( إدارة عامة )
- إدارة اFعمال ( إدارة الموارد البشرية)

- إدارة اFعمال (المحاسبة )
- إدارة اFعمال (نظم المعلومات )

- إدارة اFعمال ( التسويق )
- إدارة اFعمال (المشاريع الصغيرة )

- إدارة اFعمال ( السياحة وإدارة الفعاليات)
- إدارة اFعمال ( إدارة عمليات النقل)

- الصيرفة ا7سالمية والتمويل 
- التسويق

- المالية
- المحاسبة

- التجارة ا7لكترونية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
(٪ 65)

- الحصول على (60 ٪ )  في الرياضيات 
البحتة أو التطبيقية

الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا7نجليزية

كلية مجان الجامعية

BS041

- ا7دارة اللوجستية
- إدارة اFعمال ( مساق الموارد البشرية )

- إدارة اFعمال ( مساق المحاسبة والمالية)
- إدارة اFعمال ( مساق ا7دارة العامة)

- إدارة اFعمال ( مساق التسويق )

كلية الشرق اFوسط

BS116
- العلوم المالية والمصرفية

- ا7دارة والتسويق
- المحاسبة

كلية صور الجامعية

BS256

- إدارة التسويق
- دراسات اFعمال ا7دارية

- اقتصاديات اFعمال
- المحاسبة والمالية

- نظم المعلومات ا7دارية

كلية الخليج

BS177

- التسويق والتجارة ا7لكترونية
- إدارة اFعمال

- المحاسبة
- العلوم المالية والمصرفية

كلية عمان لGدارة 
والتكنولوجيا

BS063( ضابط سطح) المالحة البحرية -
-إدارة اللوجستيات والنقل

كلية عمان البحرية 
الدولية

BS024
- المحاسبة

- ا7دارة
- التسويق

جامعة صحار

BS249إدارة السالمة من الحرائق -
- إدارة الصحة والسالمة والبيئة

الكلية الدولية  
للهندسة وا7دارة

BS050 عمال وتقنيةFعلوم في إدارة ا -
المعلومات

الجامعة الوطنية 
للعلوم والتكنولوجيا

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

ضمان
إجتماعي
(دبلوم)

 دخل
محدود
(دبلوم)

مختلف تخصصات ا�دارة 
والمعامالت التجارية حسب ما 
تقدمه كل مؤسسة تعليمية 

خاصة لمؤهل الدبلوم،  مع مراعاة 
شروط االلتحاق بتلك المؤسسة.

االنجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير (60 ٪)

- الحصول على (55 ٪) في المواد 
اEتية:

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية
- اللغة ا�نجليزية

مقر الدراسة: إحدى الجامعات 
والكليات الخاصة.

- يحدد الطالب المؤسسة التي 
يرغب بالدراسة بها وفق التخصص 

والمؤهل الدراسي المقبول به.                          
- ال يسمح بتغيير المؤسسة 

التعليمية بعد استكمال إجراءات 
التسجيل

SF003SP003

• بعثــة الطالــب لمرحلــة الدبلــوم تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف النقــل 
والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك ) ، أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم إقــراره 

بالتنســيق مــع جهــات االختصاص
• مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط. إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك العــام ، 
فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام ، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى المطلــوب فــي 
مؤسســته لfلتحــاق بالبرنامــج اdكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج اdكاديمــي مــن مؤسســة تعليمــي عالــي 

خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي. وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
• توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات علــى نفقــة الطالــب الخاصــة ، عــدا جامعــة 

مســقط والكليــة الحديثــة للتجــارة والعلــوم .
• للطالب الحق في اختيار المؤسسة التعليمية التي يرغب بالدراسة بها.

• يمكــن للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن 2.8 أو مــا يعادلــه فــي مؤهــل الدبلــوم مــن إكمــال مؤهــل البكالوريــوس 
فــي ذات التخصــص والمؤسســة التعليميــة ، شــريطة أن تطــرح المؤسســة مؤهــل البكالوريــوس فــي ذات التخصــص، وأال يكــون 

الطالــب اســتلم شــهادة/ إفــادة التخــرج مــن مؤهــل الدبلــوم، أي تكــون الدراســة متواصلــة. 

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة الدبلوم)
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

تــزداد حاجــة ســوق العمــل اليــوم إلــى كــوادر تمتلــك مهــارات جيــدة فــي ا7تصــال والعمــل الجماعــي والتفكيــر الفنــي 
والتحليلــي والنقــدي با7ضافــة إلــى مهــارة حــل المشــكالت. إن كنــت تشــعر برغبــة فــي اكتســاب هــذه المهــارات، فأمامــك 

عــدة خيــارات للدراســة. 
تخصــص ا7قتصــاد علــى ســبيل المثــال الــذي يكســبك القــدرة علــى اســتخدام واســتغالل المــوارد لتحقيــق ا7نتــاج وتحفيــز 
ا7ســتهالك، ويؤهلــك للعمــل فــي أكثــر مــن وظيفــة. أمــا دراســة القانــون فهــي ســتفتح لــك آفاقــf واســعة لتعلــم النظــام 
ا7جتماعــي وكيفيــة حــل النزاعــات وا7بقــاء علــى النظــام فــي المجتمــع، فضــًال عــن تعلــم كيفيــة الكتابــة والتحــدث بلغــة 
رصينــة وتطويــر مهــارات التحليــل وحــل المشــكالت وا7تصــال، وهــي بمثابــة خطوتــك اFولــى لGنضمــام إلــى عالــم القانــون، 

ولكــن البــد أن تعلــم بأنــه ليــس بالضــرورة أن كل مــن يــدرس القانــون ســيمتهن مهنــة قانونيــة. 
علــم الجريمــة علــٌم مســتقٌل بذاتــه، يمكنــك مــن خــالل دراســتك لهــذا العلــم معرفــة اFســباب وراء ارتــكاب النــاس للجرائــم، 
وتتبــع تأثيــرات وتبعــات الجرائــم علــى المجتمــع. أمــا علــم النفــس فيركــز علــى دراســة الســلوك البشــري والوظائــف 
العقليــة. عمومــf، يهتــم علمــاء النفــس كثيــر� بدراســة «كيــف نفكــر؟  أو نتصــرف؟ أو نتفاعــل؟ أو نشــعر؟ « والبــد أن تنتبــه 

 .fجيــد� للفــرق بيــن عالــم النفــس والطبيــب النفســي، كونهمــا تخصصــان مختلفــان ومهنتــان مختلفتــان تمامــ
أمــا علــم المعلومــات فهــو أحــد التخصصــات المهمــة والمســاعدة فــي اكتســاب مهــارات تحليــل وجمــع وتصنيــف وتخزيــن 

 .fســيؤهلك لهــذه المهــارات وبمســتويات أكثــر تقدمــ fواســترجاع ونقــل وحفــظ المعلومــات، وعلــم المكتبــات أيضــ
أترغب في دراسة العلوم وا7نسانيات في قالب واحد؟

ــي والبيئــي،  ــذي يعنــى بدراســة التفاعــل ا7نســاني وا7جتماعــي والفيزيائ ــا ال ــم الجغرافي ــى عال ننصحــك إذ� بالدخــول إل
لتفهــم جيــد� ماهيــة المشــاكل الحقيقيــة التــي تحــدث فــي عالمنــا اليــوم كالتغيــر المناخــي واFزمــة ا7قتصاديــة العالميــة. 

وهل تشعر بشغف لتطوير مهاراتك اللغوية؟ هل ترغب في التحدث بطالقة باللغتين ا7نجليزية والعربية؟ 
تخصصــي الترجمــة التحريريــة والترجمــة الفوريــة يؤهالنــك الكتســاب مهــارات لغويــة فــي هاتيــن اللغتيــن، وتتيــح لــك 

تخصصــات اللغــات والترجمــة فرصــة اكتســاب لغــات جديــدة والتعــرف علــى الثقافــات اFخــرى. 

المجتمع والثقافة
Society and Culture
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حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

OE110  

Library Science/Librarianship or Information 
Science or Information Management

بلد الدراسة: المملكة المتحدة، الواليات المتحدة ا	مريكية، 
كندا، استراليا،نيوزيلندا أو دول محددة في اسيا واوروبا

- على الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول على المقعد في
أغسطس 2020 م

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (90 ٪).
• الرياضيات البحتة (80 ٪) أو 
الرياضيات التطبيقية (85 ٪) 

• اللغة ا@نجليزية (85 ٪)

- اللغة ا@نجليزية

-مالحظات:
• ســيتم تزويــد المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بقائمــة التخصصــات المتوفــرة فــي الجامعــات الموصــى بالدراســة بهــا فــي كل دولــة 

مــن دول ا@بتعــاث المعتمــدة عبــر الموقــع ا@لكترونــي لمركــز القبــول الموحــد ومنشــورات أخــرى وذلــك فــي أبريــل.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار ا	يلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو مايــو وذلــك 

لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا@نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامج في الجامعات والمؤسســات 

الموصــى بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامج مــن مؤسســة/دولة إلى أخرى.
• ال تتوفر جميع البرامج المدرجة في كل بلدان ا@بتعاث.

• للمزيد من المعلومات وا@يضاحات ُيرجى العودة لcحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 40
• بإمــكان الطالــب المبتعــث اختيــار برنامــج مــن البرامــج أدنــاه ( مــع ا	خــذ بعيــن ا@عتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد أن 

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب جامعــة عمــان ).
• أن الحــد ا	دنــى للمتطلبــات المذكــورة قريــن البرامــج المشــار إليهــا أدنــاه تمثــل الحــد ا	دنــى للحصــول علــى مقعــد ابتعــاث فــي 
مشــروع جامعــة عمــان، علمــi بــأن بعــض البرامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة فــي بعــض المــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى. 

حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب علــى قبــول فــي البرنامــج المرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE680Economics
 بلد الدراسة: الواليات المتحدة ا	مريكية

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن

.(٪ 85)
- الرياضيات البحتة (85 ٪).

- اللغة ا@نجليزية (80 ٪).

- الرياضيات 
البحتة SE682

Economics, Business Economics, Financial 
Economics, Economics & Finance , Economics 

& Mathematics, Economics & Geography, 
Economics & Management,

International Economics, Economics & 
Accounting, Economics & Econometrics, 

Financial Economics, Economics & Business 
Law or Industrial Economics

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

SE683
Economics

بلد الدراسة: أستراليا

-مالحظات:
• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي ال تضمــن القبــول 
النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب 
الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة 

للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره. 
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار ا	يلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو مايــو وذلــك 

لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا@نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامج في الجامعات والمؤسســات 

الموصــى بالدراســة بهــا ، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلى أخرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.

• إذا لم تذكر المؤسسة التعليمية في إسم البرنامج، فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص الملحقيات الثقافية.
• للمزيد من المعلومات وا@يضاحات ُيرجى العودة لcحكام والشروط العامة في الصفحة رقم (38) 

بعثات جامعة عمان

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا�بتعاث
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حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE804

  Law with Criminology,
Law with Media, Law with Psychology,

 Maritime Law,  Law with Criminal Justice, 
Business Law, International Law, Inter-

national Commercial Law or International 
Arbitration & Commercial Law

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

- النجاح في جميع المواد.
 -الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪85).
• الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية 

.(٪75)
 • اللغة العربية أو لغة اخرى (٪85).

 • اللغة ا7نجليزية (٪90).

- اللغة 
ا7نجليزية

- اللغة العربية 
أو لغة أخرى

SE788

(Cultural) Heritage Studies
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

هذه التخصصات مبنية على احتياجات محددة لبعض 
القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلين على هذه 

البعثة بتغيير التخصص

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪85)
• التربية ا7سالمية أو التاريخ أو الدراسات 
االجتماعية أو الفنون التشكيلية (٪90).

• اللغة ا7نجليزية (٪80).
• إضافة الى الحصول على معدل ال يقل 
عن (75٪) من كل مادة من باقي المواد.

- اللغة 
االنجليزية

SE670

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

Studies or Criminology & Criminal Behavior
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)   
- الرياضيات البحتة أو المحاسبة (80 ٪) أو 

الرياضيات التطبيقية أو اFعمال أو ا7قتصاد 
.(٪ 85)

- اللغة ا7نجليزية (85 ٪).
- إضافة إلى الحصول على معدل ال يقل

عن (75 ٪) في كل مادة من باقي المواد.

- اللغة 
ا7نجليزية

SE671
Criminology or Criminal Justice

بلد الدراسة: أستراليا

SE672
Criminology or Criminal Justice 

(not the same as LAW)
 بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

SE698

Archeology  
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

- هذه التخصصات مبنيه على احتياجات محدده 
لبعض القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلين على 

هذه البعثة بتغيير التخصص

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
- التربية ا7سالمية أو التاريخ أو الدراسات 

االجتماعية أو الفنون (90 ٪).
- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- إضافة إلى الحصول على معدل ال يقل
عن (75 ٪) في كل مادة من باقي المواد.

التربية ا7سالمية 
أو التاريخ أو 

الدراسات 
االجتماعية أو 

الفنون

SE699

Archeology
بلد الدراسة: الواليات المتحدة اFمريكية

- هذه التخصصات مبنيه على احتياجات محدده 
لبعض القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلين على 

هذه البعثة بتغيير التخصص

SE700

Psychology (NOT CLINICAL) or
 Psychology with Criminology or Social 

Work
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
- الرياضيات البحتة (80 ٪) أو الرياضيات 

التطبيقية (85 ٪).
- اFحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو علم 

النفس أو الدراسات االجتماعية أو التربية 
ا7سالمية (85 ٪).

- اللغة ا7نجليزية (85 ٪).

- اللغة 
ا7نجليزية

- الرياضيات 
البحتة  أو 
الرياضيات 
التطبيقية

SE704
Psychology (NOT CLINICAL)

بلد الدراسة: نيوزلندا

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث
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حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE571
Geographical Information Systems or 

Geographical Information Science (GIS)
بلد الدراسة:  المملكة المتحدة

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

.(٪ 85)
- الرياضيات البحتة (85 ٪).

- الجغرافيا (85 ٪).
- اللغة ا7نجليزية (80 ٪).

- الجغرافيا

- الرياضيات 
البحتة SE572

Geographical Information Systems or
 Geographical Information Science (GIS)

بلد الدراسة: أستراليا

SE808
Law LLB (Bachelor of Laws)

بلد الدراسة: نيوزلندا
- النجاح في جميع المواد.

 -الحصول على معدل عام ال يقل عن (٪85).
• الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية 

.(٪75)
 • اللغة العربية أو لغة اخرى (٪85).

 • اللغة ا7نجليزية (٪90).

- اللغة 
االنجليزية.

 - اللغة العربية 
أو لغة اخرى.

SE809
Law LLB (Bachelor of Laws)

بلد الدراسة: أستراليا

SE810
Law LLB (Bachelor of Laws)

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE903
القانون  

- النجاح في جميع المواد. 
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

 (٪ 85)
- معدل ال يقل عن (85 ٪) في المواد ا�تية:

 اللغة ا7نجليزية –  اللغة العربية - الرياضيات 
البحتة أو التطبيقية

- اللغة العربية
- اللغة ا7نجليزية 

 (منح جزئية)
- بلد الدراسة: دولة ا7مارات العربية المتحدة.

- المؤسسة التعليمية: جامعة ا7مارات العربية 
المتحدة.

@مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح في 
مواد: الفنون التشكيلية والتربية الرياضية 

والموسيقى ضمن المعدل العام.

SE925
ا�داب

- النجاح في جميع المواد 
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

(٪ 80)
-معدل ال يقل عن (70 ٪) في المواد ا�تية:

 اللغة ا7نجليزية –  اللغة العربية- الرياضيات 
البحتة أو التطبيقية

- اللغة ا7نجليزية
- اللغة العربية

- الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

(منح كاملة)
- بلد الدراسة: دولة الكويت.

- المؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
@مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح في 

مواد: الفنون التشكيلية والتربية الرياضية 
والموسيقى ضمن المعدل العام.

SE926
العلوم 

ا7جتماعية

- النجاح في جميع المواد 
- الحصول على معدل عام ال يقل عن (80 ٪)

-معدل ال يقل عن (70 ٪) في المواد ا�تية:
 اللغة ا7نجليزية –  اللغة العربية

- اللغة العربية
- اللغة ا7نجليزية

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامج اسم البرنامجرمز البرنامج 

SQ255

كلية ا7قتصاد 
والعلوم 
السياسية
(العلوم 

السياسية)

- معدل عام ال يقل عن (75٪) في دبلوم التعليم  العام 
- (80 ٪) كحد أدنى في اللغة العربية و اللغة ا7نجليزية

-  (65 ٪ )  كحد أدنى الرياضيات البحتة أو الرياضيات  
التطبيقية

لغة التدريس اللغة ا7نجليزية.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث 

منح دول مجلس التعاون الخليجي

جامعة السلطان قابوس
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SQ800كلية الحقوق

 
- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في 

دبلوم التعليم  العام

الحصول على:
-  (65 ٪) في المواد التالية:

اللغة العربية، اللغة ا7نجليزية، التربية  
ا7سالمية.

- لغة التدريس اللغة العربية و تدرس بعض المقررات باللغة ا7نجليزية

SQ700

كلية ا�داب 
والعلوم 
ا7جتماعية
  (آداب عام)

تطرح الكلية التخصصات ا�تية:
 - وآدابها  ا7نجليزية  اللغة  تخصص   - وآدابها   العربية  اللغة  تخصص   -  
علم  تخصص   - الجغرافيا  تخصص   - التاريخ  تخصص   - الترجمة  تخصص 

ا7جتماع
- تخصص العمل ا7جتماعي - تخصص دراسات المعلومات - تخصص ا7عالم 

- تخصص الموسيقى والعلوم الموسيقية - تخصص السياحة 
وبعد استيفاء الطلبة للشروط العامة لاللتحاق بالكلية يتم توزيعهم على 

هذه التخصصات وفقا للمعايير التالية:
1 - رغبة الطالب

2 - عدد المقاعد المتاحة في كل تخصص
3 - نتائج اختبار تحديد المستوى و اختبار ا7جتياز في اللغة ا7نجليزية

بينما يتم توزيع الطالب على تخصص الترجمة بعد التحاقهم بتخصص اللغة 
ا7نجليزية وحصولهم على درجات تنافسية لبعض المقررات بالتخصص.

الطلبة  على  فيطبق  الموسيقية  والعلوم  الموسيقى  تخصص  في  أما 
الشروط العامة با7ضافة إلى اختبار القدرات

وعلى جميع الطلبة بعد استيفائهم شروط القبول بالكلية اجتياز متطلبات 
البرنامج التأسيسي قبل التحاقهم بالتخصصات.

@مالحظات:- 
• بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف 
النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك ) ، أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب مــا 

ســيتم إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص
• مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط. إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك العــام ، 
فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام ، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى المطلــوب فــي 
مؤسســته لاللتحــاق بالبرنامــج اFكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج اFكاديمــي مــن مؤسســة تعليمــي عالــي 

خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي. وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
• توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات علــى نفقــة الطالــب الخاصــة، عــدا جامعــة 

مســقط والكليــة الحديثــة للتجــارة والعلــوم 

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS021
- القانون

- اFعمال والقانون التجاري

-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
  (٪ 65)

-الحصول على (75 ٪)  في اللغة العربية
-الحصول على (55 ٪)  في اللغة االنجليزية

جامعة صحار

BS033جامعة ظفارالحقوق 

BS073كلية البريمي الجامعيةالقانون 

BS231جامعة البريميالقانون

BS219جامعة الشرقيةالقانون

BS077الجامعة العربية المفتوحةالقانون

BS092الكلية الحديثة للتجارة والعلومالقانون التجاري

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

تابع : جامعة السلطان قابوس
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معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS111الحقوق
-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)  

-الحصول على (75 ٪)  في اللغة العربية
-الحصول على (55 ٪)  في اللغة االنجليزية

كلية الزهراء

BS011
- اللغة الفرنسية والترجمة
- اللغة ا7نجليزية والترجمة

- اللغة اFلمانية والترجمة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪) 
- الحصول على (60 ٪)  في اللغة العربية

-الحصول على (80 ٪)  في اللغة االنجليزية

جامعة نزوى

BS023اللغة ا7نجليزية وآدابها -
 جامعة صحار - اللغة ا7نجليزية والترجمة

BS036    اللغة ا7نجليزية -
جامعة ظفار - الترجمة

BS107اللغة ا7نجليزية والترجمة - 
كلية الزهراء للبنات- اللغة ا7نجليزية وآدابها

BS197
- اFدب االنجليزي

- كتابة اللغة االنجليزية 
االحترافية

كلية البيان

BS188كلية مجان الجامعيةاللغة ا7نجليزية

BS127اللغة ا7نجليزية -
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (70 ٪) 

- الحصول على (60 ٪)  في اللغة العربية
-الحصول على (80 ٪)  في اللغة االنجليزية

 كلية مزون

BS128علم النفس

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير(65 ٪) 
الحصول على معدل (60 ٪) في المواد االتية:

-اللغة العربية
-الرياضيات البحتة او التطبيقية

الحصول على (55 ٪) في اللغة ا7نجليزية

كلية مزون
BS129ا7قتصاد

- االنجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
 (٪ 65)

- الحصول على (60 ٪)  في الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

الحصول على (55 ٪)  في اللغة ا7نجليزية

BS110العدالة الجنائية

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
(65 ٪) الحصول على معدل (60 ٪)  في المواد 

االتية:
-اللغة العربية 

-الرياضيات البحتة او التطبيقية
-اللغة ا7نجليزية

BS221ا7رشاد النفسي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير(65 ٪) 
الحصول على معدل (60 ٪) في المواد االتية:

-اللغة العربية
-الرياضيات البحتة او التطبيقية

الحصول على (55 ٪) في اللغة ا7نجليزية

جامعة الشرقية

BS074اللغة ا7نجليزية وآدابها -
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪) 

- الحصول على (60 ٪)  في اللغة العربية
-الحصول على (80 ٪)  في اللغة االنجليزية

كلية البريمي الجامعية

BS075الترجمة -

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪) 
- الحصول على ( 65٪) في المواد ا�تية:

- اللغة ا7نجليزية         
-  اللغة العربية

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

ماذا تعرف عن الفنون ا7بداعية؟
هــي ليســت مجــرد فنــون تشــكيلية أو فنــون بصريــة، إنهــا مســار أشــمل بكثيــر ويحــوي علــى كــمٍّ هائــٍل مــن الخيارات.حتــى 

:fتكــون الصــورة أكثــر وضوحــ
هل تحب متابعة اFحداث الراهنة وكتباتها وإيصالها لآلخرين؟ 

هل تهمك المواضيع التي تشغل الرأي العام وتشعر برغبة في الكتابة عنها؟
إذا كانــت إجابتــك نعــم! فأنــت أقــرب لتخصــص ا7عــالم وا7تصــال. وإن اختــرت دراســة الصحافــة فســتكون ماهــر� فــي الكتابــة 

ا7حترافيــة وســتكون لديــك خيــارات واســعة مــن الوظائــف فــي المســتقبل.
فيمــا يحــوي تخصــص ا7تصــال الجماهيــري و/ أو دراســات ا7عــالم فروعــf مختلفــًة كا7عــالن والتســويق وا7عــالم الجماهيــري 
وا7دارة والعالقــات العامــة والشــؤون العامــة وا7رشــاد، وقــد تصحبــك هــذه المجــاالت للدخــول إلــى نوافــذ أخــرى كالقانــون وعلم 

النفــس والعلــوم السياســية أو ا7قتصــاد.
مــن الفنــون ا7بداعيــة أيضــf، تخصصــات التلفزيــون وا7عــالم و/ أو إنتــاج اFفــالم التي تؤهلك لصناعة أفــالم الفيديو والتلفزيون 

واFفالم القصيرة. 
ألــم تشــعر بالفضــول يومــf لمعرفــة مــاذا يحــدث فــي كواليــس البرامــج ا7ذاعيــة أثنــاء اســتماعك للمذيــاع؟ أو مــا يحــدث وراء 

شاشــة التلفــاز؟
إن مــن يمتلــك القــدرة علــى صناعــة البــث الصوتــي والمرئــي ونقلــه إلينــا بصورتــه النهائيــة هــم بالطبــع أنــاٌس متخصصــون 
فــي مجــال البــث ا7ذاعــي والتلفزيونــي، وال ننســى مجــال ا7عــالم الرقمــي والمؤثــرات البصريــة الــذي ال يقــل أهميــة عــن ســابقيه 
لحاجــة ا7عــالم اليــوم Fشــخاص قادريــن علــى التحكم بالمؤثرات البصرية في اFفالم والرســوم المتحركة والوســائط المختلفة.

ولمــن لديــه إهتمــام بعالــم المتاحــف والمعروضــات وكيفيــة إبــراز المــوروث الثقافــي للــدول، فــإن تخصــص دراســات المتاحــف 
ســيلبي هــذا ا7هتمــام، أمــا الفنــون التشــكيلية أو الفنــون الجميلــة فهــو مجــال غنــي عــن التعريــف، قــد يجــرك هــذا المجــال 
Fن تبحــر فــي فنــون التلويــن والنحــت التــي تجدهــا أيضــf فــي تخصــص آخــر وهــو الفنــون البصريــة الــذي يتيــح لــك فرصــة تعلم 
الرســم والتصميــم واFشــغال اليدويــة والتصويــر وصناعــة اFفــالم والفيديــو. وإن اختــرت التركيــز علــى فــن واحــد أكثــر مــن 
الفنــون اFخــرى فأمامــك تخصصــات مختلفــة كالتصويــر الضوئــي وتصميم اFزياء والتصميــم الجرافيكي والرســوم المتحركة.

الفنون ا8بداعية
Creative Arts
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حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

OE130  

 Graphic Design, Media and / or 
Communication studies, 

Digital Media studies
بلد الدراسة: المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة 

ا�مريكية أو كندا أو استراليا أو نيوزلندا أو دول 
محددة في اسيا وأوروبا

- على الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول على 
المقعد في أغسطس 2020 م

النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن

(٪ 90 ) 
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات

التطبيقية أو تقنية المعلومات( 85 ٪)
- اللغة ا@نجليزية ( 85 ٪ )

- اللغة العربية أو لغة أخرى أو االعالم 
أو علم النفس أو الفنون أو التصميم 

الجرافيكي (90 ٪)

-  الرياضيات البحتة أو 
الرياضيات التطبيقية 

أو تقنية المعلومات
- اللغة العربية أو لغة 
أخرى أو االعالم أو علم 

النفس أو الفنون أو 
التصميم الجرافيكي

-مالحظات:
• ســيتم تزويــد المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بقائمــة التخصصــات المتوفــرة فــي الجامعــات الموصــى بالدراســة بهــا فــي كل دولــة مــن دول 

االبتعــاث المعتمــدة عبــر الموقــع ا@لكترونــي لمركــز القبــول الموحــد ومنشــورات أخــرى وذلــك فــي أبريــل.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو مايــو وذلــك لتجنــب أي 

تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا@نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات والمؤسســات الموصــى 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• ال تتوفر جميع البرامج المدرجة في كل بلدان االبتعاث.

• للمزيد من المعلومات وا@يضاحات ُيرجى العودة لeحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 40
• بإمــكان الطالــب المبتعــث اختيــار برنامــج مــن البرامــج أدنــاه (مــع ا�خــذ بعيــن االعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد ان يخضــع 

للموافقــة مــن قبــل مكتــب الجامعــة).
• أن الحــد ا�دنــى للمتطلبــات المذكــورة قريــن البرامــج المشــار إليهــا أعــاله تمثــل الحــد ا�دنــى للحصــول علــى مقعــد ابتعــاث فــي مشــروع جامعــة 
ــوزارة ال تضمــن  ــأن بعــض البرامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة فــي بعــض المــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى، حيــث أن ال عمــان، علمــl ب

حصــول  الطالــب علــى قبــول فــي البرامــج المرغــوب  فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

-مالحظات:
• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي ال تضمــن القبــول النهائــي 
للمتقــدم فــي البرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا 
علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي 

قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبريــل أو مايــو وذلــك لتجنــب أي 

تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا@نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات والمؤسســات الموصــى 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.

• إذا لم تذكر المؤسسة التعليمية في إسم البرنامج، فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص الملحقيات الثقافية.
• للمزيد من المعلومات وا@يضاحات ُيرجى العودة لeحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 38

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE720

Digital Media, Graphic Design, Animation, 
Broadcast or Digital Journalism, TV and/or 
Film and/or Media Production or Computer 

Graphics, Imaging & Multimedia
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن 

(٪ 85 )
- مادتين من:

- اللغة العربية (أو لغة أخرى) أو
االعالم أو علم النفس أو الفنون أو التصميم 
الجرافيكي أو التربية ا@سالمية أو الدراسات 

االجتماعية أو تقنية المعلومات (85 ٪)
- اللغة ا@نجليزية ( 85 ٪ )

- إضافة إلى الحصول على معدل ال
يقل عن ( 75 ٪ ) في كل مادة من باقي 

المواد

- اللغة ا@نجليزية

SE721

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

Studies, Journalism or TV or Film 
(Production)

بلد الدراسة: الواليات المتحدة ا�مريكية

بعثات جامعة عمان

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا�بتعاث
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حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SE783

 Fine Arts, Visual Arts, Art Gallery & Museum 
Studies, Museum Studies & Archeology

بلد الدراسة: المملكة المتحدة
- هذه التخصصات مبنيه على احتياجات محدده لبعض 

القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلين على هذه البعثة 
بتغيير التخصص

 (Art Portfolio ) المؤسسة التعليمية قد تطلب -
للطالب كمتطلب إضافي 7ثبات قدراته الفنية.

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل عن ( 85 ٪)
- الفنون أو التاريخ أو التصميم الجرافيكي أو 
اللغة العربية أو التربية ا7سالمية أو الدراسات 

االجتماعية ( 90 ٪)
- اللغة ا7نجليزية ( 80 ٪ )

- إضافة إلى الحصول على معدل ال يقل عن 
(75 ٪ ) في كل مادة من باقي المواد.

- الفنون أو التاريخ 
أو التصميم 

الجرافيكي أو 
اللغة العربية أو 

التربية ا7سالمية 
أو الدراسات 

االجتماعية

رمز 
البرنامج 

الحد ا�دنىاسم البرنامج
معلومات إضافية عن البرنامج للتقدم للبرنامج

SQ780

كلية ا�داب 
والعلوم 
ا7جتماعية

( الموسيقى 
والعلوم 

الموسيقية)

- معدل عام ال يقل عن (٪75) 
في دبلوم التعليم  العام

- دراسة المواد التالية: ( اللغة 
العربية، اللغة ا7نجليزية ، 

المهارات الموسيقية ) والحصول 
على (65 ٪) كحد أدنى في كل 

منها.

(اجتياز اختبار القدرات 
للموسيقى)

1. الحصول على المستوى الخامس(LEVEL5) في اختبار تحديد 
مستوى اللغه االنجليزيه في الجامعه أو مايعادلها.

2. ال يحق للطالب والطالبات الذين حصلوا على معدالت في دبلوم 
التعليم العام اقل من اقل معدل تم قبوله في تخصصات كلية ا�داب 

والعلوم االجتماعية لنفس سنة قبولهم التحويل من قسم الموسيقى 
والعلوم الموسيقيه الي أي من اقسام الكلية اFخرى.

3. يتم قبول اعلى المعدالت في امتحان اختبار تحديد مستوى اللغه 
ا7نجليزيه.وفي حالة عدم استيفاء ذلك العدد يتم تكملته من الطالب 

اFعلى معدال في المستوى اFدنى.

(على الطلبه المتقدمين إلى امتحان تقييم القدرات الفنية التطبيقيه 
اصطحاب ا�الت التي يجيدون العزف عليها).

لغة التدريس اللغة العربية و تدرس بعض المقررات باللغة ا7نجليزية

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث

جامعة السلطان قابوس
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اسم البرنامجرمز البرنامج 
الحد ا�دنى للتقدم 

للبرنامج
معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادل

TC006
التصوير 
الضوئي

 - معدل عام ال يقل عن 
(٪ 60)

 دراسة المواد التالية:
- رياضيات بحتة أو تطبيقية

- اللغة ا7نجليزية

الدرجة اFعلى في  -
المواد:

رياضيات بحتة أو  -
تطبيقية

اللغة ا7نجليزية -

 مالحظة : تمنح درجة الدبلوم في هذه البرامج.

TC007
تصميم اFزياء
(لGناث فقط)

 - معدل عام ال يقل عن 
(٪ 60)

دراسة المواد التالية:
- اللغة ا7نجليزية

- اللغة العربية
- فنون تشكيلية

اجتياز االختبار والمقابلة 
الشخصية

الدرجات اFعلى في  -
اللغة ا7نجليزية -
الفنون التشكيلية -

 مالحظة : تمنح درجة الدبلوم في هذه البرامج.

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 
معلومات إضافية عن 

البرنامج

AS009
بكالوريوس

ا7تصال الجماهيري
(كلية صور)

- الحصول على (60 ٪) في مادة اللغة 
ا7نجليزية

- النجاح في مادة اللغة العربية

الدرجات اFعلى في المواد:
- اللغة ا7نجليزية

-اللغة العربية

تخصصات البرنامج 
@ ا7عالم الرقمي 

@ إدارة ا7عالم
@ العالقات العامة 

@ الصحافة
@ ا7عالن

AS010
بكالوريوس

ا7تصال الجماهيري
(كلية صاللة)

AS011
بكالوريوس

ا7تصال الجماهيري
(كلية نزوى)

AS013
بكالوريوس
التصميم

(كلية نزوى)

- الحصول على (60 ٪) في مادتي 
اللغة ا7نجليزية ، والفنون التشكيلية 

أو الرسم الهندسي 
- النجاح في مادتي:

-  الرياضيات البحتة أو التطبيقية 
-  اللغة العربية

الدرجات اFعلى في المواد:
• اللغة ا7نجليزية 

• الفنون التشكيلية أو 
الرسم  الهندسي

• الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

• اللغة العربية

تخصصات البرنامج
@ تصميم الوسائط المتعددة  

@ التصميم الجرافيكي
@ التصميم الداخلي 

كليات العلوم التطبيقية

الكليات التقنية
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@مالحظات:- 
• بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف النقــل 
والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك ) ، أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم إقــراره بالتنســيق 

مــع جهــات االختصــاص
• مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط. إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك العــام ، فســتقوم الــوزارة 
بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام ، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى المطلــوب فــي مؤسســته لGلتحــاق بالبرنامــج 
اFكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج اFكاديمــي مــن مؤسســة تعليمــي عالــي خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي. وإذا 

لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
• توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات علــى نفقــة الطالــب الخاصــة ، عــدا جامعــة مســقط والكليــة 

الحديثــة للتجــارة والعلوم .

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

BS136

- تصميم االزياء
- التصميم الجرافيكي الرقمي

- الرسوم المتحركة
- التصوير الضوئي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪) 
الحصول على (55 ٪)  في مادة اللغة ا7نجليزية

الكلية العلمية للتصميم

BS137
-  الفنون الجميلة

اجتياز اختبار القدرات

BS286
-  الفنون الجميلة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪) 
الحصول على (65 ٪)  في الفنون التشكلية، 

اللغة العربية، اللغة ا7نجليزية
جامعة نزوى

BS112
- التصميم الداخلي
التصميم الجرافيكي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪) 
الحصول على (60 ٪)  في  الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على (55 ٪)  في اللغة ا7نجليزية

كلية الزهراء للبنات

BS196

- الصحافة
- العالقات العامة

- ا7ذاعة والتلفزيون
- ا7عالن

- تصميم ا7تصال المرئي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪) 
- الحصول على (60 ٪)  في الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على (55 ٪)  في اللغة ا7نجليزية

كلية البيان

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

ضمان
إجتماعي
(دبلوم)

 دخل
محدود
(دبلوم)

مختلف تخصصات الفنون 
ا7بداعية حسب ما تقدمه كل 

مؤسسة تعليمية خاصة لمؤهل 
الدبلوم، مع مراعاة شروط 
االلتحاق بتلك التخصصات

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير (60 ٪)

 - الحصول على (55 ٪)  في المواد 
ا�تية:

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية
- اللغة ا7نجليزية

الدراسة: إحدى الجامعات والكليات 
الخاصة. 

- يحدد الطالب المؤسسة التي 
يرغب بالدراسة بها وفق التخصص 

والمؤهل الدراسي المقبول به.
- ال يسمح بتغيير المؤسسة 

التعليمية بعد استكمال إجراءات 
التسجيل

SF004SP004

البعثات الداخلية

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة الدبلوم)
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

الدين والفلسفة
  Religion and Philosophy
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رمز
معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج البرنامج 

IS003 
(للذكور 

فقط)

الفقه وأصوله

الحصول على معدل عام (75 ٪) -
الحصول على تقدير (75 ٪) في  -

مادة التربية ا7سالمية.
الحصول على تقدير (75 ٪) في  -

مادة اللغة العربية.

الدرجات اFعلى  -
في المواد التالية:

اللغة العربية -
التربية  -

ا7سالمية 

@ تخصص الطالب (الذكور وا7ناث) يكون 
بعد السنة الثانية (الفقه وأصوله ، وأصول 
الدين) وفق معايير التخصص المتبعة في 

الكلية.

@يخضع الطالب المتقدم إلى اختبار شفوي 
في اللغة العربية والتربية ا7سالمية، 

والمعلومات العامة.

أصول الدين

IS004
( إناث 
فقط)

الفقه وأصوله

أصول الدين

كلية العلوم الشرعية
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إحصل على النسخة ا7لكترونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 على الموقع ا7لكتروني  للمركز

البرامج المخصصة للطلبة 
ذوي ا8عاقات الخاصة

 Programmes for Students
with Disabilities
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رمز 
حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج 

SE890

البرنامج مخصص للطلبة ذوي ا7عاقة السمعية فقط

SCHOLARSHIPS FOR DEAF STUDENTS
بلد الدراسة : اFردن

المؤسسة التعليمية : الجامعة اFردنية
- يمكن للطالب الحاصل على البعثة الدراسية اختيار التخصص الذي 

يرغب بدراسته في الجامعة/ الجامعات الموصى بالدراسة بها.
- يخضع اختيار الطالب للبرنامج الدراسي لموافقة الوزارة أوالً، وال

يمكن للوزارة ان تضمن القبول النهائي للطالب في البرنامج الذي 
قامباختياره حيث ان القبول يعتمد على قدرات الطالب ومدى 

استيفاءه
لمتطلبات ذلك البرنامج.

- النجاح في جميع المواد.
- الحصول على معدل عام ال يقل 

عن (75 ٪)
- اللغة ا7نجليزية

رمز 
البرنامج 

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SQ001
كلية العلوم 

الزراعية والبحرية

معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم العام
- الحصول على (65 ٪)  في : 

(الرياضيات البحتة - اللغة ا7نجليزية)
- دراسة مادتين فقط على اFقل من:

( الكيمياء – الفيزياء – اFحياء) 
والحصول على (65 ٪)  كحد أدنى في كل منهما

لغة الدراسة: اللغة ا7نجليزية
نوع ا7عاقة:

عجز حركي كلي أو جزئي باFطراف السفلى
- سيتم قبول طلبة ذوي ا7عاقات الخاصة 

في التخصصات التالية :
(اقتصاد الموارد الطبيعية، وعلم اFغذية ) .

SQ150كلية العلوم

- معدل عام ال يقل عن (75٪) في دبلوم التعليم العام
-  (65 ٪) كحد أدنى في مادتين من المواد التالية:  

(الكيمياء -  الفيزياء - اFحياء)
- (65 ٪) كحد أدنى في الرياضيات البحتة -  اللغة ا7نجليزية

نوع ا7عاقة:
عجز حركي جزئي باالطراف العليا أو السفلى

SQ250
كلية ا7قتصاد 

والعلوم 
السياسية

معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم العام
الحصول على:

- (65 ٪)  في اللغة ا7نجليزية،  الرياضيات البحتة أو 
الرياضيات  التطبيقية.

نوع ا7عاقة:
إعاقة حركية

SQ255

كلية ا7قتصاد 
والعلوم 
السياسية
(العلوم 

السياسية)

معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم العام
الحصول على:

-  (80 ٪) في اللغة العربية و اللغة ا7نجليزية
-  (65 ٪)  في الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

نوع ا7عاقة:
إعاقة حركية

مالحظات:
• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي ال تضمــن القبــول النهائــي 
للمتقــدم فــي البرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا 
علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي 

قــام باختيــاره.
ــك لتجنــب أي  ــو وذل ــل أو ماي ــار االيلتــس (UKVI ACADEMIC) فــي أبري • ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختب

تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة ا7نجليزيــة كونــه الُمســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات والمؤسســات الموصــى 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.

• إذا لم تذكر المؤسسة التعليمية في إسم البرنامج، فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص الملحقيات الثقافية.
• للمزيد من المعلومات وا7يضاحات ُيرجى العودة لtحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 38

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة ا8بتعاث

جامعة السلطان قابوس
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معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

IS005 
(للذكور فقط)

الفقه وأصوله

الحصول على معدل عام  -
(٪ 75)

الدرجات ا�على في  -
المواد التالية:

اللغة العربية -
التربية ا,سالمية -

أن ال تكون ا,عاقة مانعة له عن االستقالل  -
بنفسه وتدبير شؤونه.

أن ال تكون ا,عاقة بكم;. -
أن ال يتجاوز عمره (25) عام;. -
الشخصية  - الــمــقــابــلــة  بــنــجــاح  يــجــتــاز  أن 

ا,عــاقــة  ذوي  بــيــن  للتنافس  والــمــقــامــة 
الخاصة.

أصول الدين

IS006
( إناث فقط)

الفقه وأصوله

 أصول الدين

*تخصــص الطالب(الذكــور وا,نــاث) يكــون التخصــص بعــد الســنة الثانيــة (الفقــه وأصولــه ، وأصــول الديــن) وفــق معاييــر التخصــص المتبعــة 
فــي الكليــة.

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

TC011هندسة

 معدل عام ال يقل عن (60 ٪) -
دراسة المواد التالية: -

رياضيات بحتة – فيزياء – كيمياء - اللغة 
ا,نجليزية

الدرجات ا�على في المواد:
- الرياضيات البحتة

-  الفيزياء

نوع ا,عاقة:
ضعف في السمع أو صعوبة 

في النطق أوا�مراض المزمنة 
غير المقعدة أو شلل أطفال أو 

تشوهات خلقية.
- مقابلة شخصية

TC012تقنية المعلومات
 معدل عام ال يقل عن (60 ٪) -
دراسة المواد التالية: -

رياضيات بحتة - اللغة ا,نجليزية

الدرجات ا�على في المواد:
- الرياضيات البحتة

- اللغة ا,نجليزية 

نوع ا,عاقة:
إعاقة جسدية في ا�طراف العليا 

أو ضعف بالبصر أو ضعف بالسمع 
أو صعوبة في النطق أو ا�مراض 

المزمنة أو شلل أطفال أو تشوهات 
خلقية.

- مقابلة شخصية
TC013دراسات تجارية

- معدل عام ال يقل عن (60 ٪)
- دراسة المواد التالية:

رياضيات بحتة أو تطبيقية - اللغة 
ا,نجليزية

- الدرجات ا�على في اللغة 
ا,نجليزية 

رمز 
البرنامج 

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

SQ350
كلية التربية 

(التربية ا,سالمية)

- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم  العام
- دراسة المواد التالية ( التربية ا,سالمية، اللغة العربية، 
اللغة ا,نجليزية ) والحصول على ( 65 ٪)  كحد أدنى في 

كل منها .

نوع ا,عاقة:
عجز حركي جزئي باالطراف السفلى

SQ660

كلية التربية 
(تكنولوجيا 

التعليم والتعلم)

- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم  العام
- دراسة المواد التالية ( الرياضيات البحتة أو التطبيقية، 
اللغة العربية ، اللغة ا,نجليزية) والحصول على ( 65 ٪)  

كحد أدنى في كل منها . 

نوع ا,عاقة:
عجز حركي جزئي باالطراف السفلى

SQ650   كلية التربية
(التربية الفنية)

- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم  العام
- (65 ٪) في المواد التالية:

 اللغة العربية، الفنون التشكيلية، اللغة ا,نجليزية 

نوع ا,عاقة:
عجز حركي جزئي باالطراف السفلى

SQ700

كلية اcداب 
والعلوم 
االجتماعية
(آداب عام )

- معدل عام ال يقل عن (75 ٪) في دبلوم التعليم  العام
- (65 ٪) في المواد التالية:

اللغة العربية، اللغة ا,نجليزية، التربية  ا,سالمية.

نوع ا,عاقة:
إعاقة حركية ، وإعاقة بصرية

SQ800نوع ا,عاقة:كلية الحقوق
عجز حركي باالطراف السفلى

تابع:جامعة السلطان قابوس

كلية العلوم الشرعية

الكليات التقنية
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رمز
معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجإسم البرنامج البرنامج

BS260
التخصصات ا�دارية  

(إعاقات حركية - إعاقات 
سمعية ونطقية  )

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
 الحصول على (60 ٪ )  في الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا�نجليزية

- على طلبة ا�عاقات الحركية 
اختيار التخصص والمؤسسة 

التعليمية الخاصة التي تستقبل 
نوع إعاقتهم.

- مكان الدراسة لطلبة ا�عاقات 
السمعية والنطقية ( كليج الخليج).

BS261
تخصصات تكنولوجيا 

المعلومات:
 (إعاقات حركية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
 الحصول على (60 ٪ )  في الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا�نجليزية

على الطلبة اختيار التخصص 
والمؤسسة التعليمية الخاصة التي 

تستقبل نوع إعاقتهم.

BS262:التخصصات الهندسية
(إعاقات حركية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪) في المواد اEتية-

-الرياضيات البحتة
 – الكيمياء أو الفيزياء 

-الحصول على (55 ٪) في اللغة ا�نجليزية

BS263
تخصصات القانون:

(إعاقات حركية -إعاقات 
بصرية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (75 ٪ )  في اللغة العربية

الحصول على (55 ٪ ) في اللغة ا�نجليزية

BS264

تخصصات اللغات اHجنبية 
والترجمة:

(إعاقات حركية - إعاقات 
بصرية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪ )  في اللغة العربية، واللغة 

ا�نجليزية

BS265           تخصصات التصميم
(إعاقات حركية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪ )  في الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على (55 ٪) في اللغة ا�نجليزية

BS275 تخصص اللغة العربية
وآدابها (إعاقات بصرية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
الحصول على (60 ٪ )  في اللغة العربية

BS276 
التصميم الجرافيكي 

والتصميم الداخلي 
(إعاقات سمعية ونطقية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير (65 ٪)
- مكان الدراسة لطلبة ا�عاقات 
السمعية ( كلية الزهراء للبنات، 

الكلية العلمية للتصميم ). 

مالحظات:- 
• بعثــة الطالــب تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة 

لذلــك ).
• توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات علــى نفقــة الطالــب الخاصــة ، عــدا جامعــة مســقط 

والكليــة الحديثــة للتجــارة والعلــوم.
• طلبة الضمان ا�جتماعي فقط يتم صرف مخصص شهري لهم.

• للتعــرف علــى مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة والبرامــج الدراســية التــي تبتعــث إليهــا الــوزارة حســب المؤهــل اHكاديمــي والتخصــص، 
يمكــن الرجــوع إلــى الموقــع ا�لكترونــي للمركــز (وصلــة دليــل الطالــب).

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
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ا.عاقة الحركية المؤسسة م
ا.عاقة السمعية 

والنطقية
ا.عاقة البصرية

جامعه ظفار1

نعم (ا7دارة /المالية /نظم المعلومات 
ا7دارية /المحاسبة /التسويق /اللغة 
ا7نجليزية /علوم الكمبيوتر /العمل 

االجتماعي /الترجمة)

ال
نعم (القانون/
اللغة العربية)

النعم (جميع التخصصات)جامعه صحار2

نعم (اللغة ا7نجليزية 
والترجمة-دراسات الغه 

ا7نجليزية- اللغة العربية 
وآدابها- القانون)

3
الجامعة اFلمانية للتكنولوجيا 

في عمان
الالال

جامعه نزوى4
نعم (كل التخصصات باستثناء 

الفنون الجميلة )
نعم (الفنون الجميلة 

فقط )

نعم (اللغة ا7نجليزية/
اللغة الفرنسية والترجمة 

/اFلمانية والترجمة )

الالنعمجامعة مسقط5

الالنعم (جميع التخصصات)الكلية العلمية للتصميم6

الالنعمكلية البريمي الجامعية7

الالنعمكلية مجان8

كلية الزهراء للبنات9

نعم (علوم إدارية ومالية/إدارة 
اعمال /مالية ومصرفية/المحاسبة /

التصميم الجرافيكي
/اللغة ا7نجليزية وآدابها/اللغة 

ا7نجليزية والترجمة/علوم الحاسوب/
علوم هندسة البرمجيات/الحقوق)

نعم (التصميم 
الجرافيكي )

نعم 
(جميع التخصصات) 

ماعدا التصميم 
الجرافيكي

الالنعم (جميع التخصصات)كلية الدراسات المصرفية10

المؤسسات التعليمية التي تستقبل طلبة ذوي ا8عاقات الخاصة
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ا.عاقة الحركية المؤسسة م
ا.عاقة السمعية 

والنطقية
ا.عاقة البصرية

كلية الخليج11

نعم (إدارة أعمال / إدارة التسويق 
/ محاسبة / مالية /اقتصاد تجاري 
/ علوم الحاسوب/ برمجة علوم 

الحاسوب / برمجة اتصاالت / نظم 
المعلومات /إدارة سفر وسياحة / 

نظم المعلومات ا7دارية )

نعم (إدارة أعمال / إدارة 
التسويق / محاسبة / 
مالية /اقتصاد تجاري 

/ علوم الحاسوب/ 
برمجة علوم الحاسوب 

/ برمجة اتصاالت / 
نظم المعلومات /إدارة 
سفر وسياحة / نظم 

المعلومات ا7دارية )

ال

كلية صور الجامعية12

نعم (تكنولوجيا المعلومات/
نظم المعلومات /العلوم المالية 
والمصرفية/ ا7دارة والتسويق/ 

المحاسبة)

الال

كلية الشرق اFوسط13

(مكونات الحاسب االلي وشبكات/
اتصال بيانات وإدارة النظم/الشبكات 
الالسلكية/نظم إدارة قواعد البيانات/

تقنية البرمجيات/الحوسبة/علوم 
الحاسب االلي/تقنيات الوسائط 
المتعددة/إدارة اFعمال ونظم 
المعلومات/ا7دارة اللوجستية)

الال

14
الكلية العالمية للهندسة 

والتكنولوجيا

تكنولوجيا الوسائط المتعددة/
أمن الحاسبات واFدلة

الجنائية/ ا7دارة والممارسة البيئية/ 
التخطيط الحضري وا7قليمي

الال

الالنعم (جميع التخصصات)كلية مزون15

تابع: المؤسسات التعليمية التي تستقبل طلبة ذوي ا8عاقات الخاصة
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  القسم الثاني:

برامج مؤسسات التعليم العالي الخاصة
(الدراسة على نفقة الطالب الخاصة) 

للعام ا&كاديمي  2020/ 2021 م

مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة بالســلطنة تقــدم برامــج دراســية فــي مختلــف 
ا#قطــار  مــن  لغيرهــم  أيضــ'  بــل  العمانييــن  للطلبــة  ليــس فقــط  التخصصــات 
لهــذه  التقــدم  بالســلطنة  الدارســين  الطلبــة  جميــع  وبإســتطاعة  المختلفــة. 
المؤسســات مباشــرًة وذلــك تســهيًال لهــم. أدنــاه بعــض المعلومــات العامــة التــى 

يحتــاج الطالــب أن يدركهــا قبــل أن يتقــدم لهــذه المؤسســات:

مالحظات هامة: 
للمزيــد مــن المعلومــات عــن مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة وبرامجهــا يمكــن 

اOتصال بالمؤسســة مباشــرة.

للدراســة فــي هــذه المؤسســات يتعيــن علــى الطالــب تســديد جميــع الرســوم 
المقــررة.
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الحد ا�دنى للتقدماسم البرنامجرمز البرنامج 
 للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

عدد 
الساعات 
المعتمدة

جهة لغة التدريس
السنة التأسيسيةا0رتباط

SD002 بكالوريوس التصميم
الجرافيكي - الرقمي

النجاح في شهادة دبلوم 
التعليم العام أو ما يعادله 

وتحقيق شروط القبول في 
التخصص المذكور أدناه.

اللغة 132
اOنجليزية

 

الجامعة 
اللبنانية 
ا#مريكية

ثالثة فصول دراسية

SD003 بكالوريوس الفنون
132الجميلة

SD004 بكالوريوس تصميم
ال يوجداللغة العربية136ا#زياء

SD005 بكالوريوس التصميم
132الداخلي

 
اللغة 

اOنجليزية
 
 

ثالثة فصول دراسية

SD006بكالوريوس العمارة

- النجاح في شهادة دبلوم 
التعليم العام أو ما يعادله
- الحصول على 50 % في 

الفيزياء والرياضيات البحتة 
وتحقيق شروط القبول في 

التخصص المذكور أدناه.

175

SD007 بكالوريوس التصوير
الفوتوغرافي

النجاح في شهادة دبلوم 
التعليم العام أو ما يعادله 

وتحقيق شروط القبول في 
التخصص المذكور أدناه.

132

SD008 بكالوريوس الرسوم
132المتحركة

مالحظة : 
(1) بكالوريوس التصميم الجرافيكي الرقمي وبكالوريوس الرسوم المتحركة:

 Design - 2 (70٪) علــى االقــل فــي مادتــي اســتوديو التصميــم١ واســتوديو التصميــم - C الحصــول علــى عالمــة - 
 Studio I & Design Studio II

Introduction to Computer Grsphics (70٪) على االقل في مادة - C الحصول على عالمة - 
(2) بكالوريوس الفنون الجميلة:

 - اختبار القدرات يسبق عملية القبول في الكلية (يجب حضور الطلبة لحرم الكلية #داء ا#متحان.
 Design - 2 (70٪) علــى االقــل فــي مادتــي اســتوديو التصميــم١ واســتوديو التصميــم - C الحصــول علــى عالمــة - 

Studio I & Design Studio II
 Drawing II - 2 على ا#قل في مادة الرسم B (٪80) الحصول على عالمة - 

 - تقديم الملف الفني Portfolio في نهاية البرنامج التأسيسي في التصميم.
 (3) بكالوريوس التصميم الداخلي:

 Design - 2 (70٪) علــى ا#قــل فــي مادتــي اســتوديو التصميــم١ واســتوديو التصميــم - C الحصــول علــى عالمــة - 
Studio I & Design Studio II

Drawing I - 1(70٪) على ا#قل في مادة الرسم - Cالحصول على عالمة - 
 (4) بكالوريوس التصوير الفوتوغرافي:

 Design - 2 الحصــول علــى عالمــة    - (70٪) علــى ا#قــل فــي مادتــي اســتوديو التصميــم١ واســتوديو التصميــم - 
Studio I & Design Studio II
SLR35mm توفير كاميرا رقمية -

 (5) بكالوريوس العمارة:
 Design - 2 الحصــول علــى عالمــة    - (70٪) علــى االقــل فــي مادتــي اســتوديو التصميــم١ واســتوديو التصميــم - 

Studio I & Design Studio II
- تقديم الملف الفني Portfolio في نهاية البرنامج التأسيسي للتصميم ،والمقابلة الشخصية.
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معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

SC001 المحاسبة

الحصول على دبلوم التعليم  -
العام أو ما يعادله

اجتياز البرنامج التأسيسي  -
بنجاح

-

مواد  - لدراسة  التأسيسية  السنة  في  الطالب  يقبل 
ويتم  (فصلين)  عــام  لــمــدة  التأسيسي  الــبــرنــامــج 
امتحانات  اجــتــيــازه  ــادة فــي حــالــة  مـ أي  اعــفــاءه مــن 

المستوى بنجاح.

اللغه  - هــي  التأسيسي  الــبــرنــامــج  ــواد  مـ بـــان  علم' 
اOنجليزية، الرياضيات العامة، مبادئ الحاسوب.

للحصول على الدبلوم : يتوجب على الطالب إنهاء  -
الدراسية  الخطة  حسب  بنجاح  معتمدة  ساعة   60

وبمعدل تراكمي ال يقل عن 0. 2

للحصول على البكالوريوس : يتوجب على الطالب  -
الخطة  حسب  بنجاح  معتمدة  ســاعــة   120 إنــهــاء 

الدراسية وبمعدل تراكمي ال يقل عن 0. 2

SC002
العلوم المالية 

والمصرفية 

SC004 نظم المعلومات

SC005تكنولوجيا المعلومات

SC006دارة والتسويقOا

SC007
الهندسة المعمارية

الحصول على دبلوم التعليم  -( بكالوريوس)
العام أو ما يعادله.

-إجتياز البرنامج التأسيسي  -
الخاص بالهندسة والحصول 
على معدل ال يقل عن (470) 

في التوفل أو ما يعادله.

للحصول على البكالوريوس : يتوجب على الطالب  -
الخطة  حسب  بنجاح  معتمدة  ســاعــة   152 إنــهــاء 

الدراسية وبمعدل تراكمي ال يقل عن 0. 2
SC008

الهندسة الميكانيكية
( بكالوريوس)

رمز 
البرنامج 

معلومات إضافية حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
عن البرنامج

DH001
علوم الرياضيات

(دبلوم وبكالوريوس)

النجاح في دبلوم التعليم العام او مايعادله
 (انجاز المواد التالية بنجاح في دبلوم التعليم 

العام: فيزياء -كيمياء-رياضيات بحته)
في حالة تعادل 

الطلبة في 
المعدل يقبل 

الجميع

مدة البرنامج 
سنتين للدبلوم 

وأربع سنوات 
للبكالوريوس بدون 
البرنامج التأسيسي

DH002
علوم الكيمياء

 (دبلوم وبكالوريوس)

DH003
علوم الفيزياء

(دبلوم وبكالوريوس)

DH004
علوم الكمبيوتر

 (دبلوم وبكالوريوس)

DH005
اللغة اOنجليزية

 (دبلوم وبكالوريوس)
النجاح في دبلوم التعليم العام او ما يعادله

DH006
اللغة العربية وثقافتها للناطقين 

بغيرها (دبلوم وبكالوريوس)
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حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 
معلومات إضافية 

عن البرنامج

DH007
العمل اOجتماعي

 (دبلوم وبكالوريوس)

النجاح في دبلوم التعليم العام او مايعادله

في حالة تعادل 
الطلبة في 

المعدل يقبل 
الجميع

مدة البرنامج 
سنتين للدبلوم 

وأربع سنوات 
للبكالوريوس 
بدون البرنامج 

التأسيسي

DH031

العمل اOجتماعي 
(دبلوم وبكالوريوس)

باللغة العربية

DH008
التربية الرياضيات 
(بكالوريوس فقط)

النجاح في دبلوم التعليم العام او مايعادله (انجاز المواد 
التالية :الرياضيات البحته،  فيزياء -كيمياء-أحياء والحصول 
على معدل 65 ٪ في ثالثة منها باOضافة إلى  الحصول على 

معدل 65 ٪  في مادة اللغة اOنجليزية)

مدة البرنامج 4 
سنوات بدون 

البرنامج 
التأسيسي

DH009
التربية لغة إنجليزية 
(بكالوريوس فقط)

النجاح في دبلوم التعليم العام او مايعادله(الحصول على 
معدل 90 ٪ في مادة اللغة اOنجليزية باOضافة إلى 65 ٪ في 

مادتي اللغة العربية والتربية اOسالمية

DH010
التربية تقنية معلومات 

(بكالوريوس فقط)

النجاح في دبلوم التعليم العام او مايعادله(معدل 65 ٪ 
في المواد التالية :الرياضيات البحتة أو التطبيقية٫اللغة 

اOنجليزية٫اللغة العربية)

DH011
التربية العلوم

 (بكالوريوس فقط)

النجاح في دبلوم التعليم العام او مايعادله (انجاز المواد 
التالية :الرياضيات البحته٫الفيزياء٫الكيمياء٫ا#حياء والحصول 
على معدل 65 ٪ في ثالثة منها باOضافة إلى الحصول على 

معدل 65 ٪ في مادة اللغة اOنجليزية

DH012(بكالوريوس فقط)الحقوق

النجاح في دبلوم التعليم العام او مايعادله

DH013(بكالوريوس فقط) اللغة العربية

DH014(بكالوريوس فقط) الترجمة

DH015
إدارة االعمال-اOدارة

(دبلوم وبكالوريوس)

مدة البرنامج 
سنتين للدبلوم 

وأربع سنوات 
للبكالوريوس 
بدون البرنامج 

التأسيسي

DH016
إدارة االعمال-المالية

(دبلوم وبكالوريوس)

DH017
إدارة االعمال-المحاسبة
(دبلوم وبكالوريوس)

DH018
إدارة االعمال-نظم المعلومات 

اOدارية(دبلوم وبكالوريوس)

DH019
إدارة االعمال-التسويق
(دبلوم وبكالوريوس)

DH020
إدارة االعمال-التأمين
(دبلوم وبكالوريوس)

DH021
اللوجستيات وإدارة سلسلة 

التوريد(بكالوريوس فقط)
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رمز 
البرنامج 

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
حسم

 التعادل
معلومات إضافية عن 

البرنامج

DH022
هندسة الكمبيوتر 

واOتصاالت(بكالوريوس فقط)

النجاح في دبلوم التعليم العام او 
مايعادله(إنجاز المواد التالية بنجاح في دبلوم 

التعليم العام:فيزياء٫كيمياء٫رياضيات بحته)

مدة البرنامج 4 
سنوات بدون البرنامج 

التأسيسي DH023
الهندسة الكهربائية واOلكترونية 

(بكالوريوس فقط)

DH024 الهندسة المدنية (دبلوم
مدة البرنامج سنتين وبكالوريوس)

للدبلوم وأربع سنوات 
للبكالوريوس بدون 
البرنامج التأسيسي

DH025
هندسة الميكاترونكس
 (دبلوم وبكالوريوس)

DH026
الهندسة الكيميائية
(دبلوم وبكالوريوس )

النجاح في دبلوم التعليم العام او مايعادله 
(إنجاز المواد التالية بنجاح في دبلوم التعليم 

العام:فيزياء٫كيمياء٫رياضيات بحته)
DH027

 الهندسة المعمارية 
(بكالوريوس فقط )

مدة البرنامج 4 
سنوات بدون البرنامج 

التأسيسي

DH028
 الهندسة الميكانيكية
 (دبلوم وبكالوريوس )

مدة البرنامج سنتين 
للدبلوم وأربع سنوات 
للبكالوريوس بدون 
البرنامج التأسيسي DH029

هندسة العمارة الداخلية 
(دبلوم وبكالوريوس )

النجاح في دبلوم التعليم العام او مايعادله

DH030
هندسة الكهرباء و الحاسوب

(دبلوم فقط)

النجاح في دبلوم التعليم العام او 
مايعادله(إنجاز المواد التالية بنجاح في دبلوم 
التعليم العام:فيزياء ٫كيمياء ٫رياضيات بحته)

مدة البرنامج سنتين 
بدون البرنامج 

التأسيسي

الحد ا�دنىاسم البرنامجرمز البرنامج 
 للتقدم للبرنامج

حسم 
التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

MJ001
اللغة اOنجليزية 

دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس
 (مع مرتبة الشرف)

التعليم  دبلوم  في  النجاح 
التعليم  دبلوم  في  النجاح 

العام العام
-

لغة الدراسة : اللغة اOنجليزية -

جامعة  - الجامعية:  للبرامج  ا#كاديمي  اOرتباط 
بدفورديشاير البريطانية.

عام  - التأسيسي  البرنامج  فــي  الــدراســة  مــدة 
كامل أي بمعدل فصلين دراسيين ويجي على 
الطالب إجتياز البرنامج التأسيسي بنجاح قبل 

اOلتحاق بالبرامج الجامعية.

لــاللــتــحــاق الــمــبــاشــر بــالــبــرنــامــج يــجــب إجــتــيــاز  -
إختبارات تحديد المستوى في اللغة اOنجليزية 
ما  توفير  أو  المعلومات  وتقنية  والرياضيات 
 5.0 يعادل  بما  اOنجليزية  اللغة  إجــادة  يثبت 
إختبارات  وإجــتــيــاز   IELTS إختبار  فــي  نــقــاط 
وتقنية  ــريــاضــيــات  ال فــي  الــمــســتــوى  تــحــديــد 

المعلومات.

ــات على  - ــب ــطــال يــتــوفــر ســكــنــات لــلــطــلــبــة وال
نفقتهم الخاصة.

MJ002
إدارة ا#عمال 

 دبلوم التعليم العالي/ بكالوريوس 
(مع مرتبة الشرف)

MJ003
إدارة ا#عمال (إدارة الموارد البشرية)
دبلوم التعليم العالي/بكالوريوس

(مع مرتبة الشرف)

MJ004
إدارة ا#عمال (المحاسبة)

دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس
 (مع مرتبة الشرف)

MJ005
إدارة ا#عمال (نظم المعلومات)

دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس
 (مع مرتبة الشرف)

MJ006
إدارة ا#عمال (التسويق)

دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس
 (مع مرتبة الشرف)
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اسم البرنامجرمز البرنامج 
الحد ا�دنى للتقدم 

للبرنامج
حسم 
معلومات إضافية عن البرنامجالتعادل

MJ007
إدارة ا#عمال (المشاريع الصغيرة)

دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس
 (مع مرتبة الشرف)

النجاح في دبلوم التعليم 
النجاح في دبلوم التعليم 

العام العام
-

لغة الدراسة : اللغة اOنجليزية -

الــجــامــعــيــة: جامعة  - لــلــبــرامــج  ــمــي  ــبـــاط ا#كــادي اOرتـ
بدفورديشاير البريطانية.

مدة الدراسة في البرنامج التأسيسي عام كامل أي  -
بمعدل فصلين دراسيين ويجي على الطالب إجتياز 
بالبرامج  اOلتحاق  قبل  بنجاح  التأسيسي  البرنامج 

الجامعية.

إختبارات  - إجتياز  يجب  بالبرنامج  المباشر  لاللتحاق 
والرياضيات  اOنجليزية  اللغة  في  المستوى  تحديد 
اللغة  إجــادة  يثبت  ما  توفير  أو  المعلومات  وتقنية 
 IELTS إختبار  في  نقاط   5.0 يعادل  بما  اOنجليزية 
الرياضيات  في  المستوى  تحديد  إختبارات  وإجتياز 

وتقنية المعلومات.

نفقتهم  - على  والطالبات  للطلبة  سكنات  يتوفر 
الخاصة.

MJ008
إدارة ا#عمال (السياحة وإدارة الفعاليات)

دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس
(مع مرتبة الشرف)

MJ009
الحاسوب و تطبيقات اOنترنت

دبلوم التعليم العالي/ بكالوريوس 
(مع مرتبة الشرف)

MJ010
التجارة اOلكترونية

دبلوم التعليم العالي/ بكالوريوس
 (مع مرتبة الشرف)

MJ011
الشبكات

دبلوم التعليم العالي/بكالوريوس
 (مع مرتبة الشرف)

MJ012
المحاسبة

دبلوم التعليم العالي/ بكالوريوس
 (مع مرتبة الشرف)

MJ013
التسويق

دبلوم التعليم العالي/ بكالوريوس
 (مع مرتبة الشرف)

MJ014
المالية

دبلوم التعليم العالي/ بكالوريوس
(مع مرتبة الشرف)

MJ015
الحوسبة/النفط الغاز

دبلوم التعليم العالي/ بكالوريوس
(مع مرتبة الشرف)

MJ016
الحوسبة/هندسة البرمجيات 

دبلوم التعليم العالي/ بكالوريوس
(مع مرتبة الشرف)

MJ017
الحوسبة/نظم المعلومات المصرفية 

دبلوم التعليم العالي/ بكالوريوس
(مع مرتبة الشرف)

MJ018
إدارة أعمال إدارة عمليات النقل 

دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس
 (مع مرتبة الشرف)

MJ019
الصيرفة اOسالمية والتمويل

دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس
 (مع مرتبة الشرف)
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رمز 
الحد ا�دنى للتقدماسم البرنامجالبرنامج 

معلومات إضافية عن البرنامج للبرنامج

GC001المحاسبة والمالية
(مع مرتبة الشرف)

النجاح في دبلوم التعليم 

العام أو ما يعادله

اOرتباط ا#كاديمي :
جامعة كارديف متروبولين البريطانية

GC002
اقتصاديات ا#عمال 

(مع مرتبة الشرف)   

GC003
دراسات ا#عمال اOدارية

  (مع مرتبة الشرف)

GC004 إدارة التسويق
(مع مرتبة الشرف)

GC005داريةOنظم المعلومات ا
(مع مرتبة الشرف)

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

IM001
المالحة البحرية

( ضابط سطح السفينة) @

العام  - التعليم  دبــلــوم  شــهــادة  فــي  الــنــجــاح 
بمعدل عام (%50)

الحصول على تقدير (50٪) في المواد اxتية: -

اللغة اOنجليزية -

الرياضيات -

للتخصص  - للبحارة)  الطبية  (لياقة  فحص  يوجد 
المقرون بـ (@).

جميع البرامج متوفرة  للجنسين (الذكور واOناث). -

-  4 برنامج بكالوريوس هي  الزمنية لكل  الفترة 
سنوات بعد البرنامج  التأسيسي. 

3 سنوات  - الدبلوم هي  لبرنامج  الزمنية  الفترة 
الــبــحــريــة ( ضــابــط سطح  ــمــالحــة  ال لــتــخــصــص 
بعد  الــبــحــريــة  الــهــنــدســة  وتــخــصــص  سفينة) 

البرنامج التأسيسي .

الفترة الزمنية لبرنامج الدبلوم سنتين لتخصص  -
الهندسة  تخصص  و  والنقل  اللوجستيات  إدارة 

التحويلية بعد البرنامج التأسيسي .

حرم  - داخــل  الــذكــور  للطالب  سكن  الكلية  توفر 
الكلية لمن يرغب وبأسعار معقولة حسب توفر 

الغرف.

تنسق الكلية مع أصحاب العقارات لتوفير سكن  -
آمن للطالبات بأسعار معقولة.

البحر  - شاطيء  على  صحار  والية  في  الكلية  تقع 
بالقرب من ميناء صحار الصناعي.

IM002@ الهندسة البحرية

العام  - التعليم  دبــلــوم  شــهــادة  فــي  الــنــجــاح 
بمعدل عام (%50)

الحصول على تقدير (50٪) في المواد اxتية: -

اللغة اOنجليزية -

الرياضيات -

 الكيمياء -

 الفيزياء. -

IM003إدارة اللوجستيات والنقل

العام  - التعليم  دبــلــوم  شــهــادة  فــي  الــنــجــاح 
بمعدل عام (%50)

الحصول على تقدير (50%) في المواد اxتية: -

اللغة اOنجليزية -

الرياضيات -

IM004الهندسة التحويلية

العام  - التعليم  دبــلــوم  شــهــادة  فــي  الــنــجــاح 
بمعدل عام (%50)

الحصول على تقدير(50%) في المواد اxتية: -

اللغة اOنجليزية ، الرياضيات ، الكيمياء، فيزياء -

 www.gulfcollege.edu.om  :كلية الخليج                                 الموقع ا+لكتروني
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رمز 
البرنامج 

حسم الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
معلومات إضافية عن البرنامجالتعادل

AU001 دارةOا

انهاء دبلوم التعليم العام بنجاح

يتم قبول 
جميع 

المتساويين 
في معدل 

الدبلوم 
العام

   

لالنتقال من البرنامج  -
التأسيسي إلى البرنامج 

الدراسي، على الطالب تحقيق 
التالي:

 النجاح في االمتحان التقييمي  -
للغة االنجليزية او ما يعادله

 مهارات حاسب الي مالئمة -

النجاح في مقررات الرياضيات  -
للبرنامج التأسيسي 

(ال تحتاج البرامج التالية  الى  -
دراسة اللغة االنجليزية من 
البرنامج التأسيسي  وهي:

الوثائق والمحفوظات -

القانون -

اOرشاد النفسي -

معلم مجال أول -

معلم مجال ثان -

االداب في اللغة العربية -

االدارة –تدريس باللغة العربية) -

AU002 التمويل والمحاسبة التمويل والمحاسبة

AU003 داريةOدارية نظم المعلومات اOنظم المعلومات ا

AU009 إدارة الوثائق و المحفوظات

AU010 ريادة االعمال الجماعية

AU021 دارة - التدريس باللغة العربيةOا 

AU004انهاء دبلوم التعليم العام  -الهندسة البيئية 
بنجاح 

انهاء الطالب دراسة مواد  -
الرياضيات البحتة ، باOضافة 

إلى مادة واحدة من الفيزياء أو 
الكمياء .

أن ال يقل المعدل في دبلوم  -
التعليم العام عن 60 ٪ بالنسبة 

لتخصص التكنولوجيا في 
الهندسة الكهربائية 

AU005 الهندسة المدنية

AU006تصاالتOلكترونية واOالهندسة ا

AU011
بكالوريس العلوم في إدارة 

المشاريع اOنشائية 

AU012
التكنولوجيا في الهندسة 

الكهربائية 

AU008 علوم الغذاء والتغذية

إنهاء دبلوم التعليم العام  -
بنجاح

إنهاء الطالب بنجاح دراسة  -
مادتي الرياضيات البحتة وا#حياء، 

باOضافة إلى مادة واحدة من 
الفيزياء أو الكيمياء.

AU019الطب البيطري 

معدل دبلوم التعليم العام  -
70 ٪ أو أعلى. أيضا، الحصول 

على 75 ٪ أو أعلى في المواد 
التالية: اللغة اOنجليزية والفيزياء 

والكيمياء وا#حياء

AU013القانون 

إنهاء دبلوم التعليم العام  -
بنجاح

AU014رشاد النفسيOا

AU017معلم مجال أول

AU018معلم مجال ثان

AU023داب في اللغة العربية وآدابهاxا

AU016إنهاء درجة البكالوريوس -التأهيل التربوي

تحددها  -
وزارة 

التربية 
والتعليم
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رمز
معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج البرنامج 

BF003
الدبلوم الوطني العالي في اOدارة 

(المحاسبة)

الحصول على معدل ال يقل عن  -
(60٪) في دبلوم التعليم العام

الحصول على معدل (5) في اختبار اxيلتس  -
ــراط الــنــجــاح فــي إمتحان  ــي مــع إشــت ــدول ال
ــاضــيــات وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات  ــري مــادتــي ال
العام  التأسيسي  بالبرنامج  اOلــتــحــاق  أو 
والــحــصــول عــلــى الــمــعــدل الــمــطــلــوب في 

إختبار اxيلتس الدولي.
مدة البرنامج : 4 فصول (سنتين) -

BF004
الدبلوم الوطني العالي في اOدارة

 ( الموارد البشرية)

BF013
الدبلوم الوطني العالي في اOدارة 

(ا#عمال)

BF014
الدبلوم الوطني العالي في اOدارة 

(التسويق)

BF009
بكالوريوس في المحاسبة 

والتدقيق والمالية

الحصول على معدل ال يقل عن  -
(60٪) في دبلوم التعليم العام

الحصول على معدل (5) في اختبار اxيلتس  -
ــراط الــنــجــاح فــي مــادتــي  الـــدولـــي، مــع إشــت
االلتحاق  أو  المعلومات،  وتقنية  الرياضيات 
على  والحصول  العام  التأسيسي  بالرنامج 
اxيلتس  إخــتــبــار  فــي  الــمــطــلــوب  الــمــعــدل 

الدولي.
مدة البرنامج : 8 فصول (4 سنوات). -

BF010
بكالوريوس في العلوم المصرفية 

والمالية 

BF011بكالوريوس في إدارة ا#عمال

BF012
بكالوريوس العلوم في المالية 

اOسالمية

رمز
 البرنامج 

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
معلومات إضافية عن 

البرنامج

ME001

بكالوريوس الهندسة (مع 
مرتبة الشرف) 

في مكونات الحاسب اxلي 
والشبكات

الحصول على شهادة الدبلوم 
العام أوما يعادلها من الشهادات 

الدولية أي حصول الطالب على 
مستوى (د) على ا#قل في مواد 

الدبلوم العام، كذلك الحصول 
على معدل ال يقل عن 5.5 في 

امتحان اxيلتس (IELTS) لتحديد 
مستوى اللغة إنجليزية آو ما يعادله 

والحصول على شهادة القيادة 
 ،IC3/ICDL ليxالدولية للحاسب ا

عوضا عن ذلك يجب أن يجتاز 
الطالب  اختبار تحديد المستوى 

الذي تجريه الكلية، و يجب لاللتحاق 
بتلك البرامج الهندسية حصول 

الطالب على معدل (65 ٪) في كل 
مادة على حده في مادتي الرياضية 

البحتة والفيزياء

إذا تساوت النسبة المئوية 
بين إثنان من الطلبة 

ستعطى ا#ولوية للطالب 
الحاصل على أعلى معدل 

في مادتين من المواد 
العلمية التالية (كل مادة 

على حدى) (الرياضيات 
البحتة، الفيزياء، الكيمياء، 

ا#حياء) على سبيل المثال: 
الطالب (1) حصل على 

مستوى  (50 ٪) في مادة 
الرياضيات ومعدل ( 55 ٪ ) 
في مادة الفيزياء،والطالب 

(2) حصل على مستوى 
(55 ٪) في مادة الرياضيات 

ومعدل (55 ٪) في مادة 
الفيزياء، ففي هذه الحالة 

تعطى ا#ولوية للطالب 
رقم (2). 

يمكن للطالب تلقي 
عدد معين من الوحدات 

الدراسية من أقسام 
مختلفة من خالل المواد 

اOختيارية

ME002
بكالوريوس العلوم (مع 
مرتبة الشرف) في إدارة 

اOنشاءات ومسح الكميات

ME003

بكالوريوس الهندسة (مع 
مرتبة الشرف)

 في اOلكترونيات 
واالتصاالت

ME004
بكالوريوس الهندسة (مع 

مرتبة الشرف) 
في الهندسة الميكانيكية

ME005
بكالوريوس الهندسة (مع 

مرتبة الشرف) 
في الهندسة المدنية

ME007
بكالوريوس الهندسة (مع 
مرتبة الشرف) في هندسة 

ا#جهزة واOلكترونيات

Student Guide3.indd   148Student Guide3.indd   148 3/17/20   1:52 PM3/17/20   1:52 PM



149

رمز 
معلومات إضافيةحسم التعادلالحد ا&دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج 

 عن البرنامج

ME009
بكالوريوس العلوم (مع 
مرتبة الشرف) في علوم 

الحاسب اxلي

الحصول على شهادة الدبلوم العام 
أوما يعادلها من الشهادات الدولية أي 
حصول الطالب على مستوى (د) على 

ا#قل في مواد الدبلوم العام، كذلك 
الحصول على معدل ال يقل عن 5.5 

في امتحان اxيلتس (IELTS) لتحديد 
مستوى اللغة إنجليزية آو ما يعادله 

والحصول على شهادة القيادة الدولية 
للحاسب اxلي ICDL/IC3، عوضا عن 

ذلك يجب أن يجتاز الطالب  إختبار 
تحديد المستوى الذي تجريه الكلية.

إذا تساوت النسبة المئوية 
بين إثنان من الطلبة 

ستعطى ا#ولوية للطالب 
الحاصل على أعلى معدل 
في مادة الرياضيات. على 

سبيل المثال: الطالب (1) 
حصل على  مستوى  

(50 ٪) في مادة الرياضيات 
والطالب(2) حصل على 

مستوى (55 ٪) في مادة 
الرياضيات، ففي هذه 
الحالة تعطى ا#ولوية 

للطالب رقم (2).

يمكن للطالب تلقي 
عدد معين من 

الوحدات الدراسية 
من أقسام مختلفة 

من خالل المواد 
اOختيارية

ME012
بكالوريوس العلوم (مع 

مرتبة الشرف) في الحوسبة 
ونظم المعلومات

ME013
بكالوريوس العلوم (مع 
مرتبة الشرف) في نظم 

إدارة قواعد البيانات

ME006
بكالوريوس العلوم (مع 
مرتبة الشرف) في تقنية 

البرمجيات

ME015

بكالويوس العلوم (مع 
مرتبة الشرف) في  اOدارة 

اللوجستية - يطرح 
باالرتباط ا#كاديمي مع 
جامعة بريدا للعلوم 
التطبيقية - هولندا. 

ME016
بكالويوس ا#دب (مع مرتبة 

الشرف) في إدارة ا#عمال 
في مساق التسويق

ME017

بكالويوس ا#دب (مع مرتبة 
الشرف) في إدارة ا#عمال 

في مساق المحاسبة 
والمالية

ME018
بكالويوس ا#دب (مع مرتبة 

الشرف) في إدارة ا#عمال 
مساق إدارة الموارد البشرية

ME019
بكالويوس ا#دب (مع مرتبة 

الشرف) في إدارة ا#عمال 
في مساق اOدارة العامة

ME014
بكالوريوس العلوم في 
إدارة الوثائق والمحفوظات

الحصول على الدبلوم العام أو ما يعادلها 
من الشهادات الدولية أي حصول الطالب 
على مستوى (50 ٪) على ا#قل في مواد 

الدبلوم العام،والحصول على شهادة 
ICDL/ ليxالقيادة الدولية للحاسب ا

IC3، عوض' عن ذلك يجب أن يجتاز الطالب  
اختبار تحديد المستوى الذي تجريه الكلية.

عالوة عن ذلك يجب أن يجتاز الطالب  اختبار 
تحديد المستوى في مادة الرياضيات

إذا تساوت النسبة المئوية 
بين إثنان من الطلبة 

ستعطى ا#ولوية للطالب 
الحاصل على أعلى معدل 

في مادة اللغة العربية
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رمز
 البرنامج 

اسم البرنامج
الحد ا�دنى 

للتقدم للبرنامج
حسم

 التعادل
معلومات إضافية عن البرنامج

TH001
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) 

في إدارة السياحة والضيافة

النجاح في دبلوم 
التعليم العام أو ما 

يعادله
-

يؤهل الخريجين من حملة شهادة البكالوريوس مع  -
مرتبة الشرف في إدارة السياحة    والضيافة في الحصول 

على العديد من الوظائف اOدارية في مختلف القطاعات 
المرتبطة بصناعة السياحة. يؤهل برنامج الدبلوم الطالب 

للحصول على وظائف مختلفة في قطاعات السياحة 
والضيافة والمجاالت المتعلقة بها.

TH002
 الدبلوم في إدارة السياحة 

والضيافة

TH003
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) 

في إدارة الفعاليات

تؤهل شهادة الدبلوم والبكالوريوس في إدارة الفعاليات  -
الخريجين للحصول على وظائف في مجاالت: تنظيم 

المؤتمرات، تنسيق الفعاليات الترفيهية، تنظيم وإدارة 
الفعاليات والمناسبات، تسويق الفعاليات والمناسبات، 

وإدارة المهرجانات، والعالقات العامة واالتصاالت، والرياضة 
والترفيه، وتنظيم المعارض التجارية، وإدارة رعاية 

الفعاليات، وتقديم االستشارة فيما يتعلق بمواضيع 
ومحاور الفعاليات وإدارة المخاطر والسالمة في الفعاليات. 

ويوفر البرنامج فهم عميق ومنظم للمعارف والكفاءات 
الالزمة Oدارة الفعاليات كما يوفر المهارات الالزمة ل�نماء 

الشخصي والتعلم مدى الحياة.

TH004الدبلوم في إدارة الفعاليات

TH005
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) 

في التسويق السياحي

يقدم برنامج الدبلوم والبكالوريوس في إدارة التسويق  -
السياحي مدخل يعتمد على المزج بين عدة تخصصات 
وذلك لتأهيل خريجين يكون لديهم فهم عميق للدور 

المهم والحيوي الذي يلعبه التسويق في تعزيز نمو 
المقاصد السياحية وكافة ا#نشطة المرتبطة وكذلك نمو 

المشاريع التجارية وتعزيز القدرة التنافسية
.خريجي هذا البرنامج سوف يكون لديهم القدرة على  -

التخطيط التسويقي للمقاصد السياحية والبرامج 
التسويقية والتنشيطية والدمج بين كافة أنشطة 

السياحة والتسويق بشكل منظم وشامل في 
المؤسسات الخاصة أو المملوكة للدولة على كافة 

المستويات المحلية، والوطنية، واOقليمية والعالمية.

TH006الدبلوم في التسويق السياحي

TH007

البكالوريوس (مع مرتبة الشرف)
في إدارة ا#عمال التجارية-مسار 

إدارة الخدمات

برنامج الدبلوم والبكالوريوس في إدارة ا#عمال التجارية  -
(مسار إدارة الخدمات) يهدف إلى تنمية وتطوير العقلية 

الفكرية والمهارات المطلوبة للعمل بطريقة ابتكارية 
وعملية في مجال العمل التجاري مع التركيز على المنشآت 

التجارية في قطاع الخدمات.
يركز البرنامج على دور تصميم المنتج الخدمي وتوجه  -

العمالء وحل المشكالت في مجاالت توصيل الخدمات 
والفعالية التنظيمية.

TH008
الدبلوم في إدارة ا#عمال التجارية 

-مسار إدارة الخدمات

TH009

البكالوريوس (مع مرتبة الشرف)
في إدارة ا#عمال التجارية-مسار 

اOبتكار وريادة ا#عمال

 برنامج الدبلوم والبكالوريوس في إدارة ا#عمال التجارية  -
(مسار االبتكار وريادة ا#عمال) يهدف إلى تنمية وتطوير 

المبتكرين ورواد ا#عمال المستقبليين داخل قطاع 
الخدمات، والذين سوف يقومون بأداء أدوار هامة في قيادة 

مؤسساتهم بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة. 
يعطي البرنامج لجميع الطالب الفهم المرتبط بنشاط  -

ريادة ا#عمال الخاصة والحلول المرتبطة بها. TH010

الدبلوم في إدارة ا#عمال التجارية-
مسار اOبتكار وريادة ا#عمال

www.otc.edu.om  :كلية ُعمان للسياحة                                   الموقع ا+لكتروني

معلومات إضافية:
• لغــة التدريــس المعتمــدة هــي اللغــة اOنجليزيــة ويتوجــب علــى الطالــب أن يختــار مابيــن اللغتيــن الفرنســية أو ا#لمانيــة 

كلغــة ثانيــة. 
  (IELTS) ــب االلتحــاق فــي البرنامــج التأسيســي للكليــة أو الحصــول علــى معــدل (6) فــي اختبــار ا#يلتــس • علــى الطال

حســب الشــروط.
• توفر الكلية سكن للطلبة والطالبات المقيمين خارج مسقط على نفقتهم الخاصة.
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رمز
معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج البرنامج 

OC001إدارة ا#عمال

النجاح في دبلوم التعليم العام  -
بتقدير ال يقل عن (50 ٪)

يتقدم الطلبة المتحان تحديد المستوى في البرنامج  -
التأسيسي وبناء على نتيجة الطلبة يتبين المستوى 

الذي سيسجل الطالب لدراسته في البرنامج 
التأسيسي أو يعفى من البرنامج.

نوع الدراسة في الكلية ينقسم إلى دوام صباحي  -
ومسائي.

 جميع البرامج المذكورة أعاله يسمح لذوي اOعاقة  -
الحركية بااللتحاق بها.

OC002المحاسبة

OC003
العلوم المالية 

والمصرفية

OC004
التسويق والتجارة 

اOلكترونية

OC005التصميم الداخلي

OC006
نظم المعلومات 

اOدارية

OC007
علوم الحاسوب

العام  - التعليم  دبــلــوم  فــي  النجاح 
بتقدير ال يقل عن (50 ٪)

 النجاح في مادة الرياضيات البحتة -

 www.omancollege.edu.om  :دارة والتكنولوجيا                  الموقع ا+لكترونيFكلية عمان ل
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رمز 
البرنامج 

الحد ا�دنىاسم البرنامج
معلومات إضافية عن البرنامججهة ا0رتباط للتقدم للبرنامج

MM001
محاسبة

(الدبلوم العالي + البكالوريوس)

النجاح في دبلوم 
التعليم العام أو ما 

يعادله

جامعة ميزوري 
للعلوم 

والتكنولوجيا 
(الواليات المتجدة 

ا#مريكية)

1. توفر الكلية سكن الطالبات داخل حرم الكلية 
وبأسعار معقولة.

2. توفر الكلية تأشيرة للطلبة الغير عمانيين.
3. إذا احرز الطالب على درجة (90) في المستوى 

الثاني للغة اOنجليزية ،سوف يعفى من دراسة 
المستوى الثالث في اللغة اOنجليزية.

4. يخضع الطالب المستجد Oمتحان تحديد 
المستوى في اللغة اOنجليزية، والرياضيات، 

وتقنية المعلومات.
5. الدراسة في البرنامج التأسيسي على ثالث 

مستويات.
6. يمكن إعفاء الطالب من دراسة البرنامج 

التأسيسي في اللغة اOنجليزية في حالة 
حصوله على معدل ال يقل عن 5.0 في 

إمتحان ا#يلتس أو 500 نقطة في إمتحان 
التوفل أو إجتيازه امتحان تحديد المستوى 

بنسبة (70 ٪) واعلى في إمتحان تحديد 
المستوى للغة اOنجليزية أو ما يعادلها.

7.يمكن إعفاء الطالب من دراسة مادة تقنية 
IC3/ المعلومات في حالة حصوله على شهادة

ICDL او معدل (60 ٪) واعلى في إمتحان 
تحديد المستوى لتقنية المعلومات.

8. يمكن إعفاء الطالب من دراسة مادة الرياضيات 
في حالة الحصول على معدل (60 ٪) وأعلى 

في إمتحان تحديد المستوى لمادة الرياضيات.
9.لغة الدراسة : اللغة اOنجليزية لجميع البرامج.
10. تطرح جميع البرامج على أساس اOنتظام 

الكامل أو الجزئي.
11. مدة الدراسة للدبلوم العالي سنتان 

والبكالوريوس أربع سنوات
(من غير فترة البرانامج التأسيسي)

MM002
إدارة ا#عمال  (الدبلوم العالي )

إدارة ا#عمال (المالية) - البكالوريوس
إدارة ا#عمال (التسويق) - البكالوريوس

MM003
علوم  الحاسب اxلي

(الدبلوم العالي + البكالوريوس)

MM004
اOقتصاد (بكالوريوس)

تخصص فرعي -إقتصاديات الطاقة
تخصص فرعي -اOقتصاد الدولي

MM005
اللغة اOنجليزية

(الدبلوم العالي + البكالوريوس)

MM006
علم تقنية المعلومات

(الدبلوم العالي + البكالوريوس)

MM007
إدارة نظم المعلومات

(الدبلوم العالي + البكالوريوس)

MM008
علم النفس

( بكالوريوس)

MM009
القيادة التنظيمية واOشراف

(بكالوريوس)
  جامعة شمال غرب 

بورديو (الواليات 
المتحدة اOمريكية)

MM010
ريادة االعمال 
(بكالوريوس)

MM011
العدالة الجنائية

(بكالوريوس)

www.mazcol.edu.om :كلية مزون                                         الموقع ا+لكتروني
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الحد ا�دنى للتقدم اسم البرنامجرمز البرنامج 
معلومات إضافية عن البرنامجللبرنامج

GE001

بكالوريوس 
الهندسة (مع مرتبة 

الشرف) في الهندسة 
الميكانيكية 

وتكنولوجيا السيارات

شهادة دبلوم التعليم 
العام أو ما يعادلها 
- «المسار العلمي « 

بمعدل عام ال يقل عن 
٪ 60

يعد مجال الهندسة الميكانيكية أحد أهم المجاالت الهندسية حيث  -
يتم فيه تطبيق ودمج المبادئ الهندسية الخاصة بالتحليل و التصميم 

و التصنيع و صيانة ا#نظمة الميكانيكية ويشمل هذا على سبيل 
المثال ال الحصر المركبات والطائرات و أنظمة التدفئة و التبريد و المصانع 

ومرافق توليد الطاقة والماكينات وا#جهزة الطبية والصناعات اOنشائية 
والصناعات النفطية .يهدف برنامج الهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا 

السيارات في الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا الى تزويد الدارسين 
بالمعلومات والمهارات االساسية في الهندسة الميكانيكية بصورة عامة 
مع التركيز على تكنولوجيا السيارات في المراحل المتقدمة من الدراسة 

للعمل كمهندسين ميكانيكيين أو مهندسي سيارات .

GE002

بكالوريوس 
الهندسة (مع مرتبة 

الشرف) في الهندسة 
اOلكترونيات 

واOتصاالت

شهادة دبلوم التعليم  -
العام تشمل دراسة 

مادة الرياضيات البحته 
ومادة الفيزياء أو 

ما يعادلها «المسار 
العلمي «بمعدل عام ال 

يقل عن 60 ٪

تخيل عالم بدون طاقة كهربائية ،أنظمة إتصاالت أو أجهزة إلكترونية من  -
السهولة اOستنتاج بأن الهندسة اOلكترونية واOتصاالت يمثالن عنصران 

حيويان Oستمرار الحياة وللتطورات التكنولوجية المستقبلية يلعب 
مهندسو اOلكترونيك واOتصاالت دور� حيوي' في تصميم وتطوير ا#جهزة 

اOلكترونية و أنظمة اOتصاالت لذلك فإن الحاجة لمهندسين أكفاء في هذا 
المجال في تزايد مستمر.

GE003

بكالوريوس 
الهندسة (مع مرتبة 
الشرف) في ا#تمتة 
وهندسة الروبوتات

يشمل هذا البرنامج تصميم الروبوتات وصيانتها وتطوير تطبيقاتها وهو  -
فرع هندسي يوفر معرفة في المجاالت المتعلقة بالميكانيكا الكهربائية 

واOلكترونية واجهزة اOستشعار وا#نظمة اxلية والذكاء اOصطناعي. 

GE004

بكالوريوس 
الهندسة (مع مرتبة 
الشرف) في هندسة 

أجهزة القياس 
والسيطرة

يعتبر تخصص هندسة أجهزة القياس و السيطرة من التخصصات  -
الهندسية الحديثة التي تحتاجها و تعتمد عليها الصناعات الحديثة 

بسبب النمو الهائل في أنظمة ا#تمتة و استخدام الحاسبات اOلكترونية 
في اOدارة الذاتية لعمليات التصنيع و التحكم والسيطرة و خاصة في 

مجال النفط و الغاز ، العمليات الصناعية ،الصناعات التحويلية ، التطبيقات 
الطبية وغيرها الكثير .

يزود هذا البرنامج الطلبة الدارسين بالمهارات و المعلومات الهندسية  -
ا#ساسية في مجال الهندسة اOلكترونية مع التركيز على أنظمة القياس 

و السيطرة المجسمات اOلكترونية ، اOستشعار عن بعد معالجة اOشارات ، 
المجسمات الذكية و طرق التحكم الذكية .

.University of the West of England ،إرتباطها ا#كاديمي مع جامعة غرب إنجلترا البريطانية -
- حصول المتخرج على شهادة بكالوريوس بريطانية من جامعة غرب إنجلترا مباشرة.

- حصول الطالب على كافة االمتيازات التي يتمتع بها الطلبة الدارسين في جامعة غرب إنجلترا.
- مراجعــة دوريــة مســتمرة مــن قبــل جامعــة غــرب إنجلتــرا للتأكــد مــن جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا الكلية ومــن تطبيق 

للمعاييــر ا#كاديميــة التــي حددتهــا الجامعــة والمعمــول بهــا فــي مقرها الرئيســي فــي بريطانيا.
- نســب نجــاح عاليــة بســبب إتبــاع الكليــة أســاليب حديثــة فــي التعلــم مبنيــة علــى أســاس « التعلم عن طريق الممارســة» 

وللدعــم المكثــف الــذي يقدمه الــكادر ا#كاديمي للطلبة.
- مختبرات حديثة توازي ما هو موجود في جامعة غرب إنجلترا.

ــة.  - يســبق برامــج الكليــة برنامــج تأسيســي لمــدة ســنة تقويميــة Oعــداد الطلبــة للدراســة الجامعيــة باللغــة اOنجليزي
ويتكــون البرنامــج التأسيســي مــن ثــالث مراحــل ويخضــع الطالــب المســتجد إلــى امتحــان تحديــد المســتوى لتســجيله 

بالمرحلــة المناســبة لقدراتــه.
- علــى الطالــب الحصــول علــى معــدل ال يقــل عــن  60 ٪ فــي كل مكــون مــن مكونــات البرنامــج التأسيســي لكــي يتمكــن 

مــن اOنتقــال للبرنامــج ا#كاديمي. 

www.gcet.edu.om  :الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا                      الموقع ا+لكتروني
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اسم البرنامجرمز البرنامج 
الحد ا#دنى للتقدم 

للبرنامج
معلومات إضافية عن البرنامج

GE005

بكالوريس العلوم 
(مع مرتبة الشرف) 
في أمن الحاسبات 

وا#دلة الجنائية

شهادة دبلوم التعليم 
العام تشمل دراسة 

مادة الرياضيات البحته 
أو الرياضيات التطبيقية 

أو مايعادلها المسار 
العلمي أو ا#دبي بمعدل 

عام ال يقل 55 ٪

الجرائم المعلوماتية واالختراقات ا#منية في تزايد كبير مع التطور  -
التكنولوجي و توسع استخدام الحاسبات اOلكترونية في حياتنا اليومية 

مما يتطلب توفير موارد خاصة للتعامل مع أمن المعلومات وحمايتها 
وعن طريق تأهيل أيدي عاملة لها المهارات الالزمة للتعامل مع محاوالت 

إختراق هذه المعلومات أو أستخدام بصورة غير شرعية .

GE006

بكالوريس العلوم 
(مع مرتبة الشرف 
) في تكنولوجيا 

الوسائط المتعددة

ترتكز تكنولوجيا الوسائل المتعددة على كيفية صنع المحتوى اOبداعي  -
، ويشمل ذلك ا#فالم و الطباعة و البث المرئي و التجارة اOلكترونية 

ووسائل الترفية كتطبيقات الهاتف المحمول والرسوم المتحركة . كما 
يشمل البرنامج على تقنيات تصميم المواقع اOلكترونية و تطبيقاتها .

GE007

بكالوريوس 
العلوم (مع مرتبة 
الشرف) في اOدارة 
والممارسات البيئية

تعتبر التحديات البيئية من أهم التحديات التي تواجه الجنس البشري  -
حاليا وفي المستقبل وقد أعارت السلطات المسؤولة في سلطنة عمان 

أهمية فائقة لهذا الموضوع .

يزود هذا البرنامج الطلبة الدارسين بالمعلومات و المهارات االساسية  -
في إدارة شؤون البيئة وممارستها والتي تشمل عالقة االنسان مع البيئة 

،البيئة الصحية المستدامة ،التحديات البيئية ،تحليل ا#مور البيئية ، 
مصادر الطاقة المتجددة ، مصادر المياه ، جودة الهواء، التخلص وتدوير 
النفايات . يعتمد هذا البرنامج بصورة كبيرة على التطبيق والممارسة 

العلمية .

GE008

بكالوريس العلوم 
(مع مرتبة الشرف) 

في التخطيط 
الحضري واOقليمي 

يعتبر تخصص التخطيط الحضري واOقليمي كأحد التخصصات الحديثة  -
المتفرعة من تخصص الهندسة المعمارية ويهدف الى تزويد الدارسين 

بالمعلومات والمهارات الالزمة لتطوير بيئة مستدامة صحية ، مريحة 
،كفوءة وجذابة للجيل الجديد وا#جيال القادمة . يشمل البرنامج 

على دراسة تصميم المدن الحديثة ، تطوير الخدمات ، المدن الذكية ، 
التحديات البيئية ، تحليل الدالئل البيئية المواصالت واOستيطان البشري 
والتخطيط اOستراتيجي للمدن و خدماتها . يعتمد هذا البرنامج بصورة 

كبيرة على التطبيق والممارسة العلمية والعمل الميداني . 

GE009

بكالوريوس العلوم 
(مع مرتبة الشرف) 
في  علم الحاسب 

اxلي ل�عمال 

تحتاج كثير من القطاعات (الحكومية والخاصة ) الى أشخاص متمكنين  -
في تكنولوجيا المعلومات وبأخص في الحوسبة التجارية ، وهذا ال 

يعني أشخاص الذين يفهمون التكنولوجيا فحسب ، ولكن أيض' كيفية 
تطبيقها على تحديات العمل الحقيقية .

يشمل البرنامج على دراسة أساسيات علوم الكمبيوتر ، مع التركيز  -
بشكل خاص على تطبيق التقنيات المختلفة #حتياجات المؤسسات 
،كما يمكن أن يتضمن إكتساب المعرفة ا#ساسية للبرمجة ، وتطوير 

الشبكة ،و قواعد البيانات و أنظمة المعلومات ، وكذلك المهارات الفنية 
في معالجة البيانات الرسمية البرمجيات .

يعتمد هذا البرنامج بصورة كبيرة على إمتالك قاعدة صلبة من المعرفة  -
والتكنولوجيا المعلومات في جميع هذه المجاالت مع وجود مزيج 

مناسب من مهارات العمل التي تم إلقاؤها ، سوف يضعك في موقف 
قوي ل�دوار الحالية و الناشئة في الصناعة الرقمية . 
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اسم البرنامجرمز البرنامج 
الحد ا�دنى للتقدم 

للبرنامج
معلومات إضافية عن البرنامج

BA001

كتابة اللغة 
اOنجليزية 
اOحترافية

- النجاح في شهادة 
دبلوم التعليم العام أو 

ما يعادله 

- على الطالب 
المستجد التقدم 

Oمتحان تحديد 
المستوى في اللغة 

اOنجليزية والحاسوب 
والرياضيات.

- أو اجتياز الطالب 
Oمتحان التوفل بدرجة 

(500) أو امتحان ا#يلتس 
بدرجة (5.0)

أن الكتابة ا#نجليزية ا#حترافية هو تخصص مثالي للطلبة الذين يحبون الكتابة و يريدون اتقان 
انواع مختلفة من الكتابة. يدرس البرنامج الجوانب العملية في الكتابة الوظيفية في مختلف 

السياقات لتأهيل الطلبة للعمل في مجال النشر، والتحرير، والكتابة المهنية خاصة تلك 
المستخدمة في المؤسسات العامة و الخاصة ، من شركات وصحف وأذاعة وتلفزيون. سيدرس 

الطلبة في هذا التخصص موضوعات عدة منها البالغة واساليب االقناع الفعالة  في مجموعة من 
المقررات ، فبا#ضافة إلى دروس التخصص في الكتابة المهنية ، هنالك مقررات دراسية عامة و أخرى 

من قسمي الدراسات ا#نجليزية و الدراسات ا#عالمية .

BA002نجليزيOا#دب ا

ا#دب اOنجليزي مجال جميل للدراسة، يفتح للطالب آفاق واسعة في حياته ليدخلها، ويعني دراسة 
هذا التخصص في كافة جوانب ا#دب مثل النثر والقصة والشعر والرواية وتاريخ ا#دب من العصور 

القديمة مرور� بالعصور المتوسطة والحديثة.

BA003
اOذاعة 

والتلفزيون

يهدف تخصص اOذاعة والتلفزيون إلى تهيئة طلبة التخصص لشغل وظائف في مجاالت اOعالم 
المرئي والمسموع، وليكونوا قادرين على نقل الرسالة اOعالمية بكل مهنية واقتدار. يتدرب طلبة 
التخصص على إعداد وإنتاج البرامج بكافة أشكالها، كتابة وتحرير النصوص اOذاعية والتلفزيونية 

وإعداد النشرات اOخبارية. الوظائف المتاحة للطالب بعد تخرجه: مذيع، معد برامج، مخرج ، منتج، 
محرر أخبار، مصور ، مراسل ميداني، مصمم دعاية وإعالن مرئي، كتابة سيناريو وحوار 

BA004الصحافة
يتركز هذا التخصص على اOعالم المقروءتتمحور الدراسة من خالله على مهارة الكتابة وفنون 

الصياغة وكتابة ا#خبار والتقارير سواء للصحف ، المطبوعات، القنوات اOخبارية المتعددة.

BA005عالنOا

يدرس الطالب في هذا التخصص أسس اOعالن وصناعته ومهارات تصميم وكتابة االعالن، باOضافة 
إلى طرق التعبير والتسويق في العمل التجاري، حاملي الشهادة في هذا التخصص لديهم فرص 

ممتازة للعمل في قطاع اOعالن ، وأقسام العالقات في المؤسسات الحكومية والخاصة.

BA006العالقات العامة

يعتبر هذا التخصص عند بعض مؤسسات القطاع الحكومي وغالبية القطاع الخاص وسيلة 
استشارية يقدم النظرة المستقبلية Oستراتيجية المؤسسة، حيث يكون لهذا التخصص دور كبير 
في إبراز أي مؤسسة وإظهار الجانب المشرق لها. ويجب أن يتوفر في موظف العالقات العامة اOبداع 

والرغبة في التطور وعدم التقيد حيث يعتبر حلقة الوصل بين الجمهور والمؤسسة وهو الجهاز 
الفعال الذي يقوم بإبراز ما تقوم به المؤسسة من أنشطة وفعاليات كالمعارض والندوات واللقاءات 

وورش العمل وغيرها.

BA007

بكالوريوس 
اxداب في 

تصميم اOتصال 
المرئي 

يقدم في هذا البرنامج الفرصة للطالب ل�ستكشاف العالم المرئي حيث يقوم الذين يمارسون 
اOتصال المرئي  بالربط بين الكلمات الصور وا#فكار لتوصيل المعلومات يركز البرنامج على 

حل المشكالت في العالم الواقعي و التفكير اOبداعي المعاصر ، وطرق تصميم ، وتكنولوجيا 
الكمبيوتر في الصناعة ، والمهارات العملية .

أن الحصول على بكالورريوس/ الدبلوم لتصميم اOتصال المرئي يعد الطالب للكثير من فرص 
العمل الخاصة في مجال ا#عالم المعاصر وتصميم الشبكات .
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رمز 
البرنامج 

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

الساعات 
المعتمدة لدرجة 

الدبلوم

الساعات 
المعتمدة لدرجة 
الدبلوم المتقدم

الساعات 
المعتمدة لدرجة 

البكالوريوس

BC001علوم الحاسب ا�لي
ــان دبـــلـــوم  ــحـ ــتـ ــاح فــــي امـ ــجـ ــنـ الـ
يكون  أن  على  الــعــام  التعليم 
من ضمن المواد مادة الرياضيات 

البحتة أو الرياضيات التطبيقية

6696126

BC0026393123أنظمة المعلومات

BC012  123--هندسة البرمجيات

BC003المحاسبة

النجاح في دبلوم التعليم العام

6699129

BC0046393123تنمية الموارد البشرية

BC0056696129اللغة ا5نجليزية وآدابها

BC0066393123علوم مالية ومصرفية

BC0076393123إدارة ا9عمال

BC008129--الترجمة

BC009129--القانون

BC0106393123التجارة الدولية

BC0116393123التسويق

BC013 132--إقتصاد ا9عمال
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رمز 
البرنامج 

اسم البرنامج
الحد ا�دنى للتقدم 

للبرنامج
حسم التعادل

معلومات إضافية عن 
البرنامج

SU001
علوم الحاسوب والوسائط المتعددة

دبلوم وبكالوريوس

النجاح في امتحان شهادة 
دبلوم التعليم العام 

بمعدل ال يقل عن (50 ٪ أو 
ما يعادلها)

في حال تعادل مجموعة 
من الطلبة في 

المعدل العام يتم 
قبولهم جميع'

عــلــى الــطــالــب إجــتــيــاز 
ــامــج الــتــحــضــيــري  ــرن ــب ال
التأسيسية)  (الــســنــة 
بنجاح قبل اOلتحاق في 
ا#كــاديــمــي،  التخصص 
ويــــــدرس الــطــلــبــة في 
ــامــج الــتــحــضــيــري  ــرن ــب ال
ــة اOنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــغــ ــ ــل ــ (ال
والرياضيات والحاسوب)

SU002
علوم الحاسوب و هندسة الويب

دبلوم وبكالوريوس

SU003
الشبكات وقاعدة البيانات

دبلوم وبكالوريوس

SU004
إدارة ا#عمال (تقنية المعلومات)

دبلوم وبكالوريوس

SU005
الهندسة الكهربائية و الحاسب اxلي

دبلوم وبكالوريوس

النجاح في امتحان شهادة 
دبلوم التعليم العام 

بنسبة ال تقل عن (50 ٪ 
أو مايعادلها)، وحصول 

الطالب على تقدير (50 ٪ 
أو مايعادلها) على ا#قل 

في مادة الرياضيات البحتة 
والفيزياء و /او  الكيمياء

SU006
الهندسة الكيميائية
دبلوم وبكالوريوس

SU007

الهندسة الميكانيكية 
واOلكتروميكانيكية
دبلوم وبكالوريوس

SU008
الهندسة المدنية

دبلوم وبكالوريوس

SU009
المحاسبة

دبلوم وبكالوريوس

النجاح في امتحان شهادة 
دبلوم التعليم العام 

بمعدل ال يقل عن (50 ٪ أو 
ما يعادلها)

SU010
اOدارة

 دبلوم وبكالوريوس

SU011
    التسويق

 دبلوم وبكالوريوس

SU012
نظم المعلومات اOدارية  

  بكالوريوس فقط

SU013
ا#عمال والقانون التجاري 

  بكالوريوس فقط

SU015
اللغة اOنجليزية والترجمة

بكالوريوس فقط

www.su.edu.om :جامـــــعة صــــــحار                                          الموقع ا+لكتروني

Student Guide3.indd   157Student Guide3.indd   157 3/17/20   1:52 PM3/17/20   1:52 PM



158

رمز 
البرنامج 

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
حسم 
التعادل

معلومات إضافية عن 
البرنامج

SU016
تربية - لغة أنجليزية

بكالوريوس فقط

- أال يقل المعدل التنافسي العام الذي يقبل فيه 
الطالب عن آخر معدل تنافسي للطلبة المقبولين 

ضمن برنامج االبتعاث الداخلي في مركز القبول 
الموحد في العام الدراسي الذي يتم فيه تقديم 

الطلب.
 الحصول على نسبة 65 ٪ في اللغة العربية 

والتربية االسالمية
-   الحصول على درجة 90 ٪ فاكثر في اللغة 

االنجليزية.
-   ان ال يزيد العمر في 1 سبتمبر  عن 25 سنة

-   ان ال تزيد أقدمية شهادة دبلوم التعليم العام 
عن 3 سنوات

-   ان يكون الئق صحيا لمهنة التدريس بتقرير 
طبي معتمد -بعد إجتياز الطالب جميع 

اOشتراطات ، يتم قبول الطلبة على أعلى 
المعدالت.

-

على الطالب إجتياز 
البرنامج التحضيري 
(السنة التأسيسية) 

بنجاح  قبل اOلتحاق في 
التخصص ا#كاديمي، 
ويدرس الطلبة في 

البرنامج التحضيري(اللغة 
اOنجليزية والرياضيات 

والحاسوب

SU017
تربية – أحياء

بكالوريوس فقط

- أال يقل المعدل التنافسي العام الذي يقبل فيه 
الطالب عن آخر معدل تنافسي للطلبة المقبولين 

ضمن برنامج االبتعاث الداخلي في مركز القبول 
الموحد في العام الدراسي الذي يتم فيه تقديم 

الطلب.
الحصول على نسبة 75 ٪ في ثالث من المواد 

التالية: الرياضيات البحتة، الكيمياء، الفيزياء، 
االحياء.

-   الحصول على درجة 65 ٪ فاكثر في اللغة 
االنجليزية.

-   ان ال يزيد العمر في 1 سبتمبرعن 25 سنة
-   ان التزيد أقدمية شهادة دبلوم التعليم العام 

عن 3 سنوات
-   ان يكون الئق صحيا لمهنة التدريس بتقرير 

طبي معتمد
- اجتياز المقابلة الشخصية

-بعد إجتياز الطالب جميع اOشتراطات ، يتم قبول 
على الطالب إجتياز جزء الطلبة على أعلى المعدالت

من  البرنامج التحضيري  
بنجاح  سيقوم الطلبة 

بدراسة (الرياضيات 
والحاسوب) في الكلية

SU018
تربية – رياضيات

بكالوريوس فقط

- أال يقل المعدل التنافسي العام   الذي يقبل فيه 
الطالب عن آخر معدل تنافسي للطلبة المقبولين 

ضمن برنامج االبتعاث الداخلي في مركز القبول 
الموحد في العام الدراسي الذي يتم فيه تقديم 

الطلب.
  الحصول على نسبة 75  ٪ في ثالث من المواد 

التالية: الرياضيات البحتة، الكيمياء، الفيزياء، 
االحياء.

-   الحصول على درجة 65  ٪ فاكثر في اللغة 
االنجليزية.

-   ان ال يزيد العمر في 1 سبتمبر  عن 25 سنة
-   ان ال تزيد أقدمية شهادة دبلوم التعليم العام 

عن 3 سنوات
-   ان يكون الئق صحيا لمهنة التدريس بتقرير 

طبي معتمد
-بعد إجتياز الطالب جميع اOشتراطات ، يتم قبول 

الطلبة على أعلى المعدالت
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رمز 
البرنامج 

حسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
معلومات إضافية 

عن البرنامج

SU019
تربية - لغة عربية
بكالوريوس فقط

- أال يقل المعدل التنافسي العام  الذي 
يقبل فيه الطالب عن آخر معدل تنافسي 
للطلبة المقبولين ضمن برنامج االبتعاث 

الداخلي في مركز القبول الموحد في العام 
الدراسي الذي يتم فيه تقديم الطلب.

- الحصول على نسبة 75  ٪ في اللغة 
العربية.

-  الحصول على نسبة 65  ٪ في التربية 
اOسالمية، اللغة االنجليزية

- ان ال يزيد العمر في 1 سبتمبر عن 25 سنة
- ان ال تزيد أقدمية شهادة دبلوم التعليم 

العام عن 3 سنوات
- ان يكون الئق صحيا لمهنة التدريس 

بتقرير طبي معتمد
- اجتياز المقابلة الشخصية

 بعد إجتياز الطالب جميع   اOشتراطات ، يتم 
قبول الطلبة على أعلى المعدالت.

على الطالب إجتياز جزء من  
البرنامج التحضيري  بنجاح  

سيقوم الطلبة بدراسة 
(الرياضيات والحاسوب) في 

الكلية
 
 

SU020
اللغة العربية وآدابها 

بكالوريوس فقط
النجاح في امتحان شهادة دبلوم التعليم 

العام بنسبة ال تقل عن (50  ٪ أو مايعادلها)

في حال تعادل 
مجموعة من 

الطلبة في 
المعدل العام 
يتم قبولهم 

جميع'

SU021
التربية الرياضية

بكالوريوس فقط

- اال يقل المعدل العام للطالب عن آخر 
معدل للطلبة المقبولين ضمن برامج 

االبتعاث الداخلي في مركز القبول الموحد 
في العام الدراسي الذي تم فيه تقديم 

الطلب
- الحصول على نسبة 75 ٪ فأكثر في 

التربية الرياضية.
-الحصول على نسبة 65 ٪ فأكثر في اللغة 

العربية، اللغة االنجليزية.
- ان يكون الئق صحيا لمهنة التدريس 

بتقرير طبي معتمد
- ان ال تزيد أقدمية شهادة دبلوم التعليم 

العام عن 3 سنوات
- ان ال يزيد العمر في 1 سبتمبر عن 23 سنة

- اجتياز اختبار القدرات الرياضية والمقابلة
 بعد إجتياز الطالب جميع اOشتراطات ، يتم 

قبول الطلبة على أعلى المعدالت.

-

SU022
التربية الموسيقية
بكالوريوس فقط

- أال يقل المعدل التنافسي العام الذي يقبل 
فيه الطالب عن آخر معدل تنافسي للطلبة 

المقبولين ضمن برنامج االبتعاث الداخلي 
في مركز القبول الموحد في العام الدراسي 

الذي يتم فيه تقديم الطلب.
- الحصول على نسبة 75 ٪ فأكثر في 

التربية الموسيقية
- الحصول على نسبة 65 ٪ فأكثر في اللغة 

العربية ،اللغة االنجليزية. 
- ان يكون الئق صحيا لمهنة التدريس 

بتقرير طبي معتمد
- ان ال يزيد العمر في 1 سبتمبرعن 25 سنة
- ان ال تزيد أقدمية شهادة دبلوم التعليم 

العام عن 3 سنوات
- اجتياز اختبار المهارات الموسيقية 

والمقابلة
  بعد إجتياز الطالب جميع اOشتراطات ، يتم 

قبول الطلبة على أعلى المعدالت.

-
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مالحظات:
• يتم تحديد مستوى الطالب في برنامج الجامعة التحضيري بناًء على امتحان تحديد المستوى.
• الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد في برنامج الجامعة التحضيري مقسمة حسب اxتي:

• اللغة اOنجليزية: 771 ريال عماني.
• مادة الرياضيات SET: 97 ريال عماني. 

• مادة الحاسب اxلي IC3: 122.5 ريال عماني.
• توفر الجامعة للطلبة خدمات السكن والنقل واOعاشة.
• رسوم السكن (يتم مراجعة أو تعديل الرسوم سنوي').

رسوم السكن لكل عام نوع السكن
دراسي(فصليين دراسين)

478غرفة ثالثية

710غرفة ثنائية

1342غرفة مفردة

• رسوم النقل (يتم مراجعة أو تعديل الرسوم سنوي'):
• النقل االسبوعي: 182 ريال عماني للعام الدراسي الواحد (فصلين دراسيين)

• النقل اليومي حسب الوالية والقرية التي يقيم فيها الطالب
• اذا كان الطالب يدرس على نفقته الخاصة فإنه يدفع رسوم تسجيل وتأمين من أجل حجز مقعد بالجامعة.

• رسوم تسجيل: 50 ريال عماني تدفع لمره واحدة وغير مسترده
• تأمينات مسترده: 100 ريال عماني (تسترد عند التخرج)

رمز 
البرنامج 

الحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
حسم

 التعادل
معلومات إضافية عن البرنامج

SU023

بكالوريوس اxداب 
في اللغة االنجليزية 

وادابها
بكالوريوس

النجاح في امتحان شهادة دبلوم التعليم 
العام بمعدل ال يقل عن (50 %)

في حال تعادل 
مجموعة من 

الطلبة في 
المعدل العام 
يتم قبولهم 

جميعا

على الطالب إجتياز البرنامج 
التحضيري (السنة التأسيسية) 

بنجاح قبل االلتحاق في التخصص 
ا#كاديمي ، ويدرس الطلبة 

في البرنامج التحضيري (اللغة 
اOنجليزية والرياضيات والحاسوب.

SU024
القانون

بكالوريوس فقط

النجاح في امتحان شهادة دبلوم التعليم 
العام بنسبة ال تقل عن (50 ٪ أو مايعادلها) 

والحصول على نسبة التقل عن (65 ٪ أو 
مايعادلها) في مادة اللغة العربية، ويمكن 
استثناء الطلبة الغير حاصلين على معدل 
(65 ٪ أو مايعادلها) في مادة اللغة العربية 

في دبلوم التعليم العام شريطة دراسة 
مقررات اضافية في تخصص اللغة العربية 

وآدابها خالل السنة الدراسية االولى من 
االلتحاق بالبرنامج      

على الطالب إجتياز جزء من  
البرنامج التحضيري (السنة 

التأسيسية   بدون اللغة 
االنجليزية) بنجاح  ، واجتياز 

المقابلة الشخصية قبل االلتحاق 
بالتخصص واحضار خطاب تزكية 
وشهادة عدم محكومية وبراءة 

ذمة من شرطة عمان السلطانية

SU025
هندسة العمليات 
المعدنية والمواد

دبلوم وبكالوريوس

النجاح في امتحان شهادة دبلوم التعليم 
العام بمعدل ال يقل عن (50 ٪ أو ما 

يعادلها))، وحصول الطالب على تقدير 
(50 ٪ أو ما يعادلها)) على ا#قل في مادة 
الرياضيات البحتة والفيزياء و/ أو الكيمياء

على الطالب إجتياز البرنامج 
التحضيري (السنة التأسيسية) 

بنجاح قبل االلتحاق في التخصص 
ا#كاديمي ، ويدرس الطلبة 

في البرنامج التحضيري (اللغة 
اOنجليزية والرياضيات والحاسوب)
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معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

UN001علوم حاسوب

-الحصول على معدل عام (65 ٪ على 
ا#قل

 في المواد التى درسها الطالب.

المتكافؤون 
يقبلوا

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف 
تقريبا

 (عدد الساعات المعتمدة 135 ساعة معتمدة)
- دبلوم لمدة ثالث سنوات ونصف

(عدد الساعات المعتمدة 72 ساعة معتمدة)
UN002الرياضيات

UN003حصاءOا

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف
 (عدد الساعات المعتمدة 135 ساعة معتمدة)

- دبلوم لمدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات المعتمدة 73 ساعة معتمدة)

UN004الفيزياء

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف
 (عدد الساعات المعتمدة 135 ساعة معتمدة)

- دبلوم لمدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات المعتمدة 72 ساعة معتمدة)

UN005تربية في الحاسوب @
وفقا للشروط المعتمدة من التعليم 

العالي
- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف

(عدد الساعات المعتمدة 135 ساعة معتمدة)
UN006تربية في الفيزياء @ 

UN007التقنية الحيوية

الحصول على معدل عام (65 ٪) 
ــل فــي الــمــواد الــتــى درســهــا  عــلــى ا#قـ

الطالب.

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف
 (عدد الساعات المعتمدة 137 ساعة معتمدة)

- دبلوم لمدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات المعتمدة 73 ساعة معتمدة)

UN008الكيمياء 

-بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف 
تقريبا

(عدد الساعات المعتمدة 136 ساعة معتمدة)

دبلوم لمدة ثالث سنوات ونصف تقريبا
(عدد الساعات المعتمدة 73 ساعة معتمدة)

UN009تربية في الكيمياء @
وفقا للشروط المعتمدة من التعليم 

العالي

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات المعتمدة 135 ساعة معتمدة)

UN010تربية في ا#حياء @
- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف

(عدد الساعات المعتمدة 135 ساعة معتمدة)

UN011اللغة العربية

-الحصول على معدل عام ( 65 ٪) على 
ا#قل في المواد التى درسها الطالب.

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف 
تقريبا

 (عدد الساعات المعتمدة 130 ساعة معتمدة)
- دبلوم لمدة ثالث سنوات و نصف تقريبا

(عدد الساعات المعتمدة 72 ساعة معتمدة)

UN012
اللغة اOنجليزية 

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف والترجمة
تقريبا

 (عدد الساعات المعتمدة 132 ساعة معتمدة)
- دبلوم لمدة ثالث سنوات و نصف تقريبا

(عدد الساعات المعتمدة 72 ساعة معتمدة)

UN013
اللغة الفرنسية 

والترجمة

UN014
  اللغة ا#لمانية 

والترجمة

مالحظات: يشترط في التخصصات المقرونة بـ (@) اللياقة الصحية.
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معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

UN015تربية في اللغة العربية
وفقا للشروط المعتمدة من التعليم 

العالي

المتكافؤون 
يقبلوا

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات ونصف
(عدد الساعات المعتمدة 130 ساعة معتمدة)

UN016
تربية في اللغة 

اOنجليزية
وفقا للشروط المعتمدة من التعليم 

العالي
- بكالوريوس لمدة خمس سنوات ونصف

(عدد الساعات المعتمدة 132 ساعة معتمدة)

UN017
 الهندسة الكيميائية 

و البتروكيميائية

الحصول على معدل عام (65 ٪)  
 على ا#قل في المواد التى درسها 

الطالب.

- بكالوريوس لمدة ست سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 153 ساعة معتمدة)

 - دبلوم لمدة أربع سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 88 ساعة معتمدة)

UN018هندسة علم العمارة

- بكالوريوس لمدة ست سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 160 ساعة معتمدة)

- دبلوم لمدة أربع سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 90 ساعة معتمدة)

UN019الهندسة الكهربائية

- بكالوريوس لمدة ست سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 148 ساعة معتمدة)

- دبلوم لمدة أربع سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 88 ساعة معتمدة)

UN020بكالوريوس لمدة ست  سنواتهندسة الحاسوب -
(عدد الساعات المعتمدة 148 ساعة معتمدة)

    - دبلوم لمدة أربع سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 88 ساعة معتمدة) UN021الهندسة المدنية 

UN022
هندسة التصميم الداخلي 

و الديكور

- بكالوريوس لمدة ست سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 148 ساعة معتمدة)

- دبلوم لمدة أربع سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 90 ساعة معتمدة)

UN023الهندسة البيئية

- بكالوريوس لمدة ست سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 148 ساعة معتمدة)

- دبلوم لمدة أربع سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 89 ساعة معتمدة)

UN024  بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصفإدارة ا#عمال -
(عدد الساعات المعتمدة 130 ساعة معتمدة)

- دبلوم لمدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات المعتمدة 73 ساعة معتمدة) UN025المحاسبة

UN026التسويق

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات المعتمدة 130 ساعة معتمدة)

- دبلوم لمدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات المعتمدة 72 ساعة معتمدة)

UN027
إدارة المشاريع 

الترفيهية
- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف

(عدد الساعات المعتمدة 130 ساعة معتمدة)
- دبلوم لمدة ثالث سنوات ونصف

(عدد الساعات المعتمدة 73 ساعة معتمدة)

UN028نظم معلومات

UN029التجارة الدولية والمالية

مالحظات: يشترط في التخصصات المقرونة بـ (@) اللياقة الصحية.
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مالحظات: يشترط في التخصصات المقرونة بـ (@) اللياقة الصحية.
يشترط اجتياز إمتحان القدرات في تخصص التربية الفنية.

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

UN030الصيدلة @
- الحصول على معدل عام  (65 ٪) على 

ا#قل
 في المواد التى درسها الطالب.

- بكالوريوس لمدة ست سنوات تقريبا
(عدد الساعات المعتمدة 149 ساعة معتمدة)

- دبلوم لمدة أربع سنوات 
(عدد الساعات المعتمدة 96 ساعة معتمدة)

UN031التمريض @

- بكالوريوس لمدة ست سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 152 ساعةمعتمدة)

- دبلوم لمدة أربع سنوات
(عدد الساعات المعتمدة 96 ساعةمعتمدة)

UN032تربية في الرياضيات@

وفقا للشروط المعتمدة من التعليم 
العالي

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات المعتمدة 135 ساعة معتمدة)

UN040
@ التربية 

معلم مجال أول
- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف

(عدد الساعات المعتمدة 132 ساعة معتمدة)

UN041
@ التربية 

معلم مجال ثاني
- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف

(عدد الساعات المعتمدة 131 ساعة معتمدة)

UN033
@ تربية في التربية 

وفقا للشروط المعتمدة من التعليم الخاصة
العالي

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات المعتمدة 132 ساعة معتمدة)

UN034
@ تربية في رياض 

ا#طفال
- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف

(عدد الساعات المعتمدة 133 ساعة معتمدة)

UN035التربية الفنية @
وفقا للشروط المعتمدة من التعليم 

العالي
- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف

(عدد الساعات المعتمدة 132 ساعة معتمدة)
UN036الفنون الجميلة

دراسة المواد التالية (اللغة العربية ،الغة 
اOنجليزية والفنون التشكيلية) والحصول 

على  (65 ٪) في كل منهما

UN037
تصميم الويب وأمن 

المعلومات

- الحصول على معدل عام  (65 ٪) على 
ا#قل في المواد التى درسها الطالب.

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات المعتمدة 130 ساعة معتمدة)

- دبلوم لمدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات المعتمدة 73 ساعة معتمدة)

UN038إدارة العمليات
- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف

(عدد الساعات المعتمدة 130 ساعة معتمدة)

UN039قتصاد والماليةOا

- بكالوريوس لمدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات المعتمدة 130 ساعة معتمدة)

- دبلوم لمدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات المعتمدة 73 ساعة معتمدة)
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رمز 
البرنامج 

حسمالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج
معلومات إضافية عن البرنامج التعادل

ZH001إدارة ا#عمال

ــادة دبـــلـــوم  ــهــ ــاح فــــي شــ ــنـــجـ الـ
الــتــعــلــيــم الـــعـــام أو مـــا يــعــادلــه 

بمعدل عام ال يقل عن (50 ٪ ) .

-

تمنح الطالبة :- -
درجة الدبلوم بعد إكمال 60 ساعه  -

معتمدة .
إكمال  - بعد  الــبــكــالــوريــوس  درجـــة 

120 ساعة معتمدة .

ZH002محاسبة

ZH003نجليزية وآدابهاOاللغة ا

ZH004علوم مالية ومصرفية

ZH005التصميم الجرافيكي

ZH006علوم الحاسوب

ــادة دبـــلـــوم  ــهــ ــاح فــــي شــ ــنـــجـ الـ
الــتــعــلــيــم الـــعـــام أو مـــا يــعــادلــه 

بمعدل عام ال يقل عن (50 ٪ ).
الحصول على (50 ٪ ) في المواد 

التالية:
الرياضيات البحتة - الفيزياء

ZH007نجليزية والترجمةOاللغة ا
ــادة دبـــلـــوم  ــهــ ــاح فــــي شــ ــنـــجـ الـ
الــتــعــلــيــم الـــعـــام أو مـــا يــعــادلــه 

بمعدل عام ال يقل عن (50 ٪ )

تمنح الطالبة :- -
إكمال  - بعد  الــبــكــالــوريــوس  درجـــة 

120 ساعه معتمدة.
فـــي درجـــة  -  ٪  70 عــلــى  ــحــصــول  ال

دبلوم اللغة اOنجليزية وآدابها. 

ZH008علم هندسة البرمجيات

ــادة دبـــلـــوم  ــهــ ــاح فــــي شــ ــنـــجـ الـ
الــتــعــلــيــم الـــعـــام أو مـــا يــعــادلــه 

بمعدل عام ال يقل عن (50 ٪ ) .
الحصول على (50 ٪ ) في المواد 

التالية:
الرياضيات البحتة - الفيزياء

تمنح الطالبة :- -
إكمال  - بعد  الــبــكــالــوريــوس  درجـــة 

120 ساعه معتمدة.

ZH009الحقوق
ــادة دبـــلـــوم  ــهــ ــاح فــــي شــ ــنـــجـ الـ
الــتــعــلــيــم الـــعـــام أو مـــا يــعــادلــه 

بمعدل عام ال يقل عن (50 ٪ )

تمنح الطالبة :- -
إكمال  - بعد  الــبــكــالــوريــوس  درجـــة 

126 ساعه معتمدة.

ZH010التصميم الداخلي

ــادة دبـــلـــوم  ــهــ ــاح فــــي شــ ــنـــجـ الـ
الــتــعــلــيــم الـــعـــام أو مـــا يــعــادلــه 

بمعدل عام ال يقل عن (50 ٪ )
- امتحان مهارات فنية وابداعية

تمنح الطالبة :- -
إكمال  - بعد  الــبــكــالــوريــوس  درجـــة 

120 ساعه معتمدة.
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رمز 
البرنامج 

اسم البرنامج
الحد ا�دنى للتقدم 

للبرنامج
حسم

 التعادل
معلومات إضافية عن البرنامج

NT001طب عام

الحصول على  -
معدل (80 ٪) كحد 

أدنى في مادتي 
(الكيمياء-االحياء)

 النجاح في مادة  -
اللغة اOنجليزية  

- -

البرنامج التأسيسي العام لمدة سنة ونصف  -
(يمكن اOعفاء منه كلي' أو جزئي' حسب النتيجة 

المحرزة في اختبار تحديد المستوى بالجامعة 
الوطنية).

البرنامج يدرس في 6 سنوات. -

- (MD Medicine) دكتور في الطب العام 

 لغة التدريس هي اللغة اOنجليزية. -

NT002 بكالوريوس صيدلة

الحصول على  -
معدل (65 ٪) كحد 

أدنى في مادتي 
(الكيمياء-االحياء)

النجاح في مادة  -
اللغة اOنجليزية

البرنامج التأسيسي العام لمدة سنة ونصف  -
(يمكن اOعفاء منه كلي' أو جزئي' حسب النتيجة 

المحرزة في اختبار تحديد المستوى بالجامعة 
الوطنية).

 البرنامج يدرس في 4 سنوات. -

- (B.Pharm) بكالوريوس الصيدلة 

لغة التدريس هي اللغة اOنجليزية. -

NT003
بكالوريوس هندسة في 

الهندسة المدنية

النجاح في مادة  -
اللغة اOنجليزية

النجاح في شهادة  -
دبلوم التعليم 

العام بتقدير ال يقل 
عن (65٪) في المواد 

التالية:
 الفيزياء أو الكيمياء  -

/ المقررات الصناعية 
أو التقنية المعادلة 

لها الرياضيات 
البحتة أو الرياضيات 

التطبيقية

- -

البرنامج التأسيسي العام لمدة سنة واحدة  -
ويمكن اOعفاء منه كلي' أو جزئي' حسب 

النتيجة المحرزة في اختبار تحديد المستوى 
بالجامعة الوطنية.

 البرنامج يدرس في 4 سنوات. -

 البرنامج مطروح بنظام التفرغ الكامل / التفرغ  -
الجزئي / التفرغ الجزئي الخاص.

-   BEng  جميع برامج بكالوريوس الهندسة 
متوافقة مع متطلبات مجلس اOعتماد 

. ABET  ا#كاديمي للهندسة والتكنولوجيا

بكالوريوس علوم بمرتبة الشرف (مسح  -
الكميات وادارة التكاليف) متوافق مع متطلبات 

المعهد الملكي للمساحين القانونيين 
( RICS)

 لغة التدريس هي اللغة اOنجليزية. -

NT005
بكالوريوس علوم مسح 
الكميات وإدارة التكاليف

NT006
بكالوريوس هندسة  في 

هندسة الكمبيوتر

NT015
بكالوريوس هندسة في 

الهندسة
الميكانيكية

NT008
بكالوريوس هندسة في 

هندسة الطاقة الكهربائية

NT009
بكالوريوس هندسة  في 

الهندسة اOلكترونية 
واOتصاالت
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رمز
 البرنامج 

الحد ا�دنى للتقدماسم البرنامج
 للبرنامج

حسم
التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

NT010
بكالوريوس هندسة 

في هندسة المعالجة 
والصيانة

النجاح في مادة اللغة  -
اOنجليزية  

 النجاح في شهادة  -
دبلوم التعليم العام 
او ما يعادلها بتقدير 
ال يقل عن ( 65٪) في 

المواد التالية:
الكيمياء. -
 الرياضيات البحتة أو  -

الرياضيات التطبيقية.
المقررات الصناعية أو  -

التقنية المعادلة لها.

- -

البرنامج التأسيسي العام لمدة سنة  -
واحدة ويمكن اOعفاء منه كلي' أو جزئي' 

حسب النتيجة المحرزة في اختبار تحديد 
المستوى بالجامعة الوطنية.

 البرنامج يدرس في 4 سنوات. -
 البرنامج مطروح بنظام التفرغ الكامل /  -

التفرغ الجزئي / التفرغ الجزئي الخاص.
-   BEng  جميع برامج بكالوريوس الهندسة 

متوافقة مع متطلبات مجلس اOعتماد 
ا#كاديمي للهندسة والتكنولوجيا  

. ABET

بكالوريوس علوم بمرتبة الشرف مسح  -
الكميات وادارة التكاليف متوافق مع 

متطلبات المعهد الملكي للمساحين 
( RICS) القانونيين

 لغة التدريس هي اللغة اOنجليزية. -

NT011
بكالوريوس هندسة 

في الهندسة 
الكيميائية

NT012

بكالوريوس علوم 
(بمرتبة الشرف) في 

إدارة تقنية المعلومات 
ل�عمال التجارية

 النجاح في مادة اللغة  -
اOنجليزية .

 الرياضيات البحتة أو  -
الرياضيات التطبيقية.

- -

برنامج بكالوريوس علوم (بمرتبة الشرف)  -
في إدارة تقنية المعلومات ل�عمال التجارية 

(ITMB)مطروح باالنتساب إلى جامعة 
جالسكو كالدونيان  (GCU) اسكتلندا ، 

المملكة المتحدة.

 لغة التدريس هي اللغة اOنجليزية. -

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج 

GU001
بكالوريوس العلوم في 
علوم ا#رض التطبيقية

النجاح في دبلوم التعليم  -
العام والحصول على:

(65 ٪) في الرياضيات البحتة  -

(65 ٪) في اللغة اOنجليزية -

(50 ٪)  في الفيزياء و الكيمياء -

يركز برنامج علوم ا#رض التطبيقية على ثالثة مجاالت ذات أهمية 
أساسية للبشرية: الطاقة، المياه والثروات المعدنية. ويكتسب 
طالب البرنامج الخبرات والمعارف الالزمة لدراسة صفائح القشرة 
ا#رضية وأماكن الثروات الخام، وتحديد منشأ وبنية المتحجرات 

والترسبات المعدنية وخصائص المواد الطبيعية، وتحديد 
المعادن، وكذلك لدراسة عمر ا#رض وتطور بنيتها، ويشمل 

البرنامج عن تقصي المياه الجوفية واقتراح الحلول لتأمين موارد 
للمياه.

GU002
بكالوريوس العلوم 

في علوم الحاسب االلي

النجاح في دبلوم التعليم  -
العام والحصول على:

(65 ٪) في الرياضيات البحتة -

(65 ٪) في اللغة اOنجليزية -

يهتم بكالوريوس علوم الحاسب اxلي بالجوانب العلمية والعملية 
لمعالجة المعلومات والحوسبة. ويدرس طلبة هذا التخصص 

ا#سس النظرية للحاسب اxلي، إضافة إلى تصميم وتطوير 
تطبيقات الحاسوب المستقلة وتطبييقات االنترنت و تطبييقات 

الهواتف الذكية. ويركز البرنامج على التفاعل بين المعلوماتية 
والهندسة واOتصاالت والتكنولوجيا

GU003

بكالوريوس العلوم 
في تخطيط المدن 

والتصميم المعماري

النجاح في دبلوم التعليم  -
العام والحصول على:

(65 ٪) في الرياضيات البحتة أو  -
التطبيقية

(65 ٪) في اللغة اOنجليزية -

يركز برنامج تخطيط المدن و التصميم المعماري على إنشاء 
مجتمعات صحية من الناحية البيئية. يتم في هذا البرنامج التركيز 

بشكل متساوي على تخطيط المدن وعلى التصميم المعماري. 
يجمع البرنامج بين العموم الواسع والتفصيل، بين التجريد 

والتلخيص، وبين النظرية والممارسة.

www.nu.edu.om :تابع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا                    الموقع ا+لكتروني
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رمز
معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج البرنامج 

GU004
بكالوريوس الهندسة 
في الهندسة البيئية

النجاح في دبلوم التعليم  -
العام والحصول على:

(65٪) في الرياضيات البحتة  -

(65٪)  في اللغة اOنجليزية -

(65٪)   في الفيزياء و الكيمياء -

تقدم درجة البكالوريوس في الهندسة البيئية للطالب على تقديم  -
أساليب عملية ومعمقة الكتساب معرفة واسعة في العلوم الطبيعية 

المطلوبة واستخدامها العملي، مع التركيز على مفهوم التلوث 
وتصميم التقنيات والعمليات من أجل تشغيل ومراقبة وتحسين 

الموارد. يقوم البرنامج بإعداد الخريجين لمواجهة التحديات البيئية 
المحلية والدولية على حد سواء. وتتضمن الدورات ا#نشطة الصفية 
والواجبات ودراسات الحالة والمشاريع ذات التركيز القوي في الصناعة 

وتوجه نحو حل مشكالت العالم الحقيقي

GU005

بكالوريوس الهندسة 
في الهندسة 

الميكانيكية

النجاح في دبلوم التعليم  -
العام والحصول على:

(65٪)  في الرياضيات البحتة  -

(65٪)  في اللغة اOنجليزية -

(65٪)  في الفيزياء و الكيمياء -

تقدم درجة البكالوريوس الهندسة في الهندسة الميكانيكية للطالب  -
طرقا عملية ومتكاملة للحصول على معرفة واسعة في العلوم 

الطبيعية المطلوبة واستخدامها العملي ، مع التركيز على تصميم 
الماكينات ، والبناء ، باOضافة إلى عمليات التصنيع. يركز البرنامج 

على التحديات الحالية للهندسة الميكانيكية في مجاالت التصميم 
والتصنيع المتزامن ، الذكاء االصطناعي والتنقل المستدام. وبالتالي ، 

تطوير قدرة الطالب على تصميم اxالت أو ا#جهزة أو البرامج أو العمليات 
وفقا للمتطلبات المحددة. 

GU006
بكالوريوس الهندسة 
في هندسة العمليات

النجاح في دبلوم التعليم  -
العام والحصول على:

(65٪) في الرياضيات البحتة  -

(65٪)  في اللغة اOنجليزية -

(65٪)   في الفيزياء و الكيمياء -

يركز بكالوريوس الهندسة في هندسة العمليات في جيوتك على  -
المعرفة باOضافة إلى تطوير الكفاءات التطبيقية المطلوبة للمحاكاة، 

والمعدات والتصميم النباتي لمعظم عمليات التصنيع مثل العمليات 
الكيميائية والكيميائية الحيوية والبترولية والبتروكيماوية والنفايات 

السائلة. يحصل خريجو البرنامج على تعليم متعدد التخصصات ، 
مما يمكنهم من تطوير عمليات صناعية اقتصادية لعمل مجموعة 

واسعة من المنتجات التي يعتمد عليها المجتمع الحديث ، بما في ذلك 
العمليات البترولية ، ومنتجات الوقود ، وا#غذية ، والمشروبات ، وا#لياف 
الصناعية ، وا#دوية ، والكيماويات ، واللدائن ، والطاقة والمياه النظيفة 

ومعالجة النفايات

GU007

بكالوريوس العلوم في 
ادارة ا#عمال الدولية 

والخدمات

النجاح في دبلوم التعليم  -
العام والحصول على:

(65٪)  في الرياضيات البحتة أو  -
التطبيقية

(65٪)  في اللغة اOنجليزية -

النجاح في دبلوم التعليم  -
العام والحصول على:

(65٪)  في الرياضيات البحتة أو  -
التطبيقية

(65٪)  في اللغة اOنجليزية -

تم تصميم بكالوريوس العلوم في إدارة ا#عمال الدولية والخدمات في  -
الجامعة ا#لمانية للتكنولوجيا في عمان، لتلبية احتياجات السلطنة 

والمنطقة، ويركز هذا البرنامج على اثنين من قطاعات الخدمات 
االستراتيجية في سلطنة عمان، وتحديدا قطاع ا#عمال وقطاع السياحة. 

يعتبر قطاع السياحة في الوقت الحالي واحد من أكبر القطاعات في 
العالم، حيث يبلغ نسبة 6 ٪ من صادرات العالم. لذلك، يعمل هذا 
البرنامج على تأهيل الطلبة بالمعارف والخبرات والتركيز على هذا 

القطاع الحيوي، كما يعتبر قطاع السياحة من القطاعات المساهمة في 
تحقيق االستدامة، من خالل تعزيز المهارات والمعارف الالزمة لنمو هذا 
القطاع بدون أن يكونلالستثمار السياحي أثر ضار على البيئة والتراث 

والثقافة والعادات والتقاليد، بل يعمل على إثرائهم

GU008
بكالوريوس العلوم في 

الخدمات اللوجيستية

يهتم برنامج اللوجستية بإدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات  -
والموارد ا#خرى كالمنتجات الخدمات وغيرها من منطقة اOنتاج إلى 

منطقة االستهالك. و قد تم تصميم البرنامح لتطوير مهارات ومعارف 
الطالب في اOدارة اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد حيث يكتسب 

الطالب المهارات الالزمة لتحليل وتصميم وإدارة الحلول المبتكرة 
والمعقدة في مجال الخدمات اللوجستية، ومشاكل سلسلة التوريد

مالحظات
• ُيمكــن للطلبــة الدراســين بالجامعــة ا#لمانيــة للتكنولوجيــا فــي عمــان االســتفادة مــن الخدمــات الســكنية المتوفــرة 

للطلبــة اOنــاث و الذكــور بالحــرم الجامعــي، حيــث يصــل إجمالــي ا#ســرة المتوفــرة إلــى مــا يفــوق 650 ســرير.
• تقــع الســكنات المخصصــة ل�نــاث داخــل الحــرم الجامعــي علــى بعــد دقيقتين ســير� علــى ا#قدام من المبنى الرئيســي، 
أمــا الســكنات المخصصــة للذكــور فتوجــد خــارج الحــرم الجامعــي وتبعــد خمــس دقائــق ســير� علــى ا#قــدام. و تضــم 
الســكنات غرفــ' فرديــة و ثالثيــة و رباعيــة و كذلــك شــققا ثالثيــة تحــت إشــراف مشــرفات الســكنات و ممرضــة طــوال أيــام 

ا#ســبوع فــي جــو مــن ا#مــان و الســالمة. 
www.oes-properties.com للمزيد من التفاصيل يمكنكم مراجعة الموقع •
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رمز 
معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج 

NC001

بكالوريوس  الهندسة 
بمرتبة الشرف في 

الهندسة  الميكانيكية 
(السيارات) 

النجاح في دبلوم التعليم العام   -

النجاح في المواد التالية : -

الرياضيات البحتة -

الفيزياء -

الكيمياء -

اللغة اOنجليزية -

لغة الدراسة : اللغة اOنجليزية  -

اOرتباط ا#كاديمي: جامعة بهانج الماليزية -

مدة البرنامج 4 سنوات للتخصص -

مدة الدراسة للبرنامج التأسيسي عام أكاديمي  -
واحد

رمز 
البرنامج 

معلومات إضافية عن البرنامجالحد ا�دنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامج

MU001 الهندسة الكيميائية

-  معدل عام بتقدير ال يقل عن (75 ٪)
- معدل ال يقل عن (80 ٪) في اللغة 

اOنجليزية 
- معدل ال يقل عن (75 ٪) في الكيمياء

- معدل ال يقل عن (75 ٪) في الرياضيات 
البحتة

لغة الدراسة : اللغة اOنجليزية  -

المملكة  -  ) أستون  جامعة  ا#كــاديــمــي:  اOرتــبــاط 
المتحدة)

على  - يعتمد  التأسيسي  للبرنامج  الدراسة  مدة 
مستوى الطالب

مدة الدراسة للبرنامج ا#كاديمي: (4) سنوات
اجتياز البرنامج التأسيسي  -

MU002
الخدمات اللوجستية 

وإدارة سلسلة 
التموين

معدل عام بتقدير ال يقل عن (75 ٪)
 معدل ال يقل عن (80 ٪) في اللغة 

اOنجليزية
معدل ال يقل عن (75 ٪) في الرياضيات 

البحتة أو التطبيقية MU003المحاسبة ل�دارة

www.muscatuniversity.edu.om  :جامعة مسقط                         الموقع ا+لكتروني

www.ncat.edu.om   :الكلية الوطنية لتقنية السيارات                       الموقع ا+لكتروني
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الفاكسالهاتفالموقع ا0لكترونيالمؤسسةالموقع

www.squ.edu.om2414180724413861جامعة السلطان قابوس الخوض

www.mtc.edu.om2209111122091370الكلية العسكرية التقنيةمرتفعات المطار

www.css.edu.omكلية العلوم الشرعيةالخوير
24393950
24393888
24393822

24393801

المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي

www.cas.edu.om2687620226877026كلية التربية بالرستاقالرستاق

www.cas.edu.om2205690022057001كلية العلوم التطبيقية بصحارصحار

www.cas.edu.om2543183325431102كلية العلوم التطبيقية  بنزوىنزوى

www.cas.edu.om2569015925691696كلية العلوم التطبيقية  بعبرىعبري

www.cas.edu.om2554415025544751كلية العلوم التطبيقية بصورصور

www.cas.edu.om2322661123225620كلية العلوم التطبيقية بصاللةصاللة

www.mohe.gov.om2434090024340774دائرة البعثات الخارجيةمرتفعات المطار

www.mohe.gov.om2434090024340815دائرة البعثات الداخليةمرتفعات المطار

المؤسسات التابعة لوزارة القوى العاملة

www.hct.edu.om2447362224478401الكلية التقنية العليامسقط

www.act.edu.om2687133326869257الكلية التقنية (المصنعة)المصنعة

www.ctshinas.edu.om2685281126747426الكلية التقنية (شناص)شناص

www.nct.edu.om2544655525431020الكلية التقنية (نزوى)نزوى

www.ict.edu.om2558780025549020الكلية التقنية (إبراء)إبراء

www.sct.edu.om/web2322340123226267الكلية التقنية (صاللة)صاللة

www.ibrict.edu.om2569066425689723الكلية التقنية (عبري)عبري

www.manpower.gov.om24556509الكلية المهنية بالسيبالحيل الشمالية
 24535722
24540964

www.manpower.gov.om2685418826854163الكلية المهنية بصحمبطحاء ا#شخر

www.manpower.gov.om2568928625689321الكلية المهنية بعبريالرايبة

www.manpower.gov.om2553000325540162الكلية المهنية بصورالمرتفعة

www.manpower.gov.om2674769126747725الكلية المهنية بشناصالعقر

عناوين مؤسسات التعليم العالي 
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الفاكسالهاتفالموقع ا0لكترونيالمؤسسةالموقع

www.manpower.gov.om2566113425657305الكلية المهنية بالبريميالعقد

عباسة
الكلية المهنية للعلوم البحرية 

بالخابورة
www.manpower.gov.om2680193726801939

www.manpower.gov.om2321961523221016الكلية المهنية بصاللةريسوت

كلية ُعمان للعلوم الصحية

www.moh.gov.omكلية العلوم الصحيةالوطية
24560085
24560384محول 1103

www.moh.gov.om2456403524564042الصيدلةالوطية

www.moh.gov.omالتمريض - فرع مسقطالوطية
24564112
24565879محول 2100

www.moh.gov.om2687718126772557التمريض - فرع الرستاقالرستاق

www.moh.gov.om2684059226841811التمريض - فرع شمال الباطنةصحار

www.moh.gov.om2521185325211910التمريض - فرع الداخليةنزوى

www.moh.gov.om2569615325696154التمريض - فرع الظاهرةالظاهرة

www.moh.gov.om2557007525570076التمريض - فرع شمال الشرقيةإبراء

www.moh.gov.om2554390225544263التمريض - فرع جنوب الشرقيةصور

www.moh.gov.om2321678323216049التمريض - فرع ظفارصاللة

www.ohimi.net24563957 24561747إدارة المعلومات الصحية مسقط

المؤسسة التابعة للبنك المركزي العماني

www.cbfs.edu.omكلية الدراسات المصرفية والماليةبوشر
22059716
22059718
22059725

22059991
22059992
22059993

مؤسسات التعليم العالي الخاصة

www.su.edu.om2685010026720102جامعة صحارصحار

www.majancollege.edu.omكلية مجان الجامعيةروي
24730409
24730423
24730424

24730490

www.nu.edu.omالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيابوشر
24250419
24250418
24250420 

24504820

www.zcw.edu.om2451288824511193كلية الزهراء للبناتمرتفعات المطار

www.mazcol.edu.om2451333324513346كلية مزونمرتفعات المطار

تابع عناوين مؤسسات التعليم العالي 
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الفاكسالهاتفالموقع ا0لكترونيالمؤسسةالموقع

www.suc.edu.om2556555525565551كلية صور الجامعيةصور

www.mec.edu.om2453140024446028كلية الشرق ا#وسطالرسيل

www.buc.edu.om2565766625657600كلية البريمي الجامعيةالبريمي

www.scd.edu.om2451323224513213الكلية العلمية للتصميممرتفعات المطار

www.mcbs.edu.omالكلية الحديثة للتجارة والعلومبوشر
24583540
24583543

24583584

www.otc.edu.omكلية عمان للسياحةمرتفعات المطار
24512346
24512345

24512349

www.omancollege.edu.omكلية عمان ل�دارة والتكنولوجياحلبان
 24051000 
24051001 

24051099
24051088

www.muscatcollege.edu.omكلية مسقطبوشر
24594376
24503821

24504954

www.icem.edu.om2451200024521355الكلية الدولية للهندسة واOدارةمرتفعات المطار

www.du.edu.om2323700023237750جامعة ظفارصاللة

www.gulfcollege.edu.om2446866624468600كلية الخليجالمعبيلة

www.imco.edu.om2682777726827744كلية عمان البحرية الدوليةصحار

www.bayancollege.edu.omكلية البيانحلبان  
24263664
24263665
24263666

24263667

www.aou.edu.om2469730024699669الجامعة العربية المفتوحةالقرم

www.asu.edu.om2540100025401002جامعة الشرقيةإبرا

-www.uob.edu.om256483800جامعة البريميالبريمي

www.gcet.edu.omالكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيابوشر
24227912
24227903
91789204

24227901

www.unizwa.edu.omجامعة نزوىنزوى
25446234
25446396

25446338

www.gutech.edu.om2206111222061000الجامعة ا#لمانية للتكنولوجيا في عمانحلبان   

www.omandentalcollege.org2466555524665566كلية عمان لطب ا#سنانالوطية

جامعة مسقطالغبرة الشمالية
www.muscatuniversity.edu.

om
24645444-

www.ogc.edu.om2431226124312443معهد العلوم الطوبوغرافيةروي

www.ncat.edu.om2426050024453272الكلية الوطنية لتقنية السياراتالسيب

تابع عناوين مؤسسات التعليم العالي 
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صفحات المركز على مواقع التواصل ا+جتماعي:

Facebook

Twitter

Youtube

Linked in

رموز ا+ستجابة السريعة (Quick Response–QR) لخدمات مركز القبول الموحد
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نموذج طلب التحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام ا&كاديمي 2021/2020 م  
رقم الطالب أو رقم الجلوس :رقم البطاقة المدنية :

١: اختيارات الطالب :( ضع رموز البرامج التي ترغب فيها مرتبة حسب ا&فضلية )

المؤسسة التعليمية اسم البرنامج رمز البرنامج االختيار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

...

...

...

نموذج طلب التحاق بمؤسسات التعليم العالي
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رقم ا�يداع: 2020/2259
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