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شكــــر و تقديـــــر 

الجهات:

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

• المديرية العامة للبعثات - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار

•  المديرية العامة للتدريب المهني - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار

• كلية العلـــــوم الشرعيــــــة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار

• جامعة السلطان قابوس

• جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

• الكلية العسكرية التقنية

• شركة تنمية نفط عمان

• الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم

• كلية عمان للعلوم الصحية - وزارة الصحة



7
العودة إلى الفهرس

المقدمة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة

يســرنا أن نضــع بيــن يديــك دليــل الطالب ليكــون عونًا لك عنــد تقديمك لطلبــك اإللكتروني لاللتحاق بمؤسســات 
التعليــم العالــي من خالل نظام القبول للمرحلة الجامعيــة األولى على الموقع اإللكتروني لمركز القبول الموحد. 

وعليه يرجى الحرص على قراءتِه بتأٍن ودقة.

يوضح هذا الدليل إجراءات التسجيل في نظام القبول اإللكتروني، إضافًة إلى النصائح واإلرشادات المتعلقة بكيفية 

اختيــار البرامــج الدراســية التــي ترغب فــي االلتحاق بها بمؤسســات التعليم العالــي الحكومية والبعثــات والمنح 

الداخلية والخارجية، كما ستتعرف من خالله على متطلبات كل برنامج للعام األكاديمي  2023/2022 م، وشروط 

القبول فيه. 

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

تأديتك إلمتحانات الفصل الثاني. لكي تكون أكثر قدرة على اختيار البرامج الدراسية وبعيدًا عن الضغط النفسي، 

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

الحرص على اختيار أكبر قدر ممكن من البرامج الدراسية عند تعبئة االستمارة اإللكترونية بنظام القبول الموحد. 

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

لنتيجة امتحاناتك للفصل الثاني. وأخيرًا عليك االطالع على جدول مواعيد تقديم طلبات االلتحاق وااللتزام به وكافة 

 .  www.heac.gov.om  المستجدات من خالل الموقع اإللكتروني للمركز

ونسأل العليم القدير التوفيق للجميع.

مركز القبول الموحد

http://www.heac.gov.om
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سياســـــــات وإجــــراءات 
التسجيل والقبــــول 
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هــو إحــدى المديريــات العامــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واإلبتــكار، يعنــى بالتنســيق مــع الجهــات 
المعنيــة اللحــاق الطلبــة المؤهليــن الذيــن أنهــوا دراســتهم بدبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلــه بمؤسســات التعليــم 
العالــي، كمــا يقــوم بتنظيــم إجــراءات تقديــم طلبــات الحصــول علــى مقاعــد دراســية بمختلــف مؤسســات التعليــم العالــي 
ــة للمعلومــات )www(، أوالرســائل  ــي. ويمكــن التســجيل فــي هــذا النظــام مــن خــالل الشــبكة العالمي ــر نظــام إلكترون عب

النصيــة القصيــرة )SMS(، أوتطبيــق الهواتــف الذكيــة )التحــق(.

ــذي يســتخدمه المركــز فــي إجــراءات التســجيل والقبــول للطلبــة  ــي للقبــول ال ــد:  هــو البرنامــج اآلل ــول الموح ــام القب نظ
المتقدميــن والذيــن تنطبــق عليهــم شــروط التقــدم للبرامــج الدراســية المعروضــة مــن قبــل المؤسســة.

طلــب االلتحــاق:  الطلــب الــذي يتقــدم بــه الطالــب للمركــز متضمنــا اختياراتــه مــن البرامــج التــي يرغــب فــي دراســتها، وذلــك 
مــن خــالل تعبئــة اإلســتمارة اإللكترونيــة بنظــام القبــول الموحــد، حيــث ســيجد الطالــب قائمــة يقــوم بملئهــا ) انظــر نمــوذج 

االســتمارة فــي صفحــة 128(.

مركز القبول الموحد 

الطلبة المستفيدون من نظام القبول للمرحلة الجامعية األولى 

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 

. 2022/2021م  
2. الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى شــهادات تعــادل دبلــوم التعليــم العــام مــن داخــل الســلطنة خــالل العــام 
الدراســي 2022/2021م . و تشــمل هــذه الفئــة –علــى ســبيل المثــال:-  طلبــة كليــة الحــرس التقنيــة، والمعاهــد اإلســالمية، 
والمــدارس الخاصــة ثنائيــة اللغــة، ومــدارس الجاليــات والمــدارس الخاصــة التــي تــدرس الشــهادات الدوليــة داخــل الســلطنة.
ــلطنة خــالل العــام الدراســي  ــارج الس ــن خ ــام م ــم الع ــوم التعلي ــادل دبل ــا يع 3. الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى م

2022/2021م
4.  الطلبــة مــن أبنــاء العمانيــات المســتثنون مــن شــرط الجنســية العمانيــة للدراســة بمؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة 

داخــل الســلطنة خريجــو العــام الدراســي الحالــي 2022/2021م.

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

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

1997/10/1 م(، وأن ال يقــل عــن 16 عامــًا.
4. أن يحقق شروط التقدم للبرنامج حسب الوارد في القسم الخاص بالبرامج الدراسية وشروط االلتحاق بها. 

5. الطلبــة مــن فئــة تعليــم الكبــار الذيــن يعملــون فــي إحــدى الجهــات الحكوميــة أو الخاصــة وتنطبــق عليهــم جميــع 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 تفريغــًا كامــاًل للدراســة وتقديمــه للمؤسســة المقبوليــن 

. بها
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المعدل التنافسي 

طلبة الدور الثاني

طريقة حساب المعدل التنافسي

هــو المعــدل الــذي يحتســبه نظــام القبــول الموحــد للطالــب أثنــاء الفــرز اإللكترونــي 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 آلخــر بإختــالف المــواد المطلوبــة فــي كل برنامــج.

والمعادلة الحسابية إليجاد المعدل التنافسي هي:

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

الخطوة 
األولى

الخطوة 
الثانية

الخطوة 
الثالثة

) مجموع درجات جميع المواد التي درسها الطالب بما فيها مواد البرنامج (

) مجموع درجات المواد المطلوبة للبرنامج (

عدد المواد

عدد مواد البرنامج

النتيجة 1

النتيجة 2النتيجة 1

النتيجة 2

المعدل التنافسي

0.4

0.6

=

=

=

شكل ) 1 (

ــب فــي  ــت نتيجــة الطال ــك- مهمــا كان ــار البرامــج فــي الفتــرات المحــددة لذل • علــى جميــع الطلبــة ضــرورة التســجيل واختي
االمتحانــات- ولــن تكــون هنــاك فرصــة لطلبــة الــدور الثانــي للتســجيل أو تعديــل برامجهــم بعــد ظهــور نتائــج الــدور الثانــي 

لطلبــة دبلــوم التعليــم العــام.
• علــى الطالــب الــذي لــم ينجــح فــي اإلمتحــان 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 

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

وذلــك ألن 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 األول حســب 
اختياراتهــم للبرامــج وترتيبهــا ، حيــث يتــم اإلعتمــاد علــى الخيــارات األخيــرة المدخلــة فــي النظــام قبــل ظهــور نتائــج الــدور 

الثانــي، بشــرط أن تكــون معدالتهــم التنافســية أعلــى أو مســاٍو آلخــر معــدل تنافســي تــم قبولــه فــي تلــك البرامــج.
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تابع / طلبة الدور الثاني

طلبة ذوي اإلعاقة

شكل ) 2 (

ــه إذا كان مــن البرامــج الحكوميــة فــي العــام التالــي إذا اســتنفذت أعــداد  • يجــوز للطالــب  المطالبــة بالمقعــد المســتحق ل
المقاعــد المحــددة فــي الفــرز األول 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 ببرنامج 

آخــر ضمــن قائمــة اختياراتــه.

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

علــى ســبيل المثــال: الطالــب المصــاب بإعاقــة جســدية كشــلٍل فــي بعــض األطــراف عليــه عــدم التقــدم للبرامــج التــي تتطلــب 
أن يكــون المتقــدم خــاٍل مــن جميــع أنــواع اإلعاقــات الجســدية ، ألنــه يتعــارض مــع متطلبــات تلــك البرامــج.

• أما بالنسبة ألنواع اإلعاقات المعرفة حسب بيانات وزارة التنمية اإلجتماعية فهي:

أنواع
 اإلعاقات

ذهنيةبصرية

متالزمة داونسمعية

التوحدحركية

لــذا وفــي حــال تســجيل الطالــب بنظــام القبــول اإللكترونــي عليــه تحديــد نــوع إعاقتــه مــن األنــواع المذكــورة أعــاله باإلضافــة إلــى 
حالــة اإلعاقــة، وبالتالــي ســيقوم النظــام بتحديــد البرامــج التــي يمكنــه التقــدم إليهــا والتــي تتماشــى مــع نــوع إعاقتــه.
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• 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 اإللكترونــي عــن طريــق الشاشــة 
المخصصــة لذلــك: طلبــة عمانيــون خــارج الســلطنة: حملــة الشــهادات المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام والمؤهــالت األجنبية 
والدوليــة ومــدارس الجاليــات داخــل الســلطنة. وإن عــدم الدقــة فــي إدخــال البيانــات مــن شــأنه أن يحــرم الطالب مــن الحصول 
علــى المقعــد المســتحق، كمــا أنــه ال يحــق لهــؤالء الطلبــة التنافــس علــى المقاعــد المعروضــة ويعتبــر تســجيلهم الغيــًا إذا 
لــم يقومــوا فــور ظهــور نتائــج إمتحاناتهــم النهائيــة بتحميــل نســخة مــن كشــف العالمــات والبطاقــة الشــخصية ومعادلــة 

وزارة التربيــة والتعليــم إن تطلــب ذلــك بنظــام القبــول الموحــد فــي الوقــت المحــدد لذلــك.
• علــى جميــع الطلبــة حملــة المؤهــالت المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام، والمؤهــالت الدوليــة، وحملــة الشــهادات المهنيــة، 
أو الثانويــات التخصصيــة ضــرورة التســجيل واختيــار البرامــج فــي الفتــرات المحــددة لذلــك- مهمــا كانــت نتيجــة الطالــب فــي 
الفصــل األول - 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 األول 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، 

ــك  وهــي: ــة المخصصــة لذل ــي فــي الوصل ــة فــي نظــام القبــول اإللكترون ــق التالي وخارجهــا ضــرورة تحميــل الوثائ
1. نسخة من الشهادة  وكشف الدرجات )فور ظهور النتائج النهائية مباشرة(.

2. نسخة من البطاقة الشخصية )من الجهة األمامية والجهة الخلفية للبطاقة( أو جواز السفر سارية المفعول. 
ــأن الشــهادات الصــادرة مــن المــدارس  ــة(، علمــًا ب ــى معادل ــاج إل ــت الشــهادة تحت ــة والتعليــم )إذا كان ــة وزارة التربي 3. معادل
الحكوميــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والمــدارس الخاصــة المطبقــة للنظــام التعليمــي لــوزارات التربيــة والتعليــم 
بــدول المجلــس ال تحتــاج إلــى المعادلــة مــن ِقبــل وزارة التربيــة والتعليــم بالســلطنة، مــا عــدا الشــهادة الصــادرة مــن مــدارس 

المملكــة العربيــة الســعودية .
ــب الحقــًا بشــأن  ــة مؤقتــة مــن ِقبــل وزارة التربيــة والتعليــم، فســيتم متابعــة الطال ــب علــى معادل • فــي حــال حصــل الطال
حصولــه علــى المعادلــة النهائيــة، وإذا َثُبــَت للمركــز بــأن الطالــب غيــر مســتوٍف لشــروط الحصــول علــى المعادلــة، فســيعتبر 
تســجيله الغيــًا وســيتم ســحب المقعــد الدراســي منــه فــي حــال حصــل علــى قبــول بإحــدى مؤسســات التعليــم العالــي أو 

البعثــات أو المنــح الداخليــة أو الخارجيــة.
• علــى الطلبــة الدارســين لمناهــج أجنبيــة تصــدر نتائجهــا بالحــروف األبجديــة، إرفــاق مفتــاح أو دليــل إحتســاب الدرجــات والــذي 
يكــون عــادة 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 اإللكترونــي بســبب طبيعــة دراســتهم 
التخصصيــة، ولــن يتــم النظــر فــي أي طلــب مــا لــم يقــم الطالــب بالتســجيل فــي النظــام ) إســتخراج رقــم مســتخدم ورقــم 

ســري( فــي الوقــت المحــدد لذلــك.

طلبة الشهادات المعادلة لدبلوم التعليم العام والمؤهالت الدولية 
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الطلبة من مخرجات  الشهادة الثانوية السعودية 

• علــى الطلبــة العمانييــن الدارســين لشــهادة الثانويــة الســعودية الحصــول علــى معادلــة مــن ِقبــل وزارة التربيــة والتعليــم 
بســلطنة عمــان، والتــي تشــترط خضــوع الطالــب إلختبــارات 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 األخــذ بنتائــج اختبــار القــدرات العامــة واختبــار التحصيــل الدراســي للتخصصــات العلميــة عنــد احتســاب المعــدل 

التنافسي.
• على الطلبة ضرورة تحميل الوثائق التالية في نظام القبول اإللكتروني 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 األمامية والجهة الخلفية للبطاقة( أو جواز السفر.
• طريقة حساب المعدل التنافسي للطلبة من مخرجات هذه الشهادة في كل برنامج:

الخطوة 
األولى

الخطوة 
الثانية

الخطوة 
الثالثة

)مجموع درجات المواد المطلوبة للتخصص ()مجموع درجات المواد الدراسية (
عددهاعددها

النتيجة 1

نتيجة )1( × 30 % = نتيجة )2(

% 40% 60=

شكل ) 3 (

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

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

المعدل التنافسي = نتيجة )2( + نتيجة )3( + نتيجة )4(
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الطلبة من مخرجات الشهادة األمريكية

طريقة إرفاق الملفات للشهادات األجنبية والدولية

يســتطيع الطالــب تحميــل الوثائــق المذكــورة كمــا هــو مبيــن فــي الخطــوات التاليــة  علــى أن يكــون الملــف بصيغــة PDF فقــط 
وال يزيــد حجمــه عــن KB 512، علمــًا بــأن وصلــة تحميــل الوثائــق ســتكون متاحــة بــدًء مــن األول مــن يوليــو 2022.

• إذا تعــذر علــى الطالــب دراســة إحــدى المــواد العلميــة فــي الصــف الثانــي عشــر، فيحــق لــه طلــب احتســابها مــن الصفــوف 
األدنــى وذلــك بإرفاقهــا فــي الخانــات الخاصــة بهــا فــي وصلــة إرفــاق المســتندات ) شــهادة الصفيــن العاشــر والحــادي عشــر(، 
وإدراج المــادة الدراســية والدرجــة المتحصــل عليهــا فــي وصلــة إدخــال المــواد والدرجــات، وإال ســيتم إحتســاب درجــات الصــف 

الثانــي عشــر فقــط.
ــب أن يرفــق مقيــاس الدرجــات مــن المدرســة أو مــن  • إذا كان نظــام التقييــم فــي المدرســة غيــر مئــوي، فيجــب علــى الطال
األكاديميــة أو نظــام الدراســة الخــاص بــه الــذي يحــول الدرجــة أو التقديــر إلــى درجــة مئويــة، وإن تعــذر ذلــك فســيتم اســتخدام 

نمــاذج لبعــض المقاييــس األمريكيــة المتداولــة.
• يحــق للمركــز عــدم احتســاب جميــع المــواد الــواردة فــي الشــهادة إذا لــم تكــن مطلوبــة مــن ِقبــل مؤسســات التعليــم 

العالــي، كمــا يمكــن عــدم احتســاب أكثــر عــن 10 مــواد دراســية.

1

3

2

4

الدخول 
إلى النظام 

بإستخدام الرقم 
المدني والرقم 

السري 

تحميل 
المستندات 

المطلوبة في 
المكان المخصص 

لكل وثيقة 
على حده

الضغط 
على وصلة 

تحميل الوثائق 
المطلوبة

التأكد من 
حفظ الوثائق 
بالدخول مرة 

أخرى إلى النظام 
والضغط على زر 

)المشاهدة(

شكل ) 4 (

• ســيتم التحقــق مــن المدخــالت مــن المــواد والدرجــات والمســتندات مــن ِقبــل الفريــق المختــص، وعليــه يتوجــب علــى 
ــه إلســتيفاء المطلــوب حســب المالحظــات إن وجــدت بيــن فتــرة وأخــرى. الطالــب مراجعــة مرفقات
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نصائح وإجراءات عامة

الطلبة من أبناء العمانيين بالتجنس أو أبناء العمانيات من آباء غير عمانيين

• الطلبــة مــن أبنــاء العمانييــن بالتجنــس أو أبنــاء العمانيــات مــن آبــاء غيــر عمانييــن  عليهــم التوجــه إلــى الجهــة المختصــة 
بــوزارة الداخليــة إلثبــات أحقيتهــم فــي التنافــس علــى مقاعــد مؤسســات التعليــم العالــي والبعثــات الحكوميــة داخــل 

الســلطنة حســب اإلجــراءات المتبعــة لديهــم، وتقديــم اإلثبــات للمركــز. بعــد ذلــك يمكنهــم التســجيل فــي نظــام القبــول 

اإللكترونــي، والتقــدم إلــى مؤسســات التعليــم العالــي داخــل الســلطنة فقــط.

إقــرأ التعليمــات الــواردة بهــذا الدليــل بــكل عنايــة فهــو يجيــب علــى معظــم اإلستفســارات التــي تتبــادر إلــى ذهنــك كمــا أن 
ــه ننصحــك بضــرورة اإلطــالع  ــة بهــا، وعلي ــة المقترن ــر تكــرارًا واألجوب ــي للمركــز يضــم قائمــة باألســئلة األكث ــع اإللكترون الموق

عليهــا.

• قــد تواجــه صعوبــة فــي اإلتصــال هاتفيــًا بمركــز القبــول الموحــد، نظــرا ألن كثيــرًا مــن النــاس يحاولــون االتصــال بنــا ، لــذا فــأن 
أفضــل طريقــة لإلتصــال بنــا هــي أن تقــوم بإرســال رســالة بالبريــد اإللكترونــي أو ببرامــج التواصــل اإلجتماعــي )فيســبوك-

تويتــر(، ألننــا نســتطيع مــن خاللهــا اســتالم الكثيــر مــن الرســائل فــي ذات الوقــت والتعامــل معهــا بأســرع مــا يمكــن.

• يتــم التعامــل مــع طلبــات القبــول للعــام األكاديمــي  2022/ 2023 م. وفقــًا لإلجــراءات والمواعيــد الموضحــة بهــذا الدليــل، 
علمــًا بــأن أيــة تعديــالت الحقــة فــي مواعيــد هــذه المراحــل ســيتم نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز القبــول الموحــد، 
وعليــه فتقــع علــى عاتــق الطالــب مســؤولية اإللمــام التــام بهــذه المواعيــد ومتابعــة تنفيذهــا أوالً بــأول والتأكــد مــن تحقيــق 

شــروط أي برنامــج دراســي تقــوم باختيــاره.

• تم تصميم مختلف اإلجراءات المتبعة بالنظام بكل دقة وعناية لضمان معاملة جميع المتقدمين بشفافية وإنصاف.

- اإلنصــاف يعنــي معاملــة جميــع المتقدميــن علــى قــدم المســاواة. وال يعنــي بــأي حــال القيــام بترتيبــات خاصــة لصالــح بعــض 
مــن تجاهلــوا القواعــد الواضحــة التــي يرتكــز عليهــا هــذا النظــام، ألن مــا تقــوم بــه مــن أفعــال قــد يؤثــر أيضــًا بشــكل مباشــر 

علــى المتقدميــن اآلخريــن الذيــن يتمتعــون بنفــس مــا تتمتــع أنــت بــه مــن حقــوق.

 - إذا قمت بإتباع اإلجراءات المحددة بشكل صحيح فمن المؤكد أنك لن ُتحرم من أي مقعد دراسي تكون مستحقًا له.

• كمــا يتــم إعالمــك فــي حالــة حصولــك علــى مقعــد عــن طريــق نظــام القبــول اإللكترونــي، باإلضافــة إلــى الرســائل النصيــة 
القصيــرة علــى رقــم الهاتــف النقــال الــذي قمــت بإدخالــه فــي النظــام ) كوســيلة مســاعدة (. لــذا يجــب عليــك اإلطــالع دائمــًا 
علــى الموقــع اإللكترونــي وإبقــاء الهاتــف النقــال قيــد التشــغيل، والمركــز غيــر مســؤول فــي حالــة لــم يكــن هاتفــك قيــد 

التشــغيل أو كنــت خــارج الســلطنة. 

• ال يعــد الســفر ســببًا فــي عــدم  القيــام بــأي إجــراء فــي الوقــت المحــدد لــه، والمركــز غيــر مســؤول فــي حالــة فقــدك 
ألي عرض دراســي بســبب الســفر.  

• ال يســمح النظــام ألي طالــب التقــدم بطلــب اإلنتقــال 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 الحقــًا بعــد 

إنتهــاء المركــز مــن جميــع عمليــات الفــرز أن  تقــدم طلبــات اإلنتقــال إلــى المؤسســة التــي يرغــب الطالــب باإلنتقــال إليهــا 

وليــس المركــز، وذلــك بمــا يتناســب مــع اللوائــح  واألنظمــة المتبعــة لــدى تلــك المؤسســة. 
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خطوات عليك اتباعها قبل بدء التسجيل في نظام القبول اإللكتروني

مراحل التسجيل والقبول بنظام القبول الموحد

234 1

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 

اإللكتروني

رتب رغباتك حسب 
األفضلية لديك في 

ورقة خارجية مع 
استشارة ولي األمر، 
وأخصائي التوجيه 

المهني

شكل ) 5 (

التسجيل

الفرز التجريبي

تعديل الرغبات

المقابالت 
الشخصية 

واختبارات القبول

اإللكترونــي  القبــول  بنظــام  التســجيل 
االلتحــاق طلبــات  وتقديــم 

عرض نتائج الفرز التجريبي 

تعديل الرغبات من البرامج الدراسية

القبــول  اختبــارات  إلجــراء  الطلبــة  ترشــيح 
الطبيــة والفحوصــات  الشــخصية  والمقابــالت 

إجراء المقابالت والفحوصات الطبية

خالل الفترة من 1/ إبريل /2022 
وحتى 1 / يونيو /2022

األسبوع األول من شهر يوليو 

لدبلــوم  النهائيــة  النتائــج  ظهــور  بعــد 
التعليــم العــام أو مــا يعادلــه فــي الســلطنة 
ســيعطى الطالــب فتــرة لتعديــل اختياراتــه، 
وســيتم اإلعــالن عــن المواعيــد علــى وجــه 

الدقــة علــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز

الفترة  إنهاء  من  عمل  أسبوع  خالل 
المحددة لتعديل الرغبات

الفــترة  المحــــددةاإلجـــــــــــــــراءا لمــــرحــــلـــة

سيتم اإلعالن عن مواعيد المقابالت حسب 
كل مؤسسة على وجه الدقة على الموقع 

اإللكتروني للمركز
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خدمة إساءة 
اإلختيار

الفرز األول

الفرز الثاني

تقديم طلبات إستعادة مقعدخدمة إستعادة مقعد

فترة فتح المجال للطلبة لتقديم الطلب إنتهاء  بعد  عمل  أسبوع  خالل 
التسجيل بالفرز األول

إعالن نتائج الفرز األول

اختيار الطلبة للبرامج الشاغرة

خالل أسبوع عمل من غلق الخدمةإعالن نتائج الطلبات 

الثاني  للفرز  الشاغرة  البرامج  عن  اإلعالن 
) إن وجدت(

مرحلة  إنتهاء  من  عمل  أسبوع  بعد 
إساءة اإلختيار

تقديــم طلــب اســتكمال للمقاعــد المعروضــة 
عليهــم، واســتكمال إلجــراءات تســجيلهم فــي 

المؤسســات المقبوليــن بهــا
خالل أسبوع عمل من ظهور النتائج

المعروضــة  للمقاعــد  اســتكمال  طلــب  تقديــم 
عليهــم، واســتكمال إلجــراءات تســجيلهم فــي 

المؤسســات المقبوليــن بهــا

ظهور نتائج عروض الفرز الثاني

الدراسـية  تقديـم طلـب اسـتكمال للبرامـج 
بالمؤسسـة التسـجيل  إجـراءات  واسـتكمال 

فترة  إنتهاء  بعد  عمل  أسبوع  خالل 
التسجيل للفرز الثاني

المقابالت  إجراء  من  اإلنتهاء  بعد 
والفحوصات الطبية

إعالن  تاريخ  من  عمل  أسبوع  خالل 
البرامج الشاغرة للفرز الثاني

نتائج  ظهور  من  عمل  أسبوع  خالل 
القبول للفرز األول

الفترة  إنتهاء  من  عمل  أسبوع  بعد 
الشاغرة  للبرامج  للتقدم  المحددة 

للفرز الثاني

نتائج  ظهور  من  عمل  أسبوع  خالل 
القبول للفرز الثاني

الفــترة  المحــــددةاإلجـــــــــــــــراءا لمــــرحــــلـــة

* قــد يطــرأ تحديــث علــى الجــدول أعــاله حســب المعطيــات / المســتجدات الحقــً. وعليــه يرجــى اإلطــالع علــى كافــة 
. www.heac.gov.om التحديثــات مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي للمركــز

http://www.heac.gov.om
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أوالً : مرحلة التسجيل )  1 / إبريل- 1/ يونيو (

مرحلــة التســجيل ســتكون فــي األول مــن شــهر إبريــل وحتــى األول مــن شــهر يونيــو مــن عــام 2022 ، ويمكنــك 
تعديــل اختياراتــك بعــد ظهــور نتائجــك النهائيــة. لذلــك ننصحــك بإتبــاع اإلجــراءات التــي تســاعدك علــى اختيــار 
التخصصــات وكذلــك تعبئــة اختياراتــك مــن البرامــج الدراســية باإلســتمارة المرفقــة بالدليــل )ص 128(، واإلحتفــاظ 

بهــا لكــي تتذكــر أولوياتــك مــن البرامــج المختــارة، وتتمثــل اإلجــراءات فــي التالــي:

• للتســجيل فــي نظــام القبــول الموحــد عليــك الولــوج للموقــع اإللكترونــي للمركــز )www.heac.gov.om(  للحصــول علــى 
رقــم مســتخدم ورقــم ســري ) واإلحتفــاظ بالرقــم وعــدم البــوح بــه(.

ــة والتعــرف علــى البرامــج الدراســية فــي مؤسســات التعليــم  ــكل عناي ــراءة التعليمــات ب ــب وق 1. اإلطــالع علــى دليــل الطال
العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة وشــروط التقــدم لهــا.

2. يمكنــك مــن خــالل نظــام القبــول الموحــد بالموقــع اإللكترونــي أو عــن طريــق الرســائل القصيــرة أو تطبيــق الهواتــف 
ــى  الذكيــة  )التحــق( التقــدم بطلــب واحــد مــن خــالل اإلســتمارة اإللكترونيــة يحتــوي علــى )12( برنامجــًا دراســيًا كحــد أدن
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 اإللتــزام بمواعيــد الفتــرات 
المحــددة - مهمــا كانــت نتيجــة الطالــب فــي الفصــل األول- ولــن تكــون هنــاك فرصــة لطلبــة الــدور الثانــي للتســجيل أو 

ــي. ــدور الثان ــج ال ــل برامجهــم بعــد ظهــور نتائ تعدي

4. الطلبــة الــواردة بياناتهــم مــن وزارة التربيــة والتعليــم عليهــم التأكــد مــن صحــة بياناتهــم الشــخصية ) اإلســم، تاريــخ 
الميــالد، نــوع الجنــس، الرقــم المدني،الــخ......(، وفــي حالــة وجــود أي خطــأ عليهــم التواصــل مــع مركــز القيــاس والتقويــم 
التربــوي بــوزارة التربيــة والتعليــم علــى األرقــام التاليــة  ) 24127090 - 24127043 - 24127087-  24127105  - 
.)  24127109 -  24127142 -24127011 -  24127101 -  24127020 -  24127089 -  24127123 -24127144

5. طلبــة الضمــان اإلجتماعــي عليهــم التأكــد مــن صحــة بياناتهــم الــواردة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة مــع ذكــر الدائــرة أو 
ــام  ــة وجــود أي خطــأ عليهــم اإلتصــال بأحــد  األرق ــة الضمــان اإلجتماعــي ، وفــي حال ــه علــى بطاق ــوا من ــذي حصل المركــز ال
التاليــة )24962437- 24962433 - 24962319(، وإبــالغ المركــز بذلــك قبــل 2022/07/30 م، ولالستفســارات  األخــرى 

. Mosd-heac@mosd.gov.om : التواصــل عبــر البريــد اإللكترونــي اآلتــي

6. للتنافــس علــى المقاعــد المخصصــة لفئــة الضمــان اإلجتماعــي، يجــب أن تكــون حالــة الطالــب الضمانيــة مؤكــدة مــن وزارة 
التنميــة اإلجتماعيــة.

7. اســتكمل كافــة البيانــات المطلوبــة عنــد التســجيل فــي نظــام القبــول الموحــد اإللكترونــي ، مــع الحــرص علــى وجــود أرقــام 
هواتفــك وبريــدك اإللكترونــي، والتــي مــن شــأنها أن تمكــن المركــز مــن اإلتصــال بــك فــي حالــة حصولــك علــى عــرض لمقعــد 
دراســي. لذلــك مــن الضــروري جــدا تزويدنــا برقــم هاتفــك النقــال ألهميتــه فــي اســتقبال رســائل مهمــة مــن المركــز مثــل 
عــرض لمقعــد دراســي أو تغييــر فــي بعــض متطلبــات البرامــج وغيرهــا. ويفضــل دائمــًا أن يكــون  الهاتــف النقــال خاصــًا بــك 
ويكــون دائمــًا 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. 

http://www.heac.gov.om
mailto:Mosd-heac%40mosd.gov.om?subject=
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8. ســيقوم النظــام بإرســال رســالة نصيــة قصيــرة عبــر هاتفــك النقــال إلخطــارك فــي حالــة تغييــرك ألي بيــان فــي بياناتــك 
الشــخصية،مثال : “ تغييــر رقــم الهاتــف النقــال” .  

ــذا  ــة العامــة للبعثــات المتطلبــات )الشــروط( الدنيــا لــكل برنامــج دراســي ، ل 9. تحــدد مؤسســات التعليــم العالــي والمديري
يجــب عليــك  التأكــد مــن تحقيقهــا قبــل التقــدم لاللتحــاق بــأي برنامــج دراســي، وعليــه عنــد التقــدم ألي برنامــج يرجــى التأكــد 
ــة، والدرجــات فــي كل  ــك البرنامــج مــن حيــث المــواد الدراســية المطلوب ــى متطلبــات االلتحــاق بذل ــك مســتوٍف ألدن مــن أن
مــادة. فعلــى ســبيل المثــال إذا كانــت مــادة األحيــاء مــن ضمــن متطلبــات برنامــج مــا، يتوجــب عليــك بديهيــًا أال تتقــدم لهــذا 
البرنامــج مــا لــم تكــن مــادة األحيــاء ضمــن مــوادك الدراســية  وإال ســوف تفقــد أحــد اختياراتــك مــن البرامــج لعــدم اســتيفائك 

ألحــد شــروط المنافســة علــى البرنامــج وهــو مــادة األحيــاء.

10. يجــب أن ترتــب البرامــج الدراســية التــي ترغــب فــي دراســتها حســب األفضليــة، لكــون نظــام القبــول اإللكترونــي يعمــل 
علــى تلبيــة أفضــل رغباتــك )انظــر المثــال فــي صفحــة ) 24 (. تجنــب االختيــار بنــاًء علــى توقعاتــك فــي نتائــج اإلمتحــان فقــط 
وتجنــب التخميــن واإلفتــراض وال تســتمع إلــى الشــائعات وننصحــك بالتواصــل مــع أخصائــي التوجيــه المهنــي بمدرســتك 

أو بالمنطقــة أو اإلتصــال 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 ضمانــًا لــك للحصــول علــى فرصــة فــي إحــدى البرامــج المختــارة .

مالحظــة:  لضمــان حصــول الطالــب علــى مقعــد يتــاح لــه المجــال الختيــار عــدد غيــر محــدد مــن البرامــج الدراســية 
ــبة  ــا بالنس ــيًا. أم ــًا دراس ــن )12( برنامج ــه ع ــدد اختيارات ــل ع ــى أن ال يق ــا،  عل ــول به ــروط القب ــتوفي لش ــي يس الت

ــك. ــن ذل ــل م ــدم ألق ــم التق ــيًا، فيمكنه ــًا دراس ــى )12( برنامج ــد األدن ــتوفون الح ــن ال يس للذي

12. عليك التأكد من بعض اإلشتراطات اإلضافية التي تطلب للتقدم إلى بعض البرامج كإختبار )IELTS( مثاًل.

13. يمكنــك أن تتقــدم لبرنامــج ترغــب فيــه ولكنــك تظــن أن متقدميــن آخريــن احــرزوا مــن النتائــج فــي االمتحانــات مــا هــو 
أفضــل منــك. ال داعــي ألن تقلــق فــي مثــل هــذه المواقــف ألن النظــام يعمــل بطريقــة مرنــة، فــإذا لــم توفــق فــي الحصــول 
علــى التخصــص الــذي تطمــح إليــه ووضعتــه فــي أوائــل اختياراتــك فــإن ذلــك لــن يؤثــر علــى فرصتــك فــي التنافــس علــى 

االختيــار الــذي يليــه مــن حيــث ترتيــب اختياراتــك.

14. يجــوز لمؤسســات التعليــم العالــي تحديــد شــروط إضافيــة علــى المتقدميــن إلعطــاء أولويــة أو أحقيــة للتنافــس لشــغل 
مقاعــد دراســية فــي برنامــج مــا.  فعلــى ســبيل المثــال فــي حالــة بعــض البرامــج المتعلقــة بالعلــوم الصحيــة يمكن 
أن تؤخــذ المحافظــة التــي يســكن فيهــا الطالــب فــي الحســبان عنــد عــرض المقاعــد الدراســية، أي أن اإلســتحقاق 
لشــغل هــذه  المقاعــد الدراســية مــن طلبــة تلــك المحافظــة فقــط دون غيرهــم مــن المحافظــات األخــرى طالمــا 
ــون  ــادة الفن ــترط م ــي تش ــج الت ــبة للبرام ــر بالنس ــك األم ــج. وكذل ــا للبرنام ــات الدني ــون المتطلب ــم يحقق أنه
التشــكيلية أو الرياضــة المدرســية قــد يتطلــب اســتحقاق المقاعــد الدراســية اختبــارات إضافيــة تضعهــا تلــك 

المؤسســة وعلــى ضــوء نتيجــة تلــك االختبــارات يتــم تقريــر اإلســتحقاق لهــذه المقاعــد.

15. ننصحــك أن تتجنــب فــي ظــل هــذا النظــام اإلعتمــاد علــى مجــرد التخميــن فــي اختيــار برامجــك أو بنــاًء علــى توقعاتــك 
فــي نتائــج اإلمتحانــات، إذ إن أهــم مــا ينبغــي عليــك القيــام بــه قبــل كل شــيء هــو اختيــار برامجــك الدراســية بنــاًء علــى 
رغباتــك الحقيقيــة. ألن هنــاك خطــًأ شــائعًا لــدى كثيــر مــن الطلبــة حيــث يقــوم بعضهــم بتحديــد أفضلياتــه بنــاًء علــى 
توقعاتــه فــي نتائــج اإلمتحانــات ، علــى ســبيل المثــال: »قــد يكــون هنــاك طلبــة يتمنــون دراســة الطــب ولكــن عــدم ثقتهــم 
فــي أن يكونــوا أعلــى المتقدميــن لبرنامــج الطــب قــد يدفعهــم مثــاًل إلــى وضــع الطــب كرغبــة خامســة والعلــوم كرغبــة 
أولــى، فــإذا تبيــن فــي هــذه الحالــة أن نتائجهــم كانــت أفضــل مــن اآلخريــن لاللتحــاق بالطــب فإنــه عندئــذ يكــون قــد فــات 

األوان لتــدارك األمــر ألنــه يكــون قــد عــرض عليهــم مــن قبــل العلــوم وبالتالــي ال يمكــن منحهــم رغبــة أدنــى بعــد ذلــك«.
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10 خطــوات عليــك إتباعهــا في نظام القبول اإللكتروني في مرحلة التســجيل

شكل ) 6 (

سجل في النظام اإللكتروني في الفترة  من 1 إبريل إلى 1 يونيو .

إختر ما ينطبق عليك إن كنت من الطلبة الدارسين داخل السلطنة أو خارجها.

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

إحتفظ بالرقم  الـــــســـــري .

تأكد من ترتيبها حسب األفضلية، ثم اضغط على زر ) حفظ (.

إختر المرحلة الجامعية األولى ثم إضغط على )تسجيل جديد(.

أو  الدراســية  المــواد  التــي ال تحقــق شــروطها مــن حيــث  الرغبــات  لــك  ســتظهر 
الشــروط(. مســتوفي  )غيــر  األحمــر  باللــون  الدرجــات 

ثــم أدخــل رغباتــك مــن  النظــام برقــم المســتخدم والرقــم الســري ومــن  أدخــل 
اإللكترونيــة. اإلســتمارة  فــي  لشــروطها  المســتوفي  الدراســية  البرامــج 

بإمكانك الدخول للنظام قبل إنتهاء مرحلة التسجيل للتأكد من صحة تسجيلك.

إذا كنــت مــن الدارســين داخــل الســلطنة فعليــك التأكــد مــن صحــة بياناتــك 
الشــخصية - وفــي حالــة وجــود خطــأ يرجــى مراجعــة المدرســة أو مركــز القيــاس 
والتقويــم التربــوي بــوزارة التربيــة والتعليــم - أمــا إذا كنــت مــن الدارســين خــارج 
الســلطنة فعليــك إدخــال بياناتــك الشــخصية والمــواد الدراســية والدرجات،ثــم 

ــة. ــات المطلوب ــع البيان أكمــل جمي
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تطبيــق )التحق( للهواتف الذكية

- الخدمات المقدمة بواسطة التطبيق:

يقــدم تطبيــق الهواتــف الذكيــة الخــاص بمركــز القبــول الموحــد خدمــات التســجيل والقبــول للطلبــة العمانييــن الحاصليــن 
علــى دبلــوم التعليــم العــام ومــا يعادلــه مــن داخــل وخــارج الســلطنة الراغبيــن فــي التقــدم لاللتحــاق بمؤسســات التعليــم 

العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة وإتمــام جميــع اإلجــراءات الالزمــة مثــل:

1. التسجيل في نظام القبول اإللكتروني والحصول على إسم المستخدم والرقم السري واستعادته في حال فقدانه.

2. إدخال البيانات الشخصية وتعديلها مثل )رقم الهاتف وفئة الدخل ونوع اإلعاقة إن وجدت(.

3. إضافة درجات المواد الدراسية وتحميل الوثائق المطلوبة )بالنسبة للطلبة حاملي الشهادات الدولية واألجنبية(

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 بمؤسســات 
التعليــم العالــي الخاصــة داخــل الســلطنة والبعثــات والمنــح خارج الســلطنة.

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

7. مشاهدة عروض البرامج الدراسية بعد ظهور نتائج الفرز.

8. طلب استكمال إجراءات التسجيل في المؤسسة ورفض عروض البرامج الدراسية.

9. معرفة التواريخ المهمة لفترات القبول والتسجيل.

10. الوصول إلى الموقع اإللكتروني وحسابات التواصل اإلجتماعي 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.

 )التحق( 
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القائمة الرئيسية:
1. شبكات التواصل اإلجتماعي للمركز.

2. إتصل بنا.
3. خدمات المركز

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

 خدمات المركز:
أ(  التســجيل فــي نظــام القبــول الموحــد، والدخــول إلــى صفحــة 

التسجيل.

صفحة التسجيل/ الدخول
1. اضغــط علــى زر )ســجل هنــا(، للتســجيل فــي نظــام القبــول 

الموحــد، والحصــول علــى الرقــم الســري.
2. إذا كنــت مســجل مســبقًا، يمكنــك الولــوج إلــى النظــام 

الســري. والرقــم  المســتخدم  رقــم  بإســتخدام 
3. زر الرجوع.

صفحة التسجيل
1. اختر مكان الدراسة.

2. اختــر نــوع الشــهادة، ومــن ثــم عليــك اســتكمال باقــي البيانات 
الشخصية

3. الرجوع للصفحة السابقة.
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اختيار البرامج الدراسية
الطــرق  بإحــدى  الدراســية  البرامــج  علــى  التعــرف  يمكنــك   •

التاليــة:
بعثــات  داخليــة/  بعثــات  حكوميــة/  )برامــج  البعثــة  نــوع   .1

خارجيــة( منــح  داخليــة/  منــح  خارجيــة/ 
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.
فعليهــم  الســلطنة  خــارج  الدارســين  للطلبــة  بالنســبة   *

لهــم المخصصــة  الصفحــة  فــي  الدخــول 

البرامج المستوفاة
1. يمكن اختيار البرنامج المفضل لديك بالضغط على )*(.

2. يمكنــك ترتيــب قائمــة البرامــج بالضغــط علــى صفحــة إعــادة 
ترتيــب البرامــج.

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

1. تصاعديًا أو تنازليًا بإستخدام )     ( أو )     (.
2. جدول أرقام البرامج الدراسية.

3. إعــادة ترتيــب البرامــج بالضغــط علــى البرامــج وتحريكهــا لألعلى 
واألسفل.

4. بعــد اإلنتهــاء مــن ترتيــب البرامــج الدراســية عليــك الضغــط 
علــى )إرســال(.

5. تقرير البرامج التي تم اختيارها.



24
العودة إلى الفهرس

ترتيب االختيارات حســب األفضلية للبرامج الدراســية

كيــف ترتــب اختياراتــك مــن البرامــج المطروحــة مــن ِقبــل مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح الداخليــة 
والخارجيــة؟

يجــب أن ترتــب البرامــج الدراســية التــي ترغــب فــي دراســتها حســب األفضليــة بالنســبة لــك، حيــث صمــم نظــام القبــول 
اإللكترونــي إلعطائــك أفضــل االختيــارات المســتحق لهــا مــن قائمــة اختياراتــك.  

ــد عنــد ترتيبــه للبرامــج الدراســية فــي  ــك يركــز خال ــًا فــي المســتقبل، ولذل ــد يتمنــى أن يصبــح مهندســًا معماري مثــال: خال
النظــام علــى التقــدم للبرامــج الهندســية بمختلــف مؤسســات التعليــم العالــي داخل الســلطنة والتي تقدم هــذا التخصص، 

باإلضافــة إلــى التقــدم إلــى البعثــات والمنــح الخارجيــة لتخصصــات الهندســة.
نورد الجدول التالي الذي يحتوي على أول عشرة اختيارات من االختيارات التي سجلها خالد مرتبة حسب األفضلية.

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

الجدول )1(

عدد المقاعد المحددة نوع البرنامجالتخصصرمز  البرنامجا إلختبار
في كل برنامج

أدنى معدل تنافسي تم 
قبوله في البرنامج

وضع خالد في كل 
برنامــــج

المعدل التنافسي لعالمات 
خالد في مواده الدراسية 

حسب شروط البرنامج

150 غير مقبول**هندسة 

مقبول

-

-

-

-

-

-

-

-

بعثة خارجية 
)دولة 1(

بعثة خارجية 
)دولة 1(

بعثة خارجية 
)دولة 2(

بعثة خارجية 
)دولة 3(

برنامج 
حكومي )1(

برنامج 
حكومي )1(

برنامج 
حكومي )2(

 بعثة داخلية 
مؤسسة )1(

 بعثة داخلية 
مؤسسة )1(

 بعثة داخلية 
مؤسسة )2(

هندسة 

هندسة 

هندسة 

هندسة 

هندسة 

هندسة 

علوم

علوم

علوم

LA020*97.696.3

TF12593.993.2

YG00494.696.4

CL 01987.695.2

RC10596.292.3

RT03289.896.3

KC60277.596.3

ML06793.392.3

ND00283.496.3

CD19395.494.0

2100

380

480

550

640

730

830

950

1050

الــــــــــــــــــــــــــــــرغــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــتــــــــــــــــــــــــي قــــــبــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــد

* أدنى معدل تنافسي تم قبوله في البرنامج للطالب الذي ترتيبه ) 50 ( في قائمة الطلبة المؤهلين لهذا البرنامج.
فــي  تــم قبولــه  التنافســي آلخــر طالــب  المعــدل  مــن  أقــل   ) التنافســي)96.3  أن معــدل خالــد  **غيــر مقبــول: بمعنــى 

البرنامــج)97.6(. 
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الجدول )2(

الجدول )3(

الطالب 

رقم اإلختيار

أحمـــــــدفاطـــمةناصـــر

البرنامجالبرنامجالبرنامج المعدل التنافسي للطالبالمعدل التنافسي للطالبالمعدل التنافسي للطالب

للبرنامــج  )50( مقعــدًا  )YG004( و  الثانــي  للبرنامــج  ( مقعــدًا متوفــرًا   100  ( أن هنــاك  )1( يتضــح  الجــدول  -مــن خــالل 
وهكــذا.  )TF125(الخامــس

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

الجــواب: بمــا أن البرنامــج )YG004( يســبق بقيــة البرامــج المؤهــل لهــا فــي قائمــة األفضليــات الخاصــة بــه،  فســتعرض عليــه 
رغبتــه الثانيــة المتمثلــة فــي هــذا البرنامــج )YG004( وليــس أيــة رغبــة مــن رغباتــه األدنــى.

ترتيب اإلستحقاق للمقاعد الدراسية ) طريقة القبول أو تخصيص المقاعد الدراسية(

مثــال توضيحــي: نــورد الجدوليــن )2( و)3( اللذيــن يوضحــان آليــة عمــل نظــام القبــول الموحــد للمقارنــة بيــن المتقدميــن 
للبرامــج الدراســية،حيث يحتــوي الجــدول )2( علــى أول ثــالث  اختيــارات مــن االختيــارات التــي تــم تســجيلها مــن قبــل الطلبــة 
)ناصــر، فاطمــة، أحمــد( ويتضــح مــن خاللــه التبايــن فــي ترتيــب االختيــارات لنفــس البرنامــج، إذ يرغــب ناصــر فــي أن يكــون 
البرنامــج )YG004( متصــدر لقائمــة إختياراتــه ألنــه يحلــم باإللتحــاق بــه ويمثــل أفضــل الرغبــات لديــه، بينمــا رغبــت فاطمــة فــي 
أن يكــون نفــس هــذا البرنامــج رغبتهــا الثالثــة وذلــك ألنهــا ترغــب فــي برنامــج )RC105( أكثــر وفــي حالــة عــدم قبولهــا فيــه 
 )YG004( وفــي حالــة عــدم قبولهــا أيضــًا فــي إختيارهــا الثانــي فإنهــا ترغــب فــي البرنامــج ،)LA001( فإنهــا ترغــب فــي برنامــج

وهكــذا بالنســبة ألحمــد مرتبــة حســب األفضليــة لديــه.
)البيانات ورموز البرامج الواردة في الجدول افتراضية، وهي للتوضيح فقط(:

أمــا الجــدول )3( يوضــح بمثــال طريقــة عمــل نظــام القبــول اإللكترونــي فــي ترتيــب المتقدميــن “ قائمــة اإلســتحقاق”، حســب 
أعلــى معــدل تنافســي فــي كل برنامــج، كمــا يوضــح اعــداد المقاعــد المتوفــرة فــي كل برنامــج.

1

2

3

....

....

YG004

RC105

....

....

LA001

97

90

....

....

85

RC10592

YG004

....

....

96

....

....

LA00190

YG00499

RC105

....

....

95

....

....

LA00180

YG004  ترتيب الطلبة في برنامجRC105 ترتيب الطلبة في برنامج

عدد المقاعد المتوفرة )2(عدد المقاعد المتوفرة )1(

اسم الطالباسم الطالب

أحمد*أحمد*

فاطمة*ناصر

ناصرفاطمة

المعدل التنافسي للطالبالمعدل التنافسي للطالب

9995

9792

9690

رقم اختيار الطالبرقم اختيار الطالب

13

11

33

LA001 ترتيب الطلبة في برنامج

عدد المقاعد المتوفرة )1(

اسم الطالب

فاطمة *

ناصر

أحمد 

المعدل التنافسي للطالب

90

85

80

رقم اختيار الطالب

2

2

2

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

٠٠٠٠ يمكنك مشاهدة البرامج الدراسية الالمحدودة التي قمت بإدخالها سابقًا
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بمــا أن النظــام يعطــي الطالــب أفضــل اختيــار فــإن عمليــة الفــرز؛ بعــد أن تمــت عمليــة ترتيــب جميــع المتقدميــن فــي قائمــة 
ترتيــب اإلســتحقاق ســتكون كالتالــي:

فرز برنامج: YG004 – المقاعد المتوفرة )1(
المقعد )األول(:

- نظــرا لتوفــر مقعــد واحــد فــي برنامــج )YG004( فــإن هــذا المقعــد ســوف يعطــى للطالــب أحمــد ألنــه متصــدر فــي ترتيــب 
قائمــة اإلســتحقاق، ولــن يكــون أحمــد فــي قائمــة اإلســتحقاق ولــن يتنافــس فــي أي برنامــج آخــر فــي الفــروزات األخــرى ألنــه حصــل 

علــى اختيــاره األول واألفضــل.

فرز برنامج: RC105 – المقاعد المتوفرة )2(

- نظــرا لتوفــر مقعديــن  فــي برنامــج )RC105( تــم الغــاء الطالــب أحمــد مــن قائمــة اإلســتحقاق لهــذا البرنامــج بعــد أن حصــل 
علــى اختيــاره األول )YG004( فــإن المقعــد األول ســوف يعطــى للطالــب الــذي يليــه فــي قائمــة اإلســتحقاق.

المقعد )األول(:
- ترتيــب فاطمــة  األول فــي هــذا البرنامــج، وبمــا أنهــا ســتحصل علــى خيارهــا األول واألفضــل فلــن تكــون فــي قائمــة اإلســتحقاق 

. ) LA001 ،YG004 ( للبرنامجين

المقعد )الثاني(:
- ترتيــب ناصــر الثانــي  فــي هــذا البرنامــج، وبمــا أن هــذا البرنامــج هــو خيــاره الثالــث فإنــه ســيبقى فــي قائمــة اإلســتحقاق 

.  )  LA001  ،YG004  ( للبرنامجيــن 

فرز برنامج LA001– المقاعد المتوفرة )1(،
- نظــرا لتوفــر مقعــد واحــد فــي برنامــج )LA001( ، تــم الغــاء الطلبــة ) أحمــد، فاطمــة ( مــن قائمــة هــذا البرنامــج لحصولهــم 
علــى برامــج أعلــى وأفضــل حســب اختيارهــم،  وحيــث أن هــذا البرنامــج هــو خيــار ناصــر الثانــي وهــو أفضــل مــن خيــاره الثالــث، 

.) RC105 ( فســيحصل ناصــر علــى المقعــد األول فــي هــذا البرنامــج وســيحذف مــن قائمــة اإلســتحقاق لبرنامــج

* نتيجة الفرز:
ــى برنامــج RC105 وهــو خيارهــا األول، وناصــر  ــت عل ــاره األول ، وفاطمــة حصل ــى برنامــج YG004 وهــو خي أحمــد حصــل عل
حصــل علــى برنامــج  LA001 وهــو خيــاره  الثانــي، وبقــى شــاغر واحــد فــي برنامــج RC105 وســوف يتــم االعــالن عنــه للطلبــة 
فــي الفــرز الــذي يليــه كشــاغر ليقــوم - مــن يرغــب مــن الطلبــة الذيــن لــم يحصلــوا علــى عــروض ألي مقعــد دراســي فــي الفــرز 

األول - بالتســجيل فــي هــذا البرنامــج.

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

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 األعلــى فــي مــادة الرياضيــات البحتــة، 
تليهــا أعلــى درجــة فــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة، وعليــه يتــم قبــول الطالــب الحاصــل علــى أعلــى درجــة فــي مــادة 
الرياضيــات البحتــة ، وفــي حالــة تســاوي أعلــى إثنيــن مــن الخمســة فــي نتائــج مــادة الرياضيــات البحتــة، يتــم النظــر 

لنتيجــة مــادة اللغــة اإلنجليزيــة.
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ثانيً: عــرض نتائج الفرز التجريبي

بعــد إنتهــاء مرحلــة التســجيل، ســيقوم المركــز فــي بدايــة شــهر يوليــو باإلعــالن عــن نتائــج الفــرز التجريبــي وذلــك بنــاًء علــى 

البرامــج الدراســية التــي اختارهــا الطلبــة ونتائجهــم فــي امتحانــات الفصــل الدراســي األول.  ويهــدف هــذا اإلجــراء 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 اإللكترونــي ترتيبــًا واعيــًا وبمشــاركة ولــي األمــر، ألن 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.

علمــًا 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 اآلخرين لنفس البرامج الدراسية.

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

نصيحة: 

- عــدم حصولــك علــى الرغبــة األولــى فــي الفــرز التجريبــي، ال يعنــي أنــه لــن تتــاح لــك الفرصــة فــي الفــرز النهائــي للتنافــس 

عليهــا، لــذا تجنــب حــذف الرغبــات األعلــى فــي المرحلــة القادمــة إذا كنــت واثقــًا مــن إنهــا تمثــل األفضليــة بالنســبة لــك.

- استثمر نتائج الفرز التجريبي في مراجعة اختيارك حسب رغباتك ونتائجك في دبلوم التعليم العام.
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ثالثــً: مرحلة تعديل الرغبات

• فــي شــهر يوليــو وبعــد اســتالم النتائــج النهائيــة ســتتوفر للطالــب فرصــة أخــرى لتغييــر البرامــج التــي اختارهــا فــي مرحلــة 
التســجيل والتــي كانــت مــن )1/ إبريــل - 1/يونيــو/2022 م(، وســيكون هــذا هــو الترتيــب النهائــي الختياراتــه )طلــب 

االلتحــاق النهائــي(.

• علــى الطلبــة الذيــن يجلســون إلمتحانــات الــدور الثانــي، والطلبــة الذيــن تصــدر نتائجهــم متأخــرة القيــام بتغييــر رغباتهــم 
مــن البرامــج – إذا رغبــوا فــي ذلــك- فــي هــذه الفتــرة )شــهر أغســطس( ألنــه لــن تكــون لهــم فرصــة لتغييرهــا بعــد ظهــور 

نتائجهــم النهائيــة.

• علــى الطلبــة اإلطــالع بدقــة علــى جميــع تفاصيــل التعديــالت والمســتجدات فــي البرامــج الدراســية فــي الموقــع اإللكترونــي 
للمركــز إن وجــدت.

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

• يجــب علــى الطالــب التحقــق مــن صحــة البيانــات األساســية وكذلــك المــواد الدراســية ونتائجهــا في نظــام القبــول اإللكتروني 
بمجــرد دخولــه إلــى النظــام مســتخدمًا رقم المســتخدم، والرقم الســري. 

• يســتطيع الطالــب التعــرف  علــى البرامــج الدراســية التــي يمكنــه التقــدم إليهــا مــن خــالل وصلــة مشــاهدة البرامــج 
اإللكترونــي. القبــول  نظــام  فــي  لشــروطها  المســتوفي 

• فــي حالــة ظهــور برنامــج باللــون األحمــر 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 مســتحقًا لهــا ضمــن اختياراتــك، لهــذا 
الســبب رتــب اختياراتــك حســب األفضليــة مــن البرامــج الدراســية التــي ترغــب فيهــا بدقــة.

• الطلبــة الحاصلــون علــى الشــهادات المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة إذا لــم يقومــوا بتحميــل نســخة 
ــك -فــي الوقــت  ــة والتعليــم - إن تطلــب ذل ــة مــن وزارة التربي ــة وشــهادة المعادل ــة المدني مــن كشــف العالمــات والبطاق

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

• 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 اإللكترونــي لمركــز القبــول الموحــد.
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10 خطــوات عليك إتباعها فــي مرحلة تعديل الرغبات

شكل ) 7 (

الدخول إلى النظام بإستخدام الرقم المدني والرقم السري.

إضغط على زر حفظ قبل إجراء أي تعديل في ترتيب البرامج الدراسية.

اضغــط علــى زر ) حفــظ ( لحفــظ التعديــالت، ثــم قــم بطباعــة صفحــة خياراتك،ثــم 
اضغــط علــى زر )خــروج( .

إحذف الرغبات التي لم تحقق شروطها ) غير مستوفي الشروط (.

أضف الرغبات الجديدة في نظام القبول اإللكتروني.

تأكد من صحة بياناتك الشخصية ودرجاتك في اإلمتحانات النهائية.

تأكد من ترتيب رغباتك حسب األفضلية.

إختــر مــن اإلعــالن الخــاص بالبرامــج الدراســية أو مــن وصلــة البرامــج المســتوفى 
لشــروطها  التــي ترغــب فــي إضافتهــا إلــى قائمــة برامجــك.

ــل الرغبــات للتأكــد مــن  ــى النظــام قبــل إنتهــاء مرحلــة تعدي ُيفضــل الدخــول إل
صحــة تســجيلك.

ستظهر لك الرغبات التي لم تعد تحقق شروطها من حيث درجات المواد.
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رابعــً: البرامــج التي تتطلب مقابالت شــخصية واختبارات قبول

خامســً: مرحلة )الفرز األول(

اســتدعاؤك إلجــراء 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 اآلخرين

ــالت الشــخصية والفحوصــات الطبيــة للبرامــج التــي  ــارات القبــول والمقاب • بعــد إنتهــاء جميــع المؤسســات مــن إجــراء إختب
ــك، ســيقوم المركــز بفــرز جميــع البرامــج التــي قمــت بإختيارهــا. تتطلــب ذل

HEAC :المرسل

• يتــم عــرض المقعــد الدراســي عليــك حســب ترتيبــك فــي قائمــة اإلســتحقاق 
)أي أن كل متقــدم مــن المتقدميــن المســتحقين ســوف يحصــل علــى عــرض 
أعلــى  علــى  بنــاء  ســيكون  المقعــد  وهــذا  واحــد،  دراســي  بمقعــد  واحــد 
رغبــة يكــون الطالــب مســتحقًا لهــا إعتمــادًا علــى نتائــج اإلمتحانــات وشــروط 

ــكل برنامــج. ــب(، والمقاعــد المتوفــرة ب المؤسســة المتقــدم إليهــا كل طال

• يتلقــى كل طالــب مقبــول فــي برنامــج مــا- يحتفــظ مركــز القبــول الموحــد 
برقــم هاتفــه النقــال- رســالة نصيــة فــي اليــوم الــذي تعلــن فيــه النتائــج 
يوضــح لــه فيهــا اســم المســتخدم )الرقــم المدنــي( ورمــز البرنامــج المقبــول 
فيــه. علمــًا بــأن خدمــة الرســائل النصيــة القصيــرة خدمــة مســاعدة، وال يتحمل 
المركــز مســؤولية عــدم اســتالم الطالــب لهــذه الرســالة. لــذا عليــه الولــوج إلى 
الموقــع اإللكترونــي لمركــز القبــول الموحــد و مشــاهدة العــرض فــي نظــام 

القبــول اإللكترونــي.

للبرنامــج  تســجيلك  إجــراءات  الســتكمال  محــددة  فتــرة  إعطــاؤك  ســيتم   •
إجــراءات  اســتكمال  وعليــك  لــك  المقــدم  و)التخصــص(  عليــك  المعــروض 
التســجيل فــي المؤسســة المقبــول بهــا قبــل انتهــاء الفتــرة المحــددة لذلــك، 
مــن  الســلطنة  بتوقيــت  الظهــر  بعــد   02:00 الســاعة  حلــول  حالــة  وفــي 
آخــر يــوم محــدد لذلــك ولــم يســتلم المركــز ردك، فســوف تفقــد حقــك فــي 
الحصــول علــى المقعــد الدراســي وُيعطــى لطالــب آخــر يكــون مســتحقًا لــه ، 

ــك. ــه بعــد ذل ــك المطالبــة ب وال يحــق ل

• فــي حالــة عــدم اســتكمال إجــراءات تســجيلك للبرنامــج )التخصــص( المعــروض عليــك فــي الفتــرة المحــددة، سيســحب منــك 
تلقائيــًا وســيتم عرضــه علــى متقــدم آخــر متصــدرًا لقائمــة اإلنتظــار لنفــس البرنامــج.

• تأكــد مــن المواعيــد المحــددة إلســتكمال إجــراءات التســجيل وتقديــم األوراق الثبوتيــة بالمؤسســة التعليميــة التــي ُقبلــت 
بهــا. حيــث أن تأخــرك عــن الموعــد المحــدد ســيحرمك مــن المقعــد الدراســي وســيعاد عرضــه علــى طالــب آخــر مســتحق لــه.

• عنــد إســتكمالك كافــة إجــراءات التســجيل بالمؤسســة المقبــول بهــا )حســب اآلليــة التــي تحددهــا المؤسســة( ، ســتصلك 
رســالة قصيــرة تفيــد ذلــك ، وعليــك الـــتأكد مــن إســتالم تلــك الرســالة، أو الرجــوع إلــى نظــام القبــول للتأكــد مــن حالتــك.

 XXX رقــــــم المستخــــــــــدم
المقعـــــــــد المعروض عليك 
XXXX بتاريـــــــــخ**/**/**** 
يمكنـــــك الموافقــــــة علــــــى  
المقعــــــد وتقديــــــم طلــــــب 
استكمال التسجيـــــل فــــــي 
المؤسسة المقبول بها من 

خالل الموقــــــع اإللكترونــــــــي 
للمركــــــز أو إرســــــال رسالــــــة 
 A نصيــــــة تبــــــدأ بالحــــــــــرف
متبوعًا بالرقم الســـــري إلـــى 
الرقم  90190 علمًا بأن آخـر 
موعد الستكمـــــال إجـــــراءات 
التسجيل فـــــي المؤسســـــة 
المقبـــــول بهــــــا يـــوم ] .... [ 
**/**/**** قبل الساعـــــة 2 

ظهرًا بتوقيت السلطنة.



31
العودة إلى الفهرس

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

الطالــب حســب مميــزات المنحــة أو البعثــة الدراســية.

ــر فــرز برامــج  ــى وصلــة “تقري ــوج إل ــب أن يتعــرف علــى وضعــه فــي نظــام القبــول اإللكترونــي مــن خــالل الول • ويمكــن للطال
ــب” ، كمــا هــو موضــح فــي )شــكل 8( . الطال

شكل )8( تقرير فرز برامج الطالب

قائمــة اإلنتظــار للبرنامــج: قائمــة بالطلبــة المتقدميــن لبرنامــج مؤهلــون لــه ولــم يقبلــوا فيــه بســبب شــغل العــدد المحــدد 
لــه مــن المقاعــد، وفــي حــال شــغور مقاعــد الحقــًا ألي ســبب كان، يتــم شــغلها مــن هــذه القائمــة حســب األعلــى فــي المعــدل 
التنافســي مــن الطلبــة الذيــن لــم يعــرض عليهــم أي مقعــد دراســي ســابقا أو عــرض عليهــم مقاعــد دراســية فــي الفــرز األول 

ولكــن لــم يســتكملوا إجــراءات تســجيلهم بهــا.

1. نوع اإلختيار الذي تقدمت إليه .

2. رقم ترتيب البرنامج في قائمة إختياراتك.

3. رقم الفرز )1 أو 2(.

4. رمز البرنامج الذي قمت بإختياره.

5. اسم البرنامج الدراسي .

6. اسم 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 آلخر طالب تم قبوله لكل برنامج.

13567810
249



32
العودة إلى الفهرس

)4( خطــوات عليك إتباعها عنــد ظهور نتائج القبول

اســتكمال إجراءات التسجيل

وثائق ومستندات

شكل ) 9 (

13 24

معرفة نتيجة الفرز 
بواسطة الموقع 

اإللكتروني أو استالم 
رسالة نصية  قصيرة 
على الهاتف النقال أو 

تطبيق التحق.

إستكمال إجراءات 
التسجيل في المؤسسة 

التي قبلت بها حسب 
ألية اإلستكمال التي 
تحددها وتعلن عنها 

المؤسسة.

عند إستكمال كافة 
إجراءات التسجيل في 

المؤسسة ستستلم رسالة 
نصية من مركز القبول 
الموحد تفيد بإنهاءك 

إجراءات التسجيل.

تقديم طلب إستكمال 
إجراءات التسجيل 
عن طريق الموقع 

اإللكتروني للمركز في 
الفترة المحددة.

إذا رغبت في استكمال إجراءات تسجيلك في العرض فعليك إتباع إحدى الطريقتين اآلتيتين:

لتقديــم طلــب  اإللكترونــي  القبــول  إلــى نظــام  ثــم   www.heac.gov.om للمركــز  اإللكترونــي  الموقــع  إلــى  الدخــول   •
اســتكمال للعــرض، كمــا يمكــن تقديــم طلــب اســتكمال العــرض مــن خــالل التطبيــق الخــاص بالمركــز للهواتــف الذكيــة 

)التحــق(.
ــة الحــرف )A( وبجــواره رقمــك الســري بمركــز  ــى الرقــم )90190( بكتاب ــة )SMS( مــن هاتفــك النقــال إل • إرســل رســالة نصي
القبــول الموحــد. وســوف تســتلم بعــد ذلــك رســالة نصيــة أخــرى تؤكــد َتلّقــي الطلــب الــذي أرســلته بشــكل صحيــح وتوضــح 
آليــة اســتكمال إجــراءات التســجيل فــي البرنامــج حســب المؤسســة المقبــول بهــا ، وإذا لــم تتلــق رســالة لتأكيــد العــرض مــن 

المركــز خــالل نصــف ســاعة فعليــك الدخــول إلــى نظــام القبــول اإللكترونــي والتأكــد مــن تقديــم طلــب االســتكمال.
مالحظات: 

1. ال يعــد الســفر ســببًا فــي عــدم القيــام بــأي إجــراء فــي الوقــت المحــدد لــه، والمركــز غيــر مســؤول فــي حالــة فقــدك ألي عــرض 
دراســي  بســبب الســفر.   

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

ومــن ضمــن الوثائــق  والمســتندات التــي يفضــل اصطحابهــا عنــد مراجعــة المؤسســة التعليميــة أو مــن خــالل الوســائل 
األخــرى التــي تحددهــا المؤسســة إلســتكمال إجــراءات 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 باإلضافــة إلــى أيــة أوراق ثبوتيــة أخــرى قــد تطلبهــا المؤسســة، ويمكــن للطالــب تحميــل الوثيقــة 

فــي وصلــة )مشــاهدة وقبــول العــرض( .

تســلم الوثائــق التــي تؤكــد حالــة الطالــب اإلجتماعيــة “ ذوي الدخــل المحــدود “ للمؤسســة المقبــول بهــا الطالــب 
وليــس لمركــز القبــول الموحــد.

مالحظة: 
المركز غير معني بإستالم أي وثيقة كتابية من الطالب تطلبها مؤسسات التعليم العالي مثل الوثائق المذكورة أعاله.

http://www.heac.gov.om 
http://www.heac.gov.om 
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أماكـن ووسـائل اسـتكمال إجـراءات التسـجيل بمؤسسـات التعليـم العالـي 
الحكوميـة والبعثـات والمنـح

سادســً : مرحلة الفرز الثاني 

مؤسسات التعليم العالي الخاصة ، كلية 
البعثـــــات  و المنـــــح الخارجيةالعلوم الشرعية ، الكليات المهنية

جامعة السلطان قابوس

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

كلية عمان للعلوم الصحية

الكلية العسكرية التقنية

ــوزارة الدخول للموقع اإللكتروني لمركز القبول الموحد ــالب( فــي الموقــع اإللكترونــي ل ــة الط وصلــة )خدم
ــي والبحــث العلمــي واالبتــكار. التعليــم العال

المحطــة االلكترونيــة )ميــالد( فــي الموقــع التابــع لجامعــة 
الســلطان قابــوس

اإللكترونــي  الموقــع  فــي  )هامــس(  نظــام  خــالل  مــن 
الصحيــة. للعلــوم  عمــان  لكليــة 

من خالل الضغط على الرابط :

من خالل الضغط على الرابط :

ادخــال رقــم المســتخدم والرقــم الســري للولــوج 
الــى لوحــة التحكــم الخاصــة بالطالــب

القبــول  سيســتلم الطالــب رســالة مــن نظــام 
اإللكترونــي فــور إنتهــاء المؤسســة مــن إجــراءات 
تســجيل الطالــب تفيــد بإتمــام عمليــة تســجيله 
عليــه  يتوجــب  واال  بهــا،  المقبــول  بالمؤسســة 
اتمــام  ومتابعــة  المؤسســة  مــع  التواصــل 

تســجيله.

بعــد ضغــط الطالــب علــى زر اســتكمال إجــراءات 
برنامــج  لــه  ســيظهر  بالمؤسســة  التســجيل 
بذلــك  بقبولــه(  قمــت  عــرض  )آخــر  خانــة  فــي 
ــب محــوالً للمؤسســة وخــالل فتــرة  يصبــح الطال
التســجيل المحــددة تراجــع المؤسســة الطلــب 

الطالــب. إجــراءات تســجيل  وتنتهــي مــن 

التســجيل  إجــراءات  اســتكمال  علــى  الضغــط 
فــي  الطالــب  قبــول  حالــة  فــي   - بالمؤسســة 
بعثــة داخليــة بأحــد برامــج الضمــان االجتماعــي أو 
برامــج الدخــل المحــدود أو البرامــج التــي تتطلــب 
وصلــة  لــه  ســتظهر  المؤسســة  اختيــار  منــه 
حتــى  البرامــج  بهــا  تتوفــر  التــي  المؤسســات 
يختــار المؤسســة التــي يرغــب بالدراســة بهــا.

بالنســبة للطلبــة المقبوليــن فــي بعثــة داخليــة 
ســتظهر   )SP( المحــدود  الدخــل  برنامــج  فــي 
لهــم وصلــة )تحميــل وثيقــة الدخــل المحــدود( 
الوصلــة  علــى  الضغــط  عليهــم  ويتوجــب 
وتحميــل وثيقــة إثبــات ومــن ثــم التعهــد بصحــة 

مــا جــاء فــي الوثيقــة.

الضغط على وصلة مشاهدة وقبول العرض

بعــد تقديــم العــروض لــكل المتقدميــن المســتوفين لمتطلبــات االلتحــاق لبرنامــج معيــن، قــد تبقــى بعــض المقاعــد شــاغرة 
بســبب خلوهــا مــن المتقدميــن أو عــدم قبــول بعــض المتقدميــن لعــروض المقاعــد المقدمــة لهــم، وفــي هــذه الحــاالت 
ســوف يتــم اإلعــالن عــن الشــواغر علــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز www.heac.gov.om والتنويــه عنهــا بالرســائل النصيــة 
القصيــرة، لتكــون هــذه المقاعــد متاحــة لجميــع الطلبــة  الذيــن لــم يحصلــوا علــى عــروض الفــرز األول أو حصلــوا علــى عــروض 

لمقاعــد دراســية ولكــن لــم يســتكملوا اجــراءات تســجيلهم بهــا.

www.heac.gov.om
www.moheri.gov.om

www.squ.edu.om

http://hams.moh-hei.edu.om/admission

https://cims.mol.gov.om/hei

https://stdinfo.mtc.edu.om

http://www.heac.gov.om
http://www.heac.gov.om
https://www.moheri.gov.om
http://www.squ.edu.om
http://hams.moh-hei.edu.om/admission
https://cims.mol.gov.om/hei
https://stdinfo.mtc.edu.om
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شكل ) 10 (

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

2. لم تقم بالتسجيل سابقًا في النظام.
3. لم تحصل على عرض لمقعد دراسي في الفرز األول. 

• إذا كنت من الطلبة الذين سبق لهم التسجيل بنظام القبول، فاتبع اإلجراءات التالية:
1. لتعديل إختياراتك يمكنك إضافة البرامج التي ترغب في التقدم إليها إلى إختيارات الفرز األول.  

2. اختر من البرامج الشاغرة التي تكون مستوفيا لشروط ومتطلبات االلتحاق بها
3. إلدخــال البرامــج التــي اخترتهــا مــن الشــواغر، يجــب عليــك ضغــط زر إدراج فــي المــكان الــذي ترغــب إدراج البرنامــج فيــه حســب 

ترتيــب اإلختيار.

4. إحفظ البرامج بالضغط على زر )حفظ(.
5. تأكــد مــن عــدم ظهــور أي رمــز برنامــج باللــون األحمــر، وإال فيجــب التنبــه للخطــأ وإصالحــه، ألن النظــام لــن يتمكــن مــن حفــظ 

التعديــالت التــي قمــت بهــا فــي حالــة إنــك لــم تقــم بحذفــه.

وصورة الشاشة ) الشكل 10( أدناه توضح ذلك:

• إذا كنت من الطلبة الذين لم يسبق لهم التسجيل بنظام القبول، فاتبع اإلجراءات التالية:
- قم بالتسجيل بنظام القبول الموحد )يرجى الرجوع للصفحة رقم )20(.

ــى المقاعــد الشــاغرة فــي الفــرز الثانــي، وهــوالء  - جميــع الطلبــة غيــر المقبوليــن فــي برنامــج دراســي، يمكنهــم التقــدم إل
الطلبــة هــم:

        1. طالب حصل على عرض دراسي ولم يستكمل إجراءات التسجيل به.

        2. طالب حصل على مقعد دراسي، وانسحب منه.

        3. طالب لم يحصل نهائيًا على أي عرض سابق.

- اختــر البرامــج المســتوفي لشــروطها التــي ترغــب بدراســتها مــن البرامــج الشــاغرة المعلــن عنهــا فقــط، وقــم بوضعهــا 
مرتبــة حســب األفضليــة لديــك فــي القائمــة المحــددة.

- الطلبة المقبولين سابقًا ويرغبون التنافس على الفرز الثاني، يتوجب عليهم االنسحاب من مقعدهم.

- الطلبــة  الراغبيــن فــي التنافــس فــي الفــرز الثانــي علــى برامــج جامعــة الســلطان قابــوس، والبعثــات والمنــح الخارجيــة، 
وبرامــج تخصصــات التربيــة ،  أن تكــون معدالتهــم التنافســية أعلــى أو مســاوية آلخــر معــدل تنافســي تــم قبولــه فــي الفــرز 

األول.
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خدمات القبول المســاندة 

1. خدمة التظلمات 
تختــص بالنظــر فــي تظلمــات الطلبــة المقدمــة للمركــز، وتضــم هــذه اللجنــة مختصيــن مــن خــارج وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي واإلبتــكار يتــم تكليفهــم  للنظــر فــي تظلمــات الذيــن يعتقــدون بــأن المركــز لــم يكــن منصفــًا 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 
اإلجــراءات ال يقصــد بهــا وضــع قواعــد خاصــة لبعــض المتقدميــن دون ســواهم، بــل وضعــت قواعــد هــذا النظــام فــي األســاس 
لضمــان معاملــة جميــع المتقدميــن علــى قــدم المســاواة، وبمــا أن جميــع المتقدميــن قــد أحيطــوا علمــًا بهــذه القواعــد ســلفًا 

فهــي لذلــك يجــب أنُ تطبــق علــى الجميــع وال يمكــن تعديلهــا نــزوالً عنــد رغبــة بعــض المتقدميــن. 

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

شكل ) 11 (

1

2

3

التظلم بشأن تعديل الرغبات من 
البرامج الدراسية

التظلم بشأن عروض المقاعد 
الدراسية للفرز األول

التظلم بشأن عروض المقاعد 
الدراسية للفرز الثاني

خالل خمسة أيام بعد انتهاء الفترة 
المحددة لتعديل الرغبات

خالل خمسة أيام بعداإلعالن عن نتائج 
الفرز األول

خالل خمسة أيام بعد اإلعالن عن نتائج 
الفرز الثاني

فترة تقديم الطلبنوع التظلم 

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

يجــب أن ُيقــدم التظلــم إلكترونيــًا عــن طريــق اإلســتمارة اإللكترونيــة الموجــودة فــي الموقــع اإللكترونــي للمركــز فــي وصلــة 
)خدمــات القبــول المســاندة(، ولــن ينظــر فيــه إن كان شــفهيًا أو ورقيــًا.

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

2. خدمة إساءة اإلختيار
ُيمكــن لجميــع الطلبــة  -ماعــدا الطلبــة الذيــن اســتكملوا إجــراءات تســجيلهم فــي البعثــات الخارجيــة وحصلــوا علــى حزمــة 
ــة اســتكمال   ــار. حيــث ســيتاح التقــدم بطلــب الخدمــة بعــد إنتهــاء مرحل الســفر- مــن التقــدم بطلــب إســاءة ترتيــب اإلختي

إجــراءات التســجيل للفــرز األول.
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3. خدمة استعادة المقعد
• يجــوز للمركــز دراســة الطلبــات التــي تــرد إليــه )علــى أن ُتقــدم إلكترونيــًا فقــط( بشــأن إســتعادة المقاعــد الدراســية التــي 
ســحبت مــن المتقــدم ســواًء بســبب عــدم  اســتكمال 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 الثانــي.
• وســيتم دراســة هــذه الطلبــات إذا توفــرت مقاعــد شــاغرة فــي البرنامــج، وأن يســمح نظــام المؤسســة بالتحــاق الطالــب فــي 

تلــك الفتــرة.
ــب إجــراءات التســجيل بالمؤسســة  التعليميــة فــي  ــم يكمــل الطال ــه إذا تمــت الموافقــة علــى طلــب اإلســتعادة ول علمــًا بأن

الوقــت الجديــد المحــدد، يســقط حقــه فــي إســتعادته مــرة أخــرى.

طريقة استكمال اجراءات التسجيل  في خدمة اساءة اختيار :

• في حالة ان الطالب لدية مقعد سابق:
1 - يتوجب على الطالب اإلنسحاب من المقعد السابق ) حسب آلية االنسحاب بالمؤسسة المقبول بها(.

2 - التسجيل في البرنامج الجديد حسب اإلجراءات المتبعة.
مالحظة :

فــي حالــة قــام الطالــب باالنســحاب مــن المقعــد الســابق ولــم يســتكمل اجــراءات تســجيله فــي المقعــد الجديــد  حســب 
المواعيــد المعلنــه، ســيفقد حقــه فــي المقعديــن.

• في حالة ان الطالب يحصل على مقعد الول مرة :
يقوم بالتسجيل في البرنامج الجديد حسب اإلجراءات المتبعة حسب المواعيد المعلنه.

الخدمة ضوابط 

23 1

توفر مقعد شاغر 
بالبرنامج الدراسي

أن يكون المعدل 
التنافسي للطالب في 

البرنامج الذي يرغب 
بالتقدم إليه من خالل 

هذه الخدمة أعلى 
أو مساٍو آلخر معدل 

تنافسي تم قبوله في 
ذلك البرنامج بالفرز األول 

يمكن للطالب التقدم 
لعدد غير محدد من 

البرامج الدراسية سواء 
تقدم إليها الطالب 
مسبقا في قائمة 

اختياراته أم لم يتقدم 
إليها سابقًا

شكل ) 13 (

1

3

heac.gov.om الدخول إلى الموقع اإللكتروني لمركز القبول الموحد

الضغط على نوع الخدمة المراد التقدم إليها 

اختيار خدمات القبول المساندة

إدراج رقم المستخدم والرقم السري

طريقة التقدم لخدمات القبول المســاندة

2

4

شكل ) 12 (

http://heac.gov.om
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خدمات الرســائل النصية القصيرة

ارسل رسالة نصية )SMS( بأحد الخدمات أدناه من هاتفك النقال إلى رقم )90190(.

نمــــــــوذج  الـــرســـالةوصف  الخدمــــةم الرمـز

1

2

3

4

5

6

7

8

H

I

GH

PI

AS

S

DS

AL

H

I

 رقم الجوال رقم الجلوس رقم البطاقة المدنية
GH   xxxxxx          xxxx        xxxxx

الرقم السري
PI xxxxxxxxx

رقم الضمان   الرقم السري
AS   xxxxxxx       xxxxx

الرقم السري
S xxxxxxxxxxxx

الرقم السري
DS xxxxxxxxxxxx

الرقم السري
AL xxxxxxxxxxxx

قائمة الخدمات المتوفرة
)يتم إرسال جميع الخدمات عن 
طريق خدمة الرسائل القصيرة(

Help

Information

Get HEAC 
Number

Personal 
Information

Add Social 
security 
number

View Social 
Sec

Delete Social 
Sec

Add Low 
income

عنوان مركز القبول الموحد

 الحصول على رقم التسجيل
بالمـــــــــركـــــــــز

 الحصول على معلومات الطالب
 الشخصية كاإلسم وتاريخ الميالد

 والجنس

تسجيل رقم الضمان اإلجتماعي

معرفة رقم الضمان اإلجتماعي

حذف رقم الضمان اإلجتماعي

تحديد حالة الدخل المحدود

9VLالرقم السري
VL xxxxxxxxxxxx  View Lowعرض حالة الدخل المحدود

income

10

11

12

13

DL

CG

RP

IP

الرقم السري
DL xxxxxxxxxxxx

رقم الجوال الرقم السري رقم البطاقة المدنية
CG   xxxxxx          xxxxxxx        xxxxx

رموز البرامج                 الرقم السري
RP  xxxxxxx     xxxxx ٫ xxxxx ٫ xxxx

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

Delete Low 
income

Change GSM 
number

Register 
Programs

Insert 
Programs

حذف حالة الدخل المحدود

 تغيير رقم الهاتف النقال

تسجيل البرامج الدراسية

إدراج البرامج الدراسية

14

15

DP

CP

رمز البرنامج المراد إلغاؤه    الرقم السري
DP   xxxxxxx               xxxxx

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

 Delete
Programs

 Change
Programs

 إلغاء تسجيل البرامج الدراسية
المسجلة سابقًا

إعادة ترتيب البرامج الدراسية
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نمــــــــوذج  الـــرســـالةوصف  الخدمــــةم الرمـز

16

17

18

19

20

21

22

23

P

R

VS

G

O

A

C

EP

 رقم البطاقة المدنية
R xxxxxxxxxxxx

الرقم السري
P xxxxxxxxxxxx

الرقم السري
VS xxxxxxxxxxxx

الرقم السري
G xxxxxxxxxxxx

الرقم السري
O xxxxxxxxxxxx

الرقم السري
A xxxxxxxxxxxx

رمز البرنامج
C xxxxxxxxxxxx

الرقم السري
EP xxxxxxxxxxxx

 Registration
Number

Programs

Social
Security Status

Grades

 Offered
Programs

Accept Offer

Criteria

 Find Eligible
Program

طلب الرقم السري في حال فقدانه

 تزويد الطالب بقائمة البرامج
الدراسية التي اختارها

 تأكيد حالة الضمان اإلجتماعي
المسجل

اإلستفسار عن قائمة العالمات

معرفة نتيجة العرض

تأكيد قبول العرض

 اإلستفسار عن شروط البرامج
الدراسية

 اإلستفسار عن البرامج
المستوفي شروطها

   مالحظة : 

• عند   كتابة   الرسالة   يجب   اإلنتباه   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   اإللكترونــي،   وإذا   لــم   يســتلم   الطالــب   إفــادة   فيعنــي   أن   النظــام   لــم   يســتلم   الرســالة  

 فعليــه   المحاولــة   مــرة   أخــرى.

• خدمة الرسائل النصية القصيرة خدمة مساعدة، وال يتحمل المركز مسؤولية عدم استالم الطالب لهذه الرسالة. 
لذا عليه الولوج إلى الموقع اإللكتروني لمركز القبول الموحد ومشاهدة العرض في نظام القبول اإللكتروني.

  علمًا   أن   قيمة   الرسالة   الواحدة   بتكلفة   75   بيسة  . 
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مؤسسات التعليم العالي 
الحكومية والبعثات والمنح 

الخارجية والداخلية
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البعثات الخارجية 

على جميع المتقدمين للبعثات الدراسية الخارجية االلتزام باألحكام العامة اآلتية :

البعثــــة الدراســــية هــــي فقــــط لدراســــة البكالوريــــوس )المرحلــــة الجامعيــــة األولــــى( فــــي البرنامــــج الــذي ســــوف يحصــل عليــه   •
الطالــــب مــــن خــــالل مركــــز القبــــول الموحــد.

تــم تصنيــف البرامــج الدراســية وتقســيمها بنــاًء علــى )التخصصــات العامــة( المجــال الدراســي التــي ينتمــي إليهــا ،وخصصــت   •
رمــوز لــكل برنامــج فــي الدليــل. يتألــف كل رمــز عــادة علــى برنامــج واحــد أو أكثــر ضمــن المجــال المعرفــي. والجديــر بالذكــر 
بــــأن مســــمى التخصــــص الدقيــــق الــــذي يحصــــل عليــــه الطالــــب قــــد يختلــــف مــــن مؤسســــه تعليميــــة وأخــــرى وقــــد تصنــــف 
بعــــض المؤسســــات التخصصــــات الدقيقــــة تحــــت مجــــال معرفــــي مختلــــف عمــا هــو موضــــح فــي دليــل الطالــــب، لذلــك علــى 
الطالــــب البحــــث فــــي الموقــــع االلكترونــــي للمؤسســــة التــــي يرغــــب بالدراســــة بهــــا والتخصــــص الــــذي يرغــــب بدراســته حتــى 
يكــــون علــــى بينــــة بمحتــــوى الدراســــة فــــي ذلــــك التخصــــص والمســــمى لــه فــي تلــــك المؤسســة ومســمى الدرجــــة العلميــة 

التــــي ســيحصل عليهــا.

تســعى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واإلبتــكار إلــى مواصلــة تحســين إجــراءات الحصــول علــى البعثــات الدراســية   •
ولهــــا الحــــق فــــي مراجعــــة معاييــــر األهليــــة بشــــكل دوري لبرامجهــــا الدراســــية وتعديــل هــذه المتطلبــــات إذا مــا اعتبــر ذلــك 

ضروريــــا لضمــــان التقــــدم األكاديمــــي و / أو تســــهيل فــــرص الحصــول علــى البعثــة الدراســية لجميــع المتقدميــن.

تــــم وضــــع المتطلبــــات والشــــروط لبرامــــج البعثــــات بنــــاًء علــــى بحــــوث وتوصيــــات مــــن ممثلــــي الــــوزارة فــــي مختلــــف الــــدول   •
لبرامــــج االبتعــــاث للمرحلــــة الجامعيــــة األولــــى. )يرجــــى مالحظــــة أنــــه عندمــــا يتــــم االعتــــراف بمؤسســــة للتعليــــم العالــــي مــــن 
قبــــل وزارة التعليــــم العالــــي والبحــث العلمــي واالبتــكار فــي ســلطنة عمــان ، فإنــــه ال يعنــــي بالضــــرورة اعتمادهــــا كمؤسســــة 

البتعــــاث الطلبــــة مــــن قبــــل الــوزارة(.

اشــــتراطات البعثــــة الخارجيــــة هــــي الحــــد األدنــــى مــــن متطلبــــات التنافــــس للبعثــــة الخارجيــــة، وهــــذا يعنــــي أن مؤسســــات   •
التعليــم العالــي المحــددة قــد تكــون لديهــا متطلبــات إضافيــة للدخــول، وبالتالــي ال يمكــن لــوزارة التعليــم العالــي والبحث 
العلمي واالبتكار ضمــان قبــول الحاصليــن علــى البعثــة الدراســية للبرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام الطالــب الحاصــل علــى 

البعثــة باختيارهــا.

يحــــق لــــوزارة التعليــــم العالــــي والبحــث العلمــي واالبتــكار، مــــن خــــالل ممثليهــــا فــــي الخــــارج )الملحقيــــات الثقافيــــة وجهــــات   •
االشــــراف( ، اختيــــار المؤسســــة التعليميــــة المناســــبة لــــكل الطلبــــة الحاصليــــن علــــى البعثــــات الدراســــية بنــــاًء علــــى عــــدة 
أســــس منهــــا، قــــدرات الطالــــب، وقــــوة تصنيــــف المؤسســــة فــــي مجــــال معيــــن، وموقــــع المؤسســــة، والمتطلبــــات الخاصــــة 

بتلــــك المؤسســــة التعليميــــة، مــــع العلــــم بانــــه يوجــــد عــــدد محــــدود مــــن المقاعــــد فــــي بعــــض البرامــــج.

علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي إعــداد هــذا الدليــل لكــي يكــون علــى مســتوى عــاٍل مــن الدقــة ، قــد تطــرأ بعــض   •
المســــتجدات للبرامــــج االكاديميــــة المطروحــــة فــــي الدليــــل و التــــي تســــتوجب اإلعــــالن عنهــــا فــــي حينــــه عبــــر موقــــع مركــــز 

ــد )www.heac.gov.om( ، وتكــون متابعــة المســتجدات مــن واجبــات الطالــب. القبــول الموحــ

يخضــــع الطلبــــة الحاصلــــون علــــى البعثــــات لقانــــون البعثــــات والمنــح واالعانــات الدراســية والئحتــــه التنفيذيــــة، و يتوقــــع مــــن   •
. )www.moheri.gov.om( الطلبــــة المبتعثيــــن االلمــــام بهــــذا القانــــون و يمكنهــــم االطــــالع عليــــه مــــن موقــــع الــــوزارة

يحــــق للــــوزارة ان تقــــوم بمتابعــــة الطالــــب أكاديميــــا وســــلوكيا خــــالل فتــــرة البعثــــة الدراســــية، و يجــــب علــــى الطالــــب إنهــــاء   •
متطلبــات المؤهــل خــالل الفتــرة المطلوبــة و المحــددة مــن قبــل المؤسســة التعليميــة التــي يــدرس بهــا الطالــب المبتعــث.

ــا  ــة فيهــ ــون الدراســ ــا والتــــي تكــ ــتثناء ألمانيــ ــة، باســ ــة اإلنجليزيــ ــاث هــــي اللغــ ــع دول االبتعــ ــة فــــي جميــ ــة الدراســ لغــ  •
ــية. ــا باللغــة الفرنســ ــة فيهــ ــون الدراســ ــي تكــ ــا و التــ باللغــة األلمانيــة و فرنســ

ينصــــح الطلبــــة الراغبــــون فــــي التســــجيل لبرامــــج البعثــــات الخارجيــة بإجــــراء اختبــار تحديــد مســتوى اللغــــة اإلنجليزيــة خــالل   •
 )IELTS for UKVI ( شــــهر يونيــــو 2022 م وذلــــك لتجنــــب تأخــــر االلتحــــاق بالدراســــة، كمــــا ينصــــح باختيــــار امتحــــان اللغــــة

وذلــــك لضمــــان تحقيقــــه لمتطلــــب اللغــــة لجميــــع دول االبتعــــات.

http://www.heac.gov.om
http://www.moheri.gov.om
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علــــى الطلبــــة الحاصليــــن علــــى نتيجــــة اختبــــار االيلتــــس رفــــع النتيجــــة خــــالل فتــــرة التســــجيل بنظــــام البعثــــات اإللكترونــــي   •
بعــد ظهــور نتائــج الفــرز األول ، علمــًا بــأن الطالــب الــذي لــم يقــم باختبــار االيلتــس قــد ال يســتطيع بــدء برنامجــه األكاديمــي 

فــــي الوقــت المناســب.

علــــى الطلبــــة اجتيــــاز البرنامــــج التأسيســــي فــــي مــــدة أقصاهــــا عــــام أكاديمــــي واحــــد، وفــي حــــال عــدم تمكــــن الطالــب مــن   •
اجتيــــاز البرنامــــج فــــي المــــدة المحــــددة يحــــق للــــوزارة اتخــــاذ االجــــراء المناســــب وفقــــا للقوانيــــن والضوابــــط المعمــــول بهــا.

لــــن يتمكــــن الطلبــــة الحاصلــــون علــــى بعثــة دراســية خارجيــة فــي الفــرز األول، والمســتكملون لطلــب مســتحقاتهم الماليــة   •
إلكترونيًا، مــــن دخــــول المنافســــة فــــي أي فــــرز الحق.

تغطــــي البعثــــة الخارجيــــة: الرســــوم الدراســــية، والتأميــــن الصحــــي، ورســــوم التأشــــيرة، وتذكــــرة ســــفر ســــنوية، والمخصــــص   •
الشــــهري، وبقيــــة البــــدالت المنصــــوص عليهــــا فــــي قانــــون البعثــــات والئحتــه التنفيذيــــة، علمــا بأنــه علــــى الطالــب المبتعــث 
ًــا مــــن قبــــل جهات اإلشراف  االلتــــزام بالفتــــرة المحــــددة للبعثــــة والحصــــول علــــى نتائــــج مرضيــــة، وســــيتم متابعتــــه أكاديميــ

والــــوزارة فصليــًا.

يجــب علــى الطلبــة الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة عــدم التســجيل لبعثــات أســتراليا نظــرا ألن نظــام التأميــن الصحــي   •
ال يغطــــي مثــــل هــــذه الحــــاالت، وإذا اتضــــح أن الطالــــب يعانــــي مــــن مثــــل هــــذه األمــراض ســوف يتــم نقلهــــم إلــى دولــة أخــرى 

بنــــاء علــــى اخــــر معــــدل تنافســــي تــم قبولــه لنفــس العــام وفــق أنظمــــة مركــز القبــول الموحــد.

الدراسة في كندا تكون في الفصل الدراسي الثاني من العام االكاديمي 2023/2022 )ربيع 2023( .  •

تخلــــي الــــوزارة مســــؤوليتها تجــــاه أي طالــــب يســــجل فــــي أي مؤسســــة خــــارج الســــلطنة قبــــل اعــــالن نتائــــج مركــــز القبــــول   •
الموحــــد ويتــم تســــكين الطلبــــة مــــن قبــــل الملحقيــــات و جهــــات االشــــراف.

يحــــق للــــوزارة تغييــــر برنامــــج الطالــــب او جامعتــــه إذا اتضــــح أن البرنامــــج المبتعــــث اليــــه يتطلــــب درجــــة جامعيــــة اعلــــى مــــن   •
البكالوريــــوس، دون االخــــالل بحقــــوق الطالــــب و معاييــــر التنافــــس.

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.

كل رمــز مــن الرمــوز قــد يحتــوي علــى عــدة تخصصــات دقيقــه و بإمــكان الطالــب اختيــار التخصــص الدقيــق الــذي يرغــب بدراســته   •
ضمــن الرمــز الحاصــل عليــه قبــل فتــرة التســجيل التــي يعلــن عنهــا مركــز القبــول الموحــد، ولكــن ال تضمــن الــوزارة قبــول 

الطالــب فــي التخصــص الدقيــق الــذي قــام باختيــاره نظــرا لمحدوديــة المقاعــد و/أو متطلبــات الجامعــة.

ًــا، وعلــــى الطالــــب االلتــزام بالقوائــــم التــي تعلنهــا الــــوزارة لكافــة البعثــات  ســــوف يتــــم تحديــــد المؤسســــات التعليميــــة الحقــ  •
الخارجيــة. 

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

قــــد يخضــــع الطلبــــة المقبولــــون لدراســــة الطــــب وطــــب االســــنان والطــــب البيطــــري وعلــــوم الطــــب البيطــــري لمتطلبــــات   •
قبــــول إضافيــــة تضعهــــا الجامعــــة، وينبغــــي علــــى الطالــــب اجتيازهــــا لضمــــان الدخــــول فــــي البرنامــــج االكاديمــــي (المقابلــــة/ 
االختبــــارات... الخ( . كمــــا أن الــــوزارة ال تضمــــن اجتيــــاز الطالــــب لجميــــع المتطلبــــات الدراســــية الموضوعــــة مــــن قبــــل الجامعــات، 
وعلــــى الطالــــب التأكــــد مــــن اســــتيفائه لمتطلبــــات القبــــول لتلــــك البرامــــج والجامعــات إلــــى جانــب المتطلبــــات العامــة التــي 

ــا الــوزارة. تحددهــ

فــــي حالــــة عــــدم اجتيــــاز الطالــــب لمتطلبــــات القبــــول فــــي برامــــج الطــــب ) المقابلة/ االختبارات ( ،فــــان الــــوزارة غيــــر ملزمــــة   •
بإيجــاد قبــول اخــر للطالــب فــي جامعــة أخــرى او دولــة اخــرى، وعلــى الطالــب اكمــال الدراســة فــي ذات الجامعــة والدولــة فــي 

احــــد التخصصــــات التــــي يقبــل فيهــا عــــدا برامــج الطــب.
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• المؤسسة التعليمية: جامعة الكويت ، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
• المنح مخصصة للحصول على مؤهل البكالوريوس.

• تتوفر الجامعة السكن واإلعاشة ومصروف الجيب وتذكرة سفر ذهابا وإيابا سنويًا ) 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 اإلدارية 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 ســلطنة عمــان ويحســب لهــا مجمــوع جديــد حســب المــواد التــي تــدرس 
بدولــة الكويــت وبذلــك مــن الممكــن أن تقــل نســبة الطالــب.

• عــدم إتاحــة الفرصــة للطــالب الحاصليــن علــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية للتنافــس 
علــى المنــح المقدمــة.

• يخضــع الطالــب المرشــح الختبــارات القبــول مــن قبــل الجامعــة ويحــدد علــى ضوئــه قبولــه فــي بعــض الكليــات 
والتخصصــات.

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

• بناًء على آخر موعد للتسجيل في جامعة الكويت يتحدد موعد بدء الدراسة )الفصل األول 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 ( دينــارًا كويتيــًا مــن وزارة 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار بســلطنة عمــان .

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

• فــي حالــة رســوب الطالــب فــي اختبــار القــدرات ولــم تكــن هنــاك منحــه شــاغرة يرجــع الطالــب إلــى ســلطنة عمــان 
للدراســة علــى حســابه الخــاص، وال تلتــزم هــذه الــوزارة بتوفيــر مقعــد بديــل.

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

• تبدأ الدراسة في الفصل الثاني. 

 دولة الكويت

منح دول مجلس التعاون الخليجي

http://kuweb.ku.edu.kw/ku/index.htm
http://kuweb.ku.edu.kw/ku/index.htm
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جامعة السلطان قابوس
تــم تحديــد المتطلبــات الخاصــة بإكمــال الدراســة الجامعيــة لــكل دفعــة علــى 
هيئــة مجمــوع الســاعات المعتمــدة المطلوبــة مــع أي تعليمــات محــددة فيمــا 
يتعلــق بمتطلبــات الجامعــة والكليــة والتخصصــات الرئيســية والفرعيــة 

والدقيقــة والمــواد االختياريــة وغيرهــا.

ــق التنســيق بيــن الطلبــة ومســاعد العميــد للتدريــب فــي  يكــون عــن طري
ــى فصليــن دراســيين. كلياتهــم والمــدة مــن فصــل إل

- المعونة المالية المخصصة لطلبة الضمان االجتماعي )40 ريال عماني(.
- بــدل الدراســة لطلبــة كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة المســجلين فــي 

ريــال عمانــي(. المرحلــة الســريرية )60 
- معونة الدخل المحدود للطلبة المستحقين لها )35 ريال عماني(.

- عالوة النقل واالعاشة )120 ريال عماني( للمستحقين.

خدمة السكن: موزعة لثالث فئات
يتبــع هــذا القســم عــدد )5( مجمعــات ســكنية داخــل الحــرم الجامعــي مخصصــة 
المقيــدات  الجامعــي  الطالبــي  التســكين  لخدمــة  المســتحقات  للطالبــات  

بالجامعــة.
كما يوجد أيضا مجمع الحاالت الخاصة:

 الســكن مخصــص لتســكين الطــالب الذكــور ذوي اإلعاقــة أو الطــالب الــذي يعانــون 
مــن مشــاكل صحيــة مختلفــة تســتدعي توفيــر بيئــة خاصــة. 

 مساكن الراحة:
 الســكن مخصــص للطــالب الذكــور فــي الســنة األولــى مــن المرحلــة الجامعيــة 

بــدال عــن عــالوة )النقــل واإلعاشــة(.
 بناية الطلبة الدوليين:

 لطالب المنـــــــــح الدراسيــــــــــة.
األولــى  الجامعيــة  الدراســة  طلبــة  نقــل  حافــالت  توفيــر  النقــل:  خدمــات 
وفنجــاء  )بديــد  المجــاورة  والمناطــق  مســقط  محافظــة  مــن  )البكالوريــوس( 

وبــركاء(.

ــل إدارة  ــن قب ــة م ــؤولة والمخول ــة المس ــو الجه ــي ه ــه الوظيف ــز التوجي مرك
ــل  ــات العم ــد قطاع ــل تزوي ــن مث ــة للخريجي ــات خاص ــم خدم ــة بتقدي الجامع
ببيانــات خريجــي الجامعــة لغــرض التدريــب والتوظيــف وغيرهــا مــن الخدمــات 

ــارة الرابــط التالــي: للمزيــد مــن المعلومــات الرجــاء زي
http://www.squ.edu.om/ccg-ar  

متطلبات إجتياز المراحل الدراسية

التدريب خالل الدراسة

الدعم المالي

مميزات السكن
 والمواصالت إن وجدت

متابعة الخريجين

عدد الساعات المعتمدة الفصول الدراسية
المكتسبة المقبولة

عدد الساعات المعتمدة غير 
المقبولة والمؤدية إلى االنسحاب

التراكميــة  الســاعات  مــن  األدنــى  الحــد  اســتكمال  الطالــب  مــن  يتوقــع 
ــج  ــة البرنام ــتثناء طلب ــاه؛ باس ــدول أدن ــي الج ــن ف ــو مبي ــا ه ــدة كم المعتم

الطــب والعلــوم الصحيــة: الســريري بكليــة 

عدد سنوات الدراسة

112-0-
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https://www.squ.edu.om/ccg-ar
https://www.squ.edu.om/ccg-ar
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

ــد المتطلبــات الخاصــة لمنــح درجــة الدبلــوم أو الدبلــوم المتقــدم  يتــم تحدي
ــات  ــق متطلب ــدة وف ــاعات المعتم ــام الس ــاس نظ ــى أس ــوس عل أو البكالوري
الجامعــة، والكليــة والبرامــج. ويجـــب أن يكمــل الطالــب بنجــاح متطلبــات 

ــن )2(. ــل ع ــي ال يق ــدل تراكم ــى مع ــول عل ــع الحص ــرج م ــة التخ خط

 يتوفــر ســكن داخلــي للطالبــات فقــط فــي أفــرع الجامعــة )عبــري، الرســتاق، 
ــرع الجامعــة  ــر مــن 50 كــم عــن ف ــي يبعــد مقــر ســكنهن بأكث وصــور(  الالت

التــي ُقبلــت بهــا.

ــوس  ــة بالجامعــة وبكالوري ــع البرامــج األكاديمي ــة فــي جمي • اللغــة اإلنجليزي
ــة.  إعــداد معلــم اللغــة اإلنجليزي

• اللغــة العربيــة لبكالوريــوس البرامــج التربويــة » علــوم ورياضيــات » فــي 
تخصصــات الرياضيــات والكيميــاء والفيزيــاء واألحيــاء. 

• تصــرف تذاكــر ســفر بالطائــرة ذهابــً وإيابــً للطالــب أو الطالبــة مــرة واحــدة 
ــا  ــار إليه ــرة المش ــة التذك ــن قيم ــض ع ــوز التعوي ــي ويج ــام الدراس ــالل الع خ
نقــدًا وفقــً ألقــل األســعار الســائدة وقــت تقديــم طلــب صــرف التعويــض وذلــك 

للفئــات اآلتيــة: 
ــة مــن خــارج  ــرع الجامعــة بصالل ــون فــي ف ــات الدارســــ ــة والطالبــــ • الطلبـــ

محافظــة ظفــار.
• طلبــة وطالبــات محافظــة ظفــار الدارســون فــي أفــرع الجامعــة األخــرى عــدا 

فــرع الجامعــة بصاللــة.
• ويصــرف بــدل انتقــال بقيمــة 25 ريــال لمــرة واحــدة خــالل الفصــل الدراســي 
ــل  ــرة علــى أال تقـــ ــة مصيــــــــ ــندم ووالي ــة مســــ لطلبــة وطالبــات محافظـــــ

المســافة عــن )200( كــم عــن مقــر الجامعــة.

• بالنســبة للطــالب القاطنيــن علــى بعــد )50( كــم فأكثــر عــن مقــر الجامعــة 
يصــرف لهــم مبلــغ وقــدره )90( تســعون ريــاالً عمانيــً شــهريً علــى مــدار 
العــام، أمــا الطــالب القاطنــون علــى بعــد أقــل مــن )50( كــم عــن مقــر فــرع 
الجامعــة يصــرف لهــم مبلــغ وقــدره )45( خمســة وأربعــون ريــاالً عمانيــً علــى 

مــدار العــام.
• أمــا بالنســبة للطالبــات القاطنــات علــى بعــد )50( كــم فأكثــر عــن مقــر فرع 
الجامعــة يتــم توفيــر ســكن داخلــي لهــن فــي حــدود الطاقــة االســتيعابية؛ 
ويصــرف لهــن مبلــغ وقــدره )45( خمســة وأربعــون ريــاالً عمانيــً شــهريً 
علــى مــدار العــام وفــي حالــة عــدم توفــر اإلقامــة باألقســام الداخليــة يصــرف 
لهــن مبلــغ وقــدره )90( تســعون ريــاالً عمانيــً شــهريً لإلعاشــة واالنتقــال 

علــى مــدار العــام.
• أمــا الطالبــات القاطنــات علــى بعــد أقــل مــن )50( كــم فيصــرف لهــن مبلــغ 

وقــدره )45( خمســة وأربعــون ريــاالً عمانيــً شــهريً علــى مــدار العــام.

متطلبات إجتياز المراحل الدراسية

مميزات السكن 
والمواصالت إن وجدت

لغة الدراسة

تذاكر السفر

العالوات الشهرية 
)المخصصات المالية(

عدد سنوات الدراسة

مجموع الساعات الــــدرجة
المعتمدة

الفترة الزمنية 
العادية

الحد األقصى لمدة 
الدراسة

مدة الدراسة بالبرنامج األكاديمي كاآلتي:

الدبلوم

الدبلوم المتقدم

البكالوريوس

72 - 60

108 - 90

4 سنوات120 - 144

4 سنوات 3 سنوات

3 سنوات2 )سنتان(

6 سنوات
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• أن يكــون الطالب/الطالبــة الئقــا صحيــا للتقــدم لشــروط القبــول فــي جامعــة 
التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة، وعلــى طلبــة ذوي اإلعاقــة الخاصــة التنافــس 
علــى البرامــج المخصصــة لهــم ، وفــي حالــة تنافــس طالــب مــن ذوي اإلعاقــة 
ــة   ــق للجامع ــة فيح ــر ذوي اإلعاق ــن غي ــة م ــة للطلب ــج المخصص ــى البرام عل

تغييــر البرنامــج أو عــدم القبــول .
• تطــرح الجامعــة مجموعــة مــن البرامــج األكاديميــة فــي مختلــف التخصصــات 

العلميــة.
• تمنــح الجامعــة مؤهــالت فــي مختلــف المســتويات األكاديميــة حيــث أن 
تمنــح  الدبلــوم  فقــط وبعضهــا تمنــح الدبلــوم المتقــدم والبعــض اآلخــر 
بينمــا توجــد بعــض   ، البكالوريــوس  إلــى مرحلــة  الثــالث مؤهــالت  تمنــح 
البرامــج األخــرى تمنــح درجــة البكالوريــوس فقــط لذلــك علــى الطالــب التأكــد 

ــج. ــا البرنام ــي يمنحه ــة الت ــه والدرج ــدم ل ــذي يتق ــج ال ــن البرنام م
• كل البرامــج األكاديميــة بالجامعــة تتطلــب دراســة البرنامــج التأسيســي 

واجتيــازه بنجــاح.
• يخضــع جميــع الطلبــة المقبوليــن الــى اختبــار تحديــد المســتوى لمكونــات 
البرنامــج التأسيســي العــام والــذي ُيعقــد فــي األســبوع التعريفــي المتزامــن 
مــع بــدء الدراســة، ويعتبــر اجتيــاز الســنة التأسيســية بمكوناتهــا الثــالث 
شــرط أساســي لدراســة البرامــج األكاديميــة بالجامعــة وذلــك حســب األنظمــة 

واللوائــح المنظمــة لذلــك.
• البرنامــج التأسيســي العــام هــو برنامــج تمهيــدي للطالــب لتأهيلــه فــي 
ــي وال  ــج األكاديم ــة البرنام ــا دراس ــي تتطلبه ــية الت ــارات األساس ــض المه بع
ــب،  ــي للطال ــج األكاديم ــن البرنام ــزًء م ــام ج ــي الع ــج التأسيس ــد البرنام يع
ــات وهــي:  ــة مكون ــا فــي ثالث ــب تحقيــق أداًء مرضي حيــث يتطلــب مــن الطال

ــي. ــب اآلل ــات والحاس ــة والرياضي ــة اإلنجليزي اللغ
• يمكــن للطالــب أن يســتثنى مــن إحــدى مكونــات البرنامــج التأسيســي 
ــات البرنامــج  ــارات التحــدي لمكون ــازه اختب ــة اجتي العــام أو جميعهــا فــي حال
ــي  ــس األكاديم ــهادة اآليلت ــم ش ــب تقدي ــن للطال ــام. ويمك ــي الع التأسيس
ــى  ــى عل ــد مض ــون ق ــي، وأال يك ــل الدراس ــة الفص ــي بداي ــول ف ــارية المفع س
الشــهادة أكثــر مــن عاميــن مــن تاريخهــا، وأن تكــون صــادرة مــن مركــز معتمد 
مــن داخــل أو خــارج الســلطنة. حيــث يمكــن أن يتــم تحديــد مســتوى الطالــب 
مــن خــالل هــذه الشــهادة او اعفــاؤه مــن دراســة مكــون اللغــة اإلنجليزيــة عنــد 
تقديمــه لشــهادة اآليلتــس أكاديمــي معتمــدة بدرجــة )5( بحيــث ال تقــل درجــة 

كل مهــارة عــن )4.5( فــي بدايــة التحاقــه.

معلومات آخرى

الكلية العسكريـة التقنيـــــــة
متطلبات القبول ومعلومات  للمتقدمين : 

1. أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها للعام الدراسي 2021 / 2022 م.
2. إجتيــاز الفحوصــات الطبيــة والمقابلــة الشــخصية بنجــاح، وفــي حالــة حصــول الطالــب علــى شــهادة اللغــة اإلنجليزيــة 
)IELTS( األكاديمــي بمعــدل ال يقــل عــن ) 5 ( ســارية المفعــول  مــن بدايــة العــام األكاديمــي )2022 / 2023 م ( يحــق لــه 
أن يلتحــق ببرنامــج التخصــص )الهندســي( مباشــرة فــي حالــة نجاحــه بمعــدل )60 ٪( فــي امتحانــات المــواد األخــرى مــن 
البرنامــج التأسيســي، ويشــمل ) الرياضيــات األساســية / الرياضيــات البحتــة / الحاســب اآللــي / الفيزيــاء ( ويمكــن للطالــب 

اإلطــالع علــى وصــف المقــرر للمــواد التــي ســوف يختبرهــا فــي الموقــع اإللكترونــي للكليــة.
3. يخضــع الطالــب لبرنامــج التدريــب العســكري الــذي وضــع لتهيئــة الطالــب للدخــول للبرنامــج األكاديمــي، و ذلــك لفتــرة 
زمنيــة محــددة وهــي )4( أســابيع متواصلــة قبــل بــدء الدراســة فــي الســنة التخصصيــة، وســتكون هنــاك برامــج عســكرية 

متقدمــة وبرامــج رياضيــة و برامــج مغامــرات و برامــج صيفيــة خــالل فتــرات الدراســة االكاديميــة.
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 المعــدل التنافســي 
والمقاعــد المتوفــرة فــي كل برنامــج .
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6. علــى جميــع الطلبــة الدارســين بالكليــة إكمــال جميــع متطلبــات البرنامــج التأسيســي بنجــاح والحصــول علــى معــدل ال يقــل 
عــن ) 5 ( فــي امتحــان اللغــة اإلنجليزيــة )IELTS( األكاديمــي، وذلــك خــالل عــام واحــد فقــط كأقصــى فتــرة زمنيــة.

7. بعــد اجتيــاز الطلبــة لمقــررات البرنامــج التأسيســي ) الرياضيــات األساســية/ الرياضيــات البحتــة / الحاســب اآللــي / الفيزيــاء( 
بنجــاح، يتــم توزيعهــم علــى التخصصــات الرئيســية بنــاًء علــى تطلعاتهــم الشــخصية، وبمــا يتناســب ومعدالتهــم 

ــي. ــار أول الدراســية بالبرنامــج التأسيســي العــام، مــع مراعــاة احتياجــات الجهــة المنتمــي إليهــا كمعي
8. جميــع الطلبــة ســيتخرجون بشــهادة الدبلــوم المتقــدم )Advance Diploma( و ســليتحقون بجهــات عملهــم للعمــل 
مباشــرة حيــث ويحصــل الخريــج علــى  رتبــة عريــف و ســيتم الحقــا منــح المجيــدون منهــم و ممــن تنطبــق عليهــم المعاييــر 
االكاديميــة و العســكرية و حســب متطلبــات جهــات عملهــم فرصــة العــودة الــي الكليــة لمواصلــة دراســة البكالوريــوس 
)BEng(  فــي الكليــة و ذلــك بعــد قضائهــم فتــرة مــن العمــل التطبيقــي و بعــد اكتســابهم خبــرة عمليــة فــي جهــات 

عملهــم حســب القوانيــن و االنظمــة المعمــول بهــا لــدي كل جهــة.
9. يلتــزم الطالــب بالعمــل فــي الجهــة المنتمــي إليهــا بــوزارة الدفــاع وقــوات الســلطان المســلحة لمــدة )10( أعــوام بعــد 
تخرجــه بمؤهــل الدبلــوم المتقــدم حيــث ســيحصل الخريــج علــى رتبــة عريــف، وذلــك حســب مــا هــو موضــح تفصيــال بالعقود 

المحــددة لــكل جهــة لإلطــالع فــي الموقــع اإللكترونــي للكليــة.
 ،)EASA( 10. يتطلــب النجــاح فــي كافــة أجــزاء االمتحانــات والمعاييــر المحــددة لبرنامــج الرخصــة األوروبيــة لســالمة الطيــران

وذلــك بمعــدل ال يقــل عــن )75 ٪(.
11. اليجــوز للطالــب االنســحاب مــن الكليــة بعــد بــدء العــام الدراســي األول إال لظــروف قاهــرة خارجــة عــن اإلرادة، كتعثــر حالتــه 
الصحيــة بشــهادة مصدقــة مــن الطبيــب مــن الخدمــات الطبيــة بمستشــفى القــوات المســلحة، أو لظــروف شــخصية أخــرى 

ُتحددهــا لجنــة متخصصــة بالكليــة.
12. تقتصر الدراسة في الكلية العسكرية التقنية للعام االكاديمي )2022م/2023م( على الذكور فقط .

13. في حالة قيد الطالب في الكلية ال يحق له التقدم للعمل في أي من المؤسسات العسكرية أو المدنية.
14. يشــترط أن يكــون الطالــب الئقــًا صحيــًا بعــد التخــرج عنــد توقيــع العقــد مــع الســالح وفقــًا للمعاييــر المعمــول بهــا فــي 

وزارة الدفــاع وقــوات الســلطان المســلحة.
15. يحق للكلية التعديل في قوانينها وانظمتها حسب ما تقتضيه سياستها وتراه مناسبًا .

كلية عمان للعلوم الصحية

متطلبات إجتياز المراحل الدراسية

عدد سنوات الدراسة

متابعة الخريجين

التدريب خالل الدراسة

لغة الدراسة

مميزات السكن والمواصالت

ــذي يليــه والتخــرج النجــاح فــي جميــع  ــى العــام ال ــه مــن عــام دراســي إل ــب وانتقال يشــترط لنجــاح الطال
المقــررات الدراســية وحصولــه علــى معــدل نقــاط تراكمــي محــدد حســب التخصــص.

المحــددة  الدراســية  إلــى الســنوات  التأسيســي باإلضافــة  التعليميــة تبــدأ بالبرنامــج  البرامــج  جميــع 
التخصصــات. حســب 

جمعيــة الخريجيــن: تهــدف إلــى تعزيــز التواصــل بيــن الخريجيــن والكليــة لغــرض التطويــر المهنــي  
وخدمــات المجتمــع .

التدريب العملي ، وحضور بعض الدورات التدريبية المتاحة للطلبة.

الدراسة باللغة اإلنجليزية،  باإلضافة إلى  بعض مواد متطلبات الكلية باللغة العربية.

لن تتكفل الكلية بتوفير السكن والنقل للطلبة.

تابع : الكلية العسكريـة التقنيـــــــة



47
العودة إلى الفهرس

تابع : كلية عمان للعلوم الصحية

معلومات إضافية

العالوات

 - أن ال يقل عمر الطالب عن 17 سنة و ال يزيد عن 25 سنة عند االلتحاق بالكلية.
 - أن يكون الئقًا طبيًا .

 - علــى الطالــب مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة أن يتصــل بالكليــة للتأكــد حــول مالءمتــه للدراســة قبــل أن 
يقــوم باختيــار أي برنامــج

 - أن ال يقل طوله عن 140 سم.
- يســقط حــق الطالــب فــي الحصــول علــى مقعــد إذا لــم يلتحــق بالدراســة خــالل إســبوعين مــن تاريــخ 

بدئهــا.
- الدراسة في الكلية والتدريب في المستشفيات يكون في محيط مختلط من الجنسين.

يمنــح مبلــغ )45( ريــال شــهريًا لــكل طالــب تبلــغ المســافة بيــن محــل ســكنه ومقــر الدراســة )50( 
كيلومتــرًا أو أقــل مــن كمــا يمنــح مبلــغ )90( ريــال شــهريًا لــكل طالــب تبلــغ المســافة بيــن محــل ســكنه 

ــرًا. ومقــر الدراســة أكثــر مــن  )50( كيلومت

كلية العلوم الشرعية

الكليات المهنية

الفترة الزمنية العاديةمجموع الساعات المعتمدةالدرجة

الدراســية  الخطــة  فــي  المتضمنــة  المعتمــدة  الســاعات  اكمــال   -
.)2  ( بمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن  وعددهــا )131( 

- إتمــام البرامــج التدريبيــة المتعلقــة بالتخصــص بنجــاح وال يحســب 
لهــا تقديــرات عدديــة.

ــه )4( فصــول دراســية  تتكــون الدراســة مــن برنامــج تأسيســي مدت
ــه ســنتين أكاديميتيــن ) دبلــوم مهنــي (. وبرنامــج تخصصــي مدت

يتــم متابعــة الخريجيــن ومســاعدتهم فــي الحصــول علــى فــرص 
العمــل وفــق التخصــص بالتنســيق مع الجهات المعنية بالتشــغيل.

تكون الدراسة باللغة اإلنجليزية.

تصرف لكل طالب وطالبة عالوة مالية شهرية.

- توفــر الكليــة للطلبــة الدارســين فــي برنامــج البكالوريــوس ســكنًا 
مجانيــَا ومواصــالت مــن الســكن إلــى الكليــة والعكــس للمقيميــن 

خــارج مســقط.

- يتعين على الطالب إتمام متطلب التدريب الميداني بحسب 
األنظمة المعمول بها.

- توفر الكلية منحة شهرية للطلبة الدارسين في الكلية.

- يتــم تدريــس المقــررات باللغــة العربيــة بإســتثناء مقــرر اللغــة 
لــكل فصــل منهمــا  فــي فصليــن  يــدرس  الــذي  اإلنجليزيــة 

معتمدتــان. ســاعتان 

مدة الدراسة بالبرنامج األكاديمي كاآلتي:

متطلبات إجتياز المراحل الدراسية

عدد سنوات الدراسة 

متابعة الخريجين

لغة الدراسة

العالوات

مميزات السكن 
والمواصالت إن وجدت

التدريب خالل الدراسة

العالوات 

لغة الدراسة

عدد سنوات الدراسة

4 سنوات131البكالوريوس
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البعثات الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة

تقسم برامج البعثات إلى اربعة اقسام:

: ) BS ( برامج البكالوريوس  لجميع الطلبة )1

•  بعثــات داخليــة كاملــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط  لمرحلــة البكالوريــوس ، مــع تحمــل ولــي األمر لتكاليف النقل والســكن 
واإلعاشــة - إن دعــت الحاجــة لذلــك - وهــي مخصصــة لجميع الطلبة .

•  يمكن لطلبة الضمان االجتماعي  التقدم لهذه البرامج ، مع بقاء حصولهم على المخصص الشهري.

: ) DS ( برامج الدبلوم لجميع الطلبة )2

ــي األمــر لتكاليــف النقــل والســكن  ــة الدبلــوم، مــع تحمــل ول ــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحل بعثــات داخليــة كامل  •
واإلعاشــة - إن دعــت الحاجــة لذلــك - وهــي مخصصــة لجميــع الطلبــة.

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

يمكن لطلبة الضمان االجتماعي  التقدم لهذه البرامج ، مع بقاء حصولهم على المخصص الشهري .  •

: ) SP (  برامج الدبلوم لطلبة الدخل المحدود )3

•  بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلــة الدبلــوم ، ومخصصــة للطلبــة  مــن أبنــاء أســر الدخــل المحــدود، والذيــن 
ال يتجــاوز إجمالــي الدخــل الشــهري ألوليــاء أمورهــم عــن ) 600 ريــاالً عمانيــًا فقــط، وال يمكــن قبــول مــا يزيــد عــن ذلــك نهائيــَا( مــع 

تحمــل ولــي األمــر لتكاليــف النقــل والســكن  - إن دعــت الحاجــة لذلــك - .

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

 : )SF ( برامج الدبلوم لطلبة الضمان االجتماعي )4

•  بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية لمرحلــة الدبلــوم ، وهــي مخصصــة لـــلطلبة مــن أبنــاء   أســر الضمــان االجتماعــي ، مــع 
صــرف مخصــص شــهري لهــم.

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

بيانات عامة :
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 األكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج األكاديمــي مــن 

مؤسســة تعليــم عالــي خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي. وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.

ــم أوراقهــم الثبوتيــة  -   يجــب علــى جميــع الطلبــة الحاصليــن علــى بعثــات داخليــة مــن مركــز القبــول الموحــد تقدي
إلنهــاء إجــراءات التســجيل بمؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة التــي تــم قبولهــم بهــا خــالل الفتــرة المحــددة لذلــك.

الطلبــة مــن فئــة الضمــان االجتماعــي الذيــن يحصلــون علــى بعثــات دراســية، يجــب عليهــم إدخــال أرقــام الحســابات   -
البنكيــة الخاصــة بهــم فــي وصلــة البيانــات الشــخصية فــي النظــام اإللكترونــي بمركــز القبــول الموحــد.

ــات للمؤسســة  ــة عــدم تقديمهــم إثب ــوم، فــي حال ــن يســجلون فــي برامــج الدبل ــة ذوي الدخــل المحــدود الذي الطلب  -
التعليميــة المقبوليــن بهــا، أن إجمالــي الدخــل الشــهري لولــي األمــر ال يزيــد عــن ) 600 ( ريــاالً عمانيــًا فقــط مــن قبــل 
جهــة العمــل ، أو صنــدوق التقاعــد، أو والــي الواليــة فــي الوقــت المحــدد ) فتــرة اســتكمال إجــراءات التســجيل ( ســيتم 

إلغــاء قبولهــم تلقائيــًا مــن البرنامــج الــذي تــم قبولهــم فيــه.
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البرامج التأسيسية العامة

 الموقع اإللكتروني: 

يتــم قبــول الطلبــة خريجــي دبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلــه بمؤسســات التعليــم العالــي واختيــار البرامــج الدراســية التــي 
يرغبــون االلتحــاق  بهــا للمرحلــة الجامعيــة األولــى مــن خــالل مركــز القبــول الموحــد. وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن معظــم هــؤالء 

الطلبــة يلتحقــون بالبرنامــج التأسيســي العــام عنــد تســجيلهم فــي هــذه المؤسســات.

ما هو البرنامج التأسيسي العام ؟

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

• يتضمن أربع مكونات رئيسية إلزامية هي: اللغة اإلنجليزية والرياضيات ومهارات الحاسب اآللي ومهارات التعلم.

• للمؤسسات أن تقوم بإضافة أي مواد أو مقررات  أخرى للبرنامج وفق لحاجاتها وطبيعة الدراسة فيها.

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

دور الهيئة العمانية لإلعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم في تحقيق جودة البرامج التأسيسية:

1. تطوير ومراجعة المعايير األكاديمية للبرامج التأسيسية العامة.

2. تدقيق جودة 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 جــودة برامجهــا التأسيســية العامــة، بالتعــاون مــع األطــراف ذات العالقــة.

www.oaaaqa.gov.om

http://www.oaaaqa.gov.om
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يحتــوى هــذا القســم علــى برامــج مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والبعثــات 
الخاصــة والبعثــات والمنــح خــارج  العالــي  التعليــم  فــي مؤسســات  الداخليــة والمنــح 
إلــى شــروط االلتحــاق بهــا. وقــد تــم تصنيــف البرامــج الدراســية  الســلطنة باإلضافــة 
وتقســيمها بنــاًء علــى التخصصــات العامــة )المجــال الدراســي( الصــادرة عــن الهيئــة 
العمانيــة لإلعتمــاد األكاديمــي وضمــان جــودة التعليــم، 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 الوقــت 

المناســب علــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز.

برامج مؤسسات التعليم العالي الحكومية وشروط 
االلتحاق بها للعام األكاديمي 2023/2022
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قائمة التخصصات العامة

52 - 61الصحة

62 - 68برامج دراسية متعددة التخصصات

69 - 71العلوم الطبيعية والفيزيائية

72 - 74الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها

75 - 81الهندسة والتقنيات ذات الصلة

82 - 85العمارة واإلنشاء

86 - 90تكنولوجيا المعلومات 

91 - 99التربية 

100 - 106اإلدارة والمعامالت التجارية 

107 - 110المجتمع والثقافة

111 - 113الفنون اإلبداعية

114 - 115الدين والفلسفة

116 - 121البرامج المخصصة للطلبة ذوي اإلعاقات الخاصة
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الصــحــة
HEALTH

هــل أنــت فــرد إجتماعــي بطبعــك؟ هــل تحــب 
مســاعدة النــاس واإلهتمــام بصحتهــم؟ هــل 
تهمــك كيفيــة تجنــب األمــراض وتشــخيصها 
وعالجهــا؟ هــل أنــت مســتعد للخــوض فــي 

بحــر مــن العلــوم؟
إذا كنــت كذلــك، فمجــال الصحــة هــو األنســب 
لــك. والبــد أن تعلــم أن وظيفــة دكتــور فــي 
الطــب ليســت الوظيفــة الوحيــدة فــي هــذا 
صيدالنيــًا،  أو  ممرضــًا،  تصبــح  قــد  المجــال. 
التعامــل  تحــب  إن كنــت  بيطريــًا  أو طبيبــًا 
خلــف  العمــل  اختــرت  وإن  الحيوانــات،   مــع 
الكواليس ومســاعدة األطباء في تشــخيص 
مختبــرات  أخصائــي  وظيفــة  فــإن  األمــراض 
طبيــة هــي األنســب لــك حتمــًا، وربمــا ترغــب 
ألحــد  الصحــي  الجانــب  علــى  التركيــز  فــي 
لتصبــح  كالفــم  بالتحديــد  الجســم  أعضــاء 
)إختصاصــي  األقــدام  أو  أســنان(،  )طبيــب 
وال  الســمع(  )إختصاصــي  األذن  أو  أقــدام( 
ــة المســاندة والتــي  ــف الطبي ننســى الوظائ
الفــم  كصحــة  عــدة  مجــاالت  علــى  تركــز 
وعــالج  والنطــق  التشــخيصية  واألشــعة 
اللغــة والعــالج الطبيعــي، وكذلــك الوظائــف 
اإلداريــة المتعلقة بالصحــة كإدارة المعلومات 

الصحيــة.
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البعثات الخارجية

)Medicine(
بلد الدراسة: ايرلندا

 University College of Dublin
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

على الطالب اجتياز متطلبات 
الجامعة واالختبارات والمقابالت في 

مقر الجامعة

)Medicine(
بلد الدراسة: ايرلندا

 Trinity College Dublin
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

على الطالب اجتياز متطلبات 
الجامعة واالختبارات والمقابالت في 

مقر الجامعة

)Medicine(
بلد الدراسة: ايرلندا

 The Royal College of
Surgeons

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
على الطالب اجتياز متطلبات 

الجامعة واالختبارات والمقابالت في 
مقر الجامعة

)Medicine(
بلد الدراسة: ايرلندا

 National University of Ireland
 Galway

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
على الطالب اجتياز متطلبات 

الجامعة واالختبارات والمقابالت في 
مقر الجامعة

)Medicine(
بلد الدراسة: المملكة المتحدة 

)اسكتلندا(
المؤسسة التعليمية: 

The University of Glasgow

)Medicine(
بلد الدراسة: البحرين
المؤسسة التعليمية:

The Arabian Gulf University 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

)Medicine(
بلد الدراسة: المملكة المتحدة 

)اسكتلندا(
المؤسسة التعليمية: 

The University of Aberdeen

)Medicine(
بلد الدراسة: المملكة المتحدة  

المؤسسة التعليمية:
The University of Birmingham 

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

• الكيمياء )٪95(.
 مادتين من:

 •  األحياء أو الرياضيات البحتة أو الفيزياء )٪90(.
 • اللغة اإلنجليزية )٪90(.

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

• الكيمياء  )٪96(.
• األحياء )٪96(

• الرياضيات البحتة )٪96 (.
• اللغة  اإلنجليزية )٪90(

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

• الكيمياء )٪95(.
مادتين من:

• األحياء أو الرياضيات البحتة أو الفيزياء )٪90(.
• اللغة  اإلنجليزية )٪90(.

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

• الكيمياء )٪90(.
• األحياء )٪90(.

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

• اللغة اإلنجليزية )٪90(.

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

• الكيمياء )٪95(.
• األحياء )٪90(.

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

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

• الكيمياء )٪90(.
• األحياء )٪90(.

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

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

• الكيمياء )95 ٪(.
• األحياء )95 ٪(.

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

- الكيميـــــــاء

- اللغة االنجليزية

- الكيميـــــــاء

- األحيـــــــــــاء 

- الكيميـــــــاء

- اللغة اإلنجليزية

- الكيميـــــــاء

- األحيـــــــــــاء 

SE008

SE017

SE005

SE021

SE012

SE003

SE007

SE009

حسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج
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تابع : البعثات الخارجية

البعثات الخارجية )التخصصات الصحية المساندة وال تشمل الطب البشري(

)Medicine(
بلد الدراسة: قبرص

The University of Nicosia
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

 Nursing
بلد الدراسة: الواليات المتحدة 

االمريكية
المؤسسة التعليمية:

 University of Louisiana-
Lafayette

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

الطالـــب  الـــوزارة حصـــول  ال تضمـــن 
علـــى رغبتـــه األعلى تفضيـــال، وعلى 
الطالب اســـتيفاء متطلبـــات القبول 
الجامعـــة،  تفرضهـــا  التـــي  األخـــرى 
وفـــي حال عدم حصولـــه على رغبته 
تخصصـــات  اختيـــار  عليـــه  فيجـــب 
التخصصـــات  مـــن مجموعـــة  بديلـــة 

المدرجـــة فـــي هـــذا الرمز.

)Medicine( 
بلد الدراسة: نيوزلندا

- على الطالب اجتياز متطلبات 
الجامعة واالختبارات والمقابلة قبل 

الحصول على المقعد 

Respiratory Care
 بلد الدراسة: الواليات المتحدة

االمريكية
المؤسسة التعليمية:

 University of Toledo

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

• الكيمياء )٪90(.
• األحياء )٪90(.

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

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

• األحياء أو الكيمياء )90 ٪(.
• الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية 

.)٪ 80(
• اللغة اإلنجليزية )90 ٪(.

• الدراسات االجتماعية )75 ٪(.

• النجاح في جميع المواد
• الحصــول علــى معــدل عــام ال يقــل عــن 

)٪ 85 (
• ثالث مواد من:

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

 • اللغة اإلنجليزية )85 ٪(.

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

• الكيمياء )٪95(.
 • األحياء )٪90(.

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

- الكيميـــــــاء

- األحيـــــــــــاء 

 - اللغة اإلنجليزية

- مادتين من:
الرياضيات البحتة و 
األحياء و الكيمياء 

و الفيزياء 

SE010

SE044

SE416

SE004

SE063

حسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

Radiation Therapy/
 Radiotherapy, Prosthetics &

 Orthotics, Diagnostic/Medical
 Imaging, Radiography, Medical
 Physics or Physics with Medical

 Physics, Sport Rehabilitation,
 Physiotherapy, Occupational

 Therapy, Speech & Language
 Therapy, Dietetics )NOT

 Nutrition(, Podiatry, Paramedic
 Science or Public Health,

Audiology or Dental Technology
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منح دراسية جزئية مقدمة من جمهورية مصر العربية

  البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

Disabilities sciences
المؤسسة: جامعة الزقازيق

)البرنامج ليس لذوي اإلعاقة(
 الدراسة باللغة العربية وهناك مواد

باللغة االنجليزية

التمريض

الصحة العامة

Natural therapy
المؤسسة: جامعة القاهرة
الدراسة باللغة االنجليزية

Veterinary Medicine
المؤسسة: جامعة القاهرة
الدراسة باللغة االنجليزية

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

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

والمهارات الموسيقية(
• معدل عام ال يقل عن )80 ٪( في المواد اآلتية: 
الرياضيات البحتة - اللغة اإلنجليزية - الفيزياء 

- الكيمياء - األحياء

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

- الرياضيات البحتة
- االحياء أو العلوم الصحية

- الكيمياء
- اللغة االنجليزية

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )70 ٪(
- الحصول على )65 ٪( في المواد اآلتية:

- اللغة االنجليزية
- االحياء و الكيمياء

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

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

والمهارات الموسيقية(
• معدل عام ال يقل عن )85 ٪( في المواد اآلتية: 
الرياضيات البحتة - اللغة اإلنجليزية - الفيزياء 

- الكيمياء - األحياء

- الرياضيات البحتة

جامعة البريمي
* اجتياز امتحان 

القبول بنجاح
لغة الدراسة:  اللغة 

اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة:  
اللغة اإلنجليزية

- الكيميـــــــاء

- األحيـــــــــــاء 

SE967

BS227

BS215

SE968

SE969

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

حسم التعادل

مالحظات : 
•  المنحة تشمل: الرسوم الدراسية باإلضافة الى مخصص شهري فقط.

• يتحمل الطالب دفع مبلغ قدره )4500( جنيه مصري لشؤون الوافدين بوزارة التعليم المصرية وهذا المبلغ قابل للزيادة.
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  تابع : البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

الطب البيطري

الصيدلة

 التمريض

 العالج الفيزيائي

الصيدلة

 علوم المختبرات الطبية

طب عام

طب وجراحة الفم 
واألسنان

علوم المختبرات الطبية

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

- االحياء
- اللغة االنجليزية

- الحصول على )65٪( في المواد االتية: 
- الكيمياء أو الفيزياء

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

- الكيمياء
- االحياء أو العلوم الصحية

- اللغة اإلنجليزية

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

- االحياء والكيمياء
- اللغة اإلنجليزية

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

- االحياء أو العلوم الصحية 
- الكيمياء          - اللغة اإلنجليزية

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

-الكيمياء
-األحياء أو العلوم الصحية

- الحصول على معدل )70 ٪( في اللغة 
اإلنجليزية

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

- الكيمياء
- األحياء.

- اللغة اإلنجليزية
- الحصول على معدل )65 ٪( في  الرياضيات 

)البحتة أو التطبيقية(.

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

-الكيمياء
-االحياء

- اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة:  
اللغة اإلنجليزية

الجامعة الوطنية 
للعلوم 

والتكنولوجيا
لغة الدراسة:  اللغة 

اإلنجليزية

جامعة نزوى
* اجتياز المقابلة الشخصية 

والفحص الطبي بنجاح
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى
* اجتياز الفحص الطبي بنجاح
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الجامعة الوطنية 
للعلوم والتكنولوجيا

* اجتياز امتحان 
القبول والمقابلة 
الشخصية بنجاح

لغة الدراسة:  اللغة 
اإلنجليزية

كلية عمان لطب 
االسنان

BS018

BS002

BS017

BS008

BS289

BS054

BS001

BS006

BS086
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  تابع : البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

علوم البصريات

 العلوم في الصحة 
والسالمة المهنية 

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

- الرياضيات البحتة
- االحياء أو العلوم الصحية

- الكيمياء و الفيزياء
-الحصول على )55٪( في اللغة اإلنجليزية

جامعة البريمي
* اجتياز امتحان القبول 

بنجاح
لغة الدراسة:  اللغة 

اإلنجليزية

جامعة البريمي
لغة الدراسة:  اللغة 

اإلنجليزية

BS228

BS230

حسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

جامعة السلطان قابوس

 كلية الطب
والعلوم الصحية
)دكتور بالطب(

كلية الطب 
والعلوم الصحية

)العلوم الطبية الحيوية(

كلية التمريض

دبلـوم  فـي   )٪85( عـن  يقـل  ال  عـام  معـدل   -
العـام التعليـم 

اللغـة   - البحتـة  )الرياضيـات  فـي   )٪  80(  -
) يـة نجليز إل ا

- دراسة مادتين فقط على األقل من
)الكيمياء – الفيزياء – األحياء ( 

والحصول على ) 80 ٪( في كل منهما

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

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

- دراسة مادتين فقط على األقل من
)الكيمياء – الفيزياء – األحياء (

والحصول على ) 80 ٪( في كل منهما

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

- دراسة المواد األربعة التالية
)الرياضيات البحته،الكيمياء، الفيزياء األحياء( 

والحصول على )65٪( كحد أدنى في ثالث 
منها

- )65٪( كحد ادنى في اللغة اإلنجليزية

متوسط درجات المواد 
األساسية

الرياضيات البحتة -
اللغة اإلنجليزية -
األحياء -

SQ050

SQ055

SQ100
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برنامج العلوم الصحية يقدم ثالث تخصصات وهي : 
علوم المختبرات الطبية، التصوير الطبي والعالج الطبيعي.

بكالوريوس علوم 
المختبرات الطبية

بكالوريوس التصوير 
الطبي

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

2.  الحصول على 65 ٪ على األقل في: 
األحياء أو العلوم الصحية -
الكيمياء  -

يقل  ال  عــام  معدل  على  1. الحصول 
عن 65 ٪ في دبلوم التعليم العام.
2. الحصول على 65 ٪ على األقل في: 

الفيزياء -
األحياء أو العلوم الصحية -

األول: األحياء أو 
العلوم الصحية

الثاني:  الكيمياء

األول: الفيزياء -
الثاني:  األحياء  -

أو العلوم 
الصحية

يتم قبول المتقدمين من  كل 
حسب  السلطنة   محافظات 
المقاعد المتوفرة لكل محافظة

المتقدمين من كل  يتم قبول 
حسب  السلطنة  محافظات 
المقاعد المتوفرة لكل محافظة

 

IH001

IH002

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

حسم التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

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 واألنســجة وذلــك لمســاعدة األطبــاء فــي تشــخيص حــاالت المرضــى وعالجهــم. يتأهل الخريــج للعمل  

فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج بنجــاح وحســب توفـــر الشــواغر. 

ــع ســنوات  ــي مــن مصــوري االشــعة الطبيــة. مــدة البرنامــج تمتــد ألرب ــج كادر عمان ــى تخري ــر الطبــي إل يهــدف برنامــج التصوي
بعــد البرنامــج التأسيســي. يشــمل البرنامــج تعليــم وتدريــب الطــالب علــى إجــراء الفحوصــات اإلشــعاعية إلنتــاج صــور عاليــة 
الجــودة ألجــزاء الجســم المختلفــة مــن أجــل تشــخيص أمــراض مختلفــة باســتخدام التصويــر اإلشــعاعي التقليــدي والتصويــر 
المقطعــي. كمــا يتــم تعريــف الطــالب علــى المجــاالت المختلفــة فــي التصويــر الطبــي. ســيتميز الخريجيــن مــن هــذا البرنامــج 
ــة والعمــل الجماعــي ومهــارات البحــث العلمــي.  بســمات متقدمــة مثــل التفكيــر الناقــد وحــل المشــكالت واالتصــاالت الفعال
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.

بكالوريوس صيدلة

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

التعليم العام.
2. الحصول على 65 ٪ على األقل في: 

الكيمياء         -
األحياء أو العلوم الصحية -

األول: الكيمياء
أو  األحــيــاء  الثاني:  

العلوم الصحية

المتقدمين من كل  يتم قبول 
الــســلــطــنــة حسب  مــحــافــظــات 
المقاعد المتوفرة لكل محافظة

PI005

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

الصيـــــدلـــــة

كلية عمان للعلوم الصحية

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 وهــي الممارســة الصيدالنيــة وأشــكال الجرعــات 
والعالجيــات التطبيقيــة والكيميــاء الصيدالنيــة والطبيــة وغيرهــا باإلضافــة إلــى المقــررات غيــر المهنيــة األخــرى. يتأهــل الخريــج 

للعمــل فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج بنجــاح وحســب توفـــر الشــواغر. 
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يهــدف برنامــج العــالج الطبيعــي إلــى تعليــم وتدريــب الطــالب للحصــول علــى بكالوريــوس العــالج الطبيعــي. مــدة البرنامــج 
العــالج  أخصائــي  يقدمهــا  التــي  والخدمــات  بالرعايــة  يعنــى  الطبيعــي  العــالج  التأسيســي.  البرنامــج  بعــد  ســنوات  أربــع 
الطبيعــي والتــي تشــمل تقييــم المرضــى مــن حيــث الحــاالت المتعلقــة بالصحــة والضعــف البدنــي والوظيفــي أو اإلعاقــات 
لتحديــد التشــخيص البدنــي بغــرض معالجــة الضعــف والقصــور الوظائفــي للجســم والحفــاظ علــى مســتوى الصحــة العامــة 
ــادئ اإلنســانية والتحليــل العلمــي  ــب فــي هــذا البرنامــج المب ــة األداء الحركــي والوظيفــي. ويشــمل التعليــم والتدري ونوعي
وخدمــة المجتمــع. يتمتــع أخصائــي العــالج الطبيعــي باإللمــام التــام بالعلــوم والمهــارات المهنيــة  الضروريــة ليــؤدي دوره كامــاًل 
فــي التثقيــف الصحــي وتقديــم الرعايــة والعــالج للمرضــى، باإلضافــه إلــى تقييــم فاعليــة العــالج الطبيعــي المطبــق وتعديلــه 
حســبما هــو مالئــم. يتأهــل الخريجــون للعمــل  فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج 

بنجــاح وحســب توفـــر الشــواغر. 

بكالوريوس
العالج الطبيعي

بكالوريوس العلوم 
في التمريض 

ال  عـام  معـدل  علـى  الحصـول   .1
يقـل عـن 65 ٪ في دبلوم التعليم 

العـام.
2. الحصـول علـى 65 ٪ علـى األقـل 

في: 
- األحياء أو العلوم الصحية

- الفيزياء

1. الــحــصــول عــلــى مــعــدل عـــام ال 
يقل عن 65 ٪ في دبلوم التعليم 

العام.
2. الحصول على 60 ٪ على األقل 

في: 
- األحياء أو العلوم الصحية

- الكيمياء

أو  األحــيــاء  األول:   -
العلوم الصحية

- الثاني: الفيزياء 

- األول: األحياء أو 
العلوم الصحية

- الثاني: الكيمياء 

المتقدمين من كل  يتم قبول 
الــســلــطــنــة حسب  مــحــافــظــات 
المقاعد المتوفرة لكل محافظة

فرع مسقط
فقط  متاح  البرنامج  لهذا  التقدم 
لــلــطــلــبــة الــحــاصــلــيــن عــلــى دبــلــوم 
التعليم العام من مدارس محافظة 
ــاء وبـــدبـــد  ــركــ ــ مــســقــط وواليــــــــات ب

ومصيرة.

فرع الظاهرة
فقط  متاح  البرنامج  لهذا  التقدم 
لــلــطــلــبــة الــحــاصــلــيــن عــلــى دبــلــوم 
ــن مــــــدارس  ــ ــام مـ ــ ــعـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الـ

محافظتي الظاهرة والبريمي.

فرع شمال الشرقية
فقط  متاح  البرنامج  لهذا  التقدم 
لــلــطــلــبــة الــحــاصــلــيــن عــلــى دبــلــوم 
التعليم العام من مدارس محافظة 

شمال الشرقية.

فرع جنوب الشرقية
فقط  متاح  البرنامج  لهذا  التقدم 
لــلــطــلــبــة الــحــاصــلــيــن عــلــى دبــلــوم 
التعليم العام من مدارس محافظة 
ــة  جــنــوب الــشــرقــيــة. بــإســتــثــنــاء والي

مصيرة

IH003
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رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

حسم التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

التمريـــــض
يوجــد فــي الكليــة ثمــان أفــرع للتمريــض وهــي : مســقط، 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 للعمل  في مؤسســات الخدمــات الصحية 

الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج بنجــاح وحســب توفـــر الشــواغر.
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بكالوريوس العلوم 
في التمريض 

إدارة المعلومات 
الصحية 

1. الــحــصــول عــلــى مــعــدل عـــام ال 
يقل عن 65 ٪ في دبلوم التعليم 

العام.
2. الحصول على 60 ٪ على األقل 

في: 
- األحياء أو العلوم الصحية

- الكيمياء

- الحصول على معدل عام ال 
يقل عن 

65 ٪ في دبلوم التعليم العام.
- الحصول على 65 ٪ على األقل 

في: 
• األحياء أو العلوم الصحية

• رياضيات بحتة أو تطبيقية

- األول: األحياء أو 
العلوم الصحية

- الثاني: الكيمياء 

األول: األحياء أو 
العلوم الصحية

الثاني: رياضيات 
بحتة أو تطبيقية

فرع شمال الباطنة
فقط  متاح  البرنامج  لهذا  التقدم 
لــلــطــلــبــة الــحــاصــلــيــن عــلــى دبــلــوم 
ــن مــــــدارس  ــ ــام مـ ــ ــعـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
محافظتي شمال الباطنة ومسندم.

ــبــول الــمــتــقــدمــيــن مـــن كل  يــتــم ق
محافظات السلطنة حسب المقاعد 

المتوفرة لكل محافظة.

فرع جنوب الباطنة 
فقط  متاح  البرنامج  لهذا  التقدم 
لــلــطــلــبــة الــحــاصــلــيــن عــلــى دبــلــوم 
التعليم العام من مدارس محافظة 
جنوب الباطنة، بإستثناء والية بركاء

فرع الداخلية
ــاح فقط  ــامــج مــت ــبــرن ــهــذا ال ــتــقــدم ل ال
للطلبة الحاصلين على دبلوم التعليم 
الداخلية  محافظتي  مدارس  من  العام 

والوسطى، بإستثناء والية بدبد

فرع ظفار
فقط  متاح  البرنامج  لهذا  التقدم 
لــلــطــالب الــحــاصــلــيــن عــلــى دبــلــوم 
التعليم العام من مدارس محافظة 

ظفار.

NS001

HM001

NR001

NN001

NA001

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

حسم التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

تابع : التمريـــــض

إدارة المعلومات الصحية
إدارة  البكالوريــوس فــي  العمانيــة للحصــول علــى شــهادة  البشــرية  المــوارد  إلــى تنميــة  يهــدف برنامــج إدارة المعلومــات الصحيــة 
ــة الســنة  ــب علــى معــدل تراكمــي 2.75 فمــا فــوق فــي نهاي ــة بعــد البرنامــج التأسيســي ويشــترط حصــول الطال المعلومــات الصحي
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 
األساســية الالزمــة إلعــداد الطــالب فــي مجــال المعلوماتيــة وإدارة المعلومــات الصحيــة. يتأهــل الخريجــون للعمــل  فــي مؤسســات الخدمــات 

الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج بنجــاح وحســب توفـــر الشــواغر.

دبلوم الصيدلة

 معدل عام )60 ٪(
- النجاح في المواد التالية:

• الرياضيات بحتة          
• الفيزياء

• الكيمياء                     
• األحياء أو العلوم الصحية

• اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى 
في المواد :
- الكيمياء

-  األحياء أو 
العلوم الصحية

 جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بمسقط U0106

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
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التمريض
لغة التدريس : 

 اللغة اإلنجليزية 

الصيدلة
لغة التدريس :  

اللغة اإلنجليزية

الطب البيطري
لغة التدريس :  

اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم 
العام بتقدير )65 ٪(

الحصول على معدل )60 ٪(
في المواد اآلتية:

- األحياء و الكيمياء 
- اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم 
العام بتقدير )65 ٪(

الحصول على معدل )60 ٪(
في المواد اآلتية:

الرياضيات  البحتة - األحياء أو 
العلوم الصحية - الكيمياء - 

اللغة اإلنجليزية

مكان الدراسة : جامعة نزوى

مكان الدراسة : جامعة نزوى

مكان الدراسة : جامعة الشرقية

مكان الدراسة : جامعة البريمي

مكان الدراسة : الجامعة الوطنية
 للعلوم   والتكنولوجيا

PD015

PD018

PD020

PD016

PD019

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

) PDO ( المنح الداخلية الكاملة مقدمة من شركة تنمية نفط عمان

مالحظات : 
• أن يكون الطالب من أبناء الواليات الواقعة بمنطقة اإلمتياز.

• أن تكون المدرسة من المدارس الواقعة بمنطقة اإلمتياز.
• أن يكون الطالب أمضى الثالث السنوات األخيرة )10-12( بإحدى مدارس منطقة اإلمتياز.

-النجاح في دبلوم التعليم 
العام بتقدير )65 ٪(

- الحصول على معدل )60 ٪( 
في المواد اآلتية:

- االحياء و الكيمياء
- اللغة اإلنجليزية

- النجاح في دبلوم التعليم 
العام بتقدير )65 ٪(

- الحصول على معدل )65 ٪( 
في المواد االتية: 

- الكيمياء
- االحياء أو العلوم الصحية

- اللغة اإلنجليزية

- النجاح في دبلوم التعليم 
العام بتقدير )70 ٪(

- الحصول على معدل )70 ٪( 
في المواد االتية: 

- االحياء
- اللغة االنجليزية

- الحصول على )65٪( في 
المواد االتية: 

- الكيمياء أو الفيزياء

اجتياز المقابلة الشخصية
والفحص الطبي بنجاح

اجتياز امتحان القبول بنجاح

اجتياز الفحص الطبي بنجاح
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برامج دراسية متعددة التخصصات
Interdisciplinary Scholarships
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• يمكــن للطلبــة المقبوليــن والحاصليــن علــى البعثــات التــي تقــع ضمــن الرمزيــن STEM & ESAM اختيــار التخصــص الفرعــي/
الدقيــق )لدرجــة البكالوريــوس فقــط( مــن ضمــن المظــالت المعرفيــة المدرجــة.

• يمكــن للطلبــة المقبوليــن ضمــن الرمزيــن STEM & ESAM اختيــار التخصــص )لدرجــة البكالوريــوس فقــط( و دولــة االبتعــاث ضمــن 
ــوزارة قبــل انتهــاء فتــرة اســتكمال إجــراءات التســجيل فــي أغســطس. وعلــى الطالــب التأكــد مــن أن  الــدول التــي تبتعــث اليهــا ال
التخصــص متوفــر فــي الدولــة الراغــب بهــا، إضافــة الــى مراعــاة توفــر التخصــص فــي وثيقــة الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد االكاديمــي 

)OAAA( ووقوعــه ضمــن المجــال المعرفــي الــذي ســوف يحــدده الطالــب الحقــا اثنــاء فتــرة اســتكمال اجــراءات البعثــة.
• يغطــي برنامــج STEM المجــاالت التــي تقــدم درجــة البكالوريــوس ) المرحلــة الجامعيــة األولــى ( فــي العلوم والتكنولوجيا والهندســة  
والرياضيــات، وال تغطــي الطــب البشــري،  أو الطــب األســنان، أو الطــب البيطــري، أو البرامــج التــي تــؤدي لدرجــة تتجــاوز البكالوريــوس 

مثــل MENG، MPHARM ومــا يكافئهــا.
• يغطــي برنامــج ESAM المجــاالت التــي تقــدم درجــة البكالوريــوس ) المرحلــة الجامعيــة األولــى ( فــي التربيــة، والعلــوم اإلجتماعيــة، 

والفنــون ، واإلدارة.
• بإمــكان الطلبــة الذيــن تــم قبولهــم فــي أحــد برامــج STEM & ESAM  اختيــار أحــدى المؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا فــي دول 
االبتعــاث التاليــة: المملكــة المتحــدة، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، المانيــا، ايرلنــدا، ماليزيــا، مملكــة نيذرالنــدز،  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 األمريكيــة وكنــدا فــي برنامــج 
تحضيــري )UNIConn Program( لمــدة ســنة اكاديميــة، أو أي برنامــج آخــر مشــابه تعتمــده الملحقيــة الثقافيــة بواشــنطن ) مثــال 
برنامــج جامعــة ديالويــر( 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 اإللكترونــي للملحقيــة الثقافيــة فــي 

واشــنطن.
• قــد تشــترط المؤسســات التعليميــة مــواد دراســية مختلفــة عــن تلــك المشــار إاليهــا فــي الدليــل أو شــروطا إضافيــة، لــذا فــإن وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واإلبتــكار 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 بالتخصــص ومــدى توفــره فــي الدولــة الراغــب بهــا، 

حيــث انــه قــد ال تتوفــر جميــع التخصصــات لدرجــة البكالوريــوس فــي جميــع الــدول. 
• ال توجــد حاجــة إلرفــاق أي قبــول للمنافســة علــى هــذه البعثــات، ولكــن إذا كان الطالــب حاصــاًل علــى قبــول جامعــي فيجــب عليــه عرضــه 

علــى الــوزارة إلبــداء الــرأي فيــه. 
• ينبغــي علــى الطلبــة العلــم أن برامــج الدراســة فــي الوجهــات أو الجامعــات قــد ال تتفــق مــع مواعيــد إعــالن نتائــج البعثــات مــن خــالل 
مركــز القبــول الموحــد، لــذا ينبغــي عليهــم التقيــد بمواعيــد الدراســة التــي تأتــي بعــد إعــالن مركــز القبــول الموحــد لنتائــج البعثــات.
• تغطــي بعثــات STEM و ESAM برنامــج اللغــة والبرنامجــي التأسيســي إضافــة لبرنامــج البكالوريــوس، وتحدد الجامعات أي مســتوى 

يقبــل فيــه الطالــب وفقــًا لنــوع شــهادته ومســتواه اللغوي.

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

- ال تغطي هذه البعثة برامج الطب البشري أو طب األسنان 
أو الطب البيطري أو برنامج 

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

يقل عن )90 ٪(
الرياضيات البحتة )90 ٪( -
مادة من: -
األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء   -

)٪ 90(
اللغة االنجليزية  )85 ٪( -

الرياضيات البحتة 
متبوعة بإحدى 
المواد العلمية

SE380

حسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

STEM )العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات( ESAM )التربية والعلـــــوم االجتماعيـــــة والفنــــون واإلدارة( 

STEM - ESAM مالحظات عن البعثات الخارجية

)STEM البعثات الخارجية )بعثات
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)STEM تابع : البعثات الخارجية )بعثات

HEALTH SCIENCES 

ENGINEERING & RELATED TECHNOLOGIES 

ARCHITECTURE & CONSTRUCTION

TECHNOLOGY

AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL AND NATURAL & PHYSICAL( 

A: Audiology 
B: Biological and/or Biomedical Sciences
D: Dietetics 
H: Health)care( Policy and/or Management
M: Medical Physics, Medical Laboratory Science
P: Public Health Science, Podiatry, Prosthetics & Orthotics
R: Respiratory Therapy, Radiography )Diagnostic/Medical Imaging(, Radiology )Radiation Therapy(.

A: Acoustical Engineering, Aeronautical Engineering                                                                             , Architectural
Engineering; B: Building Services/Maintenance Engineering, Biomedical Engineering, Building )Civil( Engineering;
C: Chemical Engineering E: Electrical and/or Electronic)s( Engineering, Environmental Engineering; G: Geological
Engineering; 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, Sustainable )Green( Engineering;  
T: Transport Engineering, Telecommunications Engineering.

A: Architecture )universities may request applicants to submit an art portfolio to demonstrate their artistic abilities(;
L: Landscape Architecture; U: Urban Planning; P: Property Management; R: Real Estate Management.

A: Animation, Architecture; C: Computer Science, Cyber Security; D: Data/Information Science I: Information
 Technology.

A: )Applied( Mathematics, Aquaculture & Fisheries, Astronomy, Astrophysics 
B: Biological Sciences )Life Sciences(
C: Conservation )and/or Environment(, Chemistry
E: Earth Sciences, Environmental Sciences, Ecology  
F: Forensic Science
G: Geology
M: Marine Science
P: )Applied( Physics
S: Sustainability Science, Science, Statistics
W: Water Technology
Z: Zoology )Animal Science, not VET(.

  ) ليس تخصص التغذية ( 

 )ال يسمح بدراسة الطيـــــــران أو تدريب الطيـــران(
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)ESAM تابع : البعثات الخارجية )بعثات

تغطي هذه البعثات مجاالت 
التربية، والعلوم االجتماعية، 

والفنون، واإلدارة

النجاح في جميع المواد. -
الحصول على معدل عام ال يقل عن )90 ٪(. -
الــريــاضــيــات  - أو   )٪  85( الــبــحــتــة  الــريــاضــيــات 

التطبيقية )90 ٪(. 
اللغة االنجليزية )90 ٪(. -
عن  - يقل  ال  معدل  على  الحصول  الــى  إضافة 

)80 ٪( في باقي المواد.

- الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

- اللغة اإلنجليزية

SE390

حسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

EDUCATION

SOCIETY & CULTURE

)CREATIVE( ARTS 

MANAGEMENT & BUSINESS

E: English Language )Teacher to Non-Native Speakers(; Early Childhood Education 
S:  Special Needs Education
T: Teaching Science )Secondary School-level(, Primary School Education )teaching( 

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, Australia or New Zealand(, 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

A: Animation D: Design, Digital Media; F: Film Production; J: )Digital( Journalism; T: Television/Broadcasting

A: Actuarial Science, Auditing, Aviation Management (cannot include Pilot Training – should concern a non-flight 
major(; B: Banking; E: Enterprise/Entrepreneurship, Emergency Administration & Planning F: Financial Risk 
Management; I: Investment, Insurance, Islamic Banking; L: Logistics and/or Supply Chain Management
O: Operations Management, Organizational Leadership 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 . 
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تابع : البعثات الخارجية ) تخصصات متعددة للدراسة في ألمانيا( 

تابع : البعثات الخارجية ) تخصصات متعددة للدراسة في فرنسا( 

بلد الدراسة: المانيا
لغة الدراسة: اللغة األلمانية

المؤسسات التعليمية: 
جامعات العلوم التطبيقية 

والجامعات البحثية

- قد تتطلب بعض 
التخصصات الدقيقة في 

بعض الجامعات متطلبات 
إضافية لذا فان الوزارة ال تضمن 
حصول الطالب على قبول في 

التخصص أو الجامعة األعلى 
تفضيال. 

مالحظة: يجب أن تكون 
شهادة دبلوم التعليم العام 
وما يعادلها صادرة عن وزارة 

التربية والتعليم أو صادرة من 
مدرسة أمريكية أو انجليزية 

دولية.

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 

األعلى تفضيال.

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

الرياضيات البحتة )٪85(- 
الكيمياء )٪85( -
الفيزياء أو الهندسة )٪85( -
 اللغة اإلنجليزية أو اللغة األلمانية  )80 ٪( -

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

عن )85 ٪(.
الرياضيات البحتة )٪85(- 

أو  - الـــكـــيـــمـــيـــاء    : ــيـــن مــــن  ــادتـ مـ
تكنولوجيا  أو  األحياء  أو  الفيزياء 

المعلومات أو الهندسة )٪85(
الــلــغــة  - أو  اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة  الـــلـــغـــة   

الفرنسية )85 ٪(

- الرياضيات البحتة 
- اللغة اإلنجليزية 
و اللغة العربية أو 

اللغة األلمانية

- الرياضيات 
البحتة 
- اللغة 

اإلنجليزية 
اللغة العربية أو 
اللغة الفرنسية

SE508

SE524

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

حسم التعادل

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

 Energy )and Building( Technology,
 Industrial Engineering, Marine

 Engineering, Material Sciences,
 Renewable Energy, Electrical
 Engineering, Environmental

 Engineering, Mechanical
 Engineering, Civil Engineering

 ,Mechatronics, Medical Engineering
 ,Transport Engineering, Water

 Technology )also available under
 the names Water )Resource(

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

التخصصات الدقيقة ضمن المجاالت التالية:
Engineering & Industrial Computing, Computer Science

,Biology, Chemistry, Physics, Geology
Earth Sciences or Geosciences
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- بعثات STEM هي بعثات مخصصة بالدراسة في البرامج العلمية: )العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، وعلوم الرياضيات(. 
- بعثات ESAM هي بعثات مخصصة بالدراسة في البرامج األدبية: )العلوم االجتماعية، والفنون، واإلدارة(.

يمكــن للطلبــة المقبوليــن والحاصليــن علــى البعثــات التــي تقــع ضمــن برنامجــي STEM – ESAM اختيــار المؤسســة التعليميــة   •
الراغبيــن فــي الدراســة بهــا شــريطة أن تكــون مدرجــة تحــت التخصصــات الرئيســية المحــددة لــكل برنامــج. 

يمكــن للطلبــة المقبوليــن والحاصليــن علــى البعثــات التــي تقــع ضمــن برنامجــي STEM – ESAM اختيــار التخصــص الفرعــي /   •
الدقيــق )لدرجــة البكالوريــوس فقــط( مــن ضمــن التخصصــات الرئيســية المحــددة لــكل برنامــج.  

غير مشروط باجتياز المقابالت الشخصية واالختبارات للحصول على البعثة.  •
غير مشروط باجتياز السنة التأسيسية للحصول على البعثة.  •

ال تشــمل تخصصــات: الطــب البشــري / العــام، طــب وجراحــة الفــم واألســنان، التمريــض، الصيدلــة، علــوم البصريــات، العــالج الفيزيائــي،   •
والتربية.

يشمل البرنامج جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تبتعث إليها الوزارة.  •
علــى الطالــب التســجيل فــي احــدى مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة داخــل الســلطنة لمؤهــل البكالوريوس في أحــد التخصصات   •
الرئيســية المدرجــة تحــت الرمــز الــذي تــم قبولــه، وذلــك خــالل فتــرة اســتكمال إجــراءات التســجيل بنــاء علــى المواعيــد التــي يحددهــا 

مركــز القبــول الموحــد. 

STEM - ESAM البعثات الداخلية

)STEM البعثات الداخلية )بعثات

*تخصصات الصحة:
تغذية االنسان التطبيقية والعالجية، الطب البيطري، علوم المختبرات الطبية، العلوم في الصحة والسالمة المهنية، الصحة العامة 
)ال تشمل تخصصات الطب البشري/ العام، طب وجراحة الفم واالسنان، التمريض، الصيدلة، وعلوم البصريات، والعالج الفيزيائي(. 

*تخصصات العلوم الطبيعية والبيئية والعلوم الفيزيائية:
علوم االرض التطبيقية، الكيمياء الصناعية، اإلدارة والممارسة البيئية، العلوم في هندسة المياه.

*تخصصات علوم الرياضيات:
اإلحصاء. 

*تخصصات تكنولوجيا المعلومات:
جميع التخصصات المدرجة تحت مجال )تكنولوجيا المعلومات( التي تبتعث إليها الوزارة. 

*تخصصات الهندسة:
جميع التخصصات المدرجة تحت مجال )الهندسة والتقنيات ذات الصلة( التي تبتعث إليها الوزارة. 

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

*العلوم )Sciences( باستثناء تخصصات: الطب 
البشري / العام، طب وجراحة الفم واألسنان، التمريض، 

الصيدلة، علوم البصريات، العالج الفيزيائي. 
)Technology( التكنولوجيا *

)Engineering( الهندسة *
)Mathematical Sciences( علوم الرياضيات*

الحصــول علــى معــدل عــام ال يقــل 
دبلــوم  شــهادة  فــي   )%75( عــن 

يعادلهــا. مــا  أو  العــام  التعليــم 
 )%70( معــدل  علــى  الحصــول   -

مــواد: فــي  أدنــى  كحــد 
- الرياضيات البحتة

- اللغة اإلنجليزية
- األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء

 - الرياضيات 
البحتة BS380

حسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج
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)ESAM البعثات الداخلية )بعثات

)PDO( المنح الداخلية الكاملة مقدمة من شركة تنمية نفط عمان

يمكــن للطالــب الحصــول علــى البعثــة )ESAM( تحديــد أي 
ــة: تخصــص يقــع ضمــن التخصصــات الرئيســية التاليــــــــــ

 )Social Sciences( العلوم االجتماعية*
)Art or Architecture( الفنون*

)Management( اإلدارة*

إليهــا تبتعــث  التــي  التخصصــات   جميــع 
الطــب عــدا  مــا  العالــي  التعليــم   وزارة 
فــي الــواردة  والبرامــج  والقانــون  البشــري 

الحصــول علــى معــدل عــام ال يقــل 
دبلــوم  شــهادة  فــي   )%75( عــن 

يعادلهــا. مــا  أو  العــام  التعليــم 
 )%70( معــدل  علــى  الحصــول   -

مــواد: فــي  أدنــى  كحــد 
- الرياضيات البحتة أو التطبيقية

- اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير )65 ٪(

 - اللغة 
اإلنجليزية

الدرجات األعلى في:
- الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
- اللغة اإلنجليزية

- الفيزياء أو الكيمياء

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

- أن يكون الطالب من أبناء الواليات الواقعة بمنطقة اإلمتياز.

- أن تكون المدرسة من المدارس الواقعة بمنطقة اإلمتياز.

- أن يكون الطالب أمضى الثالث السنوات األخيرة )10-12( بإحدى مدارس منطقة اإلمتياز .

- ال توجد برامج خاصة لذوي اإلعاقة الخاصة.

BS390

PD005)PD011, PD019, PD001 PD020,PD010, 
PD018, PD016, PD015( 

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

حسم التعادل

معــــــــــــلومـــــــات إضــــــــــــافيــــــــــــــــــة

*تخصصات المجتمع والثقافة:
ــة وآدابهــا،  ــة، اللغــات والترجمــة )عــدا اللغــة العربيــة وآدابهــا(، اللغــة اإلنجليزي ــة الجنائي ــون التجــاري، العدال ــون/ الحقــوق، القان القان
اإلرشــاد النفســي، التنميــة البشــرية والدراســات االســرية: دراســة الفــرد واالســرة، علــم النفــس، االقتصــاد )عــدا تخصصــات العمــل 

االجتماعــي وعلــم االجتمــاع(

*تخصصات الفنون االبداعية: 
تصميــم األزيــاء، التصميــم الجرافيكــي، التصميــم الرقمــي، التصويــر الفوتوغرافــي، الفنــون الجميلــة، الرســوم المتحركــة، الصحافــة، 

العالقــات العامــة، اإلذاعــة والتلفزيــون، اإلعــالن، تصميــم االتصــال المرئــي. 

*تخصصات العمارة واالنشاء:
التصميــم الداخلــي، العمــارة، العمــارة الداخليــة، الهندســة المعماريــة، مســح الكميــات وإدارة اإلنشــاءات، هندســة علــم العمــارة، 
إدارة  األعمــال،  وإدارة  الكميــات  اإلنشــائية، حســاب  المشــاريع  إدارة  الداخلــي،  التصميــم  والديكــور،  الداخلــي  التصميــم  هندســة 
المنشــئات، إدارة مشــاريع البنــاء، تخطيــط المــدن والتصميــم المعمــاري، التخطيــط الحضــري واإلقليمــي، التكنولوجيــا المعماريــة 

والتصميــم. 

*تخصصات اإلدارة:
جميــع التخصصــات المدرجــة تحــت مجــال )اإلدارة والمعامــالت التجاريــة( التــي تبتعــث إليهــا الــوزارة )عــدا تخصــص إدارة الوثائــق 

والمحفوظــات(

)مع مراعاة شروط اإللتحاق بالتخصصات
 المطروحة بالمؤسسة(
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العلوم الطبيعية والفيزيائية
Natural & Physical Sciences 

هــل تحــب دراســة الكيميــاء والفيزيــاء واألحيــاء 
والرياضيــات؟ هــل ترغــب فــي اكتســاب مهــارات 
فــي  ترغــب  هــل  المشــكالت؟  وحــل  التحليــل 
ــم  أو تعلُّ دراســة طبيعــة الصخــور فــي عمــان؟ 
التــي  الميــاه  مــوارد  علــى  الحفــاظ  كيفيــة 
تهددهــا عوامــل كثيــرة فــي الســلطنة والعالــم؟ 
العلــوم  أو  األرض  علــوم  مجــال  يكــون  قــد 
البيئيــة هــو الخيــار األمثــل لــك.  ولعلــوم األرض 
مســميات أخــرى أيضــًا كالجيولوجيــا، أو العلــوم 
والجيوكيميــاء(  )الجيوفيزيــاء  الجيولوجيــة 
والعمليــات  األرض  أصــل  بدراســة  يعنــى  الــذي 
المكونــة  واألحيائيــة  والكيميائيــة  الفيزيائيــة 
لهــا منــذ مالييــن الســنين.  قــد ترغــب فــي أن 
تكــون لديــك القــدرة علــى توقــع الطقــس، وهنــا 
هــو  الجويــة  األرصــاد  علــم  تخصــص  ســيكون 
الخيــار األنســب لتحقيــق رغبتــك. أمــا علــم الفلــك 
فهــو يقــودك لدراســة أجــرام هذا الكون الفســيح 
ــك  كاألرض والمجــرات والنجــوم والكواكــب. ولدي
أيضــًا الفيزيــاء الفلكيــة التــي تركــز علــى تطبيــق 
والرياضيــات  الفيزيــاء  مجــاالت  فــي  المعرفــة 
وعلــوم الحاســب اآللــي  فــي استكشــاف الفضــاء.
هــل تميــل لدراســة الرياضيــات وعلــوم الحاســب 
لميولــك  األقــرب  المجــال  هــو  اإلحصــاء  اآللــي؟ 
ــك فــي جمــع  إذًا، فهــو يركــز علــى صقــل مهارات
توفيــر  وبالتالــي  البيانــات،  وتفســير  وتحليــل 
للمشــكالت  حلــوالً  إثرهــا  علــى  لتجــد  البيانــات 

المجتمــع. يواجههــا  التــي  والتحديــات 
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 منح دول مجلس التعاون الخليجي 

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

SE922

BS020

BS208

BS224

BS085

BS090

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

العلوم

اإلحصاء

 علوم االرض
التطبيقية

تغذية اإلنسان 
التطبيقية والعالجية

الكيمياء الصناعية

اإلحصاء

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

٪(فــي   70( يقــل عــن  ال  -معــدل 
المــواد اآلتيــة: اللغــة اإلنجليزيــة - 

الفيزيــاء  - البحتــة  الرياضيــات 

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60٪( في الرياضيات البحتة

الحصول على )55٪( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )70 ٪( في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة
- اللغة اإلنجليزية

الحصول على )60٪( في المواد اآلتية:
- الفيزياء

- الكيمياء

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60٪( في المواد اآلتية:

- اللغة اإلنجليزية
- االحياء

- الفيزياء
- الكيمياء

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )70 ٪(في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة
- اللغة اإلنجليزية

-الكيمياء أو الفيزياء

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60٪( في المواد اآلتية:

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

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

- اللغة اإلنجليزية

 )منح كاملة(
بلد الدراسة: دولة الكويت.

جامعــة  التعليميــة:  المؤسســة 
لكويــت. ا

احتســاب  يتــم  لــن  *مالحظــة: 
نســبة النجــاح فــي مــواد: الفنــون 
الرياضيــة  والتربيــة  التشــكيلية 
والموســيقى ضمــن المعــدل العــام.

جامعة نزوى
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا 
في عمان

لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية



71 العودة إلى الفهرس

جامعة السلطان قابوس

SQ150

حسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

كلية العلوم

- معدل عام ال يقل عن )75٪( في دبلوم التعليم العام
-  )65 ٪( كحد أدنى في مادتين من المواد التالية:  )الكيمياء -  الفيزياء - األحياء(

- )65 ٪( كحد أدنى في المواد التالية :
) الرياضيات البحتة -  اللغة اإلنجليزية(

- الرياضيات البحتة
- اللغة اإلنجليزية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

U0909

U0105

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

التقنية الحيوية 
التطبيقية

 علوم تطبيقية

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

- األحياء
- الرياضيات البحتة 

- الكيمياء  أو الفيزياء
- اللغة اإلنجليزية )٪65(

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

- الرياضيات البحتة
- اللغة اإلنجليزية

- الكيمياء
- األحياء أو العلوم الصحية

- الفيزياء

في  األعلى  الدرجات 
المواد:

- األحياء
- الكيمياء أو الفيزياء

- الرياضيات البحتة
- اللغة اإلنجليزية

الدرجــات األعلــى فــي 
المــواد:

 - األحيــاء أو العلــوم 
الصحيــة

- الكيمياء
-اللغة اإلنجليزية

- الفيزياء

 جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بصور.

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 
بمسقط.



ال تــزال حرفــة األجــداد )الزراعــة( تلعــب دورًا هامــًا فــي 
ــدول، ومــع مــرور الزمــن، أصبحــت  إنعــاش اقتصــادات ال
موضوعــًا للدراســة والتطويــر فــي المــدارس والمعاهــد 
والجامعــات، بعــد أن أخــذت الهندســة والتكنولوجيــا 
الزراعيــون،  المهندســون  فظهــر  فيهــا،  كبيــرًا  حيــزًا 
وعلــوم  الميــاه  كتقنيــات  أخــرى  مجــاالت  وظهــرت 
للحيوانــات  أن  ننســى  وال  التربــة.  وعلــوم  المحاصيــل 
علــم  تخصــص  فظهــر  الزراعــة،  تاريــخ  فــي  مكانتهــا 
الحيــوان كأحــد المجــاالت المرتبطــة بالزراعــة. أمــا فيمــا 
الزراعــة  أن  علــى  اثنــان  يختلــف  ال  باإلنســان،  يتعلــق 
لهــا النصيــب األكبــر فــي تغذيــة اإلنســان، وهنــا نجــد 
تخصصــي األغذيــة والزراعــة وتغذيــة اإلنســان واألمــن 

الغذائــي.
وال ينصــب هــذا المجــال فقــط علــى جانــب واحــد، فالبحــر 
لــه نصيــب أيضــًا فــي تأميــن الثــروات الغذائيــة لإلنســان، 
ونذكــر تخصصــات تربيــة األحيــاء الســمكية والتنميــة 

الســمكية فــي هــذا المجــال.

الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها
Agriculture, Environmental And Related Studies
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 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

جامعة السلطان قابوس

الكلية المهنية بصاللة

الكلية المهنية بصحم

BS200

SQ001

VC026

VC005

رمز البرنامج

رمز البرنامج

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

حسم التعادل     

معلومات إضافية عن البرنامج

اإلدارة والممارسة 
البيئية

 كلية العلوم الزراعية 
والبحرية

التدريب السمكي
)ذكور- إناث(

سالمة وضبط 
جودة األغذية 

البحرية

التدريب الزراعي
)ذكور- إناث(
اإلنتاج النباتي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )65 ٪( الحصول 
على )60 ٪( في المواد اآلتية:

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

- معدل عام ال يقل عن )75٪( في دبلوم التعليم العام
- الحصول على )65 ٪( كحد أدنى في مادتين من المواد 

التالية:  )الكيمياء -  الفيزياء - األحياء(
- )65 ٪( كحد أدنى في  المواد التالية: )الرياضيات البحتة 

-  اللغة اإلنجليزية(

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات  التطبيقية.

- اللغة  اإلنجليزية

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو التطبيقية.

- اللغة  اإلنجليزية
-  الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو العلوم والبيئة  

الكلية العالمية للهندسة 
والتكنولوجيا

لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

- اللغة اإلنجليزية
- الرياضيات البحتة

يقتصر القبول على أبناء محافظة ظفار.
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الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة

MS004

MS008

MS005

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

التدريب السمكي
) ذكور- إناث(

تربية األحياء المائية

تقنية المياه
) ذكور- إناث(

معالجة المياه ومياه الصرف الصحي

التدريب السمكي
) ذكور- إناث(

سالمة وضبط جودة األغذية البحرية

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات  التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية
- الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو العلوم والبيئة  

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- الفيزياء    
- الكيمياء

- اللغة  اإلنجليزية

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات التطبيقية.

- اللغة  اإلنجليزية 

MS006

MS007

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

التدريب البحري
)ذكور(  

تقنيات المالحة البحرية 
والصيد

)مالحة سفن الصيد(

التدريب البحري
) ذكور(

الهندسة البحرية
)ميكانيكا محركات 

بحرية(

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية
- الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو العلوم والبيئة

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  اإلنجليزية
- الفيزياء    

- يخضع الطالب للفحص الطبي 
بعد قبوله بالبرنامج، وفي حالة 

عدم اجتيازه للفحص يتم تخييره 
لتخصص آخر.
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علــى  قــادرًا  يكــون  أن  الجيــد  المهنــدس  صفــات  مــن 
إليجــاد  أخــرى  ومهــارات  والرياضيــات  العلــوم  تطبيــق 
وتحســين  لتطويــر  للتنفيــذ،  وقابلــة  عمليــة  حلــول 
وصيانــة البنيــة األساســية أو المنتجــات أو الخدمــات التــي 
يحتاجهــا المجتمــع. وإن توفــرت لديــك هــذه المهــارات، 
الهندســة  إحــدى مجــاالت  فــي  تتخصــص  أن  فيمكنــك 
كتلــك التــي تنــدرج تحــت  هندســة العمليــات والمــوارد 
والكيميــاء  الرياضيــات  فــي  جيــدة  مهــارات  وتتطلــب 
الكيميائيــة وهندســة  والهندســة  البتــرول  كهندســة 

والتعديــن.  المــواد  وهندســة  المتجــددة  الطاقــة 
وإن كنــت تهتــم أكثــر بمجــال هندســة البنــاء واإلنشــاء 
فهــي تتفــرع إلــى الهندســة المدنيــة وهندســة اإلنشــاء 
مــا  تعــرف  أن  )والبــد  والتعميــر  المســاحة  وهندســة 
الفــرق بيــن التعميــر والعمــارة ألنهمــا مجــاالن مختلفــان 
تمامــًا(. وهنــاك تخصصــات هندســية أخــرى كالهندســة 
وتقنيــة  والميكاترونكــس  والميكانيكيــة  الكهربائيــة 
الســيارات والحاســب اآللي والهندســة الصناعية والبيئية 
مــن  الســالمة  وهندســة  واللوجســتية  والجيولوجيــة 
الحرائــق وهندســة الطيــران وهندســة الصيــد وتقنيــات 
المالحــة. ومــن المهــم جــدًا بالنســبة إليــك أن تبحــث أكثــر 
وتتعمــق فــي مختلــف مجــاالت الهندســة حتــى يســهل 

عليــك اختيــار المجــال الــذي يتناســب وقدراتــك.

الهندسة والتقنيات ذات الصلـــة
Engineering and Related Technologies
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منح دول مجلس التعاون الخليجي

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

SE920

BS061

BS209

BS051

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

الهندسة

- الهندسة البحرية
- الهندسة التحويلية

- هندسة العمليات
- الهندسة الميكانيكية

- هندسة البيئة

ــة  هندســة المعالجــة والصيانـــــــــــ
بتخصصــات فرعيــة في المجـــاالت 

 : تيــــــــــــــــــــــة آل ا
ــات  ــة -عمليــــــ إدارة الصيانــ
والصيانـــــــــــة المعــــــــالجـــة 

الهندســة الكيميائيــة 
بتخصصــات فرعيــة فــي المجاالت 

اآلتية: 
هندســة البتروكيماويــات 

الهندســة الميكانيكيــة 
بتخصصــات فرعيــة فــي المجاالت 

اآلتية: 
الصناعــات والتشــغيل اآللي 

والتحكم
هندســة أنظمــة الطاقة

الهندســة المدنيــة بتخصصــات 
فرعيــة فــي المجــاالت اآلتية: 

االنشــاءات - النقــل  - البيئيــة 
المــوارد الميائية 

هندســة اإللكترونيــات واالتصاالت 
بتخصصــات فرعيــة فــي المجاالت 

اآلتية: 
االتصـــــــــاالت  هندســــــــــــــــة 
الهندســة الطبيــة الحيويــة

هندســة الحاســــــــب اآللــــــي 
بتخصصــات فرعيــة فــي المجاالت 

اآلتية: 
الشــبكات  - تطويــر البرمجيــات 

هندســة الطاقــة الكهربائيــة 
بتخصصــات فرعيــة فــي المجاالت 

اآلتية: 
أنظمــة الطاقــة  - أنظمــة القــدرة 
األجهــزة االلكترونيــة والتحكــــــم 

- النجاح في جميع المواد 
والحصول معدل عام ال يقل عن 

)٪ 85(
- معدل ال يقل عن )70 ٪( في 

المواد اآلتية: 
اللغة   اإلنجليزية-الرياضيات  البحتة 

- الفيزياء -  األحياء

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

-الرياضيات البحتة أو التطبيقية
-الكيمياء
-الفيزياء

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية 

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )65 ٪(
الحصول على )70 ٪( في الرياضيات البحتة 

الحصول على )70 ٪( في اللغة اإلنجليزية 
الحصول على )60 ٪ ( في المواد اآلتية:

- الكيمياء   
- الفيزياء

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

-الرياضيات )البحتة أو التطبيقية(
- الفيزياء أو الكيمياء

- الحصول على )55٪( في اللغة اإلنجليزية
 

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

- اللغة اإلنجليزية

 )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.

كلية عمان البحرية الدولية
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الجامعة األلمانية
 للتكنولوجيا في عمان

لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الجامعة الوطنية 
للعلوم والتكنولوجيا

لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية
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BS295

BS026

BS246

BS056

BS226

BS217

BS119

BS087

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

- الهندسة الميكانيكية

- الهندسة الكهربائية 
والــــــحاســـــب اآللــــــــــــــــي

- الهندسة الميكانيكية 
وااللكتروميكانيكية
-  الهندسة المدنية

- هندسة العمليات المعدنية 
والمــــــواد

- الهندسة الكيميائية

- هندسة السالمة من الحرائق
- الهندســــــــة الميكانيكيـــــــة 

)حفر آبار(.

- الهندســـــة الميكانيكيــة 
)السيارات(

- الهندسة المدنية     
- الهندسة الميكانيكية

- هندسة المعلومات واالتصاالت
- هندسة الحاسب اآللي  

- الهندسة المدنية    
- الهندسة البيئية

- الهندسة اإللكترونية واإلتصاالت

- العلوم في هندسة المياه

- التكنولوجيا في الهندسة 
الكهربائية

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

 -الرياضيات البحتة
-الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60 ٪(   في المواد اآلتية:

- الرياضيات )البحتة(       
 - الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60 ٪(   في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة 
- الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60 ٪(   في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة 
- الفيزياء

- الكيمياء
الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60 ٪(   في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة 
- الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60 ٪(  في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة 
- الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60 ٪( في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة
الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60 ٪( في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة 
- الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

كلية صور الجامعية
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة صحار
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الكلية الدولية للهندسة واإلدارة
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الكلية الوطنية لتقنية السيارات
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة البريمي
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

 تابع : البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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BS034

BS291

BS010

BS293

BS013

BS014

BS042

BS043

BS046

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكيميائية

- الهندسة المدنية
- الهندسة الكهربائية 

وااللكترونية
- هندسة الكمبيوتر واالتصاالت

- الهندسة الكيميائية

- الهندسة المدنية  

- هندسة الطاقة

- الهندسة الكهربائية  
- هندسة الحاسوب

- هندسة بيئية

- الهندسة الكيميائيــــــة 
والبتروكيميائية

- هندســـــة االلكترونيــــــات 
واالتصاالت

- الهندسة المدنية
- الهندسة الميكانيكية

- هندسة األجهزة وااللكترونيات

هندسة الحاسب اآللي في 
المجاالت اآلتية  - الشبكات

- امن المعلومات 

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60 ٪(   في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة 
- الفيزياء

- الكيمياء
الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير  )٪65(
الحصول على  )60 ٪( في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة
- الكيمياء

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير  )٪65(
الحصول على  )60 ٪( في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة
الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير  )٪65(
الحصول على  )60 ٪( في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة
الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

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

-الرياضيات البحتة     
 - الفيزياء

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )65 ٪(
الحصول على )60 ٪( في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة     
- الكيمياء         

- الفيزياء
الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

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

المواد اآلتية:
-  الرياضيات البحتة - الفيزياء - الكيمياء - 

االحياء
الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )65 ٪(
الحصول على )65 ٪( في الرياضيات البحتة - 

الفيزياء
الحصول على )55 ٪ ( في اللغة االنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )65 ٪(
الحصول على )60 ٪( في الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على )55 ٪ ( في اللغة االنجليزية

جامعة ظفار
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة مسقط
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية الشرق األوسط 
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

 تابع : البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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BS266

SQ200

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

- الهندسة الميكانيكية 
وتكنولوجيا السيارات

- الهندسة االلكترونيات 
واالتصاالت

- األتمتة وهندسة الروبوتات
- هندسة أجهزة القياس 

والسيطرة
- هندسة خدمات المباني 

كلية الهندسة

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

 -الرياضيات البحتة
-الفيزياء

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

- معدل عام ال يقل عن )75٪( في دبلوم التعليم العام.
- دراسة المواد التالية ) الرياضيات البحتة ، الفيزياء، اللغة اإلنجليزية ، 

الكيمياء والحصول على )65 ٪( كحد أدنى في كل منها.

الكلية العالمية للهندسة 
والتكنولوجيا

لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

 تابع : البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

جامعة السلطان قابوس

U0101

U1220

U0801

U0201

U0301

U0401

U0501

U0601

U0701

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

حسم التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

هندسة

الهندسة 
الميكانيكية

- معدل عام ال يقل عن )70 ٪(
فــي    )٪  65( يقــل عــن  - معــدل ال 

والفيزيــاء الرياضيــات  مادتــي: 
٪( فــي  - معــدل ال يقــل عــن )70 
الميكانيكيــة  مادتي:الهندســة 

الهندســي. والرســم 

الدرجات األعلى 
في المواد :

- الرياضيات 
-  الفيزياء

الحصول على : 
- معدل عام ال يقل عن )60 ٪(

- النجاح في  المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة 

-  الفيزياء
- الكيمياء 

-  اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في 
المواد :

- الرياضيات البحتة
-  الفيزياء

- الكيمياء 
- اللغة اإلنجليزية

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بمسقط.

- هــذا البرنامــج مخصــص لطلبــة كليــة 
الحــرس الســلطاني العمانــي التقنيــة.

- علــى الطالــب أن يكــون حاصــل علــى 
شــهادة IELTS بمعــدل ال يقــل عــن )5( 

نقــاط.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بصحار.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بنزوى.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بإبراء.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بصاللة.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بالمصنعة.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بشناص.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بعبري.

- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط
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VC001

VC003

VC008

VC010

رمز البرنامج

رمز البرنامج

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الهندسة
) ذكور (

تقنية السيارات- الطاقة -الميكانيكا
) ذكور- إناث (

 االلكترونيات - الرسم المعماري

الهندسة
) ذكور (

تقنية السيارات- الطاقة -الميكانيكا

) ذكور - إناث ( 
االلكترونيات - الرسم المعماري

الهندسة
) ذكور (

الطاقة -الميكانيكا
) ذكور - إناث (

 االلكترونيات - الرسم المعماري

الهندسة
)  ذكور- إناث ( 

الطاقة -  اإللكترونيات -  الميكاترونكس

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  اإلنجليزية
-  الفيزياء  

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  اإلنجليزية
-  الفيزياء  

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  اإلنجليزية
-  الفيزياء

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  اإلنجليزية
-  الفيزياء

الكلية المهنية بالسيب

الكلية المهنية بصحــم

الكلية المهنية بعبـــري

الكلية المهنية بشناص

الكلية المهنية بصــــور

VC006

اسم البرنامجرمز البرنامج

الهندسة
) ذكور ( 

تقنية السيارات- الطاقة -الميكانيكا

) ذكور - إناث ( 
 االلكترونيات - الرسم المعماري

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  اإلنجليزية
-  الفيزياء

VC012

الحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

الهندسة
) ذكور(

 تقنية السيارات- الطاقة -الميكانيكا

)  ذكور- إناث ( 
اإللكترونيات -   الرسم المعماري 

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  اإلنجليزية
-  الفيزياء

الكلية المهنية بالبريمي
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الكلية المهنية بصاللـــة

الكلية العسكريـة التقنيـــــــة

)PDO( المنح الداخلية الكاملة مقدمة من شركة تنمية نفط عمان

VC015

PD001

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

الهندسة
) ذكور ( الطاقة

)ذكور- اناث ( االلكترونيات

جميع التخصصات الهندسية التي 
تبتعث لها الوزارة

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

- اللغة  اإلنجليزية
-  الفيزياء

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير )65 ٪(

يقتصر القبول على أبناء
 محافظة ظفار

مكان الدراسة:
الجامعات والكليات الخاصة

MT001

MT002

MT004

MT005

MT003

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

رئاسة أركان 
قوات السلطان 

المسلحة

الجيش 
السلطاني 

العماني

البحرية 
السلطانية 

العمانية

الخدمات 
الهندسية

سالح الجو 
السلطاني 

العماني

هندسة النظم 

هندسة النظم 

هندسة بحرية

هندسة الطيران

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

هندسة مدنية
 ومسح الكميات

هندسة مدنية
 ومسح الكميات

هندسة مدنية
 ومسح الكميات

 هندسة النظم

 هندسة النظم

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

- النجاح في جميع المواد 
والحصول على معدل )٪55( 

في مجموع المواد التالية:
- الرياضيات البحتة

- الفيزياء
- اللغة اإلنجليزية

الــمــواد  جميع  فــي  الــنــجــاح   -
والحصول على معدل )60 ٪( 

في مجموع المواد التالية:
- الرياضيات البحتة

- الفيزياء
- اللغة اإلنجليزية

- النجاح في جميع المواد 
والحصول على المعدل )55 ٪( 

في مجموع المواد التالية:
- الرياضيات البحتة

- الفيزياء
- اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية -
الرياضيات   -

البحتة

- يصـرف للطالـب منحـة شـهرية إعتبـارًا 
مـن تاريـخ إلتحاقـه بالكلية 

طيلـة  يوميـة  وجبـات  ثالثـة  توفيـر   -
فتـرة دراسـته بالكليـة وتوفيـر السـكن 
الرسـمية  والمالبـس  الصحيـة  والرعايـة 
المالبـس. غسـيل  وخدمـة  والرياضيـة 

التقنيـة  العسـكرية  الكليـة  تضمـن   -
المسـتفيدة  الجهـات  مـع  بالتنسـيق 
لخريجيهـا فرصـًا وظيفيـة بعـد التخـرج 
واألنظمـة  بـه  المقبـول  للبرنامـج  وفقـا 

بهـا. المعمـول  والقوانيـن 

مـن  الكليـة  خريجـي  توظيـف  يتـم   -
الدفـاع  بـوزارة  المتقـدم  الدبلـوم  حملـة 
)برتبـة  المسـلحة  السـلطان  وقـوات 

عريـف(

- يتم تأمين كافة الطلبة ضد المخاطر 
داخل حرم الكلية. 

- ترتبط الكلية مع مؤسسات هندسية 
كالمؤسسـات  متخصصـة  عالميـة 

التاليـة:-

آلـي  حاسـب  جهـاز  طالـب  كل  يمنـح   -
محمـول عنـد التحاقه بالكليـة مع توفير 

اإلنترنـت.  خدمـة 

علـى  االطـالع  للطالـب  يمكـن   -
التخصصـات الفرعية والشـروط الطبية 
المتقـدم  فـي  توافرهـا  المطلوبـة 
الكليـة  فـي  كطالـب  االلتحـاق  لطلـب 
العسـكرية التقنيـة فـي موقـع الكليـة

 www.mtc.edu.om 

)IET, RICS, ICE, RAeS, IMechE, 
IMarEST, EI and EASA Part )66).

)مع مراعاة شروط اإللتحاق بالتخصصات
 المطروحة بالمؤسسة(

http://www.mtc.edu.om
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يمتــزج الفــن بالعلــوم والتصميــم والتكنولوجيــا، 
فيأتــي مجالــي العمــارة واإلنشــاء 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 اآللــي، 
فهــذا المجــال الواســع يتضمــن علــى تخصصــات 
والــذي  الطبيعيــة  المناظــر  كمعمــاري  عــدة 
يقــوم بتصميــم الحدائــق والمتنزهــات واألماكــن 
المصمــم  يركــز  المقابــل  فــي  بينمــا  المفتوحــة، 
للمنــازل  الداخلــي  الشــكل  علــى  الداخلــي 
والمراكــز التجاريــة والمطــارات والمــدارس وغيرهــا. 
وقــد وجــدت تخصصــات أخــرى فــي هــذا المجــال 
ــدول كتخطيــط  لتواكــب مســيرة التنميــة فــي ال
وإدارة  المرافــق  وإدارة  العقــارات  وإدارة  المــدن 

مثــاًل. الممتلــكات 

العـمـــــارة واإلنشــــــــــاء
Architecture and Building
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BS138

BS140

BS232

BS045

BS037

BS053

BS112

BS117

BS225

BS015

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

التصميم الداخلي

العمــــــــارة

- العمارة الداخلية
- الهندسة المعمارية

مسح الكميات وادارة 
االنشاءات

- العمارة الداخلية   
- الهندسة المعمارية  

مسح الكميات وإدار ة 
التكاليف

 التصميم الداخلي

الهندسة المعمارية  

هندسة علم العمارة

هندسة التصميم 
الداخلي والديكور

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )65 ٪(
الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية.

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )65 ٪(
الحصول على )60 ٪( في المواد التالية:

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية

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

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية

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

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )65 ٪(
الحصول على )60 ٪( في المواد اآلتية:

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

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

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية
- الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )65 ٪( 
الحصول على )60 ٪(  في  الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على )60 ٪(  في اللغة اإلنجليزية

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

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية

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

 - الرياضيات البحتة
الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية

الكلية العلمية للتصميم
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة البريمي
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية الشرق االوسط
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعه ظفار
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الجامعه الوطنية للعلوم 
والتكنولوجيا

لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية الزهراء للبنات
لغة الدراسة:  اللغة العربية

كلية صور الجامعية
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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BS220

ضمان
إجتماعي

دخل 
محدود

SF001SP001

BS248

BS207

BS019

BS176

BS088

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

اإلدارة اإلنشائية

  تخصصات العمارة 
واإلنشاء حسب ما تقدمه 

كل مؤسسة تعليمية 
خاصة لمؤهل الدبلوم.

 إدارة المنشأت

 تخطيط المدن
والتصميم المعماري

- التخطيط الحضري 
واإلقليمي

- التكنولوجيا المعمارية 
والتصميم

التصميم الداخلي

حساب الكميات وإدارة االعمال

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60 ٪( في المواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة.
- الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم 
العام بتقدير )60 ٪(

الحصول على )55 ٪( في المواد 
التالية:

-الرياضيات البحتة او التطبيقية
-الفيزياء

- اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60 ٪(  في الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )65 ٪(
- الحصول على في )60 ٪( الرياضيات البحتة

 أو )65 ٪( في الرياضيات التطبيقية
الحصول على )70 ٪( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60 ٪(   في  الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )65 ٪( 
الحصول على )60 ٪(  في الرياضيات البحتة 

أو التطبيقية
الحصول على )55 ٪(  في اللغة اإلنجليزية

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )٪65(
الحصول على )60 ٪(  في الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

مقر الدراسة: إحدى الجامعات 
والكليات الخاصة.  

التــي  المؤسســة  الطالــب  يحــدد   -
يرغــب بالدراســة بها وفــق التخصص 

ــه .                          الدراســي المقبــول ب
المؤسســة  بتغييــر  يســمح  ال   -
التعليميــة بعــد اســتكمال إجــراءات 

. لتســجيل ا

جامعة نزوى - جامعة ظفار - 
الكلية الدولية للهندسة واإلدارة - 

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا.

الكلية  الدولية للهندسة واإلدارة
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا 
في عمان

لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الكلية العالمية للهندسة 
والتكنولوجيا

لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة الدبلــــوم(

)مع مراعاة شروط 
اإللتحاق بالتخصصات

 المطروحة بالمؤسسة(
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الكلية المهنية بصـــــور

الكلية المهنية بعبـــري

الكلية المهنية بصـــاللة

VC022

VC023

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

)ذكور- إناث(
التصميم الداخلي 

)ذكور- إناث(
التصميم الداخلي 

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو التطبيقية 

- اللغة  اإلنجليزية

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو التطبيقية 

- اللغة  اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

VC024
)ذكور- إناث(

التصميم الداخلي 

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو التطبيقية 

- اللغة  اإلنجليزية

يقتصر القبول على أبناء 
محافظة ظفار

الكلية المهنية بصحـــم

VC021

الحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

)ذكور- إناث(
التصميم الداخلي 

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو التطبيقية 

- اللغة  اإلنجليزية

الكلية المهنية بالسيب

VC020

الحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

)ذكور- إناث(
التصميم الداخلي 

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو التطبيقية 

- اللغة  اإلنجليزية
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لــم يكــن يــدرك مؤسســو الشــركات العالميــة الكبــرى 
تقنيــة  مجــال   أن  والفيســبوك  أبــل  شــركة  مثــل 
المعلومــات ســوف يجعــل منهــم األشــهر واألكثــر  ثــراًء 
فــي العالــم، فخبــراء تقنيــة المعلومــات الذيــن يملكــون 
مجــاالت  مختلــف  فــي  الحوســبة  تطبيــق  علــى  القــدرة 
الحيــاة بإمكانهــم إيجــاد الحلــول للمشــكالت، هــم مــن 
أهــم العناصــر الفعالــة فــي أي مؤسســة ســواء أكانــت 

الخــاص. أو  الحكومــي  القطــاع  فــي 
تقنيــة  تطبيــق  كيفيــة  تعلــم  فــي  ترغــب  كنــت  إن 
البرمجيــات  وتصميــم  المؤسســات،  فــي  المعلومــات 
المعلومــات  تقنيــة  فتخصــص  واإلتصــاالت  واألجهــزة 
واإلتصــاالت هــو التخصــص المناســب لــك، أمــا إذا كانــت 
المعلومــات  تقنيــة  مجــال  فــي  بحتــة  نظريــة  ميولــك 
والبرمجيــات  الحوســبة  أساســيات  تعلــم  بإمكانــك 
وأنظمــة برامــج وأجهــزة الحاســب اآللــي فأنــت بالطبــع 
ترغــب فــي التخصــص فــي مجــال علــوم الحاســب اآللــي أو 
الحوســبة. وإذا اختــرت مجــال هندســة البرمجيــات فأنــت 
البرمجيــات،  أنظمــة  ســتتعلم كيفيــة تطويــر وصيانــة 
نظــم  وهــو  مشــابه  مجــال  فــي  تتخصــص  وربمــا 
ــد مــن العمــق فــي فهــم  ــي بمزي معلومــات الحاســب اآلل
ــاء نظــم معلومــات واســعة النطــاق كقواعــد  ــة بن كيفي
البيانــات ومواقــع شــبكة المعلومــات العالميــة والبيانــات 

المجدولــة. 
ولنفــرض أنــك تطمــح ألن تصبــح خبيــر حمايــة شــبكات 
مــن  أنســب  أمامــك خيــار  ليــس  لذلــك  اآللــي،  الحاســب 
تخصــص أمــن الشــبكات، وإن رغبــت فــي دراســة الجانــب 
أنســب  هنــاك  فليــس  المعلومــات  بتقنيــة  الجنائــي 
مــن تخصــص التحليــل الجنائــي الحاســوبي أو العلــوم 
الجنائيــة الرقميــة والتــي تتعلــق باألدلــة الجنائيــة التــي 
يعثــر عليهــا فــي الحواســيب والوســائط الرقميــة. أمــا 
تخصــص نظــم المعلومــات اإلداريــة فهــو الخيــار األمثــل 
لمــن يرغــب فــي دراســة العالقــة بيــن البشــر والتقنيــة 
فــي المؤسســات وكيفيــة اســتثمار الكفــاءات البشــرية 

مــع التركيــز علــى الجانــب التقنــي. 
وال ننســى إداري األنظمة والشــبكات الذي يقوم بتفعيل 
الحاســوبية  والمحــوالت  الخــوادم  وتثبيــت  الحســابات 
إلــى مراقبــة أداء الشــبكة وإصــالح  وإعدادهــا باإلضافــة 

المشــكالت الفنيــة.

تكنولوجيا المعلومات
Information Technology
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منح دراسية جزئية مقدمة من جمهورية مصر العربية

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

SE966

BS237

BS027

BS148

BS076

BS106

BS094

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل     

معلومات إضافية عن البرنامج

المؤسسة: 
جامعة بني سويف

الدراسة باللغة العربية 
وهناك مواد باللغة 

االنجليزية.

- تقنية المعلومات والحوسبة 
- الحوسبة وادارة االعمال

- علوم الحاسوب
- الشبكات وأمن البيانات

-علوم الحاسوب والوسائط المتعددة
-علوم الحاسوب وهندسة الويب

- الشبكات وقاعدة البيانات
- نظم المعلومات اإلدارية

- هندسة البرمجيات

- علوم الحاسب اآللي

-هندسة البرمجيات
-أنظمة المعلومات

-علوم الحاسب اآللي

- علوم هندسة البرمجيات
- علوم الحاسب اآللي

علوم الحاسوب  بتخصصات 
فرعية في المجاالت اآلتية:

- الذكاء االصطناعي
- االمن السبراني

- علم الببانات
- تطبيقات الهواتف المحموله

أمن المعلومات 
نظم المعلومات

التقنيات التطبيقية بتخصصات 
فرعية في المجاالت اآلتية :

- انترنت األشياء
- تحليل البيانات

- الواقع المعزز واالفتراضي
- الروبوت واألنظمة الذكية 

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

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

- معدل ال يقل على عن )80%( في المواد اآلتية:
الرياضيات البحتة – اللغة االنجليزية – الفيزياء –الكيمياء- 

األحياء.

- النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير ) 65 ٪(

- الحصول على )60 ٪( في الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

- الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية 

- النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير ) 65 ٪(

- الحصول على )60 ٪( في الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

- الحصول على )60 ٪( في اللغة اإلنجليزية 

الرياضيات البحتة

الجامعة العربية المفتوحة
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة صحار
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية مسقط
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية البريمي الجامعية
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية الزهراء للبنات
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

المالحظـــــــات:
المنحة تشمل: الرسوم الدراسية باإلضافة الى مخصص شهري فقط.   •

يتحمــل الطالــب دفــع مبلــغ قــدره )4500 جنيــه مصــري( لشــؤون الوافديــن بــوزارة التعليــم المصريــة وهــذا المبلــغ قابــل   •
ــادة . للزي

Information Technology  
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 تابع : البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

BS206

BS044

BS187

BS257

BS032

BS035

BS178

BS268

BS287

BS210

BS212

- علوم الحاسب اآللي

 علوم الحاسب اآللي في المجاالت 
اآلتية:

- تقنية البرمجيات
- علوم الحاسب اآللي

- تحليل البيانات

- الحاسوب وتطبيقات اإلنترنت
- الشبكات

- الحوسبة في المجاالت اآلتية: 
النفط والغاز

هندسة البرمجيات
نظام المعلومات المصرفية

- علوم الحاسوب )عام(
- الحوسبة المتنقلة
- الذكاء االصطناعي

- تحليل البيانات
- نظم المعلومات اإلدارية

- نظم المعلومات اإلدارية

- علوم الكمبيوتر

- نظم المعلومات اإلدارية

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪ 65 (

- الحصول على )60 ٪( في الرياضيات البحتة
- الكيمياء
- الفيزياء

- الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية 

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪65(

الحصول على )60 ٪( في الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

- أمن الحاسبات واألدلة الجنائية
- الحاسب اآللي لالعمال

-تصميم الويب وأمن المعلومات
-علوم الحاسوب

-نظم المعلومات

- األمن السيبراني

- الذكاء اإلصطناعي

-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪65(

- الحصول على )65 ٪( في الرياضيات 
البحتة

- الحصول على )70 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪65(

الحصول على )60 ٪( في الرياضيات 
البحتة أو التطبيقية

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪65(

الحصول على )60 ٪( في الرياضيات 
البحتة أو التطبيقية

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا 
في عمان

لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية الشرق األوسط
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية مجان الجامعية
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية الخليج 
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة ظفار
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة ظفار
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الكلية العالمية للهندسة 
والتكنولوجيا

لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج
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 تابع : البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة الدبلوم(

BS084

BS089

BS118

BS126

- نظم المعلومات اإلدارية

- االنترنت وتقنية المعلومات
- االمن السبراني

- تكنولوجيا المعلومات
- نظم المعلومات

- علم تقنية المعلومات
- علوم الحاسب اآللي

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪65(

الحصول على )60 ٪( في الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪65(

الحصول على  )65٪(  في المواد اآلتية :
الرياضيات البحتة -  اللغة اإلنجليزية

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪65(

الحصول على )60 ٪( في الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية صور الجامعية
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية مزون
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

ضمان
إجتماعي

دخل محدود
600 ريال أو 

أقل
جميع الطلبة

SF002SP002DS002

الحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

معلومـــــات إضافيــــــة عـــــــن البرنامــــــــــج

تخصصات تكنولوجيا المعلومات حسب 
ما تقدمه كل مؤسسة تعليمية خاصة 

لمؤهل الدبلوم. 

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
 )٪ 60(

الحصول على  )55 ٪( في المواد اآلتية:
- اللغة اإلنجليزية

- 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.
جامعة صحار - جامعة نزوى - جامعة ظفار - جامعة الشرقية - كلية الزهراء للبنات - كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا - كلية مجان - كلية 

مسقط - كلية البريمي - كلية الشرق األوسط - الكلية الحديثة للتجارة والعلوم -كلية مزون -كلية صور الجامعية

BS179

BS234

- علوم الحاسوب

- الذكاء اإلصطناعي

-النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪65(

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

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪65(

الحصول على )60 ٪( في الرياضيات البحتة
)60 ٪( في الفيزياء أو الكيمياء

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة البريمي
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

)مع مراعاة شروط اإللتحاق بالتخصصات
 المطروحة بالمؤسسة(
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

U0102

U0802

U0202

U0302

U0402

U0502

U0602

U0702

U0902

تقنية 
المعلومات

األول :
 الرياضيات البحتة 

الثاني : 
اللغة اإلنجليزية

- الحصول على معدل عام ال يقل عن 
)٪ 60(

- النجاح في المواد التالية: الرياضيات 
البحتة 

- اللغة اإلنجليزية

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بمسقط

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بصحار.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بنزوى.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بإبراء.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بصاللة.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بالمصنعة.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بشناص.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بعبري.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بصور.

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادل الحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج
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بقــدم  وقديمــة  عريقــة  التعليــم  مهنــة  إن 
والتقديــر،  باإلحتــرام  جديــرة  وهــي  اإلنســان، 
وتعتبــر مــن الركائــز األساســية لتقــدم األمــم 
وتطورهــا، عوضــًا عــن كونهــا رســالة عظيمــة 
إن  وظيفــة.  مجــرد  تكــون  أن  قبــل  وســامية 
لــك  يتيــح  التربيــة  مجــال  فــي  التخصــص  
بالطموحــات  المليئــة  التجربــة  هــذه  خــوض 
العلــم  ونشــر  األجيــال،  لتربيــة  والتحديــات، 
وبنــاء  المســتقبل،  وصناعــة  والمعرفــة، 
الحضــارات. وإن اختــرت هــذا المجــال فســيكون 
أمامــك عــدة خيــارات مــن البرامــج الدراســية، 
وهــي مخصصــة لمــن يرغــب فــي أن يصبــح 

الســلطنة. مــدارس  فــي  معلمــًا 
التخصــص  يرغــب  لمــن  آخــر  مجــال  أو هنــاك 
فــي التربيــة مــن أجــل مســاعدة األطفــال مــن 
التغلــب  فــي  الخاصــة  اإلحتياجــات  ذوي  فئــة 
علــى التحديــات التــي تعترضهــم فــي ســبيل 
الخاصــة،  التربيــة  تخصــص  وهــو  التعلــم 
وبالنســبة لتخصــص طفــل مــا قبــل المدرســة 
فهــو يتيــح لــك فرصــة التعامــل مــع األطفــال 
وتعليمهــم  السادســة  ســن  حتــى  الصغــار 

وتربيتهــم.

التـــربيــــــــة
Education
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 الوظائف التدريسية في وزارة التربية والتعليم

ED006

ED007

ED010

ED008

ED009

حسم التعادل     الحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

 Mathematics for Secondary
School Teaching

بلد الدراسة: المملكة المتحدة 

 Physics for Secondary
School Teaching

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

 English for Secondary
School Teaching

للذكور فقط
بلد الدراسة: المملكة المتحدة

 Chemistry for Secondary
 School Teaching

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

 Biology for Secondary
School Teaching

بلد الدراسة: المملكة المتحدة

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

• الرياضيات البحتة )85 ٪(. 
• اللغة اإلنجليزية ) 90 ٪(.

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

• الرياضيات البحتة )80 ٪( 
• الفيزياء )85 ٪(.

• اللغة اإلنجليزية )90 ٪(.

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

• اللغة اإلنجليزية )90 ٪(
• اللغة العربية أو لغة اخرى )75 ٪(

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

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

• الرياضيات البحتة )75 ٪(
• الكيمياء )85 ٪(

• االحياء)85 ٪(.
• اللغة اإلنجليزية )90 ٪(

- الرياضيات البحتة

- الفيزياء
- الرياضيات البحتة  

- اللغة االنجليزية
- اللغة العربية أو لغة اخرى

- الكيمياء 
- األحياء

- األحياء 
- الكيمياء

المالحظـــــــات:

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية.

قد يختلف مسمى البرنامج حسب المؤسسة التعليمية.

ال يسمح بتغيير التخصص للحاصلين على هذه المقاعد.

تقوم الملحقية الثقافية باختيار الجامعات.

على الطالب اجتياز المقابالت الشخصية التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

على الطالب إبراز شهادة حسن السيرة والسلوك أثناء المقابلة الشخصية.

يوقع الحاصلون على هذه البعثات تعهدات بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم بعد التخرج.

يتم التعيين الحقا في وزارة التربية والتعليم وفقا الجتياز الخريج الشتراطات التوظيف في الوزارة.
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SE924

SE930

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

التربية

كلية التربية
 األساسية

- النجاح في جميع المواد
-الحصــول علــى معــدل عــام ال يقل 

عــن )80 ٪(
- الحصول المعدل ال يقل عن

  )70 ٪( في المواد اآلتية: 
اللغــة اإلنجليزيــة -  اللغة العربية- 

الرياضيــات البحتة  أو التطبيقية

-النجاح في جميع المواد
ال  عــام  علــى معــدل  -الحصــول   

)٪  80( عــن  يقــل 
-الحصــول علــى معــدل ال يقــل عــن 

)70 ٪( فــي المــواد اآلتيــة:   
الرياضيــات   - اإلنجليزيــة  اللغــة 
-اللغــة  التطبيقيــة  أو  البحتــة 

بيــة لعر ا

- اللغة اإلنجليزية
-اللغة العربية

- الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

- الرياضيات 
البحتة أو 

التطبيقية
- اللغة العربية

- اللغة اإلنجليزية

 )منح كاملة(
- بلد الدراسة: دولة الكويت.

جامعــة  التعليميــة:  المؤسســة   -
الكويــت.

احتســاب  يتــم  لــن  *مالحظــة: 
نســبة النجــاح فــي مــواد: الفنــون 
الرياضيــة  والتربيــة  التشــكيلية 
والموســيقى ضمــن المعــدل العــام.

)منح كاملة(
- بلد الدراسة: دولة الكويت.

الهيئــة  التعليميــة:  المؤسســة   -
التطبيقــي  للتعليــم  العامــة 

والتدريــب.
احتســاب  يتــم  لــن  *مالحظــة: 
نســبة النجــاح فــي مــواد: الفنــون 
الرياضيــة  والتربيــة  التشــكيلية 
والموســيقى ضمــن المعــدل العــام.

 الوظائف التدريسية في وزارة التربية والتعليم

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

BS222

بكالوريوس التربية
)مجال أول(

 ) لإلناث فقط (

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
 )٪ 80(

الحصول على )70 ٪( في المواد التالية :
- اللغة العربية     

- التربية اإلسالمية  
جامعة الشرقية- الدراسات اإلجتماعية

لغة الدراسة: اللغة العربية

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

BS223
بكالوريوس التربية 

)مجال ثاني(
) لإلناث فقط (

النجــاح فــي دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر 
)٪ 80(

الحصول على )70 ٪(   في المواد اآلتية :
-الرياضيات  البحتة 

 -الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء

BS009

BS281

بكالوريوس التربية 
)تقنية المعلومات( 

 ) للذكور فقط (

- النجاح في دبلوم التعليم العام  
بتقدير )80 ٪(

- الحصول على  )70 ٪( في مادة 
الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- الحصول على  )65 ٪( في مادة اللغة 
اإلنجليزية

جامعة  ظفار
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS040

BS242

BS029

BS030

بكالوريوس التربية 
)اللغة اإلنجليزية(

- النجاح في دبلوم التعليم العام  بتقدير 
)٪ 80(

الحصول على )70 ٪( في مادة اللغة اإلنجليزية

جامعة  ظفار 

جامعة  الشرقية

جامعة نزوى 

جامعة صحار
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تابع : البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

BS038

BS271

BS039

BS240

BS270

بكالوريوس التربية 
)الرياضيات(

 بكالوريوس التربية 
)اللغة العربية( 
) للذكور فقط (

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪ 80(

الحصول على )70 ٪(  في  الرياضيات البحتة.
الحصول على )65 ٪( في اللغة اإلنجليزية

- النجاح في دبلوم التعليم العام  بتقدير 
)٪ 80(

الحصول على )70 ٪( في مادة الرياضيات 
البحتة

 النجاح في دبلوم التعليم العام  بتقدير 
)٪ 80(

والحصول على )70 ٪( في المواد التالية :
- اللغة العربية   

- التربية اإلسالمية  

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

جامعة ظفار
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

جامعة صحار 
لغة الدراسة: اللغة العربية

جامعة صحار 
لغة الدراسة: اللغة العربية

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

BS278

BS272

BS241

BS279

BS285

بكالوريوس التربية 
)الكيمياء(

 ) للذكور فقط (

بكالوريوس التربية 
)األحياء(

 ) للذكور فقط (

 النجــاح فــي دبلــوم التعليــم العــام  بتقديــر 
)٪ 80(

والحصول على )70 ٪( في المواد التالية :
- اللغة العربية   

- التربية اإلسالمية 

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪ 80(

الحصول على :
- الحصول على )70٪( في األحياء

أو  الكيمياء  في   )٪65( على  -الحصول 
الفيزياء

-الحصول على )65٪( في الرياضيات البحتة  
أو التطبيقية

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪ 80(

الحصول على :
 - الحصول على )70٪( في مادة الكيمياء

الفيزياء  مادة  في   )٪65( على  الحصول   -
أو األحياء

- الحصول على )65٪( في مادة الرياضيات 
البحتة

اللغة  مادة  في   )٪65( على  الحصول   -
اإلنجليزية

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪ 80(

الحصول على :
- الحصول على )70٪( في األحياء

أو  الكيمياء  في   )٪65( على  -الحصول 
الفيزياء

-الحصول على )65٪( في الرياضيات البحتة  
أو التطبيقية

اللغة  مادة  في   )٪65( على  الحصول   -
اإلنجليزية

جامعة نزوى 

جامعة صحار 
لغة الدراسة: اللغة العربية

جامعة الشرقية

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
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تابع : البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

BS280
بكالوريوس التربية 

)الفيزياء(

- النجــاح فــي دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر 
)٪ 80(

الحصول على :
 - الحصول على )70٪( في مادة الفيزياء

- الحصــول علــى )65٪( فــي مــادة الكيميــاء 
أو األحيــاء

- الحصــول علــى )65٪( فــي مــادة الرياضيــات 
البحتة

اللغــة  مــادة  فــي   )٪65( علــى  الحصــول   -
اإلنجليزيــة

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS282

BS273

BS274

)التربية الفنية(
 ) للذكور فقط (

)التربية الرياضية(
) لإلناث فقط (

)التربية الموسيقية(

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪ 80(

- الحصول على  )70٪(  في الفنون 
التشكيلية.

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪ 80(

- الحصول على  )70٪( في مادة الرياضة 
المدرسية

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪ 80(

- الحصول على )70٪( في مادة المهارات 
الموسيقية

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة العربية
* النجاح في اختبار القدرات

جامعة صحار 
لغة الدراسة: اللغة العربية
* النجاح في اختبار القدرات

تابع: البعثات الداخلية – برامج البكالوريوس 
)برنامج توطين الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة(

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

BS303

BS304

BS324

BS312

BS329

BS323

BS311

BS328 

بكالوريوس التربية 
) مجال أول (

) لإلناث فقط ( 

بكالوريوس التربية 
) مجال ثاني (
) لإلناث فقط (

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )80 ٪(
الحصول على )70٪(   في المواد اآلتية :

- اللغة العربية
- التربية اإلسالمية

- الدراسات االجتماعية

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )80 ٪(
الحصول على )70٪(   في المواد اآلتية :

- الرياضيات  البحتة 
 -الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )80 ٪(
الحصول على )70٪(  في المواد اآلتية :

- الرياضيات  البحتة 
- الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء

-  )65٪( في مادة اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة: اللغة العربية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة: اللغة العربية

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

جامعة صحار
لغة الدراسة: اللغة العربية

جامعة صحار
لغة الدراسة: اللغة العربية

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة العربية

جامعة ظفار
لغة الدراسة: اللغة العربية

جامعة ظفار
لغة الدراسة: اللغة العربية

مالحظات عامة :-
* هــذه البرامــج الدراســية مخصصــة للطلبــة الدارســين فــي مــدارس محافظــة الوســطى وبعــض المــدارس فــي المحافظــات األخــرى 

ــرة بهــا  . ــك القــرى البعيــدة وقضــى الثــالث ســنوات الدراســية األخي ــب مــن ســكان تل ويشــترط أن يكــون الطال
*يمكن التعرف على قائمة أسماء المدارس من خالل موقع مركز القبول الموحد اإللكتروني.
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BS305

BS306

BS317

BS330

BS321

BS322

بكالوريوس التربية 
) اللغة اإلنجليزية (

بكالوريوس التربية 
) اللغة العربية (

) لإلناث فقط (

بكالوريوس التربية 
) اللغة العربية (
  ) للذكور فقط (

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )80 ٪(
الحصول على )70 ٪(  في مادة اللغة اإلنجليزية

- النجاح في دبلوم التعليم العام  بتقدير )80 ٪(
الحصول على )70 ٪(  في في المواد اآلتية :

- اللغة العربية
- التربية اإلسالمية

جامعة نزوى

جامعة نزوى

جامعة ظفار

جامعة الشرقية

جامعة صحار

جامعة صحار

 المنح الداخلية المقدمة من شركة تنمية نفط عمان ) PDO ( للطلبة القاطنين مناطق اإلمتياز

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

PD010

PD011

بكالوريوس التربية 
) مجال أول (

) لإلناث فقط (

بكالوريوس التربية 
) مجال ثاني (
) لإلناث فقط (

   - النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )80 ٪(
   الحصول على )70٪(   في المواد اآلتية :

   - اللغة العربية
   - التربية اإلسالمية

   - الدراسات االجتماعية

   - النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )80 ٪(
    الحصول على )70٪(   في المواد اآلتية :

    - الرياضيات  البحتة 
    - الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء

مكان الدراسة :
جامعة الشرقية

جامعة ظفار
جامعة نزوى
جامعة صحار

لغة الدراسة: اللغة العربية

مكان الدراسة :
جامعة الشرقية

جامعة ظفار
جامعة صحار

لغة الدراسة: اللغة العربية
جامعة نزوى

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

تابع: البعثات الداخلية – برامج البكالوريوس 

)برنامج توطين الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة(

BS325

BS326

)التربية الرياضية(
) لإلناث فقط (

)التربية الموسيقية(

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪ 80(

- الحصول على  )70٪( في مادة الرياضة 
المدرسية

- النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
)٪ 80(

- الحصول على )70٪( في مادة المهارات 
الموسيقية

جامعة صحار 
لغة الدراسة: اللغة العربية
* النجاح في اختبار القدرات

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج
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  جامعة السلطان قابوس )كلية التربية(

SQ300

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

علوم ورياضيات

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

- دراسة المواد األربعة التالية 
 الرياضيات البحتة،  الكيمياء،  

الفيزياء، األحياء
والحصول على )65 ٪( كحد أدنى 

في ثالث منها
-  )65 ٪( في اللغة اإلنجليزية

- الرياضيات البحتة
- الكيمياء
- الفيزياء

- األحياء

- الرياضيات البحتة
- الكيمياء
- الفيزياء

- األحياء

ــن  ــه ل ــى أن ــة إل ــاه الطلب نســترعي انتب
يتــم قبــول الطلبــة فــي كليــة التربيــة 
إذا كان لديهــم إعاقــة تتعلــق بالنطــق 
ــة فــي  أو أي مــن اإلعاقــات غيــر المقبول
ذلــك  علــى  ويترتــب  التربيــة،  كليــة 
تلتــزم  وال  لمقعــده،  الطالــب  فقــدان 
بتوفيــر  قابــوس  الســلطان  جامعــة 
فرصــة أخــرى لــه فــي أي مــن كلياتهــا.

SQ350

SQ400

SQ410

SQ420

SQ500

SQ550

SQ600

التربية اإلسالمية

التربية االبتدائية
 )مجال أول(

لغة التدريس :
 اللغة العربية 

لغة التدريس :
اللغة اإلنجليزية

لغة التدريس :
اللغة اإلنجليزية

التربية االبتدائية
 )مجال ثاني(

التربية االبتدائية
 )اللغة اإلنجليزية(

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية

التربية الرياضية
)على الطالب اجتياز 

اختبار القدرات(

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

- دراسة المواد التالية ) التربية 
اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة 

اإلنجليزية ( والحصول على ) 65 ٪(  
كحد أدنى في كل منها .

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

- دراسة المواد التالية ) التربية  
اإلسالمية، اللغة العربية، الدراسات 

االجتماعية، اللغة  اإلنجليزية( 
والحصول على ) 65 ٪( كحد أدنى 

في كل منها.

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

- دراسة المواد األربعة التالية 
والحصول على ) 65 ٪( كحد أدنى في 

ثالث منها وهي:
- الرياضيات البحتة، الكيمياء، 

الفيزياء، األحياء
- ) 65 ٪( في اللغة اإلنجليزية 

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

- )90 ٪( في مادة اللغة اإلنجليزية
- دراسة المواد التالية :

) التربية اإلسالمية، اللغة العربية( 
والحصول على ) 65 ٪( كحد أدنى في 

كل منها.

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

- دراسة المواد التالية ) التربية 
اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة 

اإلنجليزية ( والحصول على ) 65 ٪(  
كحد أدنى في كل منها .

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

- دراسة المواد التالية )اللغة 
العربية، اللغة اإلنجليزية،  الرياضة 
المدرسية( والحصول على ) 65 ٪(  

كحد أدنى في كل منها .

- التربية اإلسالمية
- اللغة العربية

- اللغة اإلنجليزية

- اللغة العربية

-

SQ650
التربية الفنية 

)على الطالب اجتياز 
اختبار القدرات(

- معـدل عـام ال يقـل عـن )75 ٪( فـي 
دبلـوم التعليـم  العـام

)اللغـة  التاليـة  المـواد  دراسـة   -
الفنـون  اإلنجليزيـة،   اللغـة  العربيـة، 
التشـكيلية( والحصول علـى ) 65 ٪(  

. فـي كل منهـا  أدنـى  كحـد 

-
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  تابع : جامعة السلطان قابوس )كلية التربية(

SQ660

SQ670

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

تكنولوجيا التعليم 
والتعلم

طفل ما قبل المدرسة
)لإلناث فقط(

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

- دراسة المواد التالية ) الرياضيات 
البحتة أو التطبيقية، اللغة العربية ، 

اللغة اإلنجليزية( والحصول على ) 65 ٪(  
كحد أدنى في كل منها .

- معــدل عــام ال يقــل عــن )75 ٪( فــي 
دبلــوم التعليــم  العــام

التربيــة   ( التاليــة  المــواد  دراســة   -
اللغــة  العربيــة،  اللغــة  اإلســالمية، 
اإلنجليزيــة ( والحصــول علــى ) 65 ٪(  

. أدنــى فــي كل منهــا  كحــد 

- اللغة اإلنجليزية

- اللغة اإلنجليزية

إلــى  الطلبــة  انتبــاه  نســترعي 
فــي  الطلبــة  قبــول  يتــم  لــن  أنــه 
لديهــم  كان  إذا  التربيــة  كليــة 
مــن  أي  أو  بالنطــق  تتعلــق  إعاقــة 
المقبولــة فــي كليــة  اإلعاقــات غيــر 
التربيــة، ويترتــب علــى ذلــك فقــدان 
الطالــب لمقعــده، وال تلتــزم جامعــة 
فرصــة  بتوفيــر  قابــوس  الســلطان 

كلياتهــا. مــن  أي  فــي  لــه  أخــرى 

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

U1011

U1012

U1013

U1014

U1015

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

بكالوريوس التربية
)اللغة اإلنجليزية(

بكالوريوس التربية 
)رياضيات(

بكالوريوس  التربية  
)أحياء(

بكالوريوس التربية  
)كيمياء(

بكالوريوس التربية  
)فيزياء(

النجاح في شهادة دبلوم التعليم 
العام الحصول على )75 ٪( في 

مادة اللغة اإلنجليزية 
النجاح في المواد التالية:

-  اللغة العربية
-  التربية اإلسالمية 

النجاح في شـهادة دبلوم التعليم 
فـي   )٪  65( علـى  الحصـول  العـام 

مـادة الرياضيـات البحتـة 
- النجاح في مادة اللغة اإلنجليزية  

دبلــوم  شــهادة  فــي  النجــاح 
علــى  الحصــول  العــام  التعليــم 

األحيــاء مــادة  فــي   )٪  65(
- النجاح في المواد التالية:   

- الكيمياء أو الفيزياء
 - اللغة اإلنجليزية 

- الرياضيات البحتة  أو التطبيقية  

دبلــوم  شــهادة  فــي  النجــاح 
التعليــم العــام الحصــول علــى 

الكيميــاء  مــادة  فــي   )  ٪  65(
النجاح في المواد التالية: -

- الفيزياء أو األحياء      
- الرياضيات البحتة  

- اللغة اإلنجليزية

دبلــوم  شــهادة  فــي  النجــاح 
علــى  الحصــول  العــام  التعليــم 

الفيزيــاء مــادة  فــي   )٪  65(
النجاح في المواد التالية:
- الكيمياء أو األحياء     

- الرياضيات البحتة 
-اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في 
المواد:

• اللغة اإلنجليزية  
• اللغة العربية 

• التربية اإلسالمية

الدرجات األعلى في 
المواد:

• الرياضيات البحتة  
• اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في 
المواد:

• األحياء
• الكيمياء أو 

الفيزياء
• الرياضيات البحتة 

أو التطبيقية  
• اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في 
المواد:

• الكيمياء
• الفيزياء أو األحياء   
• الرياضيات البحتة 

• اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في 
المواد:

• الفيزياء
• الكيمياء أو األحياء

• الرياضيات البحتة
• اللغة اإلنجليزية

 أفرع الدراسة:
- جامعة التقنية والعلوم

 التطبيقية بالرستاق

لغة الدراسة:
 اللغة العربية

 أفرع الدراسة:
- جامعة التقنية والعلوم

 التطبيقية بالرستاق
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

U1016

U1017

U1018

U1019

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

معـــــلومـــــات إضافيـــــة عـــــن البرنامــــــج

*يمكن التعرف على قائمة أسماء المدارس من خالل موقع مركز القبول الموحد اإللكتروني.

بكالوريوس التربية 
)رياضيات(

بكالوريوس التربية
)أحياء(

بكالوريوس التربية
)كيمياء(

بكالوريوس التربية 
)فيزياء(

النجــاح فــي شــهادة دبلــوم التعليــم 
العــام 

والحصــول علــى )60 ٪( كحــد أدنــى 
ــة  ــات البحت فــي مــادة الرياضي

* النجاح في مادة اللغة اإلنجليزية

النجــاح فــي شــهادة دبلوم التعليم 
العام           

 والحصــول علــى )60 ٪( كحــد أدنــى 
فــي مــادة األحيــاء

النجاح في المواد التالية:   
- الكيمياء أو الفيزياء

- الرياضيات البحتة  أو التطبيقية  
- اللغة اإلنجليزية

النجــاح فــي شــهادة دبلوم التعليم 
العام  

والحصــول علــى )60 ٪( كحــد أدنــى 
فــي مــادة الكيميــاء 

النجاح في المواد التالية:-
- الفيزياء أو األحياء

- الرياضيات البحتة  
- اللغة اإلنجليزية

النجــاح فــي شــهادة دبلوم التعليم 
العام 

والحصــول علــى )60 ٪( كحــد أدنــى 
فــي مــادة الفيزيــاء

النجاح في المواد التالية:
- الكيمياء أو األحياء
- الرياضيات البحتة 

- اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في 
المواد:

• الرياضيات البحتة 
• اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في 
المواد:

• األحياء
• الكيمياء أو 

الفيزياء
• الرياضيات البحتة 

أو التطبيقية
• اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في 
المواد:

• الكيمياء
• الفيزياء أو األحياء
• الرياضيات البحتة 

• اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في 
المواد:

• الفيزياء
• الكيمياء أو األحياء
• الرياضيات البحتة 

• اللغة اإلنجليزية

 أفرع الدراسة:
- جامعة التقنية والعلوم 

التطبيقية بالرستاق

* لغة الدراسة : اللغة العربية
هــذه البرامــج الدراســية مخصصــة للطلبــة الدارســين فــي مــدارس محافظــة الوســطى وبعــض المــدارس فــي المحافظــات األخــرى، 

ويشــترط أن يكــون الطالــب مــن ســكان تلــك القــرى البعيــدة وقضــى الثــالث ســنوات الدراســية األخيــرة بهــا  .

)برنامج توطين الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة(

*يلتحــق جميــع الطلبــة المقبوليــن والحاصليــن علــى أقــل مــن )65 ٪( فــي المــادة العلميــة المرتبطــة بالتخصــص ببرنامــج التجســير 
التربــوي أو هــو برنامــج تكميلــي لاللتحــاق ببرامــج التربيــة بفــرع الجامعة بالرســتاق ومدته ) 18( ســاعة - مكونات البرنامــج اللغة العربية 
واللغــة اإلنجليزيــة وتقنيــة المعلومــات، والــذي يعتبــر إلزاميــًا 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 
ــات البرنامــج  ــارات التحــدي فــي جميــع مكون ــاز اختب ــة تحقيقــه للمســتوى المطلــوب واجتي أن يتخطــى البرنامــج التأسيســي فــي حال

التأسيســي.
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اإلدارة والمعامالت التجارية يعتبران من المجاالت 
من  للعديد  تتفرع  التي  الواسعة  الدراسية 
هذا  في  الراغبين  من  كنت  فإن  التخصصات، 
المجال، يمكنك التخصص في اإلدارة واألعمال، أو 
المالية والمحاسبة أو الصيرفة اإلسالمية والمالية 

أو إدارة الموارد البشرية.
وفي مجال األعمال يمكنك اختيار أحد التخصصات 
وإدارة  األعمال،  دراسات  كتخصص  الفرعية 
األعمال، والدراسات التجارية أو التجارة. كأحد أبرز 
األعمال  تخصص  المجال  هذا  في  التخصصات 
الدولية، الذي يركز على كيفية إدارة المؤسسات 
قد  كما  المتغير،  العالمي  اإلقتصاد  ظل  في 
التخصص فرصة تعلم لغة أخرى.  يتيح لك هذا 
وإن كنت ترغب في بدء مشروع خاص بك أو أن 
تكون رائدًا ألحد مشاريع األعمال، فتخصص ريادة 
األعمال/المبادرات هو الخيار المناسب لك، أما في 
إدارة المشاريع فأمامك تخصصي إدارة المشاريع 
وإدارة المشاريع الترفيهية . وال ننسى تخصص 
التوريدات  سلسلة  إدارة  أو  اللوجستية  اإلدارة 
والمنتجات  المواد  تدفق  بإدارة  يعنى  والذي 

ر وانتهاًء بالعميل.  والصفقات بدًء بالمُصدَّ
اإلتصال؟  اكتساب مهارات  رغبة في   لديك  هل 
تخصصي  من  لك  أنسب  تخصص  هناك  ليس 

العالقات العامة أو التسويق واإلعالن. 
وهل تعلم بأن السياحة هي أحد أهم القطاعات 
الواعدة في السلطنة والتي بدأت بالنمو بشكل 
لهذا  اإلنضمام  ترغب  كنت  إن  مؤخرًا؟  متسارع 
البرامج  أحد  اختيار  سوى  عليك  فليس  القطاع 
إلدارة  يتفرع  الذي  الضيافة  كإدارة  المتخصصة 

الفعاليات و إدارة الفنادق،  وإدارة السياحة.

اإلدارة والمعامالت التجارية
Management and Commerce
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منح دول مجلس التعاون الخليجي

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 

SE921

BS031

BS216

BS229

BS236

BS168

BS071

BS233

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

العلوم اإلدارية

- اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد
-اإلدارة      

- المالية     
- المحاسبة 
- التسويق

-ريادة االعمال الجماعية
- التمويل والمحاسبة    

- اإلدارة 

- إدارة نظم معلومات
- ادارة التوريدات العالمية واللوجستية

- الصيرفة اإلسالمية و المالية
- إدارة االعمال واألعمال االلكترونية

- إدارة االعمال مع التركز على التسويق 
االلكتروني ووسائل التواصل االجتماعي

اداره االعمال في:
-المحاسبة     

 - اإلدارة
-التسويق     

- األنظمة
-االقتصاد   

 -العلوم في المحاسبة

- إدارة السياحة والضيافة
- إدارة الفعاليات  - التسويق السياحي

- إدارة األعمال التجارية في المجاالت اآلتية: 
إدارة الخدمات - اإلبتكار وريادة األعمال

- العلوم المالية والمصرفية
- تنمية الموارد البشرية

- التجارة الدولية
- التسويق            

- إدارة األعمال
- المحاسبة           

 - إدارة الموارد البشرية

-النجـــــــاح فــــي جميــــــــع المــــواد 
والحصول علـــــــى معدل عـــــام ال 

يقل عن )85 ٪(
-الحصول على معدل ال يقل عن 
اللغة  اآلتية:  المواد  في   )٪  70(
أو  البحتة  الرياضيات  اإلنجليزية - 

التطبيقية - اللغة العربية

التعليــم  دبلــوم  فــي  النجــاح 
)٪  65( بتقديــر  العــام 

فــي    )  ٪  60( علــى  الحصــول   -
الرياضيــات البحتــة أو التطبيقيــة
الحصــول علــى )55 ٪ ( فــي اللغــة 

اإلنجليزية

- الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

- اللغة اإلنجليزية

)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.

جامعة ظفار
لغة الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة البريمي
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الجامعة العربية المفتوحة
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية عمان للسياحة
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية البريمي الجامعية
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية 

جامعة البريمي
لغة  الدراسة:  اللغة العربية
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

BS097

BS211

BS091

BS149

BS290

BS109

BS083

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

-المحاسبة والتدقيق والمالية
- الصيرفة والمالية 

- الصيرفة والمالية )المالية االسالمية(
- إدارة األعمال في المجاالت اآلتية:

التسويق - الموارد البشرية - اللوجستيات 
وإدارة سلسلة التوريد

- إدارة األعمال الدولية والخدمات 
- الخدمات اللوجستية

- اإلدارة العامة
إدارة االعمال بتخصصات فرعية في المجاالت 

اآلتيـــــــــــــــــــة:
- المحاسبة

- الموارد البشرية
- اإلدارة

- إدارة المشاريع

- الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التموين
- الخدمات اللوجستية وإدارة النقل

- المحاسبة والمالية
- االعمال واالداره

- التسويق

-العلوم المالية والمصرفية
-إدارة األعمال

-المحاسبة

- المحاسبة
ادارة االعمال بتخصصات فرعية في المجاالت 

اآلتيـــــــــــــــــــة:
المحاسبة 

المالية
المحاسبة والمالية 

أنظمة المعلومات اإلدارية
التسويق

اإلدارة والسلوك الوظيفي 
- إدارة المطارات
- ادارة الطيران

- إدارة الصحة والسالمة
- إدارة المخاطر والتأمين

- إدارة النقل والخدمات اللوجستية
- إدارة التصميم واالبداع وريادة االعمال

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير )65 ٪(

- الحصول على )60 ٪ (  في 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية

- الحصول على )55 ٪ ( في اللغة 
اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير  )65 ٪(

- الحصول على )60 ٪ (  في 
الرياضيات البحتة أو )65 ٪ (  في 

الرياضيات التطبيقية
- الحصول على )70 ٪ ( في اللغة 

اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير  )65 ٪(

- الحصول على )60 ٪ (  في 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية

- الحصول على )55 ٪ ( في 
اللغة اإلنجليزية

كلية الدراسات المصرفية والمالية
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية 

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا
 في عمان

لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية 

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 
لغة  الدراسة:  اللغة العربية

كلية مسقط 
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة مسقط 
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية الزهراء للبنات
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

BS012

BS041

BS256

BS177

BS063

BS024

BS249

BS186

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

إدارة المشاريع الترفيهية 
-التجارة الدولية والمالية

-إدارة االعمال
-المحاسبة
-التسويق

-إدارة الفعاليات
-االقتصاد والمالية

- اإلدارة اللوجستية
- إدارة االعمال في المجاالت اآلتية:

- الموارد البشرية
- المحاسبة والمالية

- اإلدارة العامة
- التسويق

- إدارة التسويق
- دراسات األعمال اإلدارية

- اقتصاديات األعمال
- المحاسبة والمالية

- التسويق والتجارة اإللكترونية
- إدارة األعمال

- المحاسبة
- العلوم المالية والمصرفية

- المالحة البحرية )ضابط سطح (
-إدارة اللوجستيات والنقل

- المحاسبة
- اإلدارة

- التسويق
- األعمال والقانون التجاري

- إدارة األعمال ) تقنية المعلومات(

- إدارة السالمة من الحرائق
- إدارة الصحة والسالمة والبيئة

- إدارة مشاريع البناء

- إدارة األعمال
- إدارة األعمال ) إدارة الموارد البشرية(

- إدارة األعمال )المحاسبة (
- إدارة األعمال )نظم المعلومات (

- إدارة األعمال ) التسويق (
- إدارة األعمال )المشاريع الصغيرة (

- إدارة األعمال ) السياحة وإدارة الفعاليات(
- إدارة األعمال ) إدارة عمليات النقل(

- الصيرفة اإلسالمية والتمويل 
- التسويق

- المالية
- المحاسبة

- التجارة اإللكترونية

النجــاح فــي دبلــوم التعليــم العــام 
بتقديــر )65 ٪(

فــي    )  ٪  60( علــى  الحصــول   -
التطبيقيــة أو  البحتــة  الرياضيــات 
الحصــول علــى )55 ٪ ( فــي اللغــة 

اإلنجليزيــة

جامعة نزوى
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية الشرق األوسط
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية الخليج
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية عمان البحرية الدولية
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

جامعة صحار
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الكلية الدولية  للهندسة واإلدارة
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية مجان الجامعية
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة الدبلوم(

جامعة السلطان قابوس

BS052

SF003SP003DS003

 BS116

 BS130

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

- إدارة تقنية المعلومات لألعمال التجارية

تخصصات اإلدارة 
والمعامالت التجارية 
حسب ما تقدمه كل 
مؤسسة تعليمية 

خاصة لمؤهل الدبلوم.

- العلوم المالية والمصرفية
- اإلدارة والتسويق

- المحاسبة

- القيادة التنظيمية واإلشرافية 
- ريادة األعمال 

- المحاسبة
- إدارة األعمال

- إدارة نظم المعلومات

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير )65 ٪(

- الحصول على )65 ٪ ( في 
المواد اآلتية : الرياضيات البحتة  أو 

التطبيقية
اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير )60 ٪( 

الحصول على  )55 ٪( في المواد 
اآلتية:

- اللغة اإلنجليزية
- الرياضيات البحته أو التطبيقية 

النجــاح فــي دبلــوم التعليــم العــام 
بتقديــر )65 ٪(

فــي    )  ٪  60( علــى  الحصــول   -
التطبيقيــة أو  البحتــة  الرياضيــات 
الحصــول علــى )55 ٪ ( فــي اللغــة 

اإلنجليزيــة

الجامعة الوطنية
 للعلوم والتكنولوجيا

لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

الدراسة: إحدى الجامعات والكليات 
الخاصة.

يرغب  التي  المؤسسة  الطالب  يحدد   -  
والمؤهل  التخصص  وفق  بها  بالدراسة 

الدراسي المقبول به.   
- ال يسمح بتغيير المؤسسة التعليمية 

بعد استكمال إجراءات التسجيل.
جامعة صحار - جامعة نزوى - جامعة 

ظفار - جامعة الشرقية - جامعة 
البريمي - جامعة مسقط - كلية 

الزهراء للبنات - كلية عمان لإلدارة 
والتكنولوجيا - كلية مجان - كلية 

مسقط - كلية البريمي - كلية الشرق 
األوسط - الكلية الحديثة للتجارة 

والعلوم - كلية عمان للسياحة - كلية 
الدراسات المالية والمصرفية - كلية 

عمان البحرية الدولية  - الكلية الدولية 
للهندسة واإلدارة -كلية مزون -كلية 

صور الجامعية.

كلية صور الجامعية
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

كلية مزون
لغة  الدراسة:  اللغة اإلنجليزية

ضمان
إجتماعي

 جميع
الطلبة

دخل محدود
600 ريال أو 

أقل

SQ250

حسم التعادل     الحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

كلية اإلقتصاد 
والعلوم السياسية

- معدل عام ال يقل عن )75٪( في دبلوم التعليم العام :
- الحصول على )70٪( في الرياضيات البحتة أو )80٪( في 

الرياضيات  التطبيقية.
- )65 ٪( كحد أدنى في اللغة اإلنجليزية،

الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

)مع مراعاة شروط 
اإللتحاق بالتخصصات

 المطروحة 
بالمؤسسة(
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

الكلية المهنية بالسيب

الكلية المهنية بصحـــم

الكلية المهنية بصــــور

دبلــوم  شــهادة  فــي  النجــاح   -
العــام التعليــم 

معدل عام ال يقل عن ) ٪60( -
النجا ح في المواد التالية: -
الرياضيات البحتة أو التطبيقية -
اللغة اإلنجليزية -
إدارة  - أو  اإلجتماعيــة   الدراســات 

األعمــال

الحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

U0103

U0203

U0303

U0403

U0503

U0603

U0703

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

إدارة األعمال /  -
الدراسات التجارية

الدرجات األعلى في 
المواد :

اللغة اإلنجليزية 
الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الدراسات اإلجتماعية  

أو إدارة األعمال

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بمسقط

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بنزوى

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بإبراء

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بصاللة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بالمصنعة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بشناص

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بعبري

VC002

VC004

VC007

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الدراسات التجارية
)ذكور- إناث(

البيع التخصصي والتسويق

الدراسات التجارية
)ذكور- إناث(

البيع التخصصي والتسويق

الدراسات التجارية
)ذكور- إناث(

البيع التخصصي والتسويق

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية 

- اللغة  اإلنجليزية

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية

النجاح في المواد التالية:
- الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية
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الكلية المهنية بعبــــري

الكلية المهنية بشنـاص

الكلية المهنية بالبريمي

VC009

VC011

VC014

رمز البرنامج

رمز البرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

الدراسات التجارية
)ذكور- إناث(

البيع التخصصي والتسويق

الدراسات التجارية
)ذكور- إناث(

البيع التخصصي والتسويق

الدراسات التجارية
)ذكور- إناث(

البيع التخصصي والتسويق

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية

النجاح في المواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية

الكلية المهنية بصـاللـة

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

VC016
الدراسات التجارية

)ذكور- إناث(
البيع التخصصي والتسويق

النجاح في المواد التالية:
- الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية

يقتصر القبول على أبناء 
محافظة ظفار
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تــزداد حاجــة ســوق العمــل اليــوم إلــى كــوادر تمتلــك مهــارات 
الفنــي  والتفكيــر  الجماعــي  والعمــل  اإلتصــال  فــي  جيــدة 
إلــى مهــارة حــل المشــكالت.  والتحليلــي والنقــدي باإلضافــة 
إن كنــت تشــعر برغبــة فــي اكتســاب هــذه المهــارات، فأمامــك 

عــدة خيــارات للدراســة. 
تخصــص اإلقتصــاد علــى ســبيل المثــال الــذي يكســبك القــدرة 
علــى اســتخدام واســتغالل المــوارد لتحقيــق اإلنتــاج وتحفيــز 
اإلســتهالك، ويؤهلــك للعمــل فــي أكثــر مــن وظيفــة. أما دراســة 
النظــام  لتعلــم  واســعة  آفاقــًا  لــك  ســتفتح  فهــي  القانــون 
اإلجتماعــي وكيفيــة حــل النزاعــات واإلبقــاء علــى النظــام فــي 
المجتمــع، فضــاًل عــن تعلــم كيفيــة الكتابــة والتحــدث بلغــة 
رصينــة وتطويــر مهــارات التحليــل وحــل المشــكالت واإلتصــال، 
وهــي بمثابــة خطوتــك األولــى لإلنضمــام إلــى عالــم القانــون، 
ولكــن البــد أن تعلــم بأنــه ليــس بالضــرورة أن كل مــن يــدرس 

ــة.  ــة قانوني ــون ســيمتهن مهن القان
خــالل  مــن  يمكنــك  بذاتــه،  مســتقٌل  علــٌم  الجريمــة  علــم 
النــاس  ارتــكاب  العلــم معرفــة األســباب وراء  دراســتك لهــذا 
للجرائــم، وتتبــع تأثيــرات وتبعــات الجرائــم علــى المجتمــع. أمــا 
علــم النفــس فيركــز علــى دراســة الســلوك البشــري والوظائــف 
العقليــة. عمومــًا، يهتــم علمــاء النفــس كثيــرًا بدراســة »كيــف 
نفكــر؟  أو نتصــرف؟ أو نتفاعــل؟ أو نشــعر؟ » والبــد أن تنتبــه 
جيــدًا للفــرق بيــن عالــم النفــس والطبيــب النفســي، كونهمــا 

تخصصــان مختلفــان ومهنتــان مختلفتــان تمامــًا. 
المهمــة  التخصصــات  أحــد  فهــو  المعلومــات  علــم  أمــا 
والمســاعدة فــي اكتســاب مهــارات تحليــل وجمــع وتصنيــف 
وتخزيــن واســترجاع ونقــل وحفظ المعلومــات، وعلم المكتبات 
أيضــًا ســيؤهلك لهــذه المهــارات وبمســتويات أكثــر تقدمــًا. 

أترغب في دراسة العلوم واإلنسانيات في قالب واحد؟
ننصحــك إذًا بالدخــول إلــى عالــم الجغرافيــا الذي يعنى بدراســة 
التفاعــل اإلنســاني واإلجتماعــي والفيزيائــي والبيئــي، لتفهــم 
جيــدًا ماهيــة المشــاكل الحقيقيــة التــي تحــدث فــي عالمنــا 

اليــوم كالتغيــر المناخــي واألزمــة اإلقتصاديــة العالميــة. 
وهــل تشــعر بشــغف لتطويــر مهاراتــك اللغويــة؟ هــل ترغــب 

فــي التحــدث بطالقــة باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة؟ 
يؤهالنــك  الفوريــة  والترجمــة  التحريريــة  الترجمــة  تخصصــي 
الكتســاب مهــارات لغويــة فــي هاتيــن اللغتيــن، وتتيــح لــك 
تخصصــات اللغــات والترجمــة فرصــة اكتســاب لغــات جديــدة 

الثقافــات األخــرى.  والتعــرف علــى 

المجتمــــع والثقــافـــة
Society and Culture
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منح دول مجلس التعاون الخليجي

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

SE925

SE926

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

اآلداب

العلوم 
اإلجتماعية

- النجاح في جميع المواد 
والحصول على معدل عام ال يقل 

عن )80 ٪(
- معدل ال يقل عن )70 ٪( في 

المواد اآلتية:
 اللغة اإلنجليزية  -  اللغة 

العربية - الرياضيات البحتة  أو 
التطبيقية

- النجاح في جميع المواد 
والحصول على معدل عام ال يقل 

عن )80 ٪(
-معدل ال يقل عن )70 ٪( في 

المواد اآلتية:
 اللغة اإلنجليزية  -  اللغة العربية

- اللغة اإلنجليزية
- اللغة العربية

- الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

- اللغة العربية
- اللغة اإلنجليزية

)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.

BS021

BS011

BS033

BS073

BS231

BS219

BS077

BS092

  BS111

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

القانون

- اللغة الفرنسية والترجمة
 لغة التدريس: 

)اللغة الفرنسية (
السنة التاسيسية فقط باللغة اإلنجليزية

- اللغة اإلنجليزية والترجمة
لغة التدريس: 

اللغة اإلنجليزية 

- اللغة األلمانية والترجمة
 لغة التدريس: 

)اللغة األلمانية (
السنة التاسيسية فقط باللغة اإلنجليزية

الحقوق

القانون

القانون

القانون

القانون

القانون التجاري

الحقوق

-النجاح في دبلوم التعليم 
العام بتقدير )65 ٪(  

-الحصول على )75 ٪(  في 
اللغة العربية

-الحصول على )55 ٪(  في 
اللغة االنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم 
العام بتقدير    )65 ٪( 

- الحصول على )60 ٪(  في 
اللغة العربية

- الحصول على )65 ٪(  في 
اللغة االنجليزية

جامعة صحار
لغة الدراسة : اللغة العربية

جامعة نزوى

 جامعة ظفار
لغة الدراسة : اللغة العربية

 كلية البريمي الجامعية
لغة الدراسة : اللغة العربية

جامعة البريمي
لغة الدراسة : اللغة العربية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة : اللغة العربية

الجامعة العربية المفتوحة
لغة الدراسة : اللغة العربية

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

كلية الزهـــراء للبنات
لغة الدراسة : اللغة العربية
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تابع : البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

BS023

BS221

BS072

BS074

BS036

BS107

BS197

BS188

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

- اللغة اإلنجليزية وآدابها
- اللغة اإلنجليزية والترجمة

- اإلرشاد النفسي

- اقتصاد األعمال 

- اللغة اإلنجليزية وآدابها

- اللغة اإلنجليزية    
 - الترجمة

 - اللغة اإلنجليزية والترجمة
- اللغة اإلنجليزية وآدابها

- األدب االنجليزي
- كتابة اللغة االنجليزية االحترافية

- اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير )65 ٪( 

- الحصول على )60 ٪(  في اللغة 
العربية

- الحصول على )80 ٪(  في اللغة 
االنجليزية

العام  التعليم  دبلوم  في  النجاح 
بتقدير)65 ٪( 

في   )٪  60( معدل  على  الحصول 
المواد االتية:

-اللغة العربية
-الرياضيات البحتة او التطبيقية

اللغة  في   )٪  55( على  الحصول 
اإلنجليزية

النجــاح فــي دبلــوم التعليــم العــام 
ــر)65 ٪(  بتقدي

الحصــول علــى معــدل )60 ٪( فــي 
المــواد االتيــة:

-الرياضيات البحتة او التطبيقية
الحصــول علــى )55 ٪( فــي اللغــة 

اإلنجليزيــة

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير )65 ٪( 

- الحصول على )60 ٪(  في اللغة 
العربية

-الحصول على )80 ٪(  في اللغة 
االنجليزية

 جامعة صحار 
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة : اللغة العربية

كلية البريمي الجامعية
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

جامعة ظفار
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

كلية الزهراء للبنات
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

كلية البيان
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

كلية مجان الجامعية
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS075الترجمة -

العام  التعليم  دبلوم  في  النجاح 
بتقدير )65 ٪( 

- الحصول على ) 65٪( في المواد 
اآلتية:

- اللغة اإلنجليزية -    اللغة العربية  

BS127 اللغة اإلنجليزية -

النجــاح فــي دبلــوم التعليــم العــام 
ــر)70 ٪(  بتقدي

الحصــول علــى معــدل )60 ٪( فــي 
اللغــة العربيــة 

الحصــول علــى )80 ٪( فــي اللغــة 
اإلنجليزيــة

كلية مزون
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية
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تابع : البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

BS110

BS128

BS093

BS198

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

- العدالة الجنائية

- علم النفس

- اإلقتصاد

- التنمية البشرية والدراسات االسرية: 
دراسة الفرد واالسرة

النجــاح فــي دبلــوم التعليــم العــام 
ــر)65 ٪(  بتقدي

الحصــول علــى معــدل )60 ٪( فــي 
المــواد االتيــة:

- الرياضيات البحتة او التطبيقية
- اللغة العربية

- اللغة اإلنجليزية

النجــاح فــي دبلــوم التعليــم العــام 
بتقديــر )65 ٪( 

الحصــول علــى معــدل )60 ٪( فــي 
المــواد االتيــة:

- الرياضيات البحتة او التطبيقية
- اللغة العربية

الحصــول علــى )55 ٪( فــي اللغــة 
اإلنجليزيــة

النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير )65 ٪( 

-الحصول علـــــــــى )٪60( في 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية

-الحصول على )55 ٪( في اللغة 
االنجليزية

كلية مزون
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

كلية البيان
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

جامعة السلطان قابوس

SQ255

SQ700

SQ800

حسم التعادل     الحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

كلية اإلقتصاد 
والعلوم السياسية
)العلوم السياسية(

كلية اآلداب والعلوم 
اإلجتماعية

  )آداب عــــــــــــــــام(

كلية الحقوق

- معدل عام ال يقل عن )75٪( في دبلوم التعليم  العام 
- )80 ٪( كحد أدنى في اللغة العربية و اللغة اإلنجليزية

-  )65 ٪ (  كحد أدنى في الرياضيات البحتة أو الرياضيات     
التطبيقية

- معــدل عــام ال يقــل عــن )75 ٪( فــي دبلــوم التعليــم  
العــام

اللغــة  العربيــة،  اللغــة   ( التاليــة:  المــواد  دراســة   -
اإلنجليزيــة، التربيــة  اإلســالمية( والحصــول علــى  )65 ٪( 

منهــا كل  فــي  أدنــى  كحــد 

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية

- اللغة اإلنجليزية
- اللغة العربية

- اللغة العربية
- التربية اإلسالمية

BS129اإلقتصاد -

النجــاح فــي دبلــوم التعليــم العــام 
ــر)65 ٪(  بتقدي

الحصــول علــى معــدل )60 ٪( فــي 
المــواد االتيــة:

- الرياضيات البحتة او التطبيقية
الحصــول علــى )55 ٪( فــي اللغــة 

اإلنجليزيــة
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ماذا تعرف عن الفنون اإلبداعية؟
إنها  بصرية،  فنون  أو  تشكيلية  فنون  مجرد  ليست  هي 
مسار أشمل بكثير ويحوي على كمٍّ هائٍل من الخيارات.حتى 

تكون الصورة أكثر وضوحًا:
وإيصالها  وكتباتها  الراهنة  األحداث  متابعة  تحب  هل 

لآلخرين؟ 
هل تهمك المواضيع التي تشغل الرأي العام وتشعر برغبة 

في الكتابة عنها؟
إذا كانت إجابتك نعم! فأنت أقرب لتخصص اإلعالم واإلتصال. 
الكتابة  في  ماهرًا  فستكون  الصحافة  دراسة  اخترت  وإن 
اإلحترافية وستكون لديك خيارات واسعة من الوظائف في 

المستقبل.
فيما يحوي تخصص اإلتصال الجماهيري و/ أو دراسات اإلعالم 
الجماهيري  واإلعالم  والتسويق  كاإلعالن  مختلفًة  فروعًا 
وقد  واإلرشاد،  العامة  والشؤون  العامة  والعالقات  واإلدارة 
كالقانون  أخرى  نوافذ  إلى  للدخول  المجاالت  هذه  تصحبك 

وعلم النفس والعلوم السياسية أو اإلقتصاد.
واإلعالم  التلفزيون  تخصصات  أيضًا،  اإلبداعية  الفنون  من 
وإنتاج األفالم التي تؤهلك لصناعة أفالم الفيديو والتلفزيون 

واألفالم القصيرة. 
ألم تشعر بالفضول يومًا لمعرفة ماذا يحدث في كواليس 
وراء  يحدث  ما  أو  للمذياع؟  استماعك  أثناء  اإلذاعية  البرامج 

شاشة التلفاز؟
والمرئي  الصوتي  البث  صناعة  على  القدرة  يمتلك  من  إن 
ونقله إلينا بصورته النهائية هم بالطبع أناٌس متخصصون 
في مجال البث اإلذاعي والتلفزيوني، وال ننسى مجال اإلعالم 
أهمية عن سابقيه  يقل  ال  الذي  البصرية  والمؤثرات  الرقمي 
لحاجة اإلعالم اليوم ألشخاص قادرين على التحكم بالمؤثرات 
البصرية في األفالم والرسوم المتحركة والوسائط المختلفة.
وكيفية  والمعروضات  المتاحف  بعالم  إهتمام  لديه  ولمن 
إبراز الموروث الثقافي للدول، فإن تخصص دراسات المتاحف 
الفنون  أو  التشكيلية  الفنون  أما  اإلهتمام،  هذا  سيلبي 
الجميلة فهو مجال غني عن التعريف، قد يجرك هذا المجال 
في  أيضًا  تجدها  التي  والنحت  التلوين  فنون  في  تبحر  ألن 
تخصص آخر وهو الفنون البصرية الذي يتيح لك فرصة تعلم 
وصناعة  والتصوير  اليدوية  واألشغال  والتصميم  الرسم 
األفالم والفيديو. وإن اخترت التركيز على فن واحد أكثر من 
الفنون األخرى فأمامك تخصصات مختلفة كالتصوير الضوئي 

وتصميم األزياء والتصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة.

الفنون اإلبداعية
Creative Arts
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البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة الدبلوم(

جامعة السلطان قابوس

BS136

BS139

BS108

BS196

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

- التصميم الجرافيكي الرقمي
- الرسوم المتحركة

- التصوير الفوتوجرافي

- تصميم االزياء

- التصميم الجرافيكي

- الصحافة
- العالقات العامة واإلتصال

- اإلذاعة والتلفزيون
- اإلعالن

- تصميم اإلتصال المرئي

- النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير )65 ٪(

- الحصول على )55 ٪(  في اللغة 
اإلنجليزية

- النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير )65 ٪(

- الحصول على )55 ٪(  في اللغة 
اإلنجليزية

- الحصول على معدل )60 ٪( في 
الرياضيات البحتة او التطبيقية

- النجاح في دبلوم التعليم العام 
بتقدير )65 ٪(

- الحصول على )60 ٪(  في اللغة 
اإلنجليزية

- الحصول على معدل )60 ٪( في 
الرياضيات البحتة او التطبيقية

الكلية العلمية للتصميم
لغة الدراسة : اللغة العربية

كلية الزهراء للبنات
لغة الدراسة : اللغة العربية

كلية البيان
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

SF004SP004DS004

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

تخصصات الفنون 
اإلبداعية 

حسب ما تقدمه كل 
مؤسسة تعليمية 

خاصة لمؤهل الدبلوم.

العــام  التعليــم  دبلــوم  فــي  النجــاح 
 )٪  60( بتقديــر 

المــواد  فــي   )٪  55( علــى   الحصــول 
اآلتيــة:

- اللغة اإلنجليزية
-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.

كلية الزهراء للبنات -  كلية البيان

ضمان
إجتماعي

 جميع
الطلبة

دخل محدود
600 ريال أو 

أقل

SQ780

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

كلية اآلداب والعلوم 
اإلجتماعية

) الموسيقى 
والعلوم 

الموسيقية(

 )٪75( - معــدل عــام ال يقــل عــن 
فــي دبلــوم التعليــم  العــام

اللغــة   ( التاليــة:  المــواد  دراســة   -
 ، اإلنجليزيــة  اللغــة  العربيــة،  
المهــارات الموســيقية(  والحصــول 
علــى )65 ٪( كحــد أدنــى فــي كل 

. منهــا

-  اللغة اإلنجليزية
)اجتياز اختبار القدرات للموسيقى(-  اللغة العربية

)مع مراعاة شروط 
اإللتحاق بالتخصصات

 المطروحة 
بالمؤسسة(
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

U0210

U0107

U0108

U0204

U0404

U0904

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

التصميم

دبلوم التصوير 
الضوئي

دبلوم 
تصميم األزياء
)لإلناث فقط(

اإلتصال 
الجماهيري

- النجاح في شهادة دبلوم التعليم 
العام

- الحصول على معدل عام ال يقل عن 
)٪ 60(

- النجاح في المواد التالية:
-  اللغة اإلنجليزية

- الرياضيات  البحتة  أو التطبيقية
- اللغة العربية

- الفنون  التشكيلية  أو الرسم 
الهندسي )60 ٪(

 - النجاح في شهادة دبلوم التعليم 
العام

- الحصول على معدل عام ال يقل عن 
)٪ 60(

 دراسة المواد التالية:
- الرياضيات البحتة أو التطبيقية

- اللغة اإلنجليزية

 - النجاح في شهادة دبلوم التعليم 
العام

- الحصول على معدل عام ال يقل 
عن )60 ٪(

دراسة المواد التالية:
- اللغة اإلنجليزية

- اللغة العربية
- الفنون التشكيلية

التعليم  النجاح في شهادة دبلوم   - 
العام

- الحصول على معدل عام ال يقل عن 
)٪ 60(

- النجاح في المواد التالية:
-  اللغة اإلنجليزية

- اللغة العربية

فــي  األعلــى  الدرجــات 
لمــواد: ا

- الفنون  التشكيلية أو 
الرسم الهندسي
- اللغة اإلنجليزية

- الرياضيــات  البحتــة  أو 
التطبيقيــة

-اللغة العربية

الدرجة األعلى في 
المواد:

اللغة اإلنجليزية
الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية

الدرجات األعلى في  -
الفنون التشكيلية -
اللغة اإلنجليزية -

- اللغة العربية

الدرجات األعلى في 
المواد:

-  اللغة اإلنجليزية
- اللغة العربية

 - جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بنزوى.

 اجتيار االختبار والمقابلة 
الشخصية

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بمسقط

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بمسقط

اجتياز االختبار والمقابلة 
الشخصية

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بنزوى.

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بصاللة

- جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية بصور
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الديـــــــن والفلسفـــــــة
  Religion and Philosophy
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كلية العلوم الشرعية

IS003 
)للذكور فقط(

IS004
) إناث فقط(

حسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

معلومــــــــات إضافيــــــة عــــــن البرنامــــــــــــــــــج

الفقه وأصوله

الفقه وأصوله

أصول الدين

أصول الدين

الحصول على معدل عام )75 ٪( -
الحصول على تقدير )75 ٪( في مادة التربية اإلسالمية. -
الحصول على تقدير )75 ٪( في مادة اللغة العربية. -

الدرجات األعلى في  -
المواد التالية:

اللغة العربية -
التربية اإلسالمية  -

* تخصص الطالب )الذكور واإلناث( يكون بعد السنة الثانية )الفقه وأصوله ، وأصول الدين( وفق معايير التخصص المتبعة في الكلية.

* يشترط تجاوز المقابلة الشخصية
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البرامج المخصصة للطلبة ذوي اإلعاقات الخاصة
Programmes for Students with Disabilities
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

جامعة السلطان قابوس

SE890

حسم التعادل     الحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

البرنامج مخصص للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية فقط

SCHOLARSHIPS FOR DEAF STUDENTS

بلد الدراسة : األردن

المؤسسة التعليمية : الجامعة األردنية

- يمكن للطالب الحاصل على البعثة الدراسية اختيار 
التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة، عدا 

التخصصات التربوية.
- يخضع اختيار الطالب للبرنامج الدراسي لموافقة 

الوزارة أوالً، وال
يمكن للوزارة ان تضمن القبول النهائي للطالب في 

البرنامج الذي قام باختياره حيث ان القبول يعتمد 
على قدرات الطالب ومدى استيفاءه

لمتطلبات ذلك البرنامج.

- النجاح في جميع المواد.
- اللغة اإلنجليزية- الحصول على معدل عام ال يقل عن )75 ٪(

SQ001

SQ050

SQ255

SQ150

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

كلية العلوم 
الزراعية والبحرية

كلية اإلقتصاد 
والعلوم السياسية
)العلوم السياسية(

كلية العلوم

ــوم التعليــم  معــدل عــام ال يقــل عــن )75 ٪( فــي دبل
العــام

- الحصول على )65 ٪(  في : 
)الرياضيات البحتة - اللغة اإلنجليزية(

- دراسة مادتين فقط على األقل من:
) الكيمياء – الفيزياء – األحياء( 

والحصول على )65 ٪(  كحد أدنى في كل منهما

معــدل عــام ال يقــل عــن )75 ٪( فــي دبلــوم التعليــم 
العــام

الحصول على:
-  )80 ٪( في اللغة العربية و اللغة اإلنجليزية

-  )65 ٪(  في الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- معــدل عــام ال يقــل عــن )75٪( فــي دبلــوم التعليــم 
العــام

- الحصــول علــى )65 ٪( كحــد أدنــى فــي مادتيــن مــن 
المــواد التاليــة:  )الكيميــاء -  الفيزيــاء - األحيــاء(

- )65 ٪( كحــد أدنــى فــي الرياضيــات البحتــة -  اللغــة 
اإلنجليزيــة

 نوع اإلعاقة:
عجز حركي جزئي باألطراف السفلى

- سيتم قبول طلبة ذوي اإلعاقات الخاصة 
في التخصصات التالية :

) اقتصاد الموارد الطبيعية، وعلم األغذية، 
وتغذية بشرية (.

 نوع اإلعاقة:
إعاقـــــــــــة حركيــــــــــــة

 نوع اإلعاقة:
عجز حركي جزئي باالطــــــراف العليـــــــــا

أو السفلى.

 كلية الطب
والعلوم الصحية
)دكتور بالطب(

كلية الطب 
والعلوم الصحية
)العلوم الطبية

 الحيوية(

التعليـم  دبلـوم  فـي   )٪85( عـن  يقـل  ال  عـام  معـدل   -
العـام

- )80 ٪( في )الرياضيات البحتة - اللغة اإلنجليزية(
- دراسة مادتين فقط على األقل من

)الكيمياء – الفيزياء – األحياء ( 
والحصول على ) 80 ٪( في كل منهما

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

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

- دراسة مادتين فقط على األقل من
)الكيمياء – الفيزياء – األحياء (

والحصول على ) 80 ٪( في كل منهما

SQ055
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تابع : جامعة السلطان قابوس

كلية العلوم الشرعية

SQ650

SQ700

SQ800

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

كلية التربية   
)التربية الفنية(

)على الطالب اجتياز 
اختبار القدرات(

كلية اآلداب والعلوم 
االجتماعـــــــــية

)آداب عام (

كلية الحقوق

- معــدل عــام ال يقــل عــن )75 ٪( فــي دبلــوم التعليــم  
العــام

- الحصول على )65 ٪( في المواد التالية:
 اللغة العربية، الفنون التشكيلية، اللغة اإلنجليزية 

- معــدل عــام ال يقــل عــن )75 ٪( فــي دبلــوم التعليــم  
العام

- الحصول على )65 ٪( في المواد التالية:
اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، التربية  اإلسالمية.

 نوع اإلعاقة:
عجز حركي جزئي باالطراف السفلى

 نوع اإلعاقة:
إعاقة حركيـــــــــة ، وإعاقة بصريـــــــــــة

 نوع اإلعاقة:
عجز حركي جزئي باالطراف السفلى

IS005 
)للذكور فقط(

IS006
) إنــاث فقط(

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

الفقه وأصوله

الفقه وأصوله

أصول الدين

أصول الدين

الحصول على 
معدل عام )75 ٪(

الدرجات األعلى في 
المواد التالية:

- اللغة العربية
- التربية اإلسالمية

عن  - له  مانعة  اإلعــاقــة  تكون  ال  أن 
االستقالل بنفسه وتدبير شؤونه.

أن ال تكون اإلعاقة بكمًا. -
أن ال يتجاوز عمره )25( عامًا. -
أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية  -

والــمــقــامــة لــلــتــنــافــس بــيــن ذوي 
اإلعاقة الخاصة.

*تخصص الطالب)الذكور واإلناث( يكون التخصص بعد السنة الثانية )الفقه وأصوله ، وأصول الدين( وفق معايير التخصص المتبعة في الكلية.

U0098

U0099

معلومات إضافية عن البرنامجحسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

تقنية المعلومات

إدارة األعمال / 
الدراسات التجارية

الحصول على معدل عام ال يقل 
عن )60 ٪(

- النجاح في المواد التالية:
- الرياضيات البحتة 

- اللغة اإلنجليزية

النجاح في شهادة دبلوم التعليم 
العام

معدل عام ال يقل عن ) ٪60( -
النجا ح في المواد التالية: -
الرياضيات البحتة  أو التطبيقية -
اللغة اإلنجليزية -
الدراسات اإلجتماعية  أو إدارة األعمال -

نوع اإلعاقة:
األطــراف  فــي  جســدية  إعاقــة 
أو إعاقــة  العليــا أو ضعــف بالبصــر 
ســمعية أو صعوبــة فــي النطــق أو 
األمــراض المزمنــة أو شــلل أطفــال أو 

خلقيــة. تشــوهات 
- مقابلة شخصية

الدرجات األعلى في 
المواد:

- الرياضيات البحتة
- اللغة اإلنجليزية 

الدرجات األعلى في  -
المواد :

الرياضيات البحتة  أو  -
التطبيقية

اللغة اإلنجليزية -
 الدراسات اإلجتماعية  -

أو إدارة األعمال

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
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البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

BS260

BS276 

BS262

BS263

BS264

BS265

BS275

BS261

معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

التخصصات اإلدارية  
)إعاقات حركية (

التصميم الجرافيكي 
والتصميم الداخلي 

)إعاقات سمعية 
ونطقية(

التخصصات الهندسية
)إعاقات حركية(

تخصصات القانون
)إعاقات حركية -إعاقات 

بصرية(

تخصصات اللغات 
األجنبية والترجمة

)إعاقات حركية - إعاقات 
بصرية(

تخصصات الفنون 
اإلبداعية          

)إعاقات حركية(

تخصص 
اللغة العربية وآدابها 

)إعاقات بصرية(

تخصصات تكنولوجيا 
المعلومات

 )إعاقات حركية(

النجـــــاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )60 ٪(
الحصول علـــى )55 ٪ ( في الرياضيات البحتـــــة أو 

التطبيقيــة 
الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام  بتقدير )60 ٪(

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )60 ٪(
الحصول على )60 ٪( في المواد اآلتية-

-الرياضيات البحتة
-الكيمياء أو الفيزياء 

-الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )60 ٪(
الحصول على )75 ٪ (  في اللغة العربية

الحصول على )55 ٪ ( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )60 ٪(
الحصــول علــى )55 ٪ (  فــي اللغــة العربيــة، واللغــة 

اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )60 ٪(
الحصول على )55 ٪ (  في الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
الحصول على )55 ٪( في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )60 ٪(
الحصول على )60 ٪ (  في اللغة العربية

 
على الطلبة اختيار التخصص والمؤسسة 

التعليمية الخاصة التي تستقبل نوع 
إعاقتهم.

مكان الدراسة
 ) كلية الزهراء للبنات، الكلية العلمية 

للتصميم(. 
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البعثات الداخلية )لدرجة الدبلوم(

المؤسسات التعليمية التي تستقبل طلبة ذوي اإلعاقات الخاصة

1

2

3

4

DS010 

DS011 

م

رمز البرنامج

المؤسسة

اسم البرنامج

اإلعاقة الحركية

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

اإلعاقة البصريةاإلعاقة السمعية والنطقية

معلومات إضافية عن البرنامج

جامعه ظفار

جامعه صحار

الجامعة األلمانية 
للتكنولوجيا في 

عمان

جامعه نزوى

تخصصات تكنولوجيا 
المعلومات

تخصصات اإلدارة 
والمعامالت التجارية

جميع تخصصات الجامعة

التخصصات اإلدارية - 
تكنولوجيا المعلومات 

- الهندسية - القانون - 
اللغات األجنبية والترجمة 

- اللغة العربية آدابها    

برنامج تخطيط المدن 
وتصميم معماري

التخصصات اإلدارية 
والتجارية - تقنية 

المعلومات - اللغات 
األجنبية والترجمة - 

اللغة العربية آدابها  - 
الرياضيات واإلحصاء 

ــر  النجــاح فــي دبلــوم التعليــم العــام بتقدي
 )٪  55(

الحصول على  )55 ٪( في المواد اآلتية:
- اللغة اإلنجليزية

- الرياضيات البحته أو التطبيقية

دبلوم علوم الحاسوب

ال

ال

ال

ال

تخصصات اللغات األجنبية والترجمة 
- اللغة العربية آدابها

بكالوريوس القانون / اللغة العربية

تخصصات القانون -  اللغات األجنبية 
والترجمة - اللغة العربية آدابها

مختلــف التخصصــات حســب مــا تقدمــه 
كل مؤسســة تعليميــة خاصــة لمؤهــل 
االلتحــاق  شــروط  مراعــاة  مــع  الدبلــوم، 

التخصصــات. بتلــك 
- يحــدد الطالــب المؤسســة التــي يرغــب 
بالدراســة بهــا وفــق التخصــص والمؤهل 

الدراســي المقبــول بــه .   
- ال يسمح بتغيير المؤسسة التعليمية 

بعد اســتكمال إجراءات التسجيل.
يقــوم الطالب بإختيار المؤسســة حســب 
صفحتــي  فــي  الموضحــة  اإلعاقــة  نــوع 

.  )121-120(

5

6

7

جامعة مسقط

الكلية العلمية 
للتصميم

كلية مجــــــان 
الجامعية

جميع التخصصات

جميع التخصصات

جميع التخصصات

ال

التصميم الجرافيكي الرقمي

ال

ال

ال

ال

8

9

كلية الزهـــــــراء
 للبنات

كلية الدراسات 
المصرفية والمالية

ال

جميع التخصصات

التصميم الجرافيكي 
والتصميم الداخلي

ال

ال

ال
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تابع: المؤسسات التعليمية التي تستقبل طلبة ذوي اإلعاقات الخاصة

10

11

13

14

16

17

15

12

اإلعاقة البصريةاإلعاقة السمعية والنطقيةاإلعاقة الحركيةالمؤسسةم

كلية الخليـــــج

كلية صور الجامعية

كلية مزون

جامعة البريمي

كلية عمان لإلدارة 
والتكنولوجيا

كلية مسقط

كلية البيان

كلية الشرق 
األوسط

جميع التخصصات

جميع التخصصات

جميع التخصصات

التخصصات اإلداريـــــــــة - 
الهندسية - القانون

تكنولوجيا المعلومات

المجاالت التجارية واإلدارية 
- تقنية المعلومات

تخصصات اللغـــات 
األجنبية والترجمـــــــــــة - 

تخصص دراسات رفاهية 
اإلنسان وخدمتهــا - 

دراسات اإلتصال واإلعالم 
) العالقات العامـة 
واإلتصال، اإلعالن، 

تصميم اإلتصال المرئي(

-اإلدارة اللوجستية
-إدارة األعمال في 

المساقات التالية )الموارد 
البشرية، المحاسبة 

والمالية، اإلدارة العامة، 
التسويق

- علوم الحاسب اآللي 
في المساقات التالية 
)علوم الحاسب اآللي، 

تقنية البرمجيات، تحليل 
البيانات

- هندسة الحاسب 
اآللي ) أمن المعلومات، 

الشبكات(

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال
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عناوين مؤسسات 
التعليم العالي 



123 العودة إلى الفهرس

عناوين مؤسسات التعليم العالي 

المؤسســـــات التابعــــــة لــــوزارة التعليــــم العالـــــي

جامعــــة التقنيــــــة والعلــــــــوم التطبيقيــــــــــــة 

المؤسسة

المؤسسة

المؤسسة

الموقع اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

الهاتــــف

الهاتــــف

الهاتــــف

الفاكــس

الفاكــس

الفاكــس

الموقــع

الموقــع

الموقــع

جامعة السلطان قابوس 

دائرة البعثات الخارجية

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

دائرة البعثات الداخلية

الكلية المهنية بالسيب

الكلية المهنية بصحم

الكلية المهنية بعبري

الكلية المهنية بصور

الكلية المهنية بالبريمي

الكلية المهنية بصاللة

الكلية المهنية للعلوم 
البحرية بالخابورة

الكلية المهنية بشناص

الكلية العسكرية التقنية

كلية العلوم الشرعية

www.squ.edu.om

www.moheir.gov.om

www.moheir.gov.om

reg.rus@cas.edu.om

reg.sal@cas.edu.om

reg.niz@cas.edu.om

Dos@seebvc.edu.om

Info@sahamvtc.edu.om

ibrivtc@ibrivtc.edu.om

survc@survc.edu.om

Doc@brm-vtc.edu.om

Info@svc.edu.om

Info@ftik.edu.om

scv_doc@shinasvc.edu.om

www.mtc.edu.om

www.css.edu.om

24141807

24340900

26774977
26774857

22057133

25433760

24340900

24556509
24556511

26959666
26959767

25783703
25783725

25530003
25530068

25661134
25661115

23219615
23219614

26801937

26747691

22091111

24393950
24393888
24393824

24413861

24340774

26877026

22057001

25431102

24340815

 24535722
24540964

26854163
26959668

25783799

25540162

25657305

23221016

26801939

26747725

22091370

24393801

الخوض

مرتفعات المطار

فرع الرستاق

فرع صحار

فرع نزوى

مرتفعات المطار

الحيل الشمالية

بطحاء األشخر

الرايبـــــــة

المرتفعــــــة

العقـــــــد

ريســـــوت

عباســــــة

العقـــــــــر

مرتفعات المطار

الخويـــــــر

http://www.squ.edu.om
https://www.moheri.gov.om
https://www.moheri.gov.om
mailto:reg.rus@cas.edu.om
mailto:reg.sal@cas.edu.om
mailto:reg.niz@cas.edu.om
mailto:Dos@seebvc.edu.om
mailto:Info@sahamvtc.edu.om
mailto:ibrivtc@ibrivtc.edu.om
mailto:survc@survc.edu.om
mailto:Doc@brm-vtc.edu.om
mailto:Info@svc.edu.om
mailto:Info@ftik.edu.om
mailto:scv_doc@shinasvc.edu.om
http://www.mtc.edu.om
http://www.css.edu.om
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تابع : جامعــــة التقنيــــــة والعلــــــــوم التطبيقيــــــــــــة 

كليــــــة ُعمــــــــان للعلــــــوم الصحيـــــة

المؤسسة

المؤسسة

الموقع اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

الهاتــــف

الهاتــــف

الفاكــس

الفاكــس

الموقــع

الموقــع

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

كلية العلوم الصحية

الصيدلـــــــــة

التمريض - فرع مسقط

التمريض - فرع جنوب الباطنة

التمريض - فرع شمال الباطنة

التمريض - فرع الداخلية

التمريض - فرع الظاهرة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

جامعة التقنية والعلوم 
التطبيقيـــــــة

reg.ibr@cas.edu.om 

www.moh.gov.om

www.moh.gov.om

www.moh.gov.om

www.moh.gov.om

www.moh.gov.om

www.moh.gov.om

www.moh.gov.om

www.ibrict.edu.om

reg.sur@cas.edu.om 

reg.sal@cas.edu.om

www.hct.edu.om

www.act.edu.om

www.shct.edu.om

www.nct.edu.om

www.ict.edu.om

www.sct.edu.om

25692470

24560990

24564112
محول 2100

26877181

26840592

25211853

25881602

24560085
محول 1001

25690664

25543055

23224303

24473622

26871333

26852811

25446555

25587800

23223401

25691696

24564042

24565879

26772557

26841811

25211910

25696154

24560384

25689723

25544751

23225620

24478401

26869257

26747426

25431020

25549020

23226267

فرع عبري

الوطيـــــــة

الوطيـــــــة

الوطيـــــــة

الرستــــاق

صحـــــــار

نــــــــزوى

الظاهرة

فرع عبري

فرع صــــور

فرع صاللة

مسقـــــط

المصنعـــة

فرع شناص

فرع نزوى

فرع إبراء

فرع صاللة

mailto:reg.ibr@cas.edu.om
http://www.moh.gov.om
http://www.moh.gov.om
http://www.moh.gov.om
http://www.moh.gov.om
http://www.moh.gov.om
http://www.moh.gov.om
http://www.moh.gov.om
http://www.ibrict.edu.om
mailto:reg.sur@cas.edu.om
mailto:reg.sal@cas.edu.om
http://www.hct.edu.om
http://www.act.edu.om
http://www.nct.edu.om
http://www.ict.edu.om
https://salalah.cas.edu.om
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تابع : كليــــــة ُعمــــــــان للعلــــــوم الصحيـــــة

مؤسســــــات التعليـــــم العالـــــي الخاصــــــة

المؤسســـة التابعـــة للبنــــك المركــــزي العمانــــي

المؤسسة

المؤسسة

المؤسسة

الموقع اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

الهاتــــف

الهاتــــف

الهاتــــف

الفاكــس

الفاكــس

الفاكــس

الموقــع

الموقــع

الموقــع

التمريض -فرع شمال الشرقية

جامعة صحــــــار

كلية مجان الجامعية

الجامعة الوطنية للعلوم 
والتكنولوجيا

كلية مـــــزون

كلية صور الجامعية

كلية الزهراء للبنات

كلية الشرق األوسط

كلية البريمي الجامعية

كلية الدراسات 
المصرفية والمالية

التمريض -فرع جنوب الشرقية

الكلية العلمية للتصميم

التمريض - فرع ظفار

إدارة المعلومات الصحية 

www.moh.gov.om

www.su.edu.om

www.majancollege.
edu.om

www.nu.edu.om

www.mazcol.edu.om

www.suc.edu.om

www.zcw.edu.om

www.mec.edu.om

www.buc.edu.om

www.cbfs.edu.om

www.moh.gov.om

www.scd.edu.om

www.moh.gov.om

www.moh.gov.om

25570075

26850100

24730400
80071000

80080002
24235000

24513300
80081999
24513315

25565555-

24512888

24531400
80055008

25657666

22059999
22059718
22059725

25543902

24513251
24513252

23216783

24563957

إبـــــــــراء

صحــــــــار

دارسيت

مرتفعات المطار

مرتفعات المطار

صـــــــــور

مرتفعات المطار

واحة المعرفة

البريمـــي

بوشــــر

صـــــــور

مرتفعات المطار

صاللـــــة

مسقــط

25570076

26720102

-

24504820

24513364

24511192

24446028

25657600

-

25544263

-

23216049

24561747

http://www.moh.gov.om
http://www.su.edu.om
http://www.majancollege.edu.om
http://www.majancollege.edu.om
http://www.nu.edu.om
http://www.mazcol.edu.om
http://www.suc.edu.om
http://www.zcw.edu.om
http://www.mec.edu.om
http://www.buc.edu.om
http://www.cbfs.edu.om
http://www.moh.gov.om
http://www.scd.edu.om
http://www.moh.gov.om
http://www.moh.gov.om
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تابع : مؤسســــــات التعليـــــم العالـــــي الخاصــــــة

الفاكــسالهاتــــفالموقع اإللكترونيالمؤسسة الموقــع

الكلية الحديثة
 للتجارة والعلوم

كلية عمان للسياحة

كلية عمان لإلدارة
 والتكنولوجيا

الجامعة األلمانية
 للتكنولوجيا في عمان

كلية الخليج

جامعة الشرقية

جامعة نزوى

الكلية الدولية
 للهندسة واإلدارة

كلية مسقط

الكلية العالمية
 للهندسة والتكنولوجيا

كلية البيان

www.mcbs.edu.om

www.otc.edu.om

www.omancollege.edu.
om

www.gutech.edu.om

www.gulfcollege.edu.om

www.asu.edu.om

www.unizwa.edu.om

www.icem.edu.om

www.muscatcollege.
edu.om

www.gcet.edu.om

www.bayancollege.
edu.om

24583583
24583538

24512345

24051000

22061111
80082222

24468666

25401000

25446234

24512000
24512020

24594376
24501181

24227912
24227999

24263664
24263665
24263666

بوشـــــر

مرتفعات المطار

حلبـــــان

حلبـــــان

المعبيلة الجنوبية

ابـــــــراء

نـــــــزوى

مرتفعات المطار

بوشـــــر

بوشـــــر

حلبـــــان

24583584

-

-

22061000

24468600

-

25446338

24521355

-

-

-

جامعة ظفار

كلية عمان لطب األسنان

كلية عمان البحرية الدولية

الجامعة العربية المفتوحة

جامعة البريمي

الكلية الوطنية لتقنية السيارات

جامعة مسقط

www.du.edu.om

www.odc.edu.om

www.imco.edu.om

www.aou.edu.om

www.uob.edu.om

www.ncat.edu.om

www.muscatuniversity.
edu.om

80018001

24665555
24665566

26827777

24957300

25648300

24260500

24645444

صاللـــــة

الوطيــــة

صحــــــار

مدينة السلطان قابوس

البريمـــي

المعبيلة الجنوبية

الغبرة الشمالية

23237777

-

26827744

24699669

25648370

24453272

-

http://www.mcbs.edu.om
http://www.otc.edu.om
http://www.omancollege.edu.om
http://www.omancollege.edu.om
http://www.gutech.edu.om
http://www.gulfcollege.edu.om
http://www.asu.edu.om
http://www.unizwa.edu.om
http://www.icem.edu.om
http://www.muscatcollege.edu.om
http://www.muscatcollege.edu.om
http://www.gcet.edu.om
http://www.bayancollege.edu.om
http://www.bayancollege.edu.om
http://www.du.edu.om
http://www.imco.edu.om
http://www.aou.edu.om
http://www.uob.edu.om
http://www.ncat.edu.om
http://www.muscatuniversity.edu.om
http://www.muscatuniversity.edu.om
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رموز اإلستجابة السريعة 

 لخدمات مركز القبول الموحد

صفحات المركز على مواقع التواصل اإلجتماعي:

Twitter

Linked in

Facebook

Youtube
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نموذج طلب التحاق بمؤسسات التعليم العالي

نموذج طلب التحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام األكاديمي 2023/2022 م  

رقم الطالب أو رقم الجلوس :رقم البطاقة المدنية :

1: اختيارات الطالب : ) ضع رموز البرامج التي ترغب فيها مرتبة حسب األفضلية (

المؤسسة التعليميةاسم البرنامجرمز البرنامج االختيار

1

17

9

25

5

21

13

29

2

18

10

26

6

22

14

30

3

19

11

27

7

23

15

31

4

20

12

28

8

24

16

32
---
---
---
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http://ielts.oman@idp.com
http://ielts.idp.com
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EduTraCOmanedutracomanedutracomanedutracoman

 www.edutracoman.com | edutrac@alnimrexpo.com | 

فرصتك المثالية :

 12  -  ١ ٠
 أكتوبر ٢٠٢٢

مـركـز عـمـان للمؤتمرات
و الـمـعــارض

 المنظمون

٩ ٤ ٠ ٤ ١ ٧ ١ ٧  

لشتراك والمزيد من المعلومات:

الحصول على إستشارات ونصائح عن مستقبلك الجامعي والمهني 
من ممثلي الجامعات المشاركة

الحصول على معلومات بخصوص إجراءات التأشيرة ، ومتطلبات 
التسجيل في الجامعات

الحصول على معلومات بشأن البرامج والمنح الدراسية التي 
تقدمها الجامعات المشاركة
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دليل الطالب
 لإللتحاق بمؤسسات التعليم العالي

 ) المرحلة الجامعية األولى( للعام األكاديمي
 2023 / 2022 
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