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املقدمة

ي�سرن��ا اأن ن�س��ع ب��ن يديك دليل الطالب ليكون عونك يف تقدمي طلب��ك الإلكرتوين لالإلتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل م��ن خالل نظام القبول للمرحلة 

اجلامعية الأوىل على املوقع الإلكرتوين، عليه يرجى احلر�ص على قراءته بتاأن ودقة.

يق��دم ل��ك ه��ذا الدليل جميع اخلطوات الواج��ب اإتخاذها لإجراء الت�سجيل يف نظام القب��ول الإلكرتوين، اإىل جانب الن�سائ��ح والإر�سادات حول كيفية 

اختيار الربامج الدرا�سية التي ترغب يف الإلتحاق بها مبوؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة وخارجها، كما �ستتعرف على متطلبات و�سروط كل برنامج 

للعام الأكادميي  2015/2014م. 

وهناك مراحل مهمة للت�سجيل والقبول �ستتعرف عليها، تبداأ مبرحلة الت�سجيل يف النظام وذلك قبل تاأديتك لالإمتحانات النهائية، وحتديدًا بعد ظهور 

نتائ��ج اإمتحان��ات الف�س��ل الأول، لكي تكون اأكرث قدرة عل��ى اختيار الربامج الدرا�سية وبعيدًا ع��ن ال�سغط النف�سي لالإمتحان��ات النهائية ، ف�ساًل عن وجود 

الوقت الكايف للتفكري واأخذ الن�سح من الآخرين يف اختيار الربامج الدرا�سية املنا�سبة، علمًا باأنه �سوف تتاح لك الفر�سة لتغيري واإعادة ترتيب رغباتك يف 

مرحلة تعديل الرغبات، وذلك بعد معرفتك لنتيجة امتحاناتك النهائية. ولذا عليك الإطالع على جدول مواعيد تقدمي طلبات الإلتحاق والإلتزام بها، 

كما يجب عليك احلر�ص على ملء اأكرب قدر من الربامج الدرا�سية دون النظر اإىل م�ستوى نتيجة اإمتحاناتك النهائية. ويف مرحلة نتائج الفرز الأول، على 

املتقدمن احلا�سلن على عرو�ص برامج درا�سية اإعتمادها واإكمال اإجراءات الت�سجيل لدى املوؤ�س�سة التعليمية املقبول فيها خالل الفرتات املحددة لذلك.

ون�ساأل العليم القدير التوفيق للجميع.

مركز القبول املوحد
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الع���ايل. التعلي���م  مبوؤ�س�س���ات  لالإلتح���اق  طلب���ك  تق���دمي  اإج���راءات  فه���م  عل���ى  ت�س���اعدك  الدلي���ل  ه���ذا  يف  امل�س���تخدمة  امل�س���طلحات  لبع����ص  خمت�س���رًا  و�س���فًا  يل���ي  فيم���ا  ن���ورد 

الوزارة: وزارة التعليم العايل.

مركز القبول املوحد: هو اإحدى املديريات العامة التابعة لوزارة التعليم العايل، يعنى بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لإحلاق الطلبة الذين اأنهوا درا�ستهم بدبلوم التعليم العام اأو ما يعادله مبوؤ�س�سات 

التعليم العايل، كما يقوم بتنظيم اإجراءات تقدمي طلبات احل�سول على مقاعد درا�سية مبختلف موؤ�س�سات التعليم العايل عرب نظام اإلكرتوين يف ال�سبكة العاملية للمعلومات )الإنرتنت(، والر�سائل 

الن�سية الق�سرية )SMS(، وتطبيق الهواتف الذكية.

دبلوم التعليم العام: هي ال�سهادة التي متنحها وزارة الرتبية والتعليم للطالب الذي اأنهى درا�سته يف ال�سف الثاين ع�سر بنجاح.

الطالب: كل من يح�سل على �سهادة دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله )ذكرًا اأو اأنثى(، وقام بالت�سجيل يف نظام القبول املوحد طبقًا لل�سوابط وال�سروط املقررة.

نظام القبول الإلكرتوين : هو الربنامج الآيل للقبول املعد باملركز لإ�ستالم وفرز طلبات املتقدمني من الطلبة، الذين تنطبق عليهم �سروط التقدم للربامج املعرو�سة من ِقبل موؤ�س�سات التعليم 

العايل والبعثات الداخلية واخلارجية للمرحلة اجلامعية الأوىل.

موؤ�ص�صات التعليم العايل: هي اجلامعات والكليات احلكومية واخلا�سة والبعثات الداخلية واخلارجية ومعاهد التدريب املهني ومعاهد تاأهيل ال�سيادين والكلية الع�سكرية التقنية .

ال�صهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام: هي تلك ال�سهادات التي ت�سدر من داخل ال�سلطنة اأو خارجها وتعادل �سهادة دبلوم التعليم العام طبقا لت�سنيف وزارة الرتبية والتعليم. 

ويل اأمر الطالب: هو ال�سخ�ص امل�سوؤول عن الطالب قانونًا.

طلبة ال�صمان الإجتماعي: الطلبة الذين يدخلون �س���من فئة اأ�س���حاب ال�س���مان الإجتماعي ح�سب ت�س���نيف وزارة التنمية الجتماعية امل�ستحقني للدعم احلكومي ولديهم رقم �سمان �ساري 

املفعول.

طلبة الدخل املحدود: هم الطلبة الذين ل يزيد دخل ويل اأمر كل منهم على )600( �ستمائة رياًل عمانيًا.

طالب ذو اإعاقة: ال�س���خ�ص الذي يعاين من نق�ص يف بع�ص قدراته احل�س���ية اأو اجل�س���دية اأو الذهنية خلقيًا، اأو نتيجة عامل وراثي، اأو مر�ص، اأو حادث، مما يحد من قدرته على تاأدية دوره 

الطبيعي يف احلياة قيا�سًا على من هم يف عمره.

الربنامج الدرا�صي: هو امل�سار التعليمي الذي تطرحه موؤ�س�سة التعليم العايل  ويت�سمن التخ�س�ص ومكان الدرا�سة وجهة التمويل وغريها.

اعتماد املقعد: قبول الطالب للربنامج املعرو�ص عليه من خالل و�سلة قبول وم�ساهدة العر�ص بال�سبكة العاملية )الإنرتنت( اأو عن طريق الر�سائل الن�سية الق�سرية.

ا�صتكمال اإجراءات الت�صجيل: مراجعة الطالب للموؤ�س�سة التعليمية التي ُقبل بها لت�سليم الوثائق والأوراق الثبوتية اخلا�سة به.

املوؤهل الدرا�صي: هو نوع ال�سهادة )بكالوريو�ص اأو دبلوم( الذي مينح للطالب بعد اإكماله متطلبات الربنامج الدرا�سي يف موؤ�س�سة التعليم العايل. 

طلب الإلتحاق: هو الطلب الذي يتقدم به الطالب مت�س���منا اختياراته من الربامج الدرا�س���ية التي يرغب يف درا�س���تها، وذلك من خالل الإ�ستمارة الإلكرتونية املوجودة على املوقع الإلكرتوين 

للمركز. حيث �سيجد الطالب قائمة يقوم مبلئها)انظر منوذج ال�ستمارة يف �سفحة 190 (.

تعريفات
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قائمة ترتيب اخليارات )الدعم احلكومي( : ي�س���تطيع الطالب ملء )40( اختيارا من الربامج الدرا�س���ية تتوزع بني موؤ�س�س���ات التعليم العايل احلكومية، والبعثات الداخلية يف موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�سة، 

والبعث���ات اخلارجي���ة يف موؤ�س�س���ات التعليم العايل خارج ال�س���لطنة، ومعاهد التدريب املهني، ومعاهد تاأهيل ال�س���يادين، والكلية الع�س���كرية التقنية. وهذه الربامج تكون بدعم حكومي م���ادي كامل )جميع نفقات 

الدرا�سة واملعي�سة على ح�ساب احلكومة،اأو مدفوعة الر�سوم الدرا�سية فقط( وملزيد من التو�سيح اأنظر اإىل اأنواع البعثات الداخلية واخلارجية يف ال�سفحات ) 37 ، 82(.

مالحظة : يحق للطالب اأن ميالأ قائمة خياراته حتى )40( برناجمًا درا�سيًا، على اأن ل يقل عدد خياراته عن )12( .

ترتيب اخليـارات ح�صب الأف�صلية: هو و�سع الربامج الدرا�سية التي يرغب الطالب بدرا�ستها وتنطبق عليه �سروط التقدم لها ح�سب اأف�سليتها بالن�سبة له، بحيث يحتل الربنامج الذي يف�سله 

الطالب اأكرث من غريه املرتبة الأوىل ثم الذي يليه ، وهكذا. وعلى الطالب عدم اإهمال هذا الرتتيب لأهميته الق�سوى يف فر�سة ح�سوله على عر�ص ح�سب الأف�سلية يف النظام.

ح�صم التعادل: املعيار الذي حتدده موؤ�س�سة التعليم العايل لقبول الطلبة املتناف�سني على اآخر مقعد يف حالة ح�سولهم على معدلت تناف�سية مت�ساوية.

مثـــال : اآخـــر خم�صـــة طـــالب يف برنامج الهند�صة مت�صاويني يف املعدل التناف�صي، وح�صـــم التعادل يف هذا الربنامج هو الدرجة الأعلى يف مادة الريا�صيات البحتة، تليها اأعلى درجة يف مادة 

اللغـــة الإجنليزيـــة، وعليـــه يتـــم قبول الطالب احلا�صل علـــى اأعلى الدرجات يف مادة الريا�صيات، ويف حالـــة ت�صاوي اأعلى اإثنني من اخلم�صة يف نتائج مـــادة الريا�صيات، يتم النظر لنتيجة 

مادة اللغة الإجنليزية.

قائمة الإ�صتحقاق: هي القائمة التي ت�سم جميع الطلبة الذين تقدموا وتنطبق عليهم �سروط التقدم لربنامج درا�سي معني.

ترتيب الإ�صتحقاق: هو ترتيب كل طالب يف قائمة الإ�ستحقاق ح�سب ) معدله التناف�سي (، فاملتقدم احلا�سل على اأعلى معدل تناف�سي يكون يف راأ�ص قائمة الإ�ستحقاق ثم الذي يليه، وهكذا . 

ُيرتب املتقدمون املوؤهلون لربنامج ما ح�سب معدلتهم التناف�سية من الأعلى اىل الأدنى وت�سمى هذه القائمة »ترتيب الإ�ستحقاق« وتعر�ص فر�ص القبول على املتقدمني املت�سدرين هذه القائمة 

للربنام���ج ح�س���ب الع���دد املحدد من املقاعد، فعلى �صبيل املثال : اإذا كان على قائمة الإ�س���تحقاق لربنامج درا�س���ٍي م���ا، 135 متقدمًا وتوفر 100 مقعدًا يف ذلك الربنامج، ف�س���وف تكون هذه 

املقاعد من ن�سيب اأول مائة على القائمة.

متطلبات الربنامج: هي املتطلبات التي ت�سعها كل موؤ�س�سة تعليم عاٍل بخ�سو�ص املواد الدرا�سية والعالمات وغريها من ال�سروط للتقدم للربامج املطروحة بها.

املعـــدل التناف�صـــي: ه���و املعيار الذي يحدد املقعد الدرا�س���ي للطالب ح�س���ب عالماته )درجات���ه( يف دبلوم التعليم العام اأو م���ا يعادله، وذلك بعد اإجراء الفرز الإلك���رتوين، وقد يختلف املعدل 

التناف�سي لنف�ص الطالب من برنامج لآخر بناءًا على درجات املواد املطلوبة لكل برنامج )تخ�س�ص(. 

واملعادلة احل�سابية لإيجاد املعدل التناف�سي هي:

»0.4« اأو    %  40  ×  ) الطالـــب  در�صهـــا  التـــي  املـــواد  درجـــات  معـــدل   (  +  »0.6« اأو   %  60  ×  ) للتخ�ص�ـــص  املطلوبـــة  املـــواد  درجـــات  )معـــدل   = التناف�صـــي  املعـــدل 

ح�صم التعادل: املعيار الذي حتدده موؤ�س�سة التعليم العايل لقبول الطلبة املتناف�سني على اآخر مقعد يف حالة ح�سولهم على معدلت تناف�سية مت�ساوية.

مثال : اآخر خم�س���ة طالب يف برنامج الهند�س���ة مت�س���اويني يف املعدل التناف�سي، وح�س���م التعادل يف هذا الربنامج هو الدرجة الأعلى يف مادة الريا�س���يات البحتة، تليها اأعلى درجة يف مادة اللغة 

الإجنليزي���ة، وعلي���ه يت���م قبول الطالب احلا�س���ل على اأعلى الدرجات يف مادة الريا�س���يات، ويف حالة ت�س���اوي اأعلى اإثنني من اخلم�س���ة يف نتائج مادة الريا�س���يات، يتم النظ���ر لنتيجة مادة اللغة 

الإجنليزية.
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طريقة ح�ساب املعدل التناف�سي
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قائمة الإ�صتحقاق: هي القائمة التي ت�سم جميع الطلبة الذين تقدموا وتنطبق عليهم �سروط التقدم لربنامج درا�سي معني.

ترتيب الإ�صتحقاق: هو ترتيب كل طالب يف قائمة الإ�ستحقاق ح�سب ) معدله التناف�سي (، فاملتقدم احلا�سل على اأعلى معدل تناف�سي يكون يف راأ�ص قائمة الإ�ستحقاق ثم الذي يليه، وهكذا . 

ُيرتب املتقدمون املوؤهلون لربنامج ما ح�سب معدلتهم التناف�سية من الأعلى اىل الأدنى وت�سمى هذه القائمة »ترتيب الإ�ستحقاق« وتعر�ص فر�ص القبول على املتقدمني املت�سدرين هذه القائمة 

للربنامج ح�سب العدد املحدد من املقاعد، فعلى �صبيل املثال :اإذا كان على قائمة الإ�ستحقاق لربنامج درا�سٍي ما، 135 متقدمًا وتوفر 100 مقعدًا يف ذلك الربنامج، ف�سوف تكون هذه املقاعد 

من ن�سيب اأول مائة على القائمة.

مثال :

قبـــول واعتمـــاد العر�ـــص: ه���و قيام الطالب بقبول املقعد الذي يعر�س���ه عليه مركز القب���ول املوحد باأحد الربامج خالل الفرتة املح���ددة لذلك، ويف حالة عدم تاأكيد قبولـــه يعترب راف�صاً له، 

وي�صقط حقه يف املقعد املعرو�ص عليه ، ول يحق له املطالبة به فيما بعد.

قائمة الإنتظار: قائمة الطلبة الذين تقدموا لالإلتحاق بالربنامج الدرا�س���ي وم�س���توفني ل�س���روط احلد الأدنى ومتطلبات هذا الربنامج  وملحدودية املقاعد مل يح�س���لوا على عرو�ص يف ذلك 

الربنامج الدرا�سي، اأو يف برامج درا�سية اأف�سل منه.

) �صكل “1” (
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مراحل الت�سجيل والقبول بربامج موؤ�س�سات التعليم العايل

الفرتة املحددةالإجراءاملرحلة

خالل الفرتة من 1 / اإبريل/ 2014 وحتى 1 / يونيو/ 2014الت�سجيل بنظام القبول الإلكرتوين وتقدمي طلبات الإلتحاقالت�صجيل

تعديل الرغبات*

بعد اإعالن النتائج النهائية لدبلوم التعليم العام اأو ما يعادله يف ال�سلطنة تعديل الرغبات من الربامج الدرا�سية

�سيعطى الطالب فرتة لتعديل خياراته، و�سيتم الإعالن عن املواعيد على 

وجه الدقة على املوقع الإلكرتوين للمركز.

الفرز الأول

1 .عرو�ص الربامج الدرا�سية:

- اإعالن نتائج الفرز الأول

بعد اأ�سبوع عمل من اإنتهاء الفرتة املحددة لتعديل الرغبات

خالل اأ�سبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز الأول- اإعتماد عرو�ص الربامج الدرا�سية **

خالل اأ�سبوعني عمل من ظهور نتائج القبول للفرز الأول- ا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل للطلبة املقبولني باملوؤ�س�سة **

2. الربامج التي تتطلب اإجراء اختبارات القبول واملقابالت ال�سخ�سية باملوؤ�س�سات:

- تر�سيح الطلبة لإجراء اختبارات القبول واملقابالت ال�سخ�سية

خالل اإعالن نتائج الفرز الأول

قبل انتهاء مرحلة ا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل للفرز الأول- اإعالن نتائج الطلبة املقبولني بالربامج التي تتطلب اإجراء اختبارات القبول واملقابالت ال�سخ�سية

-اعتماد وا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل للطلبة املقبولني بالربامج التي تتطلب اإجراء 

اختبارات القبول واملقابالت ال�سخ�سية باملوؤ�س�سات

الفرز الثاين

بعد ا�سبوع عمل من اإنتهاء مرحلة الفرز الأولالإعالن عن الربامج امل�ستجدة وال�ساغرة للفرز الثاين ) اإن وجدت(

اأ�سبوع عمل من تاريخ اإعالن الربامج ال�ساغرة وامل�ستجدة للفرز الثايناإختيار الطلبة للربامج ال�ساغرة وامل�ستجدة

بعد اأ�سبوعني عمل من الإعالن عن الربامج ال�ساغرةظهور نتائج عرو�ص الفرز الثاين

خم�سة اأيام من عر�ص نتائج الفرز الثايناآخر موعد )لقبول الطالب العر�ص( للفرز الثاين وا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل 

ت�صكني ال�صواغر

)اإن وجدت(

يف حالة وجود �سواغر بعد الإنتهاء من مرحلة الفرز الثاين يقوم املركز بعمل فرز مللئها 

من قوائم النتظار يف كل برنامج درا�سي.

*  على جميع الطلبة الراغبني بتغيري رغباتهم من الربامج الدرا�سية التي مت اختيارها �سابقًا، القيام بذلك خالل هذه الفرتة )اأ�سبوعني من اإعالن النتائج النهائية لدبلوم التعليم العام يف ال�سلطنة(. 

وهذا ينطبق اأي�صاً على طلبة الدور الثاين ، اأي عليهم تعديل خياراتهم يف هذه الفرتة ، ولن ي�صمح لهم بعد ذلك باأي تعديل.

** الطلبة الذين ل يوؤكدون قبول العر�ص ول ي�ستكملون اإجراءات الت�سجيل خالل الفرتة املحددة، �سوف يفقدون مقاعدهم بعد ال�ساعة 1:00 ظهرا يف اليوم املحدد، و�سوف تعر�ص املقاعد على طلبة 

اآخرين من قائمة النتظار.
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• اقراأ التعليمات الواردة بهذا الدليل بكل عناية فهو يجيب على معظم الإ�ستف�سارات التي تتبادر اإىل ذهنك كما اأن املوقع الإلكرتوين للمركز ي�سم قائمة بالأ�سئلة الأكرث تكرارًا والأجوبة 	

املقرتنة بها، عليه نن�سحك بالإطالع عليها.

• قد حتاول الإت�سال هاتفيًا مبركز القبول املوحد، لكننا ل نن�سح بذلك نظرا لأن كثريًا من النا�ص بال �سك يحاولون الت�سال بنا ، ومن �سدة ال�سغط �ستواجه �سعوبة يف الو�سول اإلينا، 	

لذا فاأف�سل طريقة لالإت�سال بنا هي اأن تقوم باإر�سال ر�سالة بالربيد الإلكرتوين لأننا ن�ستطيع من خالله ا�ستالم الكثري من الر�سائل يف ذات الوقت والتعامل معها باأ�سرع ما ميكن.

• يح�سل مركز القبول املوحد على بيانات الطالب ال�سخ�سية ال�سرورية من وزارة الرتبية والتعليم مبا�سرة. وي�سمل ذلك الإ�سم ،العنوان، رقم البطاقة املدنية ، تاريخ امليالد ، اجلن�ص 	

واملدر�س���ة الت���ي يدر�ص فيها الطالب ، واأية معلوم���ات اأخرى قد يطلبها املركز. اأما بالن�صبة للطلبة احلا�صلني على ما يعادل دبلوم التعليـــم العام من خارج ال�صلطنة فعليهم اإدخال 

بياناتهـــم ال�صخ�صيـــة يف نظـــام القبـــول الإلكـــرتوين عن طريق ال�صا�صـــة املخ�ص�صة: ) طلبـــة عمانيون خارج ال�صلطنـــة: حملة ال�صهـــادات املعادلة لدبلوم التعليـــم العام واملوؤهالت 

الأجنبيـــة والدوليـــة للعـــام الدرا�صـــي 2014/2013م(، واإن عـــدم الدقـــة يف اإدخال البيانات مـــن �صاأنه اأن يحرم الطالب مـــن احل�صول على املقعد امل�صتحق، كمـــا اأنه ل يحق لهوؤلء 

الطلبـــة التناف�ـــص علـــى املقاعـــد املعرو�صة ويعترب ت�صجيله لغياً اإذا مل يقوموا باإر�صال ن�صخة من ك�صف العالمات والبطاقة املدنية يف الوقت املحدد فور ظهور نتائجهم النهائية 

عرب فاك�ص املركز اأو الربيد الإلكرتوين.

• للت�س���جيل يف نظام القبول املوحد عليك الولوج للموقع الإلكرتوين للمركز )www.heac.gov.om(  للح�س���ول على رقم م�س���تخدم ورقم �س���ري. ) التفا�س���يل يف اجلزء اخلا�ص 	

مبرحلة الت�س���جيل ، �س���فحة رقم )14( (، ويف حالة تعذر احل�س���ول على خدمة الإنرتنت من املمكن ا�ستخدام خا�سية الر�سائل الن�س���ية كبديل اأو خا�سية تطبيقات الهواتف الذكية 

كبديل اآخر.

• يعمل نظام القبول املوحد على ت�سنيف الطلبة بناءًا على اإختياراتهم من التخ�س�سات، ومعدلتهم التناف�سية يف كل تخ�س�ص.	

• ُت�س���كل جلنة فنية لتدقيق املوؤهالت املعادلة لدبلوم التعليم العام وبناءًا على قرارها يتم حتديد م�س���تويات هذه ال�س���هادات وذلك لت�س���نيف رغبات املتقدمني بناء على م�س���توياتهم، 	

وهناك دليل خا�ص باملوؤهالت الدولية. 

• داخ���ل 	 الع���ايل  التعلي���م  موؤ�س�س���ات  مقاع���د  عل���ى  التناف����ص  م���ن  يتمكن���وا  حت���ى  منه���ا  امل�س���تثنون  اأو  العماني���ة  اجلن�س���ية  عل���ى  للح�س���ول  املوؤهل���ون  الطلب���ة 

املرك���ز. ِقب���ل  م���ن  املعرو�س���ة  احلكومي���ة  املقاع���د  عل���ى  التناف����ص  يف  اأحقيته���م  يثب���ت  م���ا  الداخلي���ة  ب���وزارة  املخت�س���ة  اجله���ة  م���ن  يفي���د  م���ا  اإح�س���ار  عليه���م  ال�س���لطنة 

• يتم التعامل مع طلبات القبول للعام الأكادميي  2015/2014 م وفقًا لالإجراءات واملواعيد املو�س���حة بهذا الدليل علمًا باأن اأية تعديالت لحقة يف مواعيد هذه املراحل �س���يتم ن�س���رها 	

على املوقع الإلكرتوين ملركز القبول املوحد بالإ�س���افة اإىل ال�س���حف املحلية، وعليه فتقع على عاتقك م�س���وؤولية الإملام التام بهذه املواعيد ومتابعة تنفيذها اأوًل باأول والتاأكد من حتقيق 

�سروط اأي برنامج درا�سي تقوم باختياره.

• ي�ستمل املوقع الإلكرتوين للمركز )www.heac.gov.om( على تفا�سيل وافية عن اإجراءات التقدمي للح�سول على مقعد درا�سي منا�سب بالإ�سافة اإىل اأي تعديالت لحقة قد حتدث 	

يف اإجراءات القبول من وقت لآخر.

الإجراءات العامة بنظام القبول الإلكرتوين
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• مت ت�سميم خمتلف الإجراءات املتبعة بالنظام بكل دقة وعناية ل�سمان معاملة جميع املتقدمني باإن�ساف.	

• الإن�ساف يعني معاملة جميع املتقدمني على قدم امل�ساواة. ول يعني باأية حال القيام برتتيبات خا�سة ل�سالح بع�ص من جتاهلوا القواعد الوا�سحة التي يرتكز عليها هذا النظام. لأن 	

ما تقوم به من اأفعال قد يوؤثر اأي�سًا ب�سكل مبا�سر على املتقدمني الآخرين الذين يتمتعون بنف�ص ما تتمتع اأنت به من حقوق.

• يجب اأن تت�سرف بتعقل وروية، مع عدم توقع اأية معاملة خا�سة لك من حيث تطبيق قواعد النظام لأن ذلك من �ساأنه اأن يكون غري من�سف لالآخرين.	

• اإذا قمت باإتباع الإجراءات املحددة ب�سكل �سحيح فمن املوؤكد اأنك لن حُترم من اأي مقعد درا�سي تكون م�ستحقًا له.	

• كما يتم اإعالمك يف حالة ح�س���ولك على مقعد عن طريق نظام القبول )املوقع الإلكرتوين(، اأو الر�س���ائل الن�س���ية الق�س���رية على رقم الهاتف النقال الذي قمت باإدخاله يف النظام. 	

لذا يجب عليك الإطالع دائمًا على املوقع الإلكرتوين واإبقاء الهاتف النقال قيد الت�سغيل. 

• ل يعد ال�سفر �سببًا يف عدم  القيام باأي اإجراء يف الوقت املحدد له. كما اأن الر�سائل الن�سية الق�سرية  من النظام ل ت�سل خارج ال�سلطنة لأن رقم الهاتف النقال املخزن بالنظام » رقم حملي« .	

• ل ي�سمح النظام لأي طالب التقدم بطلب الإنتقال من املوؤ�س�سة املقبول بها اإىل موؤ�س�سة اأخرى، اأو طلب تغيري تخ�س�ص اإىل اآخر يف نف�ص املوؤ�س�سة اإل بعد الف�سل الأول من الدرا�سة ما 	

مل يح�سل الطالب على عر�ص اآخر عن طريق املركز، على اأن يكون تقدمي طلب الإنتقال للموؤ�س�سة التي ُقبل بها الطالب مبا يتنا�سب مع اللوائح والأنظمة املتبعة لديهم. 

ي�ستفيد من نظام القبول املوحد كل من يرغب الإلتحاق بالدرا�سة مبوؤ�س�سات التعليم العايل من الفئات التالية:

الطلبة العمانيون احلا�سلون على دبلوم التعليم العام من داخل ال�صلطنة خريجو العام الدرا�سي احلايل 2014/2013م.( 1

الطلبة العمانيون احلا�س���لون على �صهادات تعادل دبلوم التعليم العام من داخل ال�صلطنة خالل العام الدرا�س���ي 2014/2013م و ت�س���مل هذه الفئة –على �س���بيل املثال-: طلبة كلية ( 2

احلر�ص التقنية، واملعاهد الإ�سالمية، واملدار�ص اخلا�سة ثنائية اللغة، ومدار�ص اجلاليات واملدار�ص اخلا�سة التي تدر�ص ال�سهادات الدولية داخل ال�سلطنة.

الطلبة العمانيون احلا�سلون على ما يعادل دبلوم التعليم العام من خارج ال�صلطنة خالل العام الدرا�سي 2014/2013م.( 3

 �سروط التقدم للح�سول على مقاعد درا�سية مدعومة ماديًا من احلكومة يف موؤ�س�سات التعليم العايل:

اأن يكون الطالب عماين اجلن�سية.( 1

اأن يكون الطالب حا�ساًل على دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله للعام الدرا�سي احلايل )حديث التخرج(.( 2

اأن   ل يتجاوز عمر الطالب عن 25 عامًا يف الأول من اأكتوبر من العام الذي �سجل فيه، واأن ل يقل عن 16 عامًا )اأي اأن يكون من مواليد ما بعد 1989/10/1م(.( 3

اأن ل يكون الطالب ملتحقا بالدرا�سة يف اأي موؤ�س�سة تعليم عاٍل بتمويل حكومي.( 4

اأن يحقق �سروط التقدم للربنامج ح�سب الوارد يف الق�سم اخلا�ص بالربامج الدرا�سية و�سروط الإلتحاق بها. ( 5

الطلبة امل�ستفيدون من نظام القبول للمرحلة اجلامعية الأوىل

�سروط الت�سجيل
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• عل���ى جميع الطلبة �س���رورة الت�س���جيل واإختي���ار الربامج يف الفرتات املحددة لذلك- مهما كانت نتيجة الطالب يف الف�س���ل الأول- ولن تكون هناك فر�س���ة لطلب���ة الدور الثاين وطلبة 	

ال�سهادات الأجنبية والدولية للت�سجيل اأو تعديل براجمهم بعد ظهور نتائج ال�سهادات الأجنبية والدولية ونتائج الدور الثاين لطلبة دبلوم التعليم العام.

• على الطالب املتخلف يف مادة اأو اأكرث اختيار الربامج وتعديل رغباته يف نف�ص الفرتات املحددة حتى ل يفقد حقه يف التناف�ص يف حالة جناحه لحقا يف اختبارات الدور الثاين.	

• يقوم  املركز بتحديد مقاعد طلبة الدور الثاين وطلبة ال�سهادات الأجنبية والدولية الدرا�سية بعد ظهور نتائجهم وذلك وفق املعدلت التناف�سية لآخر طالب مت قبوله يف اأي برنامج من 	

الربامج التي كان الطالب قد قام باختيارها.

• يحق للطالب  املطالبة باملقعد امل�س���تحق له اإذا كان من الربامج احلكومية يف العام التايل اإذا ا�س���تنفذت اأعداد املقاعد املحددة يف الفرز الأول لذلك الربنامج اأو بدء الدرا�س���ة ونظام 	

املوؤ�س�سة ل ي�سمح بقبول طلبة جدد بعد تاريخ معني حتدده تلك املوؤ�س�سة.

• على الطلبة من ذوي الإعاقة اإختيار الربامج التي تتنا�سب مع نوع اإعاقتهم.	

على �س���بيل املثال: الطالب امل�س���اب باإعاقة ج�س���دية ك�س���لٍل يف بع�ص الأطراف عليه عدم التقدم للربامج التي تتطلب اأن يكون املتقدم خاٍل من جميع اأنواع الإعاقات اجل�س���دية ، لأنه 

يتعار�ص مع متطلبات تلك الربامج.

• اأما بالن�سبة لأنواع الإعاقات املعرفة ح�سب بيانات وزارة التنمية الإجتماعية فهي:	

الإب�سار- 

ال�سمع- 

النطق- 

الإم�ساك بالأ�سياء- 

ال�سمع والنطق معًا- 

�سعوبة التعلم- 

التنقل من مكان لأخر- 

حركة اجل�سم- 

لذا ويف حال ت�سجيل الطالب بنظام القبول الإلكرتوين عليه حتديد نوع اإعاقته من الأنواع املذكورة اأعاله، وبالتايل �سيقوم النظام بتحديد الربامج التي ميكنه التقدم اإليها والتي تتما�سى 

مع نوع اإعاقته.

طلبة الدور الثاين ، وطلبة ال�سهادات الأجنبية والدولية

الطلبة ذوي الإعاقات
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تخت�ص بالنظر يف تظلمات الطلبة بعد اإعالن نتائج القبول يف الربامج الدرا�سية، وت�سم هذه اللجنة خمت�سني من خارج وزارة التعليم العايل مت تكليفهم بقرار وزاري للنظر يف 

اعرتا�سات املتقدمني، الذين يعتقدون باأن املركز مل يكن من�سفًا معهم اأو اأن �سكاويهم مل حت�سم من قبل مركز القبول املوحد.

وتهدف اإجراءات التظلم اإىل �س���مان توفري ال�س���فافية والعدالة واملعاملة املن�س���فة لكل متقدم، ليدرك اجلميع باأن هذه الإجراءات ل يق�س���د بها و�س���ع قواعد خا�س���ة لبع�ص املتقدمني دون 

�س���واهم، بل لقد و�س���عت قواعد هذا النظام يف الأ�س���ا�ص ل�س���مان معاملة جميع املتقدمني على قدم امل�س���اواة، ومبا اأن جميع املتقدمني قد اأحيطوا علمًا بهذه القواعد �سلفًا فهي لذلك يجب اأن 

ُتطبق على اجلميع ول ميكن تعديلها نزوًل عند رغبة بع�ص املتقدمني. 

ويف حالة وجود تظلم نن�سحك بالإلتزام باملواعيد التالية حتى يقبل طلب التظلم :

فرتة تقدمي الطلبنوع التظلمم

خالل ع�سرة اأيام بعد انتهاء الفرتة املحددة للت�سجيل وتقدمي طلبات الإلتحاق.التظلم ب�ساأن الت�سجيل بنظام القبول الإلكرتوين1

خالل ع�سرة اأيام بعد انتهاء الفرتة املحددة لتعديل الرغبات.التظلم ب�ساأن تعديل الرغبات من الربامج الدرا�سية2

خالل ع�سرة اأيام بعد الإعالن عن نتائج الفرز الأول.التظلم ب�ساأن عرو�ص املقاعد الدرا�سية للفرز الأول3

خالل ع�سرة اأيام بعد الإعالن عن نتائج الفرز الثاين.التظلم ب�ساأن عرو�ص املقاعد الدرا�سية للفرز الثاين4

• يجب اأن يقدم التظلم عن طريق تعبئة الإ�ستمارة املوجودة يف املوقع الإلكرتوين للمركز كتابيا من قبل املتظلم �سخ�سيا ولن ينظر فيه اإن كان �سفهيًا.	

• 	info@heac.gov.om   يجب اأن ير�سل التظلم اإىل جلنة التظلمات عرب الفاك�ص رقم : 24340717، اأو عرب الربيد الإلكرتوين للمركز

مرحلة الت�سجيل �ستكون يف الأول من �سهر اإبريل واإىل الأول من �سهر يونيو من عام 2014 ، وميكنك تعديل خياراتك بعد ظهور نتائج الإمتحانات النهائية. لذلك نن�سحك باإتباع الإجراءات 

التي ت�س���اعدك على اإختيار التخ�س�س���ات وكذلك تعبئة اختياراتك من الربامج الدرا�سية بالإ�س���تمارة املرفقة بالدليل )�ص 190(، والإحتفاظ بها لكي تتذكر اأولوياتك من الربامج املختارة، 

وتتمثل الإجراءات يف التايل:

الإطالع على دليل الطالب وقراءة التعليمات بكل عناية والتعرف على الربامج الدرا�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�سة.. 1

الإطالع على العرو�ص املرئية عن كيفية الت�سجيل يف نظام القبول يف املوقع الإلكرتوين للمركز.. 2

جلنة التظلمات

اأوًل: مرحلة الت�سجيل من )1/ابريل – 1/يونيو(
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ميكنك من خالل نظام القبول باملوقع الإلكرتوين اأو عن طريق الر�سائل الق�سرية اأو تطبيقات الهواتف الذكية التقدم بطلب واحد يحتوي على اأربعني )40( برناجمًا درا�سيًا مدعومًا . 3

من احلكومة  متثل رغباتك للدرا�س���ة اجلامعية يف: املوؤ�س�س���ات احلكومية،والبعثات الداخلية يف اجلامعات والكليات اخلا�سة داخل ال�سلطنة، والبعثات اخلارجية يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل خارج ال�سلطنة.

على جميع الطلبة �سرورة الت�سجيل واإختيار الربامج يف هذه الفرتة، كما اأن عليهم الإلتزام مبواعيد الفرتات املحددة - مهما كانت نتيجة الطالب يف الف�سل الأول- ولن تكون هناك . 4

فر�سة لطلبة الدور الثاين للت�سجيل اأو تعديل براجمهم بعد ظهور نتائج الدور الثاين.

الطلب���ة ال���واردة بياناتهم من وزارة الرتبية والتعليم عليهم التاأكد من �س���حة بياناتهم ال�سخ�س���ية ) الإ�س���م، تاريخ املي���الد، نوع اجلن�ص، رقم البطاق���ة املدنية،الخ......(، ويف حالة . 5

وجـــود اأي خطـــاأ عليهـــم مراجعـــة املديريـــة العامة للتقومي الرتبوي بـــوزارة الرتبيـــة والتعليم علـــى الأرقـــام التاليـــة  ) 24759285-24759611-24759299 – 24759284 

.)24759310  - 24759286-
طلبة ال�س���مان الإجتماعي عليهم التاأكد من �س���حة بياناتهم الواردة من وزارة التنمية الجتماعية مع ذكر الدائرة اأو املركز الذي ح�س���ل منه على بطاقة ال�س���مان الإجتماعي ، ويف . 6

حالـــة وجـــود اأي خطـــاأ عليهـــم الإت�صال على الأرقام التالية )24694552 – 24604623 ( ، واإبـــالغ املركز بذلك قبل 2014/7/1م. وللتوا�صل مع مكاتب التنمية الإجتماعية يف 

املحافظات، ميكنهم الولوج للموقع الإلكرتوين للمركز للح�صول على اأرقام الهواتف. 

جميع حالت ال�سمان الإجتماعي التي ت�سدر بعد تاريخ 2014/7/1م لن تتناف�ص على البعثات الداخلية اخلا�سة بال�سمان الإجتماعي يف الفرز الأول. . 7

ا�ستكمل كافة البيانات املطلوبة عند الت�سجيل يف نظام القبول الإلكرتوين ، مع احلر�ص على وجود اأرقام هواتفك وبريدك الإلكرتوين، والتي من �ساأنها اأن متكن مركز . 8

القبول املوحد من الإت�سال بك يف حالة ح�سولك على عر�ص مقعد درا�سي. لذلك من ال�صروري جدا تزويدنا برقم هاتفك النقال لأهميته يف ا�صتقبال ر�صائل مهمة من املركز مثل 

عر�ـــص مقعـــد درا�صـــي اأو تغيـــري يف بع�ص متطلبات الربامج وغريها. ويف�صل دائمـــا اأن يكون الهاتف النقال خا�صاً بك ول ي�صتخدمه �صخ�ص اآخر حتى ل ترتك فر�صة ل�صياع معلومة 

مهمـــة مـــن املركـــز حتـــدد م�صتقبلك ، واإن ا�صتحال ذلك وا�صتخدمت هاتف نقال �صخ�ص اآخـــر فيجب اأن تثق به متام الثقة حتى ينقل لك املعلومة �صحيحة فور و�صولها وكما وردت اإىل 

الهاتف النقال ، ويجب اأن تتذكر ذلك يف حالة �صفرك خارج ال�صلطنة )لأن النظام ل ير�صل ر�صائل ن�صية اإىل هواتف من خارج ال�صلطنة(. 

�سيقوم النظام باإر�سال ر�سالة ن�سية ق�سرية عرب هاتفك النقال لإخطارك يف حالة تغيريك لأي بيان يف بياناتك ال�سخ�سية،مثال : “ تغيري رقم الهاتف النقال” .  . 9

حتدد موؤ�س�سات التعليم العايل املتطلبات )ال�سروط( الدنيا لكل برنامج ، لذا يجب عليك  التاأكد من حتقيقها قبل التقدم لالإلتحاق باأي برنامج درا�سي، وعليه عند التقدم لأي برنامج . 10

يرجى التاأكد من اأنك م�ستوٍف لأدنى متطلبات الإلتحاق بذلك الربنامج. فعلى �سبيل املثال اإذا كانت مادة الأحياء من �سمن متطلبات برنامج ما، يتوجب عليك بديهيًا األ تتقدم لهذا 

الربنامج ما مل تكن مادة الأحياء �سمن موادك الدرا�سية  واإل �سوف تفقد اأحد خياراتك من الربامج لعدم ا�ستيفائك لأحد �سروط املناف�سة على الربنامج وهو مادة الأحياء.

يجب اأن ترتب الربامج الدرا�س���ية التي ترغب يف درا�س���تها ح�س���ب الأف�س���لية، لأن نظام القبول الإلكرتوين يعمل على تلبية اأف�س���ل رغباتك )انظر املثال يف �صفحة ) 19 ((. جتنب الختيار . 11

بناًء على توقعاتك يف نتائج الإمتحان فقط وجتنب التخمني والإفرتا�ص ول ت�ستمع اإىل ال�سائعات ونن�سحك بالتوا�سل مع اأخ�سائي التوجيه املهني مبدر�ستك اأو باملنطقة اأو الإت�سال مبركز 

القبول املوحد يف حالة ال�سك اأو اإذا اإلتب�ص عليك اأمر ما. 

نن�س���ح الطالب باإختيار اأكرب عدد من الربامج امل�س���تويف متطلباتها يف املوؤ�س�س���ات كافة ، وعدم الكتفاء بخياراته من الربامج ذات املتطلبات العالية وذلك �س���مانًا له للح�س���ول على . 12

اإحدى الربامج املختارة .
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عليك التوا�سل مع املركز اإذا مل تتمكن من التقدم للحد الأدنى )12 خيارًا( من الربامج، وذلك لتخفي�ص احلد الأدنى من عدد الربامج املطلوب منك اإختيارها.. 13

اخلارجي���ة.. 14 البعث���ات  برام���ج  عل���ى  التناف����ص  يرغب���ون  للذي���ن  وخا�س���ة   )IELTS( الأيلت����ص  �س���هادة  عل���ى  حا�س���اًل  الطال���ب  يك���ون  اأن  التخ�س�س���ات  بع����ص  ت�س���رتط 

ميكنك اأن تتقدم لربنامج ترغب فيه ولكنك تظن اأنه يتطلب من النتائج يف الإمتحانات ما ل تتوقع اإحرازه. ل داعي لأن تقلق يف مثل هذه املواقف لأن النظام يعمل بطريقة مرنة، فاإذا . 15

مل توفق يف احل�سول على التخ�س�ص الذي تطمح اإليه فاإن ذلك لن يوؤثر على فر�ستك يف التناف�ص على اخليار الذي يليه من حيث ترتيب خياراتك.

نن�س���حك اأن تتجنب يف ظل هذا النظام الإعتماد على جمرد التخمني يف اختيار براجمك بناًء على توقعاتك يف نتائج الإمتحانات، بل اإن اأهم ما ينبغي عليك القيام به قبل كل �س���يء . 16

 �سائعًا لدى كثري من الطلبة حيث يقوم بع�سهم بتحديد اأف�سلياته بناًء على توقعاته يف نتائج الإمتحانات ، 
ً
هو اختيار براجمك الدرا�سية بناًء على رغباتك احلقيقية. لأن هناك خطاأ

على �صبيل املثال: » قد يكون هناك طلبة يتمنون درا�سة الطب ولكن عدم ثقتهم يف احل�سول على الدرجة الكافية التي توؤهلهم لدرا�سة الطب قد تدفعهم مثاًل اإىل و�سع الطب كرغبة 

خام�س���ة والعلوم كرغبة اأوىل، فاإذا تبني يف هذه احلالة اأن نتائجهم كانت توؤهلهم لالإلتحاق بالطب فاإنه عندئذ يكون قد فات الأوان لتدارك الأمر لأنه يكون قد عر�ص عليهم من قبل 

العلوم وبالتايل ل ميكن منحهم رغبة اأدنى بعد ذلك «.

الطلبة احلا�سلون على ال�سهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام من خارج ال�سلطنة ال يحق لهم التناف�س على املقاعد 

املعرو�سة ما مل يقوموا باإر�سال ن�سخة من ك�سف العالمات وجواز ال�سفر اأو البطاقة املدنية يف الوقت املحدد .

ويعترب ت�سجيله الغيًا ما مل ي�ستلم املركز الوثائق املحددة.
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اخلطوات التي يجب اتباعها قبل البدء يف الت�سجيل بالنظام

) �صكل “2” (
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اخلطوات التي يجب اإتباعها عند الت�سجيل يف النظام

) �صكل “3” (
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• كيف ترتب خياراتك من الربامج املطروحة من ِقبل موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية والبعثات واملنح؟	

يجب اأن ترتب الربامج الدرا�سية التي ترغب يف درا�ستها ح�سب الأف�سلية، حيث �سمم نظام القبول الإلكرتوين لإعطائك اأف�سل اخليارات امل�ستحق لها التي اخرتتها اأثناء تقدمي طلبك للربامج الدرا�سية.  

ومن خالل التجارب يف ال�سنوات املا�سية فاإن معظم الطلبة يف�سلون و�سع الرتتيب التايل للموؤ�س�سات:

اأول: ترتيب اخليارات ح�سب الأف�سلية للمقاعد الدرا�سية

) �صكل “4” (
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وكمثال تو�سيحي نورد اجلدول التايل الذي يحتوي على اأول ع�سرة خيارات من الختيارات التي �سجلها خالد مرتبة ح�سب الأف�سلية.

الربامج الدرا�صية  التي اختارها خالد واملقاعد امل�صتحقه له )البيانات الواردة يف اجلدول افرتا�صية، وهي للتو�صيح فقط(:

) اجلدول 1(

و�صع خالد يف كل 

برنامج

املعدل التناف�صي لعالمات خالد 

يف مواده الدرا�صية ح�صب �صروط 

الربنامج

اأدنى معدل تناف�صي 

مت قبوله يف 

الربنامج

عدد املقاعد 

املحددة يف كل 

برنامج

نوع الربنامج التخ�ص�ص رمز الربنامج الختيار

غري مقبول** 96.3 *99.6 50 برنامج حكومي طب LA020 1
مقبول 95.4 94.6 100 بعثة خارجية كاملة هند�صة YG004 2

- 92.3 97.2 80 منحة داخلية عامة ادارة RC105 3
- 96.3 98.3 80 بعثة خارجية كاملة هند�صة ML067 4
- 93.9 93.2 50 برنامج حكومي ادارة TF125 5
- 95.2 87.6 40 بعثة خارجية كاملة هند�صة CL 019 6
- 96.3 89.8 30 بعثة داخلية عامة جتارة RT032 7
- 96.3 83.4 30 منحة خارجية كاملة جتارة ND002 8
- 96.3 77.5 50 برنامج حكومي تربية KC602 9
- 94.0 97.4 50 منحة خارجية جزئية جتارة CD193 10

 *اأدنى معدل تناف�سي مت قبوله يف الربنامج للطالب الذي ترتيبه )50( يف قائمة الطلبة املوؤهلني لهذا الربنامج.

**غري مقبول: مبعنى اأن معدل خالد التناف�سي)96.3( اأقل من املعدل التناف�سي لآخ�����ر طالب مت قبوله يف الربنامج)99.6(، وخالد الآن يف قائمة الإنتظار لهذا الربنامج فقط.
• من خالل اجلدول اأعاله يت�سح اأن هناك )100( مقعدًا متوفرًا للربنامج الثاين )YG004( و )50( مقعدًا للربنامج اخلام�ص)TF125( وهكذا.	

وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هنا هو: اأي من الربامج قبل فيها خالد ويجب عر�صه عليه؟

اجلواب: مبا اأن الربنامج )YG004( ي�سبق بقية الربامج املوؤهل لها يف قائمة الأف�سليات اخلا�سة به،  ف�ستعر�ص عليه رغبته الثانية املتمثلة يف هذا الربنامج )YG004( لي�ص اأية رغبه من 

رغباته الأدنى  ويحذف ا�صمه تلقائياً من رغباته التي تلي رغبته الثانية. ويف تلك املرحلة ل يتوقع اأن ياأتي خالد ليطلب مقعدًا درا�سيًا من الرغبات الأدنى، الربنامج )TF125( مثاًل. ومبا 

اأن املعدل الذي حققه خالد ل ي�س���عه يف الرتتيب املنا�س���ب الذي يلبي رغبته الأوىل فاإن النظام يف هذه احلالة يتجاهل هذه الرغبة ويبقى خالد يف قائمة النتظار للربنامج )LA020( الذي 

يعترب الرغبة الأعلى له ، بحيث اإذا توفر �ساغر فيما بعد )الفرز الثاين( يف هذا الربنامج ب�سبب عدم قبول طالب اآخر للربنامج املعرو�ص عليه )LA020(، وتبني اأن ا�سم خالد يت�سدر قائمة 

النتظار لهذا الربنامج -والذي ميثل رغبته الأوىل- ف�ستعر�ص عليه رغبته الأوىل.

الـــــرغـــــبـــــة الـــتـــي 

قـــبـــل بـــهـــا خــالــد

ــــبــــعــــاد ــــت ا�ــــص مت 

خـــالـــد مــــن هـــذه 

الـــرغـــبـــات نــظــرا 

حلـــ�ـــصـــولـــه عــلــى 

الأف�صل الرغبة 
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) اجلدول 2(

ترتيب 

خالد يف 

قائمة 

الإنتظار

املعدل التناف�صي 

لعالمات خالد يف 

مواده الدرا�صية 

ح�صب �صروط 

الربنامج

اأدنى معدل تناف�صي 

مت قبوله يف 

الربنامج

عدد املقاعد 

املحددة يف كل 

برنامج

نوع الربنامج التخ�ص�ص رمز الربنامج الختيار

5 96.3 *99.6 50 برنامج حكومي طب LA020 1

اأي يف حالة اإن�سحاب )5( طلبة من هذاالربنامج  )LA020( ف�سيكون خالد �سمن الطلبة الذين يتم قبولهم يف مرحلة الفرز الثانية، واإذا اإفرت�سنا اأنه �سبق خلالد قبول الربنامج)YG004(   فاإن اخليار 

الآن مرتوك له يف اأن يتم�سك بالرغبة الثانية اأو اأن يتخلى عنها مقابل قبوله لعر�ص الرغبة الأوىل، وبالتايل فاإنه ُيخلي مكانًا ل�سخ�ص اآخر على قائمة النتظار يف الربنامج )YG004( اإذا تخلى عنه.

خـــالـــد يف قــائــمــة 

النــــــــــــتــــــــــــظــــــــــــار 

لـــــهـــــذه الـــرغـــبـــة

ثانيا : ترتيب الإ�ستحقاق للمقاعد الدرا�سية ) طريقة القبول اأو تخ�سي�ص املقاعد الدرا�سية(

مثال تو�سيحي: نورد اجلدول التايل الذي يو�سح اآلية عمل نظام القبول الإلكرتوين للمقارنة بني املتقدمني للربامج الدرا�سية،و يحتوي اجلدول على اأول خم�ص خيارات من الختيارات التي مت 

ت�سجيلها من قبل الطلبة )نا�سر، فاطمة، اأحمد( ويت�سح من خالله التباين يف ترتيب الإختيارات لنف�ص الربنامج، اإذ يرغب نا�سر يف اأن يكون الربنامج )LA001( مت�سدر لقائمة اإختياراته 

لأنه يحلم بالإلتحاق به وميثل اأف�سل الرغبات لديه، بينما رغبت فاطمة يف اأن يكون نف�ص هذا الربنامج رغبتها الثالثة وذلك لأنها ترغب يف برنامج )ML067( اأكرث ويف حالة عدم قبولها فيه 

فاإنها ترغب يف برنامج )YG004(، ويف حالة عدم قبولها اأي�سًا يف اإختيارها الثاين فاإنها ترغب يف الربنامج )LA001( وهكذا مرتبة ح�سب الأف�سلية لدى كل منهم.

)البيانات الواردة يف اجلدول افرتا�سية، وهي للتو�سيح فقط(:

)اجلدول 3(
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اجلدول التايل يو�سح طريقة عمل نظام القبول الإلكرتوين يف ترتيب املتقدمني "ترتيب الإ�ستحقاق".

واملثال اأدناه  ي�سرح اآلية ترتيب ال�ستحقاق للمقاعد الدرا�سية للطلبة )نا�سر، فاطمة، اأحمد( مرتبة ح�سب اأعلى معدل تناف�سي يف كل برنامج، كما يو�سح اعداد املقاعد املتوفرة يف كل برنامج.

)اجلدول 4(

LA001  ترتيب الطلبة يف برنامجML067 ترتيب الطلبة يف برنامجYG004 ترتيب الطلبة يف برنامجTF125  ترتيب الطلبة يف برنامجRC105 ترتيب الطلبة يف برنامج

عدد املقاعد املتوفرة )1(عدد املقاعد املتوفرة )5(عدد املقاعد املتوفرة )4(عدد املقاعد املتوفرة )1(عدد املقاعد املتوفرة )2(

املعدل ا�سم الطالب

التناف�سي 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

املعدل ا�سم الطالب

التناف�سي 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

املعدل ا�سم الطالب

التناف�سي 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

املعدل ا�سم الطالب

التناف�سي 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

املعدل ا�سم الطالب

التناف�سي 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

955فاطمة*824فاطمة*992فاطمة*884نا�سر*902اأحمد*
921اأحمد813اأحمد*985اأحمد*871فاطمة851نا�سر*
903نا�سر805نا�سر*972نا�سر*854اأحمد803فاطمة

* الطلبة الذين من املمكن اأن يقبلوا يف الربنامج ح�صب عدد املقاعد.
مبا اأن النظام يعطي الطالب اأف�سل خيار فاإن عملية الفرز؛ بعد اأن متت عملية ترتيب جميع املتقدمني يف قائمة ترتيب الإ�ستحقاق �ستكون كالتايل:

فرز برنامج: LA001 – املقاعد املتوفرة )2(

املقعد )الأول(:

اأحم���د �سيح�س���ل عل���ى املقعد الول يف هذا الربنامج لأنه الطالب احلا�س���ل على املعدل التناف�س���ي الأعلى من بني الطلب���ة يف هذا الربنامج. ومبا اأن ه���ذا الربنامج هو اختياره الثاين - 

 ML067 :لنه اختياره الأول« و�س���يلغى من ترتيب قائمة الإ�س���تحقاق » قائمة الإنتظار«  يف الربامج التي تلي اختياره الثاين وهي RC105 فاإنه »�س���يبقى يف قائمة الإنتظار يف برنامج

YG004 ، TF125 ، )اجلدول 3(.

املقعد )الثاين(:

نا�س���ر �سيح�س���ل على املقعد الثاين يف هذا الربنامج لأنه الطالب الذي يلي اأحمد يف املعدل التناف�س���ي لهذا الربنامج. ومبا اأن نا�س���ر ح�سل على اختياره الأول فاإنه �سيلغى من ترتيب - 

قائم���ة الإ�س���تحقاق )اجل���دول 4( يف الربام���ج التي تلي اختياره الأول وهي: ML067 ، YG004  TF125، RC105 اأي اأن نا�س���ر لن يكون يف قائم���ة الإنتظار يف اأي برنامج اآخر يف 

الفروزات الأخرى لأنه ح�سل على اختياره الأول والأف�سل.

فرز برنامج: ML067 – املقاعد املتوفرة )1(

املقعد )الأول(:

نظرا لتوفر مقعد واحد يف برنامج )ML067( وقد مت الغاء الطالب نا�سر من قائمة الإ�ستحقاق لهذا الربنامج بعد اأن ح�سل على اختياره الأول فاإن هذا املقعد �سوف يعطى للطالب - 

الذي يليه يف قائمة الإ�ستحقاق لهذا الربنامج.
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اذا ً �ستح�س���ل فاطمة على املقعد الأول يف هذا الربنامج. ومبا اأن فاطمة ح�س���لت على اختيارها الأول فاإنها �س���تلغى من ترتيب قائمة الإ�ستحقاق )اجلدول 4( يف الربامج التي تلي اختيارها - 

الأول وهي:  LA001،  YG004 ، TF125 ، RC105 اأي اأن فاطمة لن تكون يف قائمة الإنتظار يف اأي برنامج اآخر يف الفروزات الأخرى لنها ح�سلت على اختيارها الأول والأف�سل.

)5( املتوفرة  )4(، وبرنامج TF125– املقاعد  املتوفرة  فرز برناجمي: YG004– املقاعد 

نظرا لتوفر اأربع مقاعد يف برنامج )YG004( ، وتوفر خم�سة مقاعد يف برنامج )TF125( وعدم وجود اأي طالب يف ترتيب قائمة الإ�ستحقاق لهذين الربناجمني وذلك لأنه قد مت - 

الغاء الطلبة )نا�س���ر، فاطمة، اأحمد( من قائمة هذين الربناجمني حل�س���ولهم على برامج اأعلى واأف�سل ح�س���ب اختيارهم فاإن هذه املقاعد �ستبقى �ساغرة و�سوف يتم الإعالن عنها 

للطلبة يف الفرز الذي يليه ك�سواغر ليقوم -من يرغب من الطلبة- بالت�سجيل يف هذين الربناجمني.

)1( املتوفرة  فرز برنامج: RC105– املقاعد 

املقعد )الأول(:

نظرا لتوفر مقعد واحد يف برنامج )RC105( وقد مت الغاء الطالبة فاطمة من قائمة الإ�س���تحقاق لهذا الربنامج بعد اأن ح�س���لت على اختيارها الأول فاإن هذا املقعد �س���وف يعطى - 

للطالب الذي يليه يف قائمة الإ�ستحقاق لهذا الربنامج.

ومب���ا اأن اأحم���د لي���زال يف الإنتظار لهذا الربنامج  ومبا اأن هذا الربنامج هو اختياره الأول والأف�س���ل فان النظام �صي�صتبدل املقعد الـــذي ح�صل عليه يف برنامج LA001 )انظر فرز - 

برنامج: LA001( بهذا الربنامج RC105 يف الفرز الثاين ولن يكون اأحمد يف قائمة الإنتظار يف اأي برنامج اآخر يف الفروزات الأخرى لأنه ح�سل على اختياره الأول والأف�سل.

ويف حالة قيام اأحمد بقبول العر�ص اجلديد RC105،  فاإنه بذلك ين�سحب من الربنامج LA001، ويخلي مكانه للطالب املت�سدر لقائمة الإنتظار اخلا�سة بهذا الربنامج.- 

• ويجوز ملوؤ�س�سات التعليم العايل حتديد �سروط اإ�سافية على املتقدمني لإعطاء اأولوية اأو اأحقية للتناف�ص ل�سغل مقاعد درا�سية يف برنامج ما.  فعلى �صبيل املثال يف حالة بع�ص الربامج 	

املتعلقة بالعلوم ال�س���حية ميكن اأن توؤخذ املحافظة التي ي�س���كن فيها الطالب يف احل�سبان عند عر�ص املقاعد الدرا�سية، اأي اأن الإ�ستحقاق ل�سغل هذه  املقاعد الدرا�سية من طلبة تلك 

املحافظة فقط دون غريهم من املحافظات الأخرى طاملا اأنهم يحققون املتطلبات الدنيا للربنامج. وكذلك الأمر بالن�س���بة للربامج التي ت�س���رتط مادة الفنون الت�س���كيلية اأو الريا�س���ة 

املدر�سية قد يتطلب ا�ستحقاق املقاعد الدرا�سية اختبارات اإ�سافية ت�سعها تلك املوؤ�س�سة وعلى �سوء نتيجة تلك الإختبارات يتم تقرير الإ�ستحقاق لهذه املقاعد.

ثانيًا: مرحلة تعديل الرغبات

• يف �سهر يوليو وبعد ا�ستالم نتائج الإمتحانات النهائية �ستتوفر للطالب فر�سة اأخرى لتغيري الربامج التي اختارها يف مرحلة الت�سجيل )1/ اإبريل - 1/يونيو/2014(، ويكون هذا هو 	

الرتتيب النهائي خلياراته )طلب الإلتحاق النهائي(.

• على الطلبة الذين يجل�صون لإمتحانات الدور الثاين القيام بتغيري رغباتهم من الربامج – اإذا رغبوا يف ذلك- يف هذه الفرتة )�سهر يوليو( لأنه لن تكون لهم فر�سة لتغيريها بعد 	

ظهور نتائج الدور الثاين.

• على الطلبة الإطالع بدقة على جميع تفا�سيل التعديالت وامل�ستجدات يف الربامج الدرا�سية يف  ال�سحف اأو يف املوقع الإلكرتوين للمركز.	

• يف حالة فقدانك الرقم ال�سري،اإر�س���ل ر�س���الة ن�س���ية )SMS( من هاتفك النقال اإىل الرقم )90190( بكتابة احلرف )R( وبجواره رقم بطاقتك املدنية و�س���وف ت�س���تلم بعد ذلك 	

ر�سالة ن�سية من املركز تزودك بالرقم ال�سري.
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• يجب على الطالب التحقق من �سحة البيانات الأ�سا�سية وكذلك املواد الدرا�سية ونتائجها يف نظام القبول الإلكرتوين مبجرد دخوله اإىل النظام م�ستخدمًا رقم امل�ستخدم، والرقم ال�سري. 	

• ي�ستطيع الطالب التعرف على الربامج الدرا�سية التي ميكنه التقدم اإليها من خالل و�سلة م�ساهدة الربامج امل�ستويف ل�سروطها يف نظام القبول الإلكرتوين.	

• عند الولوج اإىل الإ�س���تمارة الإلكرتونية لالأربعني خيارًا، على الطالب ال�س���غط على زر )حفظ( قبل البدء يف التعديل وترتيب اخليارات وذلك من اأجل معرفة مالحظات النظام على 	

الربامج الدرا�سية التي و�سعت يف الفرتة الأوىل من الت�سجيل، وملعرفة الربامج الدرا�سية التي عليها مالحظة باللون الأحمر يتم اإ�ستبدالها بربامج جديدة.

• يف حالة ظهور برنامج باللون الأحمر اإل اأنك مل تقم بحذفه من قائمة اإختياراتك، فلن يتمكن النظام يف هذه احلالة من حفظ التعديل الذي قمت به.	

• على الطلبة الدار�سني ملناهج ت�سدر نتائجها باحلروف الأبجدية اإح�سار تو�سيف للنتائج من اجلهة امل�سدرة لل�سهادة، واإل �سيتم معاجلة نتائجهم بناءًا على نتائج دبلوم التعليم العام 	

بحيث يتم احت�ساب املتو�سط احل�سابي يف كل تقدير.

• الطلبة احلا�س���لون على  ال�صهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام من خارج ال�صلطنة اإذا مل يقوموا باإر�س���ال ن�س���خة من ك�سف العالمات ون�سخة من جواز ال�سفر اأو البطاقة املدنية يف 	

الوقت املحدد ل يحق لهم التناف�ص على املقاعد املعرو�سة ويعترب ت�سجيلهم لغيًا.

وباإمكان هوؤلء  الطلبة اإر�صال الوثائق املطلوبة بالطرق التالية:

• ت�سليمها �سخ�سيًا اإىل املركز، مع �سرورة ا�ستالم اإي�سال بذلك من موظف املركز.	

• عن طريق الفاك�ص، مع �سرورة الإحتفاظ باإي�سال الفاك�ص.	

• بالربيد الإلكرتوين، مع �سرورة الإحتفاظ برد املركز الذي يوؤكد ا�ستالمه للوثائق.	

• كما ميكنك اإر�سال الوثائق عرب الربيد العادي، اإل اأنه يجب اأن تاأخذ يف احل�سبان اأن اأي تاأخري قد يت�سبب لك يف فقدان فر�سة النظر يف طلبك.	

خدمة الر�سائل الق�سرية خدمة م�ساعدة ، وال يتحمل املركز م�سوؤولية عدم ا�ستالم الطالب اأي ر�سالة.اإذ عليه 

الولوج يف املوقع االإلكرتوين للمركز واالإطالع على اأية م�ستجدات.
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اخلطوات التي يجب اإتباعها يف مرحلة تعديل الرغبات )بعد ظهور نتائج  اإمتحانات دبلوم التعليم العام(

) �صكل “5” (
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• بعد ا�ستالم الرتتيب النهائي للخيارات ح�سب الأف�سلية يتم عر�ص املقاعد الدرا�سية عليك ح�سب ترتيب الإ�ستحقاق )اأي اأن كل متقدم من املتقدمني امل�ستحقني �سوف يح�سل على عر�ص 	

واحد مبقعد درا�سي واحد، وهذا املقعد �سيكون بناء على اأعلى رغبة يكون الطالب م�ستحقًا لها اإعتمادًا على نتائج الإمتحانات و�سروط املوؤ�س�سة املتقدم اإليها كل طالب(، واملقاعد املتوفرة 

بكل برنامج.

• يتلق���ى كل طال���ب مقبول يف برنامج ما- يحتفظ مركز القبول املوحد برقم هاتفه النقال- ر�س���الة ن�س���ية يف اليوم الذي تعلن فيه 	

النتائج يو�س���ح له فيها ا�س���م امل�س���تخدم )رقم البطاقة املدنية( ورمز الربنامج املقبول فيه.  علماً باأن خدمة الر�صائل الق�صرية 

خدمـــة م�صاعـــدة، ول يتحمـــل املركـــز م�صوؤولية عدم ا�صتـــالم الطالب لهذه الر�صالة. اإذ عليه الول���وج يف املوقع الإلكرتوين ملركز 

القبول املوحد و م�ساهدة العر�ص يف نظام القبول الإلكرتوين.

• �سيتم اإعطاوؤك فرتة حمددة لقبولك العر�ص للربنامج )التخ�س�ص( املقدم لك وعليك الرد بالقبول اأو الرف�ص قبل انتهاء الفرتة 	

املحددة لذلك، ويف حالة حلول ال�س���اعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت ال�س���لطنة من اآخر يوم حمدد لذلك ومل ي�س���تلم املركز ردك، 

ف�سوف تفقد حقك يف احل�سول على املقعد الدرا�سي وُيعطى لطالب اآخر يكون م�ستحقًا له ، ول يحق لك املطالبة به بعد ذلك.

• يف حالة عدم تاأكيدك لقبول الربنامج )التخ�س�ص( املعرو�ص عليك يف الفرتة املحددة، �سي�سحب منك تلقائيًا و�سيتم عر�سه على 	

متقدم اآخر تنطبق عليه �سروط الإلتحاق ويليك يف الرتتيب بقائمة الإنتظار لنف�ص الربنامج.

• تاأك���د من املواعيد املحددة لإ�س���تكمال اإجراءات الت�س���جيل وتقدمي الأوراق الثبوتية باملوؤ�س�س���ة التعليمية الت���ي ُقبلت بها. حيث اأن 	

تاأخرك عن املوعد املحدد �سيحرمك من املقعد الدرا�سي و�سيعاد توزيعه لطالب اآخر م�ستحق له.

• عند اإ�ستكمالك كافة اإجراءات القبول باملوؤ�س�سة املقبول بها، �سرت�سل لك ر�سالة ق�سرية تفيد ذلك ، وعليك عدم مغادرة املوؤ�س�سة 	

اإل بعد اإ�ستالم تلك الر�سالة.

• اإذا قـــام الطالـــب بت�صليـــم اأوراقـــه للموؤ�ص�صة يف الفرتة املحددة لذلك ومل تقم املوؤ�ص�صة باإ�صتكمـــال اإجراءات ت�صجيله اإلكرتونياً مت�صببة يف اإ�صقاط حقه يف املقعد املعرو�ص عليه، تتحمل 	

املوؤ�ص�صة يف هذه احلالة تكاليف درا�صة الطالب ح�صب مميزات املنحة اأو البعثة الدرا�صية.

• وميكن للطالب اأن يتعرف على و�صعه يف نظام القبول الإملرتوين من خالل الولوج اإىل و�صلة »تقرير فرز برامج الطالب « ، كما هو مو�صح يف ال�صكل )6(.	

ثالثًا: مرحلة ظهور النتائج )الفرز الأول(
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) �صكل »6« تقرير فرز برامج الطالب(

نوع الربنامج الذي تقدمت اإليه .. 1

رقم ترتيب الربنامج يف قائمة اإختياراتك.. 2

رقم الفرز )1 اأو 2(.. 3

رمز الربنامج الذي قمت باإختياره.. 4

اإ�سم الربنامج الدرا�سي .. 5

اإ�سم موؤ�س�سة التعليم العايل التي يَدر�ص بها الربنامج الدرا�سي.. 6

و�سف الربنامج.. 7

موؤهل )م�ستويف ل�سروط التقدم للربنامج اأم ل(.. 8

معدلك التناف�سي يف ذلك الربنامج.. 9

املعدل التناف�سي لآخر طالب اأو طالبة مت قبولهم لكل برنامج.. 10

رقمك يف قائمة الإنتظار )اإن وجد(.. 11
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اخلطوات التي يجب اإتباعها عند ظهور النتائج

) �صكل “7” (
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تو�سيح اآلية فرز برامج املقابالت

) �صكل “8” (
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  اإعتماد العر�ص واإ�ستكمال اإجراءات الت�سجيل 

اإذا رغبت يف قبول العر�ص فعليك اإتباع اإحدى الطريقتني الآتيتني:

الدخول اإىل املوقع الإلكرتوين للمركز www.heac.gov.om ثم اإىل نظام القبول الإلكرتوين لتاأكيد قبولك للعر�ص.( 1

اإر�سل ر�سالة ن�سية )SMS( من هاتفك النقال اإىل الرقم )90190( بكتابة احلرف )A( وبجواره رقمك ال�سري مبركز القبول املوحد. و�سوف ت�ستلم بعد ذلك ر�سالة ن�سية اأخرى ( 2

توؤكد َتلّقي القبول الذي اأر�سلته ب�سكل �سحيح وتن�ص على: “ لقد قمت باإعتماد العر�ص بنجاح”. واإذا مل تتلق ر�صالة لتاأكيد العر�ص من املركز خالل ن�صف �صاعة فعليك الدخول 

اإىل نظام القبول الإلكرتوين والتاأكد من قبول العر�ص.

مالحظات: 

اإذا مل تقم بقبول العر�ص يف الفرتة املحددة �سوف تفقد فر�سة الإلتحاق بالربنامج املعرو�ص عليك. ( 1

اإذا كنت من طلبة ال�سمان الإجتماعي وح�سلت على بعثة داخلية كاملة، يجب عليك و�سع رقم احل�ساب البنكي اخلا�ص بك يف و�سلة البيانات ال�سخ�سية يف نظام القبول الإلكرتوين.( 2

عزيزي الطالب : انتبه لالأمور التالية:

• �س���وف يعر�ص عليك مقعد يف الربنامج الدرا�س���ي الذي ميثل اأعلى اأف�س���لية تكون م�ستحقًا لها �سمن خياراتك، لهذا ال�سبب رتب خياراتك ح�سب الأف�سلية من الربامج الدرا�سية التي 	

ترغب فيها بدقة.

• عندم���ا يعر����ص علي���ك مقعد يف اأحد الربامج املدرجة �س���من اأف�س���لياتك يتم ا�س���تبعاد خياراتك من الربامج الدرا�س���ية الأدنى مرتب���ًة بقائمة الربامج املختارة م���ن ِقبلك من حيث 	

اأف�سلياتك. واملثال اأدناه يو�سح ذلك:

ا �ستدعاوؤك لإجراء اإمتحان اأو مقابلة يف برنامج ما ل يعني قبولك يف ذلك الربنامج اأو ح�سولك عليه، واإمنا هو تر�سيح لإجراء املقابلة اأو الإمتحان، ويف حالة جناحك يف الإمتحان واإجتيازك 

املقابلة فاإن  قبولك يف الربنامج يعتمد على عن�سرين:

نتيجة املقابلة اأو الإختبار.( 1

عدد املقاعد املتوفرة.( 2

ترتيبك يف قائمة الإ�ستحقاق للربنامج. ( 3

الربامج التي تتطلب مقابالت �سخ�سية واختبارات قبول



31

• اإذا توفرت مقاعد �ساغرة، ميكن اأن يعر�ص عليك برنامج اأعلى مرتبة �سمن ترتيب اأف�سلياتك ومن املهم اأي�سًا اأن تدرك اأنه رمبا لن تتاأهل مطلقًا لرغبة اأعلى ولذلك يجب اأن تنظر 	

اإىل اأي عر�ص يقدم لك باعتباره الفر�سة الأخرية التي ميكن اأن حت�سل عليها. 

•  اإذا مل تتعامل مع اأي عر�ص للقبول بال�س���كل ال�س���ليم ويف الوقت املحدد فاإنك قد تفقد فر�س���تك. لذلك نو�س���يك ب�س���رورة متابعة الإعالنات واآخر امل�س���تجدات على املوقع الإلكرتوين 	

للمركز خالل �سهري يوليو واأغ�سط�ص من العام احلايل لأن هذه هي الفرتة التي يتم فيها اإ�سدار عرو�ص املقاعد الدرا�سية.

• ل يعد ال�سفر �سببًا يف عدم القيام باأي اإجراء يف الوقت املحدد له. كما اأن الر�سائل الن�سية الق�سرية  من النظام ل ت�سل خارج ال�سلطنة لأن رقم الهاتف النقال املخزن بالنظام “ رقم حملي” .	

• عنـــد دخـــول طلبـــة الـــدور الثاين، والطلبة املتاأخرة نتائجهم من حملة املوؤهالت الدولية وال�صهادات الأخـــرى يف املناف�صة، فال �صك اأن ترتيب الطلبة ال�صابقني يف قائمة الإنتظار 	

قد يتغري ح�صب نتائج هوؤلء الطلبة.

• يف حالة ا�س���تالمك لأكرث من عر�ص يف مراحل الفرز املختلفة )ب�س���بب عدم رغبة متقدمني اآخرين قبول عر�ص ما( يجوز لك قبول كل عر�ص منها تباعًا، اإل اأن قبول اأي عر�ص يلغي 	

فورًا وتلقائيًا ما ي�سبقه من حالت قبول بحيث ل يتبقى لك يف النهاية �سوى اآخر عر�ص قبلته. 

• ينتهي �س���ريان العر�ص اإذا مل ي�س���تلم املركز تاأكيدك لقبول العر�ص خالل الفرتة املحددة، ومل ت�س���تكمل اإجراءات الت�سجيل يف املوؤ�س�سة املقبول بها، وبذلك تكون قد تخليت عن املقعد 	

املعرو�ص عليك، وعندها �سيتم عر�سه على املتقدم التايل املت�سدر لقائمة الإنتظار.

• يجوز للمركز -بعد نتائج الفرز الثاين –درا�س���ة الطلبات التي ترد اإليه ب�س���اأن اإ�س���تعادة املقاعد الدرا�س���ية التي �س���حبت من املتقدم ب�س���بب عدم اإعتماده العر�ص، اأو عدم اإ�س���تكمال 	

اإجراءات الت�سجيل باملوؤ�س�سة يف الفرتات املحددة لذلك؛ ودرا�سة هذه الطلبات تتم اإذا توفرت كل احلالت التالية جمتمعة :

َتوُفر مقاعد �ساغرة يف ذلك الربنامج.. 1

) �صكل “9” (
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عدم موافقة املوؤ�س�سة على حتويل املقاعد ال�ساغرة يف ذلك الربنامج لربنامج درا�سي اآخر.  . 2

ل يوجد طلبة يف »قائمة اإنتظار« ذلك الربنامج، اأو »توجد قائمة اإنتظار« اإل اأن املوؤ�س�سة اإرتاأت قبول الطلبة املتقدمني بطلبات اإ�سرتجاع مقاعد.. 3

اأن ل يكون الطالب مقيدًا باأي موؤ�س�سة تعليم عال حكومية اأو خا�سة. . 4

وثائق وم�ستندات

ومن �سمن الوثائق  وامل�ستندات التي يف�سل ا�سطحابها عند مراجعة املوؤ�س�سة التعليمية لإ�ستكمال اإجراءات الت�سجيل هي: 

�سهادة دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله .. 1

 ن�سخه من البطاقة املدنية اأو جواز ال�سفر.. 2

�سور �سخ�سية حديثة.. 3

الطلبة الذين �سيقبلون يف بعثات الدخل املحدود عليهم تقدمي �سهادة تثبت اأنهم من ذوي الدخل املحدود.. 4

بالإ�سافة اىل اأية اأوراق ثبوتية اأخرى قد تطلبها املوؤ�س�سة.

ت�صلم الوثائق التي توؤكد حالة الطالب الإجتماعية »ذوي الدخل املحدود« للموؤ�ص�صة املقبول بها الطالب ولي�ص ملركز القبول املوحد.

مالحظة : املركز غري معني باإ�ستالم اأي وثيقة كتابية تطلبها موؤ�س�سات التعليم العايل ، مثل الوثائق املذكورة اأعاله.

رابعًا: مرحلة املقاعد ال�ساغرة واجلديدة )الفرز الثاين(

  بع���د تق���دمي العرو�ص لكل املتقدمني امل�س���توفني ملتطلبات الإلتحاق لربنامج معني، قد تبقى بع�ص املقاعد �س���اغرة ب�س���بب خلوها من املتقدمني اأو عدم قب���ول بع�ص املتقدمني لعرو�ص املقاعد 

املقدم���ة له���م،اأو ق���د تظهر برامج جديدة لحقًا. ويف هذه احلالة �س���وف يتم الإعالن عن ال�س���واغر على املوقع الإلكرتوين للمركز www.heac.gov.om والتنويه عنها بالر�س���ائل الن�س���ية 

الق�سرية، لتكون هذه املقاعد متاحة جلميع الطلبة للتقدم لها. 

يجوز لك اأن تتقدم للمقاعد ال�ساغرة اإذا قمت بالت�سجيل �سابقا بنظام القبول الإلكرتوين اأو مل تقم بذلك.

وذلك بالتقدم مبا�سرة من خالل نظام القبول مبوقع مركز القبول املوحد الإلكرتوين. 

• اإذا كنت من الطلبة الذين �صبق لهم الت�صجيل بنظام القبول ، فاتبع الإجراءات التالية:	

لتعديل اإختياراتك ميكنك اإ�سافة الربامج التي ترغب يف الت�سجيل بها اإىل اإختيارات الفرز الأول، اإذ اأن نظام القبول الإلكرتوين م�سمم بحيث ميكن زيادة عدد الإختيارات يف . 1

هذه املرحلة ) مرحلة الفرز الثاين ( اإىل اأكرث من )40( اإختيارًا.  

اخرت من الربامج ال�ساغرة واجلديدة التي تكون م�ستوفيا ل�سروط ومتطلبات الإلتحاق بها. علمًا باأن النظام لن ي�سمح لك باإعادة ترتيب خياراتك ال�سابقة.. 2
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لإدخال الربامج التي اخرتتها من ال�سواغر، يجب عليك �سغط زر اإدراج يف املكان الذي ترغب اإدراج الربنامج فيه ح�سب ترتيب الإختيار.. 3

اإحفظ الربامج بال�سغط على زر )حفظ(.. 4

تاأكد من عدم ظهور اأي رمز برنامج باللون الأحمر، واإل فيجب التنبه للخطاأ واإ�سالحه، لأن النظام لن يتمكن من حفظ التعديالت التي قمت بها يف حالة اإنك مل تقم بحذفه.. 5

قم بطباعة �سفحة خياراتك.. 6

و�سورة ال�سا�سة اأدناه تو�سح ذلك: 

) �صكل “10” (

• اإذا كنت من الطلبة الذين مل ي�صبق لهم الت�صجيل بنظام القبول ، فاتبع الإجراءات التالية:	

قم بالت�سجيل بنظام القبول املوحد ) يرجى الرجوع لل�سفحة رقم )14((.. 1

اخرت الربامج التي ترغب بدرا�ستها من الربامج ال�ساغرة املعلن عنها، وقم بو�سعها مرتبة ح�سب الأف�سلية لديك يف القائمة املحددة.. 2
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خام�سًا: مرحلة ظهور النتائج )الفرز الثاين(

) �صكل “11” (
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الطالب الذي يح�س���ل على عر�ص جديد يف الفرز الثاين مبوؤ�س�س���ة اأخرى غري التي ُقبل بها �س���ابقًا، عليه �س���حب اأوراقه من املوؤ�س�س���ة الأوىل اأوًل ، ومن ثم اإ�س���تكمال اإجراءات . 1

ت�سجيله باملوؤ�س�سة الثانية.

الطالب الذي ح�س���ل على عر�ص جديد يف الفرز الثاين يف نف�ص املوؤ�س�س���ة املقبول بها �س���ابقًا، عليه التوجه اإىل ق�سم القبول والت�س���جيل بذات املوؤ�س�سة واإبالغهم بح�سوله على . 2

عر�ص جديد.

يجوز للمركز بعد الإنتهاء من الفرز الثاين تعبئة املقاعد ال�ساغرة »ان وجدت« من قوائم الإنتظار للطلبة غري احلا�سلني على قبول.. 3

يف حال وجود برامج جديدة اأو مقاعد �ساغرة بعد الإنتهاء من فرتات الفرز، يجوز للمركز –وبدون اإعالن-التوا�سل مع الطالب املوؤهل الذي مل يلتحق باأي موؤ�س�سة تعليم عال . 4

وتنطبق عليه ال�سروط املطلوبة للربنامج، وفق اأعلى املعدلت التناف�سية لعر�ص الربنامج عليه.

الطالب الذي يرغب يف النتقال من موؤ�س�سة تعليم عال ملوؤ�س�سة تعليم عال اأخرى ، اأو الإنتقال من تخ�س�ص لتخ�س�ص اآخر بعد اإنهائه الف�سل الدرا�سي الأول ، فعليه التوا�سل . 5

مع املوؤ�س�سة - الراغب يف الإنتقال اإليها - مبا�سرة وفق الأنظمة املتبعة لديهم دون الرجوع اإىل املركز بهذا اخل�سو�ص.

مالحظات

اإذا مل تقم بقبول العر�س وا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل  يف الفرتة املحددة �سوف تفقد فر�سة 

 االإلتحاق بالربنامج املعرو�س عليك. 
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الربامج الدرا�صية و�صروط الإلتحاق بها

      القــــــ�صم الأول:

برامج موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية 

للعام الأكادميي  2015/2014

تعترب قوائم الربامج بهذا الدليل �سحيحة حتى حلظة طباعته. و�سوف يقوم مركز القبول املوحد بتعميم اأية اإ�سافات اأو اإلغاءات اأو تغيريات اأخرى لحقة قد تطراأ على هذه القوائم 

يف الوقت املنا�سب. كما اأن اأية تغيريات بقوائم الربامج �سوف يعلن عنها يف حينها على املوقع الإلكرتوين ملركز القبول املوحد. 
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تنق�سم البعثات  اخلارجية اىل ق�سمني  وهي بعثات خارجية ) اأ، ب(:

البعثة الدرا�سية: ويق�سد بها الفر�سة الدرا�سية التي تقدمها احلكومة ممثلة يف وزارة التعليم العايل اأو من اإحدى اجلهات احلكومية الأخرى اأو �سبه احلكومية اأو اخلا�سة لأحد الطلبة 

العمانيني للدرا�سة اجلامعية يف اخلارج للح�سول على موؤهل جامعي يف تخ�س�ص حمدد وموؤ�س�سة حمددة.

•  تتكفل اجلهة املمولة بنفقات الطالب الدرا�س���ية واملعي�س���ية والعالج وتذاكر ال�س���فر املن�س���و�ص عليها يف قانون البعثات، وتتكفل وزارة التعليم العايل بالإ�سراف الكامل واملبا�سر على 	

درا�س���ة الطالب، ويكون الطالب وويل اأمره ملزمني قانونيًا بالت�س���امن جتاه الإنفاق ح�سب �سرط عقد البعثة الدرا�سية الذي �سيوقعانه بعد احل�سول على البعثة مبا�سرة وفقًا لقانون 

البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية. 

•  كما قد يتطلب الإلتحاق ببع�ص التخ�س�سات اخل�سوع للمقابلة ال�سخ�سية، اأو القيام بفحو�سات طبية، اأو اإحلاق الطالب بربنامج تاأ�سي�سي داخل ال�سلطنة.	

وتنق�سم املنح اخلارجية اإىل منح كاملة ومنح جزئية مقدمة من الدول ال�سقيقة ، وتفا�سليها كالتايل :

املنحة الدرا�س���ية: ويق�س���د بها الفر�س���ة الدرا�سية التي تقدمها اإحدى الدول ال�سقيقة  للطالب العماين احلا�سل على دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله عن طريق وزارة التعليم العايل  - 

ملوا�سلة درا�سته اجلامعية يف اإحدى جامعات تلك الدول للح�سول على املوؤهل اجلامعي يف التخ�س�ص املحدد، وذلك وفق ال�سروط املعلنة. وهناك نوعان من املنح الدرا�سية:-

املنحة الكاملة: وهي تلك التي تتكفل فيها الدولة  اأو املوؤ�س�سة املانحة بتحمل جميع ر�سوم الدرا�سة وتكاليف املعي�سة وال�سفر والعالج طوال فرتة درا�سة الطالب. وقد حتدد كما يلي: - 

• بع�ص هذه اجلهات تتحمل امل�ساريف املتعلقة بدرا�سة الطالب كافة من ر�سوم درا�سية اأو تكاليف املعي�سة اأو ال�سكن اأو تذاكر ال�سفر وغريها.	

• قد ت�سرتط بع�ص اجلهات اأن على الطالب اختيار الكلية فقط اأما عن التخ�س�ص فتحدده اجلامعة بعد ذلك. كما قد ت�سرتط للقبول اجتياز اإختبارات اأو مقابالت اأو ما �سابه ذلك.	

• بع�ص هذه املنح قد يكون للح�سول على درجة الدبلوم فقط.	

املنحة اجلزئية: وهي التي تتكفل اجلهة املانحة بتحمل الر�سوم الدرا�سية فقط، اأو الر�سوم الدرا�سية وجزء من تكاليف املعي�سة، وتكون كالتايل:- 

• اإما اأن تتحمل اجلهة املانحة الر�سوم الدرا�سية فقط ويتحمل ويل اأمر الطالب باقي التكاليف.  	

• اأو اأن تتحمل اجلهة املانحة تكاليف ال�سكن والإعا�سة واملوا�سالت بالإ�سافة اىل تكاليف الر�سوم الدرا�سية، ويبقى على ويل الأمر حتمل تكاليف ال�سفر والكتب وم�سروف اجليب 	

وما �سابه ذلك ، ويف كل احلالت يتم تو�سيح ذلك يف املعلومات الإ�سافية يف دليل الطالب .

واإنطالقا من حر�ص الوزارة على ت�سهيل عملية اختيار الربامج املطروحة، فقد مت تق�سيمها اإىل جمموعات خمتلفة، حيث تتكون كل جمموعة من عدة تخ�س�سات فرعية / دقيقة. 

فعلى �سبيل املثال، فاإن برنامج )املعمار والت�سميم( تندرج حتته )ح�سب مقر الدرا�سة( تخ�س�سات دقيقة مثل املعمار وتخطيط املدن والت�سميم الداخلي ومعمار املناظر الطبيعية. 

ويقوم الطالب باختيار الربنامج الرئي�سي املندرج حتت الرمز، من خالل النظام الإلكرتوين ملركز القبول املوحد. وعندما يتم قبول الطالب يف اأحد هذه الربامج والتي متثلها الرموز، 

فاإنه يختار تخ�س�سه من بني الربامج الدقيقة املطروحة �سمن كل رمز، وذلك من خالل البعثات اخلارجية، وبالتن�سيق مع مركز القبول املوحد، علما باأنه نظرا ملحدودية املقاعد يف 

بع�ص التخ�س�سات الفرعية/الدقيقة، فاإن الت�سكني عليها يتم بناء على معدل الطالب التناف�سي. كما اأن اختيار التخ�س�ص الفرعي/الدقيق يعتمد على مدى توافره يف بلد الدرا�سة 

واملوؤ�س�سة التعليمية املبتعث لها الطالب، ويف حالة عدم توفره يف مقر الدرا�صة، فاإن الطالب ملزم بدرا�صة اأحد الربامج املندرجة حتت نف�ص الرمز، علما باأن م�سميات التخ�س�سات 

اأوًل: البعثات واملنح اخلارجية
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قد تختلف من موؤ�س�سة تعليمية اإىل اأخرى.

وقد تتوافر يف بع�ص جهات البتعاث تخ�س�سات اأخرى تندرج �سمن املجموعات واملجالت امل�سار اإليها يف هذا الدليل والتي من املمكن اأن يتم اإ�سافتها يف الدليل لحقا، علمًا باأن 

بع�ص موؤ�س�سات التعليم العايل تطرح برامج مزدوجة )مركبة( مثل القانون وعلم اجلرمية اأو علم اجلرمية والقانون اأو علم اجلرمية مع علوم الطب ال�سرعي اأو القانون مع التجارة. 

ويف اأغلب الأحيان، فاإن هذه الربامج املزدوجة تتوازن بني التخ�س�سني فيما يتعلق باملواد الدرا�سية، اإل اأن يف بع�ص اجلامعات، تتكون هذه الربامج املزدوجة من اجلزاأين، اأحدهما 

رئي�سي يح�سل على تركيز اأكرث، والآخر فرعي ُيعرف الطالب باأ�سا�سيات املجال املطروح، و�سيتم اختيار وطرح مثل هذه الربامج من قبل وزارة التعليم العايل. 

 externalscholarships@mohe.gov.om :وملزيد من ال�ستف�سارات حول الربامج املطروحة، يرجى التوا�سل مع الوزارة من خالل العنوان التايل

وهنا نود التاأكيد على بع�ص النقاط املهمة حول طبيعة البعثات التي تطرحها دائرة البعثات اخلارجية:

اأوًل: ت�ستند ال�سروط اخلا�سة بالتناف�ص على الربامج املطروحة على املحورين التاليني: اأوًل: احلد الأدنى من املعدل العام للتقدم للربنامج، وثانيًا: احلد الأدنى من الدرجة املطلوبة يف 

املواد اخلا�سة بالتخ�س�ص املطروح. ومت اعتماد هذه ال�سروط بناء على متطلبات القبول يف اجلامعات املقرتحة، وكذلك على معايري التناف�ص املتعلقة بوزارة التعليم العايل، علما باأن 

بع�ص اجلامعات قد ت�سع �سروطا اإ�سافية اأخرى لإمكانية القبول فيها.

ثانيًا: انطالقا من �سعي الوزارة للقيام باختيار الطلبة الذين يتمتعون ب�سجل اأكادميي متميز وخلفيات درا�سية متنوعة ويحظون مبعرفة جيدة عن املجتمع العماين وعاداته وتقاليده الأ�سيلة 

للدرا�سة يف اجلامعات البحثية، فاإنه متت اإ�سافة مادة الدرا�سات الجتماعية اإىل املواد املطلوبة للتناف�ص على البعثات املندرجة �سمن فئة )اأ(.

التاأ�سي�سية اخلا�سة  ال�سنة  اإىل  اللغة الإجنليزية(، وذلك قبل ولوجه  اللغة الإجنليزية لفرتة معينة )بناء على م�ستواه يف  اإىل درا�سة  للدرا�سة يف اخلارج قد يحتاج  اإن املر�سح  ثالثًا: 

من  بالربنامج املر�سح له. كما اأن القبول يف التخ�س�ص املقرتح مرهون باجتياز الطالب للربنامج التاأ�سي�سي، لذا ُين�سح الطلبة الراغبني يف املناف�سة على البعثات املطروحة يف كل 

نيوزيلندا واأ�صرتاليا واململكة املتحدة وهولندا ومالطا وبولندا بتقدمي اختبار اإجادة اللغة الإجنليزية )الآيلت�ص اأو التوفل( قبل تقدميهم لختبارات الف�سل الثاين لدبلوم التعليم العام، 

وذلك لغر�ص ت�سهيل وت�سريع اإجراءات القبول والت�سجيل. علما باأن وزارة التعليم العايل �ستتحمل تكلفة تقدمي هذا الختبار ملرة واحدة فقط، بعد تقدمي اي�سال اأ�سلي يفيد اإجراء هذا 

الختبار، وذلك يف حال ح�سول الطالب على مقعد درا�سي يف اإحدى هذه الدول �سالفة الذكر.

واجلدير بالذكر باأن قبول الطالب يف برنامج الطب الب�سري وطب الأ�سنان وبرامج �سحية اأخرى عن طريق املناف�سة من خالل النظام الإلكرتوين ملركز القبول املوحد وفقا مل�ستواه 

الدرا�سي ُيعترب قبول مبدئيا فقط، لذا القبول النهائي للطالب يف هذه الربامج يعتمد على اجتيازه ملتطلبات اإ�سافية، اي اجتياز املقابلة اأو الختبارات املقررة التي جتريها املوؤ�س�سة 

التعليمية املعنية. كما اأن حتقيق النتيجة املطلوبة يف ال�سنة التاأ�سي�سية ُيعد اأمرًا �سروريا للقبول يف الربامج �سالفة الذكر، ويف حال عدم متكن الطالب من اجتياز ال�سنة التح�سريية، 

فاإنه ُيعر�ص عليه اأحد التخ�س�سات املرتبطة باملجالت ال�سحية كالعلوم ال�سحية اأو علوم الأحياء الطبية، اأو تخ�س�سات م�سابهة اأخرى والتي يتم طرحها بنف�ص الدولة التي يدر�ص 

بها الطالب، وذلك وفقا للدرجة املطلوبة لاللتحاق يف اأحد هذه الربامج. وبالتايل، فاإن وزارة التعليم العايل ل ميكنها اأن ت�سمن القبول النهائي للطالب، اأي مبعنى اأن ت�سمن له مقعدا 

يف هذه الربامج خ�سو�سا الطب وطب الأ�سنان والطب البيطري، لأنها جمالت تناف�سية للغاية، ويعتمد القبول فيها على جهود الطالب واإمكانياته الأكادميية والعملية.

رابعًا: تختلف املناهج واملقررات الدرا�سية تبعا للتخ�س�ص، وقد ي�ستدعي القبول يف برنامج الهند�سة املعمارية واملعمار والت�سميم اجلرافيكي ا�ستيفاء متطلبات و�سروط اإ�سافية، مثل 

املقابلة و/اأوالختبار واجتياز القدرات الفنية قبل/بعد بدء الدرا�سة، وذلك ح�سب نظام املوؤ�س�سة التعليمية. علما باأن بع�ص موؤ�س�سات التعليم العايل يف الوجهات الدرا�سية املحددة 

ت�ستخدم م�سميات خمتلفة لذات الربنامج.
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اأو التخ�س�ص اأو املوؤ�س�سة التعليمية التي حتددها الوزارة )بالتن�سيق مع امللحقيات الثقافية( يف جميع البعثات. ويف حال عدم متكن  خام�سًا: ل ُي�سمح للطالب بتغيري مقر الدرا�سة 

الطالب من ال�ستمرار يف الدرا�سة مبقر الدرا�سة املر�سح له، فاإن البديل الوحيد املتوفر وبعد موافقة اللجنة املخت�صة  هو حتويل درا�صته اإىل اإحدى املوؤ�ص�صات التعليمية اخلا�صة 

بال�صلطنة، وذلك دون الإخالل باأية قرارات اأو اإجراءات اأخرى قد تتخذها الوزارة بناء على املعطيات املحيطة بكل حالة.

�ساد�سًا: تغطي البعثة الر�سوم الدرا�سية، وتكاليف التاأمني ال�سحي، ور�سوم التاأ�سرية، وخم�س�سات �سهرية وتذكرة �سفر �سنوية، والبدلت املن�سو�ص عليها يف قانون البعثات. والطالب الذي 

يوؤجل درا�سته ملدة ف�سل درا�سي واحد اأو اأكرث، اأو ل يقوم بالت�سجيل يف املقررات الدرا�سية، ل يحق له احل�صول على املخ�ص�صات والبدلت، اإل اإذا ق�ست جلنة البعثات بخالف ذلك.

�سابعًا: احلد الأق�سى لدرا�سة اللغة الإجنليزية هو عام واحد، ويف حالة عدم متكن الطالب من النتهاء من برنامج اللغة الإجنليزية يف الفرتة املحددة لالإلتحاق بالربنامج الأكادميي للتخ�س�ص 

املر�سح له اأو ال�سنة التاأ�سي�سية للتخ�س�ص ح�سب نظام كل دولة /جامعة  فاإن الأمر �سُيعر�ص على جلنة البعثات لتخاذ القرار املنا�سب بناء على الظروف واملعطيات املحيطة باملو�سوع.

ثامنًا: ينبغي على الطالب النتهاء من درا�سة متطلبات التخرج خالل الفرتة املحددة يف اإ�سعار القبول املقدم من اجلامعة، ويف حال عدم متكن الطالب من ذلك، فاإن الأمر �سُيعر�ص 

على جلنة البعثات لتخاذ القرار املنا�سب بناء على الظروف واملعطيات املحيطة باملو�سوع، علما باأن القرار املتخذ قد يت�سمن قطع البعثة اأو النتقال اإىل الداخل. 

	.قرارك ي�سنع م�ستقبلك: حدد خياراتك بناء على ميولك وقدراتك

مما ل�سك فيه اأن اختيار الربنامج الذي يرغب الطالب بدرا�سته من بني العديد من اخليارات واملجالت املتاحة يحتاج اإىل الدرا�سة من جميع اجلوانب، حيث من الأهمية مبكان اأن 

يقوم الطالب برتتيب رغباته بناء على اهتماماته ال�سخ�سية ومواهبه العلمية والعملية وتطلعاته وطموحاته امل�ستقبلية، واأن ت�ستند خياراته على الطالع والتفكري. ولغر�ص ت�سهيل الأمر 

على الطالب وتعميق معرفته بالربامج املطروحة، فاإنه قد مت اإدراج التو�صيفات لأغلبية الربامج املطروحة على املوقع الإلكرتوين ملركز القبول املوحد، وذلك لإعطاء الطالب فكرة 

عامة عن حمتوى وطبيعة هذه الربامج. وُين�سح الطالب اأن يقوم بقراءة هذه التو�سيفات قبل القيام باختيار الربامج التي يرغب بدرا�ستها.

الدرا�سة خارج ال�سلطنة على نفقة الطالب اخلا�سه: ½

يف حالة رغبة الطالب بالدرا�سة خارج ال�سلطنة على نفقته اخلا�سة فاإنه من ال�سروري اأوًل اأن يتوا�سل مع دائرة البعثات اخلارجية باملديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العايل للتعرف على 

الربامج واملوؤ�س�سات التعليمية املعرتف بها من ِقبل اجلهات املعنية بال�سلطنة وذلك تالفيًا ل�سياع اجلهد واملال والوقت على الطالب ليتمكن من موا�سلة درا�سته اجلامعية بها. 

www.mohe.gov.om .  وعليه اأن يقوم بالت�سجيل يف نظام البعثات من خالل الو�سلة اخلا�سة خلدمات الطلبة ) الدار�سني على نفقتهم اخلا�سة( باملوقع الإلكرتوين لوزارة التعليم العايل

مالحظات:

من الأف�سل اأن يكون الطالب حا�ساًل على الأيلت�ص )IELTS(، وخا�سة الذي يرغب يف التناف�ص على برامج البعثات اخلارجية.- 

ملزيد من املعلومات يجب التوا�سل مع املديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العايل.- 

يحتوي موقع املركز الإلكرتوين على و�سف  برامج البعثات اخلارجية ح�سبما ورد من املديرية العامة للبعثات.- 
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معلومات اإ�سافية عن الربنامجح�سم التعادلطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

SE001
تخ�ش�ص الطب الب�شري

بلد الدرا�شة: ايرلندا

امل�ؤ�ش�شة التعليمية: الكلية امللكية للجراحني 

)RCSI( يف ايرلندا

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن ) %90(.	 

الكيمياء ) 90 %(.	 

االأحياء ) 90 % (.	 

الريا�شيات البحتة )85 %(.	 

اللغة االجنليزية )80 %(.	 

الدرا�شات االجتماعية )70 %(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

الريا�شيات   + االأح���ي���اء   + )ال��ك��ي��م��ي��اء 

البحتة + اللغة االإجنليزية + الدرا�شات 

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(×40 %.

الكيمياء	 

االأحياء	 

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

يف ح���ال���ة ع�����دم اج���ت���ي���از ال��ط��ال��ب 	 

مل��ت��ط��ل��ب��ات اجل���ام���ع���ة )امل���ق���اب���ل���ة/

االختبارات(، يتم نقله اإىل تخ�ش�ص 

اآخر يف نف�ص بلد الدرا�شة.

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

م��ال��ط��ا وا���ش��رال��ي��ا ون��ي���زل��ن��دا اأن 

 .IELTS �يق�م الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE002
تخ�ش�ص الطب الب�شري

بلد الدرا�شة: مالطا

امل�ؤ�ش�شة التعليمية:جامعة مالطا

SE003
تخ�ش�ص الطب الب�شري

بلد الدرا�شة: البحرين

امل�ؤ�ش�شة التعليمية: جامعة اخلليج العربي

SE004

تخ�ش�ص الطب الب�شري

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

امل�ؤ�ش�شة التعليمية: جامعة اوكاند

على الطالب اجتياز متطلبات اجلامعة 

واالختبارات واملقابلة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )%90(.	 

الكيمياء )90 %(.	 

االأحياء )90 %(.	 

الريا�شيات البحتة )85 %(.	 

اللغة االجنليزية )80 %(.	 

الدرا�شات االجتماعية )70 %(.	 

SE005

تخ�ش�ص الطب الب�شري

بلد الدرا�شة: ا�شراليا

امل�ؤ�ش�شة التعليمية:جامعة م�نا�ص

على الطالب اجتياز متطلبات اجلامعة 

واالختبارات واملقابلة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )%90(.	 

الكيمياء )%90(.	 

الريا�شيات البحتة )%85(.	 

االأحياء اأو الفيزياء )%85(.	 

اللغة االجنليزية )%80(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

ال�����ري�����ا������ش�����ي�����ات   + )ال������ك������ي������م������ي������اء 

 + ال���ف���ي���زي���اء  اأو  االأح����ي����اء   + ال��ب��ح��ت��ة 

ال����درا�����ش����ات  ال���ل���غ���ة االإجن����ل����ي����زي����ة + 

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× 40 %.

الكيمياء	 

الريا�شيات 	 

البحتة

SE011
تخ�ش�ص طب االأ�شنان

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

امل�ؤ�ش�شة التعليمية: جامعة اوتاج�

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )90%(.	 

الكيمياء )90%(.	 

االأحياء )90%(.	 

الريا�شيات البحتة )85%(.	 

اللغة االجنليزية )80%(.	 

الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

الريا�شيات   + االأح���ي���اء   + )ال��ك��ي��م��ي��اء 

البحتة + اللغة االإجنليزية + الدرا�شات 

االجتماعية(×+%60)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× 40%.

الكيمياء	 

االأحياء	 
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SE021

تخ�ش�ص فح�ص الب�شر

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

امل�ؤ�ش�شة التعليمية: جامعة اوكاند

ع��ل��ى ال��ط��ال��ب اج��ت��ي��از م��ت��ط��ل��ب��ات اجل��ام��ع��ة 

)امل���ق���اب���ل���ة/ االخ����ت����ب����ارات( ح�����ش��ب ن���ظ���ام كل 

م�ؤ�ش�شة تعليمية يف بلد الدرا�شة.

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )09%(.	 

الكيمياء )90%(.	 

االأحياء )90%(.	 

الفيزياء )80%(.	 

اللغة االجنليزية )80%(.	 

الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

ال��ف��ي��زي��اء   + االأح����ي����اء  )ال��ك��ي��م��ي��اء + 

ال���درا����ش���ات   + االإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة   +

االجتماعية(×+%60)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× 40%.

الكيمياء	 

االأحياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  قد  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى

م����اح����ظ����ة: ي�������ش���رط ل���ل���درا����ش���ة 	 

امل���ت���ح���دة وا����ش���رال���ي���ا  امل���م���ل���ك���ة  يف 

وني�زلندا اأن يق�م الطالب باختبار 

.IELTS �ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

ع��ل��ى بعثة 	  م���اح���ظ���ة: احل�������ش����ل 

درا�����ش����ي����ة يف ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ع��ل���م 

ال�����ش��ح��ي��ة ال ي���ع���ن���ي ب����اأن����ه مي��ك��ن 

للطالب تغير تخ�ش�شه الحقاً اإىل 

اأو  االأ�شنان  طب  اأو  الب�شري  الطب 

اأو فح�ص الب�شر،  الطب البيطري 

ب�����ش��ب��ب االإخ����ت����اف يف امل��ت��ط��ل��ب��ات 

امل���ح���ددة م��ن اجلامعة  وال�����ش��روط 

وال�زارة لكل تخ�ش�ص.

SE041

 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية 

)عاج النطق واللغة 	 العاج املهني 	 

التغذية/علم التغذية(

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: عاج النطق واللغة 	العاج 

املهني 	 التغذية/علم التغذية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

 تخ�ش�ص التغذية/ علم التغذية:	 

الريا�شيات البحتة ) %80(.	 

االأحياء  )%80(.	 

الكيمياء )%80(.	 

اللغة االجنليزية )%80(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

ت��خ�����ش�����ش��ات ع���اج ال��ن��ط��ق وال��ل��غ��ة – ال��ع��اج 	 

املهني:

الريا�شيات البحتة )%80(.	 

الكيمياء اأو االأحياء اأو الفيزياء اأو علم النف�ص 	 

.)%80(

اللغة االجنليزية )%80(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

تخ�ش�ص التغذية/ علم التغذية:

م���ع���دل جم���م����ع م�������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

الريا�شيات   + الكيمياء   + )االأح��ي��اء 

ال���ب���ح���ت���ة + ال���ل���غ���ة االإجن����ل����ي����زي����ة + 

 %60 االجتماعية(×  ال���درا����ش���ات 

الدرا�شية(×  امل���اد  جمم�ع  )معدل 

.%40

 – وال��ل��غ��ة  ال��ن��ط��ق  ع���اج  تخ�ش�شات 

العاج املهني:

م���ع���دل جم���م����ع م�������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

ال��ري��ا���ش��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ك��ي��م��ي��اء اأو 

النف�ص  علم  اأو  ال��ف��ي��زي��اء  اأو  االأح��ي��اء 

+ ال���ل���غ���ة االجن���ل���ي���زي���ة +ال����درا�����ش����ات 

×60%+)معدل جمم�ع  االجتماعية 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

االأحياء	 

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية

SE042
 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية

)العاج املهني 	 الدواء و�شحة االإن�شان 	 التغذية(

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات: العاج املهني 	 التغذية

SE043

 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية 

)عاج النطق واللغة 	 العاج املهني 	 

التغذية/علم التغذية(

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: العاج املهني – عاج النطق 

واللغة – التغذية/علم التغذية

اأو 	  الكيمياء 

اأو  االأح���ي���اء 

اأو  الفيزياء 

علم النف�ص

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية SE044

 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية

)العاج املهني – عاج النطق واللغة(

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

 التخ�ش�شات: العاج املهني – 

عاج النطق واللغة
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SE051
تخ�ش�شات العل�م ال�شحية )عاج االأقدام(

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: عاج االأقدام

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

الريا�شيات البحتة )%80(.	 

االأحياء ) %80(.	 

الكيمياء )%80(.	 

اللغة االجنليزية )%80(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال��ب��ح��ت��ة + االأح����ي����اء 

+ ال��ك��ي��م��ي��اء + ال��ل��غ��ة االإجن���ل���ي���زي���ة + 

الدرا�شات االجتماعية( 60%+)معدل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة  

االحياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  قد  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى

م����اح����ظ����ة: ي�������ش���رط ل���ل���درا����ش���ة 	 

امل���ت���ح���دة وا����ش���رال���ي���ا  امل���م���ل���ك���ة  يف 

وني�زلندا اأن يق�م الطالب باختبار 

.IELTS �ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

ع��ل��ى بعثة 	  م���اح���ظ���ة: احل�������ش����ل 

درا�����ش����ي����ة يف ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ع��ل���م 

ال�����ش��ح��ي��ة ال ي���ع���ن���ي ب����اأن����ه مي��ك��ن 

للطالب تغير تخ�ش�شه الحقاً اإىل 

اأو  االأ�شنان  طب  اأو  الب�شري  الطب 

اأو فح�ص الب�شر،  الطب البيطري 

ب�����ش��ب��ب االإخ����ت����اف يف امل��ت��ط��ل��ب��ات 

امل���ح���ددة م��ن اجلامعة  وال�����ش��روط 

وال�زارة لكل تخ�ش�ص.

SE052
تخ�ش�شات العل�م ال�شحية )عاج االأقدام(

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات: عاج االأقدام

SE053

 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية

)عاج االأقدام و/اأو االأطراف اال�شطناعية 

وتق�مي االأع�شاء(

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: االأطراف اال�شطناعية 

وتق�مي االأع�شاء – عاج االأقدام

لتخ�ش�ص االأطراف اال�شطناعية وتق�مي االأع�شاء

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

الريا�شيات البحتة )%80(.	 

الفيزياء اأو الهند�شة )%80(. 	 

اللغة االجنليزية )%80(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

م���ع���دل جم���م����ع م�������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

الريا�شيات   + الهند�شة  اأو  )الفيزياء 

البحتة + اللغة االإجنليزية + الدرا�شات 

ل  معد ( + %6 0 × ) عية جتما ال ا

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

اأو 	  الفيزياء 

الهند�شة

لتخ�ش�ص عاج االأقدام

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

 م������������ادت������������ني م������������ن امل������������������������اد ال������ت������ال������ي������ة  	 

)الريا�شيات البحتة 	 الفيزياء – الكيمياء( 

.)%80(

االأحياء )%80(.	 

اللغة االجنليزية )%80(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)الريا�شيات  من  مادتني   + )االأح��ي��اء 

البحتة 	 الفيزياء 	 الكيمياء ( + اللغة 

االجتماعية(   الدرا�شات   + االجنليزية 

امل�������اد  جم����م�����ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40.

االأحياء	 

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية
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SE061

 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية 

)علم االأع�شاب / الت�ش�ير باالأ�شعة(

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: علم االأع�شاب 	 تكن�ل�جيا 

 العاج باالأ�شعة 	 االأ�شعة الطبية 	

 الت�ش�ير الطبي

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الكيمياء )80%(.	 

االأحياء )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الفيزياء )80%(.	 

اللغة االجنليزية )80%(.	 

الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م���ع���دل جم���م����ع م�������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

الريا�شيات   + االأح��ي��اء   + )الكيمياء 

ال���ل���غ���ة   + ال�����ف�����ي�����زي�����اء   + ال����ب����ح����ت����ة 

االإجتماعية(  +الدرا�شات  االإجنليزية 

امل�������اد  جم����م�����ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40.

الكيمياء	 

 االأحياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  قد  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

م����اح����ظ����ة: ي�������ش���رط ل���ل���درا����ش���ة 	 

امل���ت���ح���دة وا����ش���رال���ي���ا  امل���م���ل���ك���ة  يف 

وني�زلندا اأن يق�م الطالب باختبار 

.IELTS �ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

ع��ل��ى بعثة 	  م���اح���ظ���ة: احل�������ش����ل 

درا�����ش����ي����ة يف ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ع��ل���م 

ال�����ش��ح��ي��ة ال ي���ع���ن���ي ب����اأن����ه مي��ك��ن 

للطالب تغير تخ�ش�شه الحقاً اإىل 

اأو  االأ�شنان  طب  اأو  الب�شري  الطب 

اأو فح�ص الب�شر،  الطب البيطري 

ب�����ش��ب��ب االخ����ت����اف يف امل��ت��ط��ل��ب��ات 

امل���ح���ددة م��ن اجلامعة  وال�����ش��روط 

وال�زارة لكل تخ�ش�ص.

SE062

 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية

)علم االأع�شاب / الفيزياء الطبية(

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات: الفيزياء الطبية 	 علم 

االأع�شاب

SE063

 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية

)علم االأع�شاب / الت�ش�ير باالأ�شعة / 

التقنية الطبية(

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: التقنية الطبية 	 علم 

االأع�شاب 	 الت�ش�ير االإ�شعاعي / الطبي

SE064

 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية

)علم االأع�شاب / الت�ش�ير باالأ�شعة / 

الفيزياء الطبية(

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: الت�ش�ير الطبي / الت�ش�ير 

الت�شخي�شي/ الت�ش�ير االإ�شعاعي 

الت�شخي�شي علم االأع�شاب 	 الفيزياء 

الطبية



املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omتابع البعثات اخلارجية -  املجموعة )اأ( 

44

معلومات اإ�سافية عن الربنامجح�سم التعادلطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

SE071

تخ�ش�شات هند�شة البرول 	 هند�شة 

الطاقة املتجددة / امل�شتدامة

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: هند�شة البرول 	 هند�شة 

الطاقة ) املتجددة(

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

)الريا�شيات البحتة ( )%80(.	 

الكيمياء )%80(.	 

الفيزياء اأو الهند�شة )%80(.	 

اللغة االجنليزية )%75(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

م���ع���دل جم���م����ع م�������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال��ري��ا���ش��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة +ال��ك��ي��م��ي��اء+ 

+ال���ل���غ���ة  ال���ه���ن���د����ش���ة  اأو  ال���ف���ي���زي���اء 

االجتماعية   +الدرا�شات  االجنليزية 

امل�������اد  جم����م�����ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة 

الكيمياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارةالحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  قد  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

م����اح����ظ����ة: ي�������ش���رط ل���ل���درا����ش���ة 	 

امل���ت���ح���دة وا����ش���رال���ي���ا  امل���م���ل���ك���ة  يف 

وني�زلندا اأن يق�م الطالب باختبار 

.IELTS �ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE072

تخ�ش�شات هند�شة البرول 	 هند�شة 

الطاقة املتجددة / امل�شتدامة

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة 

التخ�ش�شات: هند�شة البرول 	 هند�شة 

الطاقة امل�شتدامة / املتجددة

SE073

تخ�ش�شات الهند�شة البرول هند�شة الطاقة 

املتجددة/امل�شتدامة

بلد الدرا�شة: ا�شراليا 

التخ�ش�شات: هند�شة البرول 	 هند�شة 

الطاقة امل�شتدامة / املتجددة

SE081
تخ�ش�شات هند�شة امل�ارد

بلد الدرا�شة: ني�زلندا 

التخ�ش�شات: هند�شة امل�ارد الطبيعية
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SE091
تخ�ش�شات الهند�شة الكيميائية

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: الهند�شة الكيميائية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

)الريا�شيات البحتة ( )%80(.	 

الكيمياء )%80(.	 

اللغة االجنليزية )%75(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

م���ع���دل جم���م����ع م�������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال��ري��ا���ش��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة +ال��ك��ي��م��ي��اء+ 

ال���ل���غ���ة االجن���ل���ي���زي���ة +ال����درا�����ش����ات 

جمم�ع  االجتماعية×60%+)معدل 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة 

الكيمياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  قد  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م����اح����ظ����ة: ي�������ش���رط ل���ل���درا����ش���ة 	 

امل���ت���ح���دة وا����ش���رال���ي���ا  امل���م���ل���ك���ة  يف 

وني�زلندا اأن يق�م الطالب باختبار 

.IELTS �ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE092
تخ�ش�شات الهند�شة الكيميائية

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة 

التخ�ش�شات: الهند�شة الكيميائية

SE093

تخ�ش�شات الهند�شة الكيميائية

بلد الدرا�شة: ا�شراليا 

 التخ�ش�شات: الهند�شة الكيميائية 	

 هند�شة الكيمياء وامل�اد

SE101

تخ�ش�شات الهند�شة املدنية 	 هند�شة البناء 	 

الهند�شة املعمارية

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: هند�شة املعمارية	 الهند�شة 

املدنية 	 هند�شة البناء

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

)الريا�شيات البحتة ( )%80(.	 

الفيزياء )%80(.	 

اللغة االجنليزية )%75(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

اجتياز  يتطلب  قد  املعمارية  الهند�شة  تخ�ش�ص 

الطالب المتحان القدرات الفنية واملقابلة قبل/

بعد بدء الدرا�شة ح�شب نظام امل�ؤ�ش�شة التعليمية .

م���ع���دل جم���م����ع م�������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال��ري��ا���ش��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة +ال��ف��ي��زي��اء+ 

ال���ل���غ���ة االجن���ل���ي���زي���ة +ال����درا�����ش����ات 

جمم�ع  االجتماعية×60%+)معدل 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحته

الفيزياء	 

SE102
تخ�ش�شات الهند�شة املدنية 

بلد الدرا�شة: ني�زلندا 

التخ�ش�شات: التقنية املعمارية 	 الهند�شة املدنية

SE103

تخ�ش�شات الهند�شة املدنية 	هند�شة البناء 	 

الهند�شة املعمارية

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: الهند�شة املعمارية 	 الهند�شة 

املدنية 	 هند�شة البناء 	 الهند�شة االإن�شائية 

	 البنية التحية واملدنية
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SE111

تخ�ش�شات هند�شية اأخرى

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: الهند�شة 	 الهند�شة البيئية 	 

الهند�شة اجلي�ل�جية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

)الريا�شيات البحتة ( )%80(.	 

الفيزياء )%80(.	 

االأحياء اأو الكيمياء اأو الهند�شة )%80(.	 

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(

اللغة االجنليزية )%75(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ف��ي��زي��اء 

الهند�شة  اأو  ال��ك��ي��م��ي��اء  اأو  االأح���ي���اء   +

ال���درا����ش���ات   + االإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة   +

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحته

الفيزياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  قد  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  املتحدة  واململكة  ني�زلندا 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE121

تخ�ش�شات الهند�شة الكهربائية والتقنيات 

ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة 

 التخ�ش�شات : الهند�شة الكهربائية و/ اأو 

االإلكرونية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

)الريا�شيات البحتة ( )%80(.	 

الفيزياء )%80(.	 

اللغة االجنليزية )%75(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ف��ي��زي��اء 

ال���درا����ش���ات   + االإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة   +

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE122

تخ�ش�شات الهند�شة الكهربائية والتقنيات 

ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة:  ني�زلندا

التخ�ش�شات:الهند�شة الكهربائية و/اأو 

االإلكرونية
النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الفيزياء )80%(.	 

اللغة االجنليزية )75%(.	 

الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ف��ي��زي��اء 

ال���درا����ش���ات   + االإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة   +

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE0131

تخ�ش�شات الهند�شة امليكانيكية – الهند�شة 

ال�شناعية

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات:الهند�شة امليكانيكية–

امليكاترونيك�ص– الهند�شة ال�شناعية

SE0132

تخ�ش�شات الهند�شة امليكانيكية – الهند�شة 

ال�شناعية

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات:الهند�شة امليكانيكية –

امليكاترونيك�ص/هند�شة امليكاترونيك�ص
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SE141
تخ�ش�شات املعمار والت�شميم

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات:معمار املناظر الطبيعية	

الت�شميم الداخلي

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

)الريا�شيات البحتة ( )%80(. 	 

الفن�ن 	  اأو  الت�شكيلية  ال��ف��ن���ن  اأو  ال��ف��ي��زي��اء 

والت�شميم اأو الت�شميم اجلرافيكي اأو الر�شم  

الهند�شي )%80(.

) قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج (.

اللغة االجنليزية )%75(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

الطالب 	  اجتياز  املعمار قد يتطلب  تخ�ش�ص 

قبل/ وامل��ق��اب��ل��ة  الفنية  ال���ق���درات  الم��ت��ح��ان 

امل�ؤ�ش�ش�شة  ن��ظ��ام  ح�شب  ال��درا���ش��ة  ب��دء  بعد 

التعليمية .

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ف��ي��زي��اء 

ال��ف��ن���ن  اأو  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة  ال���ف���ن����ن  اأو 

ال����ت���������ش����م����ي����م  اأو  وال�����ت�����������ش�����م�����ي�����م 

ال��ه��ن��د���ش��ي  ال���ر����ش���م  اأو  اجل���راف���ي���ك���ي 

+ ال��ل��غ��ة االإجن���ل���ي���زي���ة  + ال���درا����ش���ات 

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحته 

ال����ف����ي����زي����اء 	 

ال��ف��ن���ن  اأو 

لت�ش����كيلية  ا

ال��ف��ن���ن  اأو 

لت�شميم  ا و

اأو الت�شميم 

اجلرافيكي 

ال��ر���ش��م  اأو 

الهند�شي

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارةالحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  قد  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

م����اح����ظ����ة: ي�������ش���رط ل���ل���درا����ش���ة 	 

امل��ت��ح��دة  ن���ي����زل���ن���دا وامل���م���ل���ك���ة  يف 

واأ�شراليا اأن يق�م الطالب باختبار 

.IELTS �ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE142
تخ�ش�شات املعمار 

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات: الدرا�شات املعمارية 	 معمار 

املناظر الطبيعية	 تخطيط وتنمية االأرا�شي

SE143
تخ�ش�شات املعمار والت�شميم

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: الت�شميم املعماري 	معمار 

املناظر الطبيعية 	 الت�شميم الداخلي

SE151
تخ�ش�شات امل�شاحة

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع امل�اد.	 التخ�ش�شات  : امل�شاحة

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

)الريا�شيات البحتة ( )%80(. 	 

م����ادة واح�����دة م���ن امل������اد ال��ت��ال��ي��ة ) ال��ف��ي��زي��اء 	 

اأو  اجل��ي���ل���ج��ي��ا  اأو  االأح���ي���اء  اأو  ال��ك��ي��م��ي��اء  اأو 

اجلغرافيا اأو علم البيئة ( )%80(.

) قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج (.

اللغة االجنليزية )%75(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

اأو  الفيزياء   + البحتة  )الريا�شيات 

الكيمياء  اأو االأحياء اأو اجلي�ل�جيا 

اللغة   + البيئة  علم  اأو  اأو اجلغرافيا 

االجنليزية + الدرا�شات االجتماعية 

امل�������اد  جم����م�����ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40.

ال��ري��ا���ش��ي��ات 	 

البحتة

اأو 	  ال��ف��ي��زي��اء 

اأو  ال��ك��ي��م��ي��اء 

اجلي�ل�جيا 

اأو اجلغرافيا 

اأو علم البيئة 

اأو االأحياء

SE152
تخ�ش�شات امل�شاحة

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات  : امل�شاحة

SE153
تخ�ش�شات امل�شاحة

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات  : امل�شاحة
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SE161

تخ�ش�شات عل�م / 

نظم املعل�مات اجلغرافية

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: عل�م/

نظم املعل�مات اجلغرافية
النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

اجلغرافيا اأو اجلي�ل�جيا )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الفيزياء اأو الكيمياء اأو االأحياء )80%(.	 

اللغة االجنليزية )75%(.	 

الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م������������ع������������دل جم������������م�������������ع م���������������اد 

اأو  )اجل�����غ�����راف�����ي�����ا  ال���ت���خ�������ش�������ص 

اجلي�ل�جيا+الريا�شيات البحتة + 

االأحياء(+  اأو  الكيمياء  اأو  الفيزياء 

ال��ل��غ��ة االإجن���ل���ي���زي���ة + ال���درا����ش���ات 

ل  معد ( + %6 0 × ) عية جتما ال ا

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

اأو 	  اجلغرافيا 

اجلي�ل�جيا

ال��ري��ا���ش��ي��ات 	 

البحتة

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  قد  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  وا�شراليا  املتحدة  اململكة 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE162

تخ�ش�شات عل�م / 

نظم املعل�مات اجلغرافية

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: نظم/

عل�م املعل�مات اجلغرافية

SE163

تخ�ش�شات عل�م / 

نظم املعل�مات اجلغرافية

بلد الدرا�شة: ا�شراليا

التخ�ش�شات: نظم املعل�مات اجلغرافية – 

عل�م اجلغرافيا املكانية

SE171
تخ�ش�ص اجلي�ل�جيا

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: اجلي�ل�جيا

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )%85(.	 

مادة من امل�اد التالية )االأحياء– عل�م البيئة– 	 

اجلغرافيا – اجلي�ل�جيا )%80(.

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج اأو 

متطلبات امل�ؤ�ش�شة التعليمية(.

الريا�شيات البحتة )%80(.	 

اللغة االجنليزية )%75(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

الكيمياء اأو الفيزياء )80 %(.	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )مادة 

– عل�م  )االأح���ي���اء  التالية  امل����اد  م��ن 

– اجلي�ل�جيا(  – اجلغرافيا  البيئة 

ال���درا����ش���ات   + االإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة   +

 + البحتة  ال��ري��ا���ش��ي��ات  االج��ت��م��اع��ي��ة+ 

الكيمياء اأو الفيزياء( ×60%+)معدل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

م����������������ادة م����ن 	 

امل�������������������������������اد: 

اأو  )االأح���ي���اء 

اأو  اجلغرافيا 

جيا  ل� جلي� ا

ع�����������������������ل���م  اأو 

البيئة (

ال�����������ل�����������غ�����������ة 	 

االجنليزية

SE172

تخ�ش�شات عل�م االأر�ص / اجلي�ل�جيا / 

العل�م اجلي�ل�جية

بلد الدرا�شة: ا�شراليا

التخ�ش�شات: عل�م االأر�ص – العل�م 

اجلي�ل�جية – اجلي�ل�جيا
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SE181
تخ�ش�شات علم الفلك 	 الفيزياء الفلكية

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: علم الفلك 	 الفيزياء الفلكية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )%85(.	 

الريا�شيات البحتة )%80(.	 

الفيزياء )%80(.	 

اللغة االجنليزية )%75(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

التخ�ش�ص 	  م����اد  جم��م���ع  م��ع��دل 

الفيزياء+   + البحتة  )الريا�شيات 

ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة + ال���درا����ش���ات 

ل  معد ( + %6 0 × ) عية جتما ال ا

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحته  

الفيزياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارةالحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  قد  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

م����اح����ظ����ة: ي�������ش���رط ل���ل���درا����ش���ة 	 

امل��ت��ح��دة  ن���ي����زل���ن���دا وامل���م���ل���ك���ة  يف 

واأ�شراليا اأن يق�م الطالب باختبار 

.IELTS �ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE191

 تخ�ش�شات اجلي�فيزياء / 

علم االأر�شاد اجل�ية 

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: اجلي�فيزياء 	 اجلي�كيمياء 	 

االأر�شاد اجل�ية

 النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الفيزياء لتخ�ش�ص اجلي�فيزياء )80%(. 	 

الكيمياء لتخ�ش�ص اجلي�كيمياء فقط )80%(.	 

اللغة االجنليزية )75%(.	 

الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

اأو  ال��ف��ي��زي��اء   + البحتة  )ال��ري��ا���ش��ي��ات 

الكيمياء+ اللغة االإجنليزية + الدرا�شات 

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحته  

اأو 	  الفيزياء 

الكيمياء

SE192
تخ�ش�شات اجلي�فيزياء 

بلد الدرا�شة: ا�شراليا

التخ�ش�شات : اجلي�فيزياء

SE201
تخ�ش�شات االإح�شاء 

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

النجاح يف جميع امل�اد.	 التخ�ش�شات : االإح�شاء

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )%85(.	 

الريا�شيات البحتة )%90(.	 

اللغة االجنليزية )%75(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

ال���ل���غ���ة   + ال���ب���ح���ت���ه  )ال����ري����ا�����ش����ي����ات 

ال��������درا���������ش��������ات   + االإجن��������ل��������ي��������زي��������ة 

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحته  

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االإجنليزية

SE202
تخ�ش�شات االإح�شاء 

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات : االإح�شاء
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SE211

 تخ�ش�شات  تقنية املعل�مات 

	 عل�م احلا�شب االآيل

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات : هند�شة احلا�شب االآيل 	 عل�م 

احلا�شب االآيل 	 اأمن ال�شبكات 	 هند�شة الربجمة
النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )%85(.	 

الريا�شيات البحتة )%80(.	 

تقنية 	  اأو  ال��ف��ي��زي��اء  اأو  االأح���ي���اء  اأو  ال��ك��ي��م��ي��اء 

املعل�مات )%80(.

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج اأو 

متطلبات امل�ؤ�ش�شة التعليمية(.

اللغة االجنليزية )%75(.	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

اأو  )الكيمياء   + البحتة  )الريا�شيات 

االأحياء اأو الفيزياء اأو تقنية املعل�مات( 

ال���درا����ش���ات   + االإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة   +

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

ال��ري��ا���ش��ي��ات 	 

البحتة

اأو 	  ال��ك��ي��م��ي��اء 

اأو  االأح�����ي�����اء 

اأو  ال��ف��ي��زي��اء 

ت��ق��ن��������������������������������������ي��ة 

املعل�مات

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  قد  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  املتحدة  واململكة  ني�زلندا 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE212

 تخ�ش�شات تقنية املعل�مات 

االآيل – عل�م احلا�شب 
بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: احل��شبة – نظم معل�مات 

احلا�شب االآيل–تقنية املعل�مات 	 هند�شة 

احلا�شب االآيل – عل�م احلا�شب االآيل–

هند�شة النظم 	 هند�شة الربجمة

SE213

 تخ�ش�شات تقنية املعل�مات 

االآيل – عل�م احلا�شب 
بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات: عل�م احلا�شب االآيل 	 نظم 

احلا�شب االآيل/هند�شة النظم/ال�شبكات– 

تط�ير الربجميات – هند�شة الربجمة

SE221

تخ�ش�شات االإدارة و/ اأو االأعمال

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

	 التخ�ش�شات: اإدارة االأعمال – االإدارة – 

 اخلدمات الل�ج�شتية/اإدارة الت�ريدات –

  اإدارة امل�ارد الب�شرية – اإدارة امل�ارد –

 اإدارة الط�ارئ/ال�شامة– اإدارة االأزمات

 النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

اخلدمات 	  لتخ�ش�شات  البحتة  الريا�شيات 

الل�ج�شتية و/اأو اإدارة الت�ريدات )80%(. 

اأو 	  التطبيقية(  اأو  )البحتة  ال��ري��ا���ش��ي��ات  و 

املحا�شبة )%80( لبقية التخ�ش�شات.

ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة اأو درا����ش���ات االأع���م���ال / 	 

التجارة / ريادة االأعمال / االقت�شاد )80%(.

الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

التطبيقية(  اأو  )البحتة  )الريا�شيات 

اأو  االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة   + املحا�شبة  اأو 

اأو ري��ادة  اأو التجارة  درا���ش��ات االأع��م��ال 

ال��درا���ش��ات   + االق��ت�����ش��اد  اأو  االأع���م���ال 

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

اأو  )البحتة 

التطبيقية( 

اأو املحا�شبة

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االإجنليزية 

درا����ش���ات  اأو 

االأع��������م��������ال 

ال��ت��ج��ارة  اأو 

ري���������ادة  اأو 

اأو  االأع���م���ال 

االقت�شاد

SE222

تخ�ش�شات االإدارة و/ اأو االأعمال

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: االأعمال 	 درا�شات االأعمال 	 اإدارة 

االأعمال – االإدارة 	 اإدارة الت�ريدات – اإدارة 

امل�ارد الب�شرية

SE223

تخ�ش�شات االإدارة و/ اأو االأعمال

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات: االأعمال/التجارة – اإدارة 

االأعمال – اإدارة الط�ارئ – تنمية/اإدارة 

 امل�ارد الب�شرية – العاقات ال�شناعية 

واإدارة امل�ارد الب�شرية – اخلدمات الل�ج�شتية 

واإدارة الت�ريدات – االإدارة – اإدارة امل�ارد 
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SE231
تخ�ش�شات املالية والتخ�ش�شات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات : املالية 	 املحا�شبة 	 التاأمني 

واإدارة االأزمات 	 املالية وامل�شرفية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

 	)80%( امل��ح��ا���ش��ب��ة  اأو  ال��ب��ح��ت��ة   ال��ري��ا���ش��ي��ات 

اأو  اأو درا����ش���ات االأع���م���ال  ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة 

التجارة اأو ريادة االأعمال اأو االقت�شاد )80%(.

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

امل��ح��ا���ش��ب��ة  اأو  ال��ب��ح��ت��ة  )ال��ري��ا���ش��ي��ات 

درا�����ش����ات  اأو  االإجن���ل���ي���زي���ة  ال���ل���غ���ة   +

ري�������ادة  اأو  ال�����ت�����ج�����ارة  اأو  االأع�������م�������ال 

ال��درا���ش��ات   + االق��ت�����ش��اد  اأو  االأع���م���ال 

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

اأو  ال��ب��ح��ت��ة 

املحا�شبة

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االإجنليزية 

درا���ش��ات  اأو 

االأع��������م��������ال 

ال��ت��ج��ارة  اأو 

ري��������ادة  اأو 

اأو  االأع��م��ال 

االقت�شاد

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  قد  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

م����اح����ظ����ة: ي�������ش���رط ل���ل���درا����ش���ة 	 

امل��ت��ح��دة  ن���ي����زل���ن���دا وامل���م���ل���ك���ة  يف 

واأ�شراليا اأن يق�م الطالب باختبار 

.IELTS �ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE232

تخ�ش�شات املالية والتخ�ش�شات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة 

التخ�ش�شات: املحا�شبة – املحا�شبة واملالية/ 

االإدارة املالية – املحا�شبة واالح�شاء – 

امل�شرفية واملالية – املالية/االإدارة املالية– 

املالية واال�شتثمار – املالية واالقت�شاد – 

اال�شتثمار واإدارة االزمات املالية

SE233
تخ�ش�شات املالية والتخ�ش�شات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات : املحا�شبة 	 املالية 	 املالية واملال

SE234
تخ�ش�شات املالية والتخ�ش�شات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: ا�شراليا

التخ�ش�شات : املالية 	امل�شرفية 	 املحا�شبة	 التجارة

SE241
تخ�ش�شات  االإقت�شاد 

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية 

النجاح يف جميع امل�اد.	 التخ�ش�شات : االإقت�شاد

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

ال��ل��غ��ة االجن��ل��ي��زي��ة اأو درا����ش���ات االأع���م���ال اأو 	 

ري��ادة  اأو  املحا�شبة  اأو  االقت�شاد  اأو  التجارة 

االأعمال )80%(.

الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

ال���ب���ح���ت���ة + )ال���ل���غ���ة  )ال����ري����ا�����ش����ي����ات 

اأو  اأو درا����ش���ات االأع���م���ال  االجن��ل��ي��زي��ة 

املحا�شبة  اأو  االق��ت�����ش��اد  اأو  ال��ت��ج��ارة 

ال����درا�����ش����ات   + االأع������م������ال(  ري�������ادة  اأو 

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية 

درا���ش��ات  اأو 

اأو  االأع��م��ال 

اأو  ال��ت��ج��ارة 

االق���ت�������ش���اد 

املحا�شبة  اأو 

ري��������ادة  اأو 

االأعمال

SE242
تخ�ش�شات  االإقت�شاد 

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات : االإقت�شاد

SE243
تخ�ش�شات  االإقت�شاد 

بلد الدرا�شة: ا�شراليا

التخ�ش�شات : االإقت�شاد
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SE251
تخ�ش�شات  القان�ن و/ اأو علم اجلرمية 

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة 

التخ�ش�شات :  القان�ن )لي�شان�ص احلق�ق(	

القان�ن و/ اأو علم اجلرمية

 النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات )البحتة اأو التطبيقية(  )75%(.	 

اللغة العربية اأو لغة اأخرى )80%(.	 

اأو 	  ج��ي���ل���ج��ي��ا   / اجل���غ���راف���ي���ا  اأو  ال���ت���اري���خ 

علم  اأو  اال���ش��ام��ي��ة/ال��رب���ي��ة  ال���درا����ش���ات 

النف�ص اأو اإدارة االأعمال اأو التجارة )80%(.

اللغة االجنليزية )80%(.	 

الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

التطبيقية(   اأو  )البحتة  )الريا�شيات 

+ )ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة اأو ل��غ��ة اأخ�����رى( + 

)التاريخ  اأو اجلغرافيا / جي�ل�جيا  اأو 

الدرا�شات اال�شامية/الرب�ية اأو علم 

التجارة(  اأو  االأعمال  اإدارة  اأو  النف�ص 

ال���درا����ش���ات   + االإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة   +

االجتماعية(×60%+)معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.
ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية

ال���������ل���������غ���������ة 	 

اأو  ال��ع��رب��ي��ة 

لغة اأخرى

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  قد  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

م����اح����ظ����ة: ي�������ش���رط ل���ل���درا����ش���ة 	 

امل��ت��ح��دة  ن���ي����زل���ن���دا وامل���م���ل���ك���ة  يف 

واأ�شراليا اأن يق�م الطالب باختبار 

.IELTS �ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE252
تخ�ش�شات  القان�ن 

بلد الدرا�شة: ا�شراليا

التخ�ش�شات :  القان�ن 	 القان�ن اجلنائي 	 

القان�ن التجاري 	 القان�ن الدويل

SE253
تخ�ش�شات  القان�ن 

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات :  القان�ن التجاري 

 النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات)البحتة اأو التطبيقية(  )70%(.	 

اللغة العربية اأو لغة اأخرى )85%(.	 

اأو 	  ج��ي���ل���ج��ي��ا   / اجل���غ���راف���ي���ا  اأو  ال���ت���اري���خ 

علم  اأو  اال���ش��ام��ي��ة/ال��رب���ي��ة  ال���درا����ش���ات 

النف�ص اأو اإدارة االأعمال اأو التجارة )80%(.

اللغة االجنليزية )85%(.	 

 الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

التطبيقية(    اأو  )البحته  )الريا�شيات 

+ ) ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة اأو ل��غ��ة اأخ����رى( + 

)التاريخ  اأو اجلغرافيا / جي�ل�جيا   اأو 

الدرا�شات اال�شامية/الرب�ية اأو علم 

التجارة(  اأو  االأع��م��ال  اإدارة  اأو  النف�ص 

+ال���ل���غ���ة االإجن���ل���ي���زي���ة + ال����درا�����ش����ات 

×60%+)معدل جمم�ع  االإجتماعية( 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE254
تخ�ش�شات  القان�ن 

بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات :  القان�ن 

 النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )90%(.	 

الريا�شيات)البحتة اأو التطبيقية(  )70%(.	 

اللغة العربية اأو لغة اأخرى )90%(.	 

اأو 	  ج��ي���ل���ج��ي��ا   / اجل���غ���راف���ي���ا  اأو  ال���ت���اري���خ 

علم  اأو  اال���ش��ام��ي��ة/ال��رب���ي��ة  ال���درا����ش���ات 

النف�ص اأو اإدارة االأعمال اأو التجارة )85%(.

اللغة االجنليزية )90%(.	 

 الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م��������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

التطبيقية(    اأو  )البحته  )الريا�شيات 

+ ) ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة اأو ل��غ��ة اأخ����رى( + 

)التاريخ  اأو اجلغرافيا / جي�ل�جيا   اأو 

الدرا�شات اال�شامية/الرب�ية اأو علم 

التجارة(  اأو  االأع��م��ال  اإدارة  اأو  النف�ص 

+ال���ل���غ���ة االإجن���ل���ي���زي���ة + ال����درا�����ش����ات 

×60%+)معدل جمم�ع  االإجتماعية( 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE261

 تخ�ش�شات  الربية 

)ذوي االإحتياجات اخلا�شة( 

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية 

التخ�ش�شات : الربية اخلا�شة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )%85(.	 

الريا�شيات )البحتة او التطبيقية ()%80(	 

االأحياء اأو علم النف�ص ) %80(	 

اللغة االإجنليزية) %80(	 

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

م�����ع�����دل جم�����م������ع م����������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

التطبيقية(  اأو  )ال��ب��ح��ت��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ات 

ال��ل��غ��ة   + ال��ن��ف�����ص  ع���ل���م  اأو  االأح�����ي�����اء   +

االجتماعية(  ال��درا���ش��ات   + االإجن��ل��ي��زي��ة 

امل�������اد  جم����م�����ع  )م�����ع�����دل   +  %60×
الدرا�شية(× %40.

ال��ري��ا���ش��ي��ات 	 

اأو  )ال��ب��ح��ت��ة 

التطبيقية( 

ال�����������ل�����������غ�����������ة 	 

االجنليزية
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SE271

تخ�ش�شات  الرجمة الف�رية والكتابية 

)عربي / اجنليزي 	 اجنليزي/عربي(

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة 

التخ�ش�شات : الرجمة الف�رية والكتابية 

)عربي/اجنليزي 	 اجنليزي/ عربي(

 النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

اللغة العربية )90%(.	 

اللغة االجنليزية )90%(.	 

الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

)اللغة  التخ�ش�ص  م���اد  جمم�ع  معدل 

الدرا�شات   + االإجنليزية  اللغة  العربية+ 

جمم�ع  االجتماعية(×60%+)معدل 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية

ال���������ل���������غ���������ة 	 

العربية

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل���ل���ط���ال���ب ت���غ���ي���ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله التناف�شي العام ومعدله يف 

امل�اد املطل�بة للتخ�ش�ص، ملحدودية 

املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإخ����ت����ي����ار ال��ت��خ�����ش�����ص ال���ف���رع���ي/	 

الدقيق يعتمد على مدى ت�فره يف 

التعليمية  وامل�ؤ�ش�شة  ال��درا���ش��ة  بلد 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ع��ل��م��اً ب���اأن 

تختلف  ق��د  التخ�ش�شات  م�شميات 

من م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

م����اح����ظ����ة: ي�������ش���رط ل���ل���درا����ش���ة 	 

امل���ت���ح���دة  ن���ي����زل���ن���دا وامل���م���ل���ك���ة  يف 

واأ�شراليا اأن يق�م الطالب باختبار 

.IELTS �ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

على  ال���زارة  مل�قع  الرج�ع  الرجاء 

االنرنت.

SE281

تخ�ش�شات  ال�شحافة 	 االإعام و/ اأو درا�شات 

االت�شال

 بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االمريكية 

التخ�ش�شات: ال�شحافة/درا�شات ال�شحافة – 

درا�شات االإعام – درا�شات االت�شال

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )%85(.	 

اللغة االإجنليزية )%80(	 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة( 	  او  )ال���ب���ح���ت���ة  ال���ري���ا����ش���ي���ات 

اأو  ال�����ت�����ج�����ارة  اأو  االأع��������م��������ال  اإدارة  اأو 

         )%75( االق������ت�������������ش������اد  اأو   امل�����ح�����ا������ش�����ب�����ة 

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(

اللغة العربية اأو لغة اأخرى اأو االإعام اأو علم 	 

النف�ص )%80(

اجل���ي����ل����ج���ي���ا 	  اأو  اجل���غ���راف���ي���ا  اأو  ال����ت����اري����خ 

)%80( االإ��������ش�������ام�������ي�������ة  ال�������رب�������ي�������ة   اأو 

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(

الدرا�شات االجتماعية )%70(.	 

م�����ع�����دل جم�����م������ع م����������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)الريا�شيات )البحتة اأو التطبيقية( اأو 

اأو  اأو املحا�شبة  اأو التجارة  اإدارة االأعمال 

االقت�شاد + اللغة العربية اأو لغة اأخرى 

اأو  التاريخ   + النف�ص  علم  اأو  االإع��ام  اأو 

الربية  اأو  اجلي�ل�جيا  اأو  اجلغرافيا 

اال����ش���ام���ي���ة  + ال���ل���غ���ة االإجن���ل���ي���زي���ة + 

الدرا�شات االجتماعية( ×60%+)معدل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية

ال���������ل���������غ���������ة 	 

اأو  ال��ع��رب��ي��ة 

ل��غ��ة اأخ���رى 

االإع����ام  اأو 

ع�����������������لم  اأو 

النف�ص

SE282
تخ�ش�شات  ال�شحافة 	 االإعام و/ اأو درا�شات االت�شال

 بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة 

التخ�ش�شات : ال�شحافة 	 درا�شة االت�شال 	  

االإعام /درا�شات االإعام

SE283
تخ�ش�شات  ال�شحافة 	 االإعام و/ اأو درا�شات االت�شال

 بلد الدرا�شة: ني�زلندا

التخ�ش�شات : االت�شال اجلماهري	 

ال�شحافة 	 درا�شات االإعام

SE291

تخ�ش�شات الت�شميم اجلرافيكي– االنتاج 

التلفزي�ين و / اأو االإعامي و/اأو انتاج االأفام

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: الت�شميم اجلرافيكي– بث/

انتاج االأفام واالإعام – درا�شات املتاحف

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

اللغة االجنليزية )80%(.	 

الريا�شيات )البحتة اأو التطبيقية( )75%(.	 

ال��ف��ن���ن 	  اأو  امل���ع���ل����م���ات  ت��ق��ن��ي��ة  اأو  االإع�������ام 

الت�شميم اجلرافيكي )80%(.  اأو  الت�شكيلية 

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

الدرا�شات االجتماعية )70%(.	 

م�����ع�����دل جم�����م������ع م����������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

التطبيقية(  اأو  )البحته   )الريا�شيات 

اأو الفن�ن  اأو تقنية املعل�مات  + االإعام 

اجل��راف��ي��ك��ي  ال��ت�����ش��م��ي��م  اأو  الت�شكيلية 

ال����درا�����ش����ات   + االجن���ل���ي���زي���ة  ال���ل���غ���ة   +

جمم�ع  )معدل   +%  60× االجتماعية 

امل�اد الدرا�شية(× 40%.

ال����������ل����������غ����������ة 	 

االجنليزية

االإع������������������ام 	 

ت��ق��ن��ي��ة  اأو 

امل���ع���ل����م���ات 

ال��ف��ن���ن  اأو 

لت�ش�����كيلية  ا

الت�شميم  اأو 

اجلرافيكي

SE292
تخ�ش�شات  الت�شميم اجلرافيكي

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة 

التخ�ش�شات : الت�شميم اجلرافيكي 

SE293

تخ�ش�شات الت�شميم اجلرافيكي– االنتاج 

التلفزي�ين و / اأو االإعامي و/اأو انتاج االأفام

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: الت�شميم اجلرافيكي– 

 التلفزي�ن واالأفام –

 الفن�ن الرقمية/االإعام
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LE001القانون

)للذكور فقط(

احل�صول على معدل عام )%80(	 

احل�صول على )80%( يف املواد الآتية:	 

اللغة العربية	 

اللغة الإجنليزية	 

احل�صول على )65%( يف الريا�صيات )البحتة 	 

اأو التطبيقية(

م����ع����دل جم����م����وع م��������واد ال��ت��خ�����ص�����ص 

 + الإجنليزية  اللغة   + العربية  )اللغة 

التطبيقية(  اأو  )ال��ب��ح��ت��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ات 

امل��������واد  جم�����م�����وع  ×60%+)معدل 
الدرا�صية(× %40.

	

بلد الدرا�صة بريطانيا

ال��ن��ج��اح يف الإم��ت��ح��ان ال��ت��ح��ري��ري 	 

واملقابلة ال�صخ�صية.

على 	  ح��ا���ص��ًا  ال��ط��ال��ب  ي���ك���ون  اأن 

معدل ل يقل عن )5.5( يف اإمتحان 

ل  وم��ا   IELTS الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة 

اإمتحان  يف  نقطة   )550( عن  يقل 

. TOFEL
يكون 	  واأن  الطبي  الك�صف  اج��ت��ي��از 

الطالب لئقاً �صحياً.

م���واف���ق���ة خ��ط��ي��ة م����ن ويل الأم�����ر 	 

تر�صيحه  اإذا مت  الطالب  �صفر  على 

لل�صفر.

�صروط 	  جميع  الطالب  ي�صتويف  اأن 

باجلامعة  ال��درا���ص��ة  ون��ظ��ام  ق��ب��ول 

التي يبعث اإليها.

م�������ص���ت���ع���ًدا 	  ال����ط����ال����ب  ي�����ك�����ون  اأن 

البتعاث  بنظم  يلتزم  واأن  لل�صفر 

وال��ربن��ام��ج ال��درا���ص��ي وي��وق��ع على 

عقد البتعاث.

ال�صلطنة 	  يلتزم بخدمة حكومة  اأن 

ملدة ل تقل عن �صنه مقابل كل �صنه 

برد  اإل��ت��زم  واإل  بعثته،  �صنوات  م��ن 

جميع ما انفق و�صرف عليه خال 

مدة البعثة الدرا�صية.

درا������ص�����ة 	  يف  امل����ت����م����ي����ز  ال�����ط�����ال�����ب 

ال���ب���ك���ال���وري���و����ص ����ص���وف ي��ن��ظ��ر يف 

اإمكانية موا�صلة درا�صته العليا.
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SE400

تخ�ش�شات العل�م ال�شحية )عاج النطق 

واللغة 	 العاج املهني( 

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: العاج املهني – عاج النطق 

واللغة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

– االأحياء 	  التالية )الكيمياء  امل�اد  مادة من 

.)75%( ال��ن��ف�����ص(  ع��ل��م   – ال��ف��ي��زي��اء   –�
)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

اللغة االجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال��ري��ا���ش��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ك��ي��م��ي��اء اأو 

 + النف�ص  علم  اأو  الفيزياء  اأو  االأح��ي��اء 

×60%+)معدل  االإجن��ل��ي��زي��ة(  ال��ل��غ��ة 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

اأو 	  االأح���ي���اء 

الكيمياء  اأو 

اأو  الفيزياء 

علم النف�ص

امل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�شمح للطالب تغير مقر الدرا�شة اأو 	 

التخ�ش�ص يف جميع البعثات.

امل�ؤ�ش�شة 	  يف  بالدرا�شة  ملزم  الطالب 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

لكل 	  الفرعية/الدقيقة  التخ�ش�شات 

ال�����زارة الح��ق��ا مع  �شتحددها  ط��ال��ب 

االأخ������ذ يف االإع���ت���ب���ار رغ���ب���ة ال��ط��ال��ب 

يف  ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

ملحدودية  للتخ�ش�ص،  املطل�بة  امل���اد 

املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإخ�����ت�����ي�����ار ال���ت���خ�������ش�������ص ال����ف����رع����ي/	 

ت���ف��ره يف  ال��دق��ي��ق يعتمد على م��دى 

التعليمية  وامل���ؤ���ش�����ش��ة  ال��درا���ش��ة  ب��ل��د 

ال����ط����ال����ب، ويف ح��ال��ة  ل���ه���ا  امل���ب���ت���ع���ث 

ع�����دم ت����ف���ر ال��ت��خ�����ش�����ص ال���ف���رع���ي/

بدرا�شة  ملزم  الطالب  ف��اإن  ال��دق��ي��ق، 

اأح�����د ال��ت��خ�����ش�����ش��ات امل���ن���درج���ة حتت 

ن��ف�����ص ال����رم����ز، ع��ل��م��اً ب�����اأن م�����ش��م��ي��ات 

التخ�ش�شات قد تختلف من م�ؤ�ش�شة 

تعليمية اإىل اأخرى.

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

الطالب  ي��ق���م  اأن  امل��ت��ح��دة  اململكة 

.IELTS �باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، الرجاء 	 

الرج�ع مل�قع ال�زارة على االنرنت.

م����اح����ظ����ة: احل���������ش�����ل ع���ل���ى ب��ع��ث��ة 	 

درا�شية يف تخ�ش�شات العل�م ال�شحية 

تغير  للطالب  ميكن  ب��اأن��ه  يعني  ال 

الب�شري  الطب  اإىل  الحقاً  تخ�ش�شه 

البيطري  الطب  اأو  االأ�شنان  طب  اأو 

االختاف  ب�شبب  الب�شر،  فح�ص  اأو 

من  املحددة  وال�شروط  املتطلبات  يف 

اجلامعة وال�زارة لكل تخ�ش�ص.

SE401

تخ�ش�شات العل�م ال�شحية )العاج املهني – 

عاج النطق – علم اال�شعاف(

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: العاج املهني – عاج النطق 

واللغة – علم اال�شعاف

SE402

تخ�ش�شات العل�م ال�شحية )العاج املهني – 

عاج التنف�ص(

بلد الدرا�شة: الهند

التخ�ش�شات: العاج املهني – عاج التنف�ص

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

االأحياء )75%(.	 

الكيمياء )75%(.	 

الفيزياء )70%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)االأحياء + الكيمياء + الفيزياء + اللغة 

جمم�ع  ×60%+)معدل  االإجنليزية( 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

االأحياء	 

الكيمياء	 

SE410

تخ�ش�شات العل�م ال�شحية )علم ال�شمع – 

علم اأمرا�ص النطق/الباث�ل�جيا(

بلد الدرا�شة: الهند

التخ�ش�شات: علم ال�شمع – علم اأمرا�ص 

النطق

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة اأو االأحياء )75%(.	 

الكيمياء )75%(.	 

الفيزياء )70%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

اأو االأح����ي����اء +  ال��ب��ح��ت��ة  )ال���ري���ا����ش���ي���ات 

الكيمياء + الفيزياء + اللغة االإجنليزية( 

امل���������اد  جم�����م������ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

الكيمياء	 
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SE420

 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية 

)علم التغذية / التغذية(

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: علم التغذية / التغذية

 النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

االأحياء )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الفيزياء اأو الكيمياء اأو علم النف�ص )75%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)االأح�����ي�����اء + ال���ري���ا����ش���ي���ات ال��ب��ح��ت��ة + 

 + النف�ص  علم  اأو  الكيمياء  اأو  الفيزياء 

×60%+)معدل  االإجن��ل��ي��زي��ة(  ال��ل��غ��ة 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

االأحياء	 

امل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�شمح للطالب تغير مقر الدرا�شة اأو 	 

التخ�ش�ص يف جميع البعثات.

امل�ؤ�ش�شة 	  يف  بالدرا�شة  ملزم  الطالب 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

لكل 	  الفرعية/الدقيقة  التخ�ش�شات 

ال�����زارة الح��ق��ا مع  �شتحددها  ط��ال��ب 

االأخ������ذ يف االإع���ت���ب���ار رغ���ب���ة ال��ط��ال��ب 

يف  ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

ملحدودية  للتخ�ش�ص،  املطل�بة  امل���اد 

املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإخ�����ت�����ي�����ار ال���ت���خ�������ش�������ص ال����ف����رع����ي/	 

ت���ف��ره يف  ال��دق��ي��ق يعتمد على م��دى 

التعليمية  وامل���ؤ���ش�����ش��ة  ال��درا���ش��ة  ب��ل��د 

ال����ط����ال����ب، ويف ح��ال��ة  ل���ه���ا  امل���ب���ت���ع���ث 

ع�����دم ت����ف���ر ال��ت��خ�����ش�����ص ال���ف���رع���ي/

بدرا�شة  ملزم  الطالب  ف��اإن  ال��دق��ي��ق، 

اأح�����د ال��ت��خ�����ش�����ش��ات امل���ن���درج���ة حتت 

ن��ف�����ص ال����رم����ز، ع��ل��م��اً ب�����اأن م�����ش��م��ي��ات 

التخ�ش�شات قد تختلف من م�ؤ�ش�شة 

تعليمية اإىل اأخرى.

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

الطالب  ي��ق���م  اأن  امل��ت��ح��دة  اململكة 

.IELTS �باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، الرجاء 	 

الرج�ع مل�قع ال�زارة على االنرنت.

م����اح����ظ����ة: احل���������ش�����ل ع���ل���ى ب��ع��ث��ة 	 

درا�شية يف تخ�ش�شات العل�م ال�شحية 

تغير  للطالب  ميكن  ب��اأن��ه  يعني  ال 

الب�شري  الطب  اإىل  الحقاً  تخ�ش�شه 

البيطري  الطب  اأو  االأ�شنان  طب  اأو 

االختاف  ب�شبب  الب�شر،  فح�ص  اأو 

من  املحددة  وال�شروط  املتطلبات  يف 

اجلامعة وال�زارة لكل تخ�ش�ص.

SE411

 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية 

)علم ال�شمع(

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: علم ال�شمع

 النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الفيزياء اأو االأحياء اأو الكيمياء )80%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال��ري��ا���ش��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ف��ي��زي��اء اأو 

االأحياء اأو الكيمياء + اللغة االإجنليزية( 

امل�������اد  جم����م�����ع  +)م�����ع�����دل   %60  ×
الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

اأو 	  االأح���ي���اء 

اأو  الفيزياء 

الكيمياء

SE430

 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية 

)الطب الن�وي – تقنيات القلب واالأوعية 

الدم�ية(

بلد الدرا�شة: الهند

التخ�ش�شات: تقنيات الطب الن�وي – 

تقنيات القلب واالأوعية الدم�ية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

االأحياء )75%(.	 

الكيمياء )75%(.	 

الفيزياء )75%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)االأحياء + الكيمياء + الفيزياء + اللغة 

جمم�ع  ×60%+)معدل  االإجنليزية( 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

االأحياء	 

الكيمياء	 

الفيزياء	 

SE440

 تخ�ش�شات العل�م ال�شحية

)الت�ش�ير الطبي / العاج االإ�شعاعي(

بلد الدرا�شة: الهند

التخ�ش�شات: تقنيات العاج االإ�شعاعي 

الطبي

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الكيمياء )75%(.	 

الفيزياء )75%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال���ب���ح���ت���ة + ال��ك��ي��م��ي��اء 

االإجن���ل���ي���زي���ة(  ال���ل���غ���ة   + ال���ف���ي���زي���اء   +

امل���������اد  جم�����م������ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

اأو 	  الكيمياء 

الفيزياء
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SE450
تخ�ش�شات الطب احلي�ي / عل�م الطب 

احلي�ي )�شحة االإن�شان(

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: عل�م الطب احلي�ي

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن)80%(.	 

الكيمياء )80%(.	 

االأحياء )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)الكيمياء + االأحياء + الريا�شيات البحتة 

×60%+)معدل  االإجنليزية(  اللغة   +

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

الكيمياء	 

االأحياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

االجنليزية، 	  اللغة  ال��درا���ش��ة:  لغة 

اللغة  االأملانية.

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  واأ�شراليا  املتحدة  اململكة 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE451
تخ�ش�شات الطب احلي�ي / عل�م الطب 

احلي�ي )�شحة االإن�شان(

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: عل�م الطب احلي�ي

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الكيمياء )80%(.	 

االأحياء )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)الكيمياء + االأحياء + الريا�شيات البحتة 

االإجنليزية(×60%+)معدل  اللغة   +

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

الكيمياء	 

االأحياء	 

SE460

تخ�ش�شات الطب البيطري و / اأو العلم البيطري

بلد الدرا�شة: االأردن

 التخ�ش�شات: الطب البيطري و 

/ اأو العلم البيطري

امل�ؤ�ش�شة التعليمية: جامعة العل�م 

والتكن�ل�جيا االأردنية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الكيمياء )80%(.	 

االأحياء )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)الكيمياء + االأحياء + الريا�شيات البحتة 

×60%+)معدل  االإجنليزية(  اللغة   +

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

الكيمياء	 

االأحياء	 

SE470
تخ�ش�شات هند�شة البرول 

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: هند�شة البرول 

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الكيمياء )75%(.	 

الفيزياء اأو االأحياء اأو الهند�شة )75%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ك��ي��م��ي��اء + 

 + الهند�شة(  اأو  االأح��ي��اء  اأو  )ال��ف��ي��زي��اء 

×60%+)معدل  االإجن��ل��ي��زي��ة(  ال��ل��غ��ة 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

الكيمياء	 

SE471

تخ�ش�شات هند�شة البرول – هند�شة 

الطاقة املتجددة

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: هند�شة البرول – هند�شة 

الطاقة املتجددة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الكيمياء )80%(.	 

الفيزياء اأو االأحياء اأو الهند�شة )75%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ك��ي��م��ي��اء + 

 + الهند�شة(  اأو  االأح��ي��اء  اأو  )ال��ف��ي��زي��اء 

×60%+)معدل  االإجن��ل��ي��زي��ة(  ال��ل��غ��ة 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE472

تخ�ش�شات هند�شة البرول – هند�شة 

الطاقة املتجددة

بلد الدرا�شة: النم�شا

لغة الدرا�شة: اللغة االأملانية

التخ�ش�شات: هند�شة البرول – هند�شة 

الطاقة املتجددة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

 احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

 الكيمياء )75%(.	 

 الفيزياء اأو االأحياء اأو الهند�شة )75%(.	 

 اللغة االإجنليزية )70%(.	 

 اللغة العربية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ك��ي��م��ي��اء + 

 + الهند�شة(  اأو  االأح��ي��اء  اأو  )ال��ف��ي��زي��اء 

ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة + ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة( 

امل���������اد  جم�����م������ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40.
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SE480
تخ�ش�شات الهند�شة الكيميائية

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: الهند�شة الكيميائية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الكيمياء )75%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 
م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)الريا�شيات البحتة + الكيمياء + اللغة 

جمم�ع  ×60%+)معدل  االإجنليزية( 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

الكيمياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

االجنليزية، 	  اللغة  ال��درا���ش��ة:  لغة 

اللغة  االأملانية.

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  واأ�شراليا  املتحدة  اململكة 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE481
تخ�ش�شات الهند�شة الكيميائية

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: الهند�شة الكيميائية

SE482
تخ�ش�شات الهند�شة الكيميائية

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: الهند�شة الكيميائية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الكيمياء )80%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

SE483
تخ�ش�شات الهند�شة الكيميائية

بلد الدرا�شة: النم�شا

لغة الدرا�شة: اللغة االأملانية

التخ�ش�شات: الهند�شة الكيميائية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الكيمياء )75%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

اللغة العربية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال���ب���ح���ت���ة + ال��ك��ي��م��ي��اء 

ال���ل���غ���ة   + االإجن������ل������ي������زي������ة  ال�����ل�����غ�����ة   +

العربية(×60%+)معدل جمم�ع امل�اد 

الدرا�شية(× %40.

SE490

 تخ�ش�شات هند�شة امل�اد 	 

هند�شة التعدين / املعادن

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

 التخ�ش�شات: هند�شة امل�اد 	

هند�شة التعدين

 النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الكيمياء اأو الفيزياء )80%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال���ب���ح���ت���ة + ال��ك��ي��م��ي��اء 

االإجن���ل���ي���زي���ة(  ال���ل���غ���ة   + ال���ف���ي���زي���اء  اأو 

امل���������اد  جم�����م������ع  ×60%+)معدل 
الريا�شيات 	 الدرا�شية(× %40.

البحتة

اأو 	  الكيمياء 

الفيزياء

SE491
 تخ�ش�شات هند�شة امل�اد –

 هند�شة التعدين / املعادن

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: هند�شة امل�اد

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الكيمياء اأو الفيزياء )75%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال���ب���ح���ت���ة + ال��ك��ي��م��ي��اء 

االإجن���ل���ي���زي���ة(  ال���ل���غ���ة   + ال���ف���ي���زي���اء  اأو 

امل���������اد  جم�����م������ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40. SE492

 تخ�ش�شات هند�شة امل�اد –

 هند�شة التعدين / املعادن

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

 التخ�ش�شات: هند�شة التعدين 	 

هند�شة امل�اد
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SE500

تخ�ش�شات الهند�شة املدنية 	 الهند�شة 

املعمارية

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

 التخ�ش�شات: الهند�شة املعمارية 	

 الهند�شة املدنية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الفيزياء )80%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)الريا�شيات البحتة + الفيزياء + اللغة 

جمم�ع  ×60%+)معدل  االإجنليزية( 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

الفيزياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

قد 	  امل��ع��م��اري��ة  ال��ه��ن��د���ش��ة  تخ�ش�ص 

الإمتحان  الطالب  اجتياز  يتطلب 

القدرات الفنية واملقابلة قبل / بعد 

امل�ؤ�ش�شة  نظام  ح�شب  الدرا�شة  بدء 

التعليمية يف كل دولة. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

واأ�شراليا  وب�لندا  املتحدة  اململكة 

ومالطا اأن يق�م الطالب باختبار ال� 

.IELTS
للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE501

 تخ�ش�شات الهند�شة املدنية– 

الهند�شة املعمارية

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: الهند�شة املعمارية – 

الهند�شة املدنية 
النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الفيزياء )75%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة( ×60%+)مع���دل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.
SE502

 تخ�ش�شات الهند�شة املدنية – 

الهند�شة املعمارية

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: الهند�شة املعمارية – 

الهند�شة املدنية

SE503
تخ�ش�شات : الهند�شة املدنية

بلد الدرا�شة: ب�لندا

التخ�ش�شات: الهند�شة املدنية

SE504

 تخ�ش�شات الهند�شة املدنية –

الهند�شة املعمارية – النقل

بلد الدرا�شة: ايرلندا

 التخ�ش�شات: الهند�شة املدنية –

 الهند�شة االإن�شائية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الفيزياء )75%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة( ×60%+)مع���دل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE510

تخ�ش�شات بيئة البناء

بلد الدرا�شة: مالطا

التخ�ش�شات: بيئة البناء )جتمع بني 

املعمار مع الهند�شة املدنية/االإن�شائية(

امل�ؤ�ش�شة التعليمية: جامعة مالطا
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SE505
تخ�ش�شات الهند�شة املدنية

بلد الدرا�شة: النم�شا

لغة الدرا�شة: اللغة االأملانية

التخ�ش�شات: الهند�شة املدنية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الفيزياء )75%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

اللغة العربية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ف��ي��زي��اء + 

ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة + ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة( 

امل���������اد  جم�����م������ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

الفيزياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

اأو 	  االجنليزية  اللغة  الدرا�شة:  لغة 

اللغة االأملانية.

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى.

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

وه�لندا  وب���ل��ن��دا  امل��ت��ح��دة  اململكة 

ومالطا اأن يق�م الطالب باختبار ال� 

.IELTS
للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE506

تخ�ش�شات الهند�شة املدنية

بلد الدرا�شة: املانيا

لغة الدرا�شة: اللغة االأملانية 

 التخ�ش�شات: الهند�شة املدنية – 

اإدارة النقل

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات البحتة )85%(.	 

الفيزياء )85%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

اللغة العربية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ف��ي��زي��اء + 

ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة + ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة( 

امل���������اد  جم�����م������ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40.

SE520
تخ�ش�شات الهند�شة الكهربائية والتقنيات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: الهند�شة الكهربائية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الفيزياء )75%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة( ×60%+)مع���دل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE521
تخ�ش�شات الهند�شة الكهربائية والتقنيات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة

التخ�ش�شات: الهند�شة الكهربائية

SE522
تخ�ش�شات الهند�شة الكهربائية والتقنيات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: مالطا

التخ�ش�شات: الهند�شة الكهربائية واالإلكرونية

امل�ؤ�ش�شة التعليمية : جامعة مالطا

SE523
تخ�ش�شات الهند�شة الكهربائية والتقنيات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: ب�لندا

التخ�ش�شات: الهند�شة الكهربائية

SE524
تخ�ش�شات الهند�شة الكهربائية والتقنيات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: ايرلندا

التخ�ش�شات: الهند�شة الكهربائية و/اأو االإلكرونية

SE525
تخ�ش�شات الهند�شة الكهربائية والتقنيات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: ه�لندا

التخ�ش�شات: الهند�شة الكهربائية واالإلكرونية
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SE526

تخ�ش�شات الهند�شة الكهربائية والتقنيات 

ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: الهند�شة الكهربائية – 

االت�شاالت

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الفيزياء )80%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة( ×60%+)مع���دل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

الفيزياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

 	 ، االجنليزية  اللغة  ال��درا���ش��ة:  لغة 

اللغة االأملانية

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

اأن يق�م الطالب باختبار  اإ�شراليا 

.IELTS �ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE527

تخ�ش�شات الهند�شة الكهربائية والتقنيات 

ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: النم�شا

لغة الدرا�شة: اللغة االأملانية 

التخ�ش�شات: الهند�شة الكهربائية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الفيزياء )75%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

اللغة العربية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ف��ي��زي��اء + 

ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة + ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة( 

امل���������اد  جم�����م������ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40.

SE528

تخ�ش�شات الهند�شة الكهربائية والتقنيات 

ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: املانيا

لغة الدرا�شة: اللغة االأملانية 

التخ�ش�شات: الهند�شة الكهربائية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات البحتة )85%(.	 

الفيزياء )85%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

اللغة العربية )70%(.	 

SE529

تخ�ش�شات الهند�شة الكهربائية والتقنيات 

ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: ماليزيا

التخ�ش�شات:  الهند�شة الكهربائية/ 

االإلكرونية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات البحتة )85%(.	 

الفيزياء )80%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة( ×60%+)مع���دل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.
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SE530

تخ�ش�شات الهند�شة امليكانيكية – الهند�شة 

ال�شناعية

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: الهند�شة امليكانيكية – 

الهند�شة ال�شناعية 

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الفيزياء )75%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة( ×60%+)مع���دل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

الفيزياء	 

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

االجنليزية 	  ال��ل��غ��ة  ال��درا���ش��ة:  ل��غ��ة 

واللغة االأملانية.

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

واأ�شراليا  ومالطا  املتحدة  اململكة 

ال����  ب���اخ���ت���ب���ار  ال���ط���ال���ب  ي���ق����م  اأن 

.IELTS
للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE531

تخ�ش�شات الهند�شة امليكانيكية – الهند�شة 

ال�شناعية

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة

التخ�ش�شات: الهند�شة امليكانيكية – 

هند�شة النظم وال�شناعة 

SE532
تخ�ش�شات الهند�شة امليكانيكية

بلد الدرا�شة: مالطا

التخ�ش�شات: الهند�شة امليكانيكية

امل�ؤ�ش�شة التعليمية: جامعة مالطا

SE533
تخ�ش�شات الهند�شة امليكانيكية

بلد الدرا�شة: ايرلندا

التخ�ش�شات: امليكاترونك�ص 	 الهند�شة 

امليكانيكية 	هند�شة الت�شميم والت�شنيع 

SE534
تخ�ش�شات الهند�شة امليكانيكية

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: الهند�شة امليكانيكية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الفيزياء )80%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة( ×60%+)مع���دل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE535
تخ�ش�شات الهند�شة امليكانيكية 

بلد الدرا�شة: النم�شا

لغة الدرا�شة: اللغة االأملانية 

التخ�ش�شات: الهند�شة امليكانيكية 

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الفيزياء )75%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

اللغة العربية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

 + الفيزي���اء   + البحت���ة  )الريا�شي���ات 

العربي���ة(  اللغ���ة   + االإجنليزي���ة  اللغ���ة 

امل����اد  جمم����ع  ×60%+)مع���دل 
الدرا�شية(× %40.

SE536
تخ�ش�شات الهند�شة امليكانيكية

بلد الدرا�شة: ماليزيا

التخ�ش�شات: الهند�شة امليكانيكية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات البحتة )85%(.	 

الفيزياء )80%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة( ×60%+)مع���دل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.
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SE540
تخ�ش�شات املعمار – الت�شميم الداخلي

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: املعمار– الت�شميم الداخلي/

املعماري

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة اأو الفيزياء )75%(.	 

اأو 	  ال��ف��ن���ن وال��ت�����ش��م��ي��م  اأو  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة  ال��ف��ن���ن 

الت�شميم اجلرافيكي اأو الر�شم الهند�شي )75%(.

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

الفيزي���اء  اأو  البحت���ة  )الريا�شي���ات 

الفن����ن  اأو  الت�شكيلي���ة  الفن����ن   +

والت�شمي���م اأو الت�شمي���م اجلرافيك���ي اأو 

الر�ش���م الهند�ش���ي + اللغ���ة االإجنليزية( 

امل����اد  جمم����ع  ×60%+)مع���دل 
الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 
اأو  ال��ب��ح��ت��ة 

الفيزياء

ال�������ف�������ن��������ن 	 
الت�شك������يلية 
ال��ف��ن���ن  اأو 
لت�شميم  ا و
اأو الت�شميم 
اجلرافيكي 
ال��ر���ش��م  اأو 

الهند�شي

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

االجنليزية، 	  اللغة  ال��درا���ش��ة:  لغة 

اللغة االأملانية

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

اململكة املتحدة  واأ�شراليا اأن يق�م 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

تخ�ش�ص املعمار والت�شميم الداخلي /	 

الطالب  اجتياز  يتطلبان  قد  املعماري 

الم��ت��ح��ان ال���ق���درات ال��ف��ن��ي��ة وامل��ق��اب��ل��ة 

ال��درا���ش��ة ح�شب نظام  ب���دء  ق��ب��ل/ب��ع��د 

امل�ؤ�ش�شة التعليمية يف كل دولة.

SE541

تخ�ش�شات املعمار – التخطيط احل�شري

بلد الدرا�شة: املانيا

لغة الدرا�شة: اللغة االأملانية

 التخ�ش�شات: املعمار – 

التخطيط احل�شري

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات البحتة )85%(.	 

الفيزياء )85%(. 	 

اأو 	  وال��ت�����ش��م��ي��م  ال��ف��ن���ن  اأو  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة  ال��ف��ن���ن 

الت�شميم اجلرافيكي اأو الر�شم الهند�شي )85%(.

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

اللغة العربية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

 + الفيزي���اء   + البحت���ة  )الريا�شي���ات 

الفن����ن الت�شكيلية اأو الفن�ن والت�شميم 

الر�ش���م  اأو  اجلرافيك���ي  الت�شمي���م  اأو 

الهند�ش���ي + اللغ���ة االإجنليزي���ة  + اللغ���ة 

جمم����ع  ×60%+)مع���دل  العربي���ة( 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

الفيزياء	 

SE542
تخ�ش�شات املعمار والت�شميم

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: معمار املناظر الطبيعية – 

الت�شميم الداخلي

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

الفن�ن 	  اأو  الت�شكيلية  الفن�ن  اأو  الفيزياء   

والت�شميم اأو الت�شميم اجلرافيكي اأو الر�شم 

الهند�شي )75%(.

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال���ري���ا����ش���ي���ات ال���ب���ح���ت���ة + ال���ف���ي���زي���اء 

ال��ف��ن���ن  اأو  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة  ال���ف���ن����ن  اأو 

اأو  اجلرافيكي  الت�شميم  اأو  والت�شميم 

االإجنليزية(  اللغة   + الهند�شي  الر�شم 

امل���������اد  جم�����م������ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

ال����ف����ي����زي����اء 	 

ال��ف��ن���ن  اأو 

الت�شك������يلية 

ال��ف��ن���ن  اأو 

لت�شميم  ا و

اأو الت�شميم 

اجلرافيكي 

ال��ر���ش��م  اأو 

الهند�شي

SE543
تخ�ش�شات املعمار والت�شميم

بلد الدرا�شة: ايرلندا

التخ�ش�شات: املعمار– الت�شميم الداخلي

SE544
تخ�ش�شات املعمار والت�شميم

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: املعمار– الت�شميم الداخلي

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الفن�ن 	  اأو  الت�شكيلية  الفن�ن  اأو  الفيزياء   

والت�شميم اأو الت�شميم اجلرافيكي اأو الر�شم 

الهند�شي )80%(.

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

اللغة االإجنليزية )70%(.	 



املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omتابع البعثات اخلارجية -  املجموعة )ب( 

64

معلومات اإ�سافية عن الربنامجح�سم التعادلطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

SE550
تخ�ش�شات امل�شاحة

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: امل�شاحة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

م���ادة واح����دة م��ن امل�����اد ال��ت��ال��ي��ة )ال��ف��ي��زي��اء 	 

اأو  اجلي�ل�جيا  اأو  االأح��ي��اء  اأو  الكيمياء  اأو 

اجلغرافيا( )75%(.

 )قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال��ري��ا���ش��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ف��ي��زي��اء اأو 

اجلي�ل�جيا  اأو  االأح���ي���اء  اأو  ال��ك��ي��م��ي��اء 

االإجن��ل��ي��زي��ة(  ال��ل��غ��ة   + اجل��غ��راف��ي��ا  اأو 

امل���������اد  جم�����م������ع  ×60%+)معدل 
الدرا�شية(× %40.

ال��ري��ا���ش��ي��ات 	 

البحتة

اأو 	  ال��ف��ي��زي��اء 

اأو  الكيمياء 

اأو   االأح����ي����اء 

اجلي�ل�جيا 

او اجلغرافيا

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  املتحدة  واململكة  اأ�شراليا 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE551
تخ�ش�شات امل�شاحة

بلد الدرا�شة: ايرلندا

التخ�ش�شات: امل�شح الكمي	 اجلي�ماتك�ص 

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

م���ادة واح����دة م��ن امل�����اد ال��ت��ال��ي��ة )ال��ف��ي��زي��اء 	 

اأو  اجلي�ل�جيا  اأو  االأح��ي��اء  اأو  الكيمياء  اأو 

اجلغرافيا( )75%(.

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

SE552
تخ�ش�شات امل�شاحة

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: امل�شاحة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

م���ادة واح����دة م��ن امل�����اد ال��ت��ال��ي��ة )ال��ف��ي��زي��اء 	 

اأو  اجلي�ل�جيا  اأو  االأح��ي��اء  اأو  الكيمياء  اأو 

اجلغرافيا( )80%(. 

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال��ري��ا���ش��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ف��ي��زي��اء اأو 

اأو  اجلي�ل�جيا  اأو  االأح��ي��اء  اأو  الكيمياء 

اجلغرافيا + اللغة االإجنليزية( ×%60 

الدرا�شية(×  امل�����اد  جم��م���ع  +)م��ع��دل 

.%40
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يخ�شع الطالب املتقدم للربامج التالية للمقابلة ال�شخ�شية والفح��شات الطبية املخ�ش�شة للع�شكريني، كما اأن الطالب املبتعث لهذه الربامج ال 

ي�شمح له بتغير التخ�ش�ص اأو الدولة.

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  املتحدة  واململكة  اأ�شراليا 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE553
تخ�ش�شات امل�شاحة

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: امل�شاحة

)للذك�ر فقط(

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

م���ادة واح����دة م��ن امل�����اد ال��ت��ال��ي��ة )ال��ف��ي��زي��اء 	 

اأو  اجلي�ل�جيا  اأو  االأح��ي��اء  اأو  الكيمياء  اأو 

اجلغرافيا( )80%(. 

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)ال��ري��ا���ش��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة + ال��ف��ي��زي��اء اأو 

اجلي�ل�جيا  اأو  االأح���ي���اء  اأو  ال��ك��ي��م��ي��اء 

االإجن��ل��ي��زي��ة(  ال��ل��غ��ة   + اجل��غ��راف��ي��ا  اأو 

امل��������اد  جم����م�����ع  )م�����ع�����دل   +%60×
الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية

SE554
تخ�ش�شات امل�شاحة

بلد الدرا�شة: ايرلندا

التخ�ش�شات: امل�شاحة

)للذك�ر فقط(

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

م���ادة واح����دة م��ن امل�����اد ال��ت��ال��ي��ة )ال��ف��ي��زي��اء 	 

اأو  اجلي�ل�جيا  اأو  االأح��ي��اء  اأو  الكيمياء  اأو 

اجلغرافيا( )80%(. 

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

اللغة االإجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

اأو  الفيزي���اء   + البحت���ة  )الريا�شي���ات 

الكيمي���اء اأو االأحي���اء اأو اجلي�ل�جي���ا اأو 

اجلغرافيا + اللغة االإجنليزية( ×60% 

+ )مع���دل جمم����ع امل����اد الدرا�شي���ة( × 

.40%

SE555
تخ�ش�شات امل�شاحة

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: امل�شاحة

)للذك�ر فقط(

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

م���ادة واح����دة م��ن امل�����اد ال��ت��ال��ي��ة )ال��ف��ي��زي��اء 	 

اأو  اجلي�ل�جيا  اأو  االأح��ي��اء  اأو  الكيمياء  اأو 

اجلغرافيا( )80%(.

 )قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

اللغة االإجنليزية )70%(.	 
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SE560

 تخ�ش�شات اجلي�ل�جيا/

العل�م اجلي�ل�جية

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: عل�م االأر�ص	 العل�م 

اجلي�ل�جية	اجلي�ل�جيا

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(	 

 مادة من امل�اد التالية: االأحياء اأو اجلغرافيا  	 

اأو اجلي�ل�جيا اأو عل�م البيئة )80%(.

قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(. 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الكيمياء اأو الفيزياء )80 %(	 

مع���دل جمم�ع م����اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزي���ة + م���ادة م���ن امل����اد التالية: 

االأحي���اء اأو اجلغرافيا اأو اجلي�ل�جيا اأو 

عل����م البيئ���ة ( + الريا�شي���ات البحت���ة + 

الكيمي���اء اأو الفيزي���اء ×60%+ )معدل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

ال�������������ل�������������غ�������������ة 	 

االإجنليزية

االأح�����������ي�����������اء و 	 

اأو  اجل��غ��راف��ي��ا 

اجل��ي���ل���ج��ي��ا 

اأو عل�م البيئة

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  املتحدة  واململكة  اأ�شراليا 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE570

 تخ�ش�شات اجلغرافيا و/ اأو

 نظم املعل�مات اجلغرافية

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: جغرافيا 	 عل�م املعل�مات 

اجلغرافية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

اجلغرافيا اأو اجلي�ل�جيا )75%( 	 

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(. 

امل���اد 	  اإح���دى   +)75%( البحتة  الريا�شيات 

التالية:

الفيزياء اأو الكيمياء اأو االأحياء )70%(	•

اللغة االجنليزية )70%(.	•

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)اجلغرافيا اأو اجلي�ل�جيا + الريا�شيات 

البحتة + الفيزياء اأو الكيمياء اأو االأحياء 

+ اللغ���ة االإجنليزي���ة( ×60%+ )معدل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.
اأو 	  اجلغرافيا 

اجلي�ل�جيا

ال��ري��ا���ش��ي��ات 	 

البحتة

SE571

 تخ�ش�شات عل�م / 

نظم املعل�مات اجلغرافية

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: اجلغرافيا	 نظم/عل�م 

املعل�مات اجلغرافية

SE572  

 تخ�ش�شات عل�م / 

نظم املعل�مات اجلغرافية

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: عل�م/نظم املعل�مات اجلغرافية

)للذك�ر فقط(

ماحظة :يخ�شع الطالب املتقدم لهذا 

الربنامج للمقابلة ال�شخ�شية والفح��شات 

الطبية املخ�ش�شة للع�شكريني، كما اأن 

الطالب املبتعث لهذه الربامج ال ي�شمح له 

بتغير التخ�ش�ص اأو الدولة.

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

اجلغرافيا اأو اجلي�ل�جيا )80%(.	 

امل���اد 	  اإح���دى   +)80%( البحتة  الريا�شيات 

التالية:

الفيزياء اأو الكيمياء اأو االأحياء )75%(	•

اللغة االجنليزية )70%(.	•

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)اجلغرافيا اأو اجلي�ل�جيا + الريا�شيات 

البحتة + الفيزياء اأو الكيمياء اأو االأحياء 

+ اللغ���ة االإجنليزي���ة( ×60%+ )معدل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.
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SE573
تخ�ش�شات عل�م/نظم املعل�مات اجلغرافية

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: نظم املعل�مات اجلغرافية
النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

اجلغرافيا اأو اجلي�ل�جيا )80%(.	 

امل���اد 	  اإح���دى   +)80%( البحتة  الريا�شيات 

التالية:

الفيزياء اأو الكيمياء اأو االأحياء )75%(	•

اللغة االجنليزية )70%(.	•

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)اجلغرافيا اأو اجلي�ل�جيا + الريا�شيات 

اأو  الكيمي���اء  اأو  الفيزي���اء   + البحت���ة 

االأحي���اء+ اللغ���ة االإجنليزي���ة( ×%60+ 

الدرا�شي���ة(×  امل����اد  جمم����ع  )مع���دل 

.%40

اأو 	  اجلغرافيا 

اجلي�ل�جيا

ال��ري��ا���ش��ي��ات 	 

البحتة

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

 	 ، االجنليزية  اللغة  ال��درا���ش��ة:  لغة 

اللغة االأملانية.

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  املتحدة  واململكة  اأ�شراليا 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE574

تخ�ش�شات عل�م/نظم املعل�مات اجلغرافية

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: نظم املعل�مات اجلغرافية

للذك�ر فقط

ماحظة : يخ�شع الطالب املتقدم لهذا 

الربنامج للمقابلة ال�شخ�شية والفح��شات 

الطبية املخ�ش�شة للع�شكريني، كما اأن 

الطالب املبتعث لهذه الربامج ال ي�شمح له 

بتغير التخ�ش�ص اأو الدولة.

SE580
تخ�ش�شات اجلي�فيزياء وعلم االأر�شاد

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: اجلي�فيزياء 	 علم االأر�شاد

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%( 	 

الفيزياء )75%(	 

اللغة االجنليزية )70%( 	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة+ الفيزي���اء+ اللغة 

االإجنليزي���ة( ×60%+ )معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

الفيزياء	 

SE581
تخ�ش�شات اجلي�فيزياء وعلم االأر�شاد

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: اجلي�فيزياء 	 علم االأر�شاد

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%( 	 

الفيزياء )75%(	 

اللغة االجنليزية )70%(	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة( ×60%+ )معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE582
تخ�ش�شات علم االأر�شاد 

بلد الدرا�شة: النم�شا

التخ�ش�شات: علم االأر�شاد

لغة التدري�ص: اللغة االأملانية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%( 	 

الفيزياء )75%(	 

اللغة االجنليزية )70%(	 

اللغة العربية )70%(	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة + اللغ���ة العربية( ×%60+ 

الدرا�شي���ة(×  امل����اد  جمم����ع  )مع���دل 

.%40

SE583
تخ�ش�شات اجلي�فيزياء 

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: اجلي�فيزياء

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%( 	 

الفيزياء )80%(	 

اللغة االجنليزية )70%(	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة(×60%+ )مع���دل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.
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SE590
تخ�ش�شات االح�شاء

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: االإح�شاء

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

اللغ���ة   + البحت���ة  )الريا�شي���ات 

االإجنليزي���ة( ×60%+ )معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  واأ�شراليا  املتحدة  اململكة 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE591
تخ�ش�شات االح�شاء

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: االإح�شاء

SE600
تخ�ش�شات الطب ال�شرعي

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: الطب ال�شرعي

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(	 

 الكيمياء )75%(	 

الريا�شيات البحتة )75%(	 

االأحياء )75%(. 	 

مع���دل جمم�ع م����اد التخ�ش�ص )اللغة 

الريا�شي���ات   + الكيمي���اء   + االإجنليزي���ة 

البحت���ة + االأحي���اء( ×60% + )مع���دل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.
الكيمياء	 

الريا�شيات 	 

البحتة

SE601
تخ�ش�شات الطب ال�شرعي

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: الطب ال�شرعي 

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن)80%(.	 

اللغة االإجنليزية )70%(	 

 الكيمياء )80%(	 

الريا�شيات البحتة )80%(	 

االأحياء )75%(. 	 

مع���دل جمم�ع م����اد التخ�ش�ص )اللغة 

الريا�شي���ات   + الكيمي���اء   + االإجنليزي���ة 

×60%+ )مع���دل  االأحي���اء(   + البحت���ة 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE610
تخ�ش�شات علم الفلك – الفيزياء الفلكية

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

 التخ�ش�شات: علم الفلك –

 الفيزياء الفلكية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن)80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الفيزياء )80%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة(×60%+ )مع���دل جمم�ع 

الريا�شيات 	 امل�اد الدرا�شية(× %40.

البحتة

الفيزياء	 

SE611
تخ�ش�شات الفيزياء الفلكية

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: الفيزياء الفلكية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن)80%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(.	 

الفيزياء )80%(.	 

اللغة االجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات البحتة + الفيزياء + اللغة 

االإجنليزي���ة( ×60%+ )معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.
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SE620

 تخ�ش�شات تقنية املعل�مات –

 عل�م احلا�شب االآيل

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: هند�شة احلا�شب االآيل – 

عل�م احلا�شب االآيل – اأمن ال�شبكات – 

هند�شة الربجمة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن)75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

تقنية 	  اأو  الفيزياء  اأو  االأح��ي��اء  اأو  الكيمياء 

املعل�مات )75%(.

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج 

اأو متطلبات امل�ؤ�ش�شة التعليمية(.

اللغة االجنليزية )70%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

اأو  )الكيمي���اء   + البحت���ة  )الريا�شي���ات 

االأحي���اء اأو الفيزياء اأو تقنية املعل�مات( 

+ اللغ���ة االإجنليزي���ة( ×60%+ )معدل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

الريا�شيات 	 

البحتة

اأو 	  الفيزياء 

ال���ك���ي���م���ي���اء 

االأح��ي��اء  اأو 

ت��ق��ن��ي��ة  اأو 

املعل�مات

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م����اح����ظ����ة: ي�������ش���رط ل���ل���درا����ش���ة 	 

يف اأ���ش��رال��ي��ا وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة و 

ه�لندا اأن يق�م الطالب باختبار ال� 

.IELTS
للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE621

 تخ�ش�شات تقنية املعل�مات –

 عل�م احلا�شب االآيل

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: احل��شبة/ عل�م الكمبي�تر–  

تقنية املعل�مات 	 هند�شة احلا�شب االآيل 

SE622

تخ�ش�شات تقنية املعل�مات – عل�م 

احلا�شب االآيل

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

 التخ�ش�شات: تقنية املعل�مات 	

عل�م الكمبي�تر

SE623

 تخ�ش�شات تقنية املعل�مات –

عل�م احلا�شب االآيل

بلد الدرا�شة: اإيرلندا

التخ�ش�شات: احل��شبة – احل��شبة يف 

االأنظمة وال�شبكات	اإدارة تقنية املعل�مات– 

هند�شة الربجمة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

تقنية 	  اأو  الفيزياء  اأو  االأح��ي��اء  اأو  الكيمياء 

املعل�مات )75%(.

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج 

اأو متطلبات امل�ؤ�ش�شة التعليمية(.

اللغة االجنليزية )70%(	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

اأو  )الكيمي���اء   + البحت���ة  )الريا�شي���ات 

االأحي���اء اأو الفيزياء اأو تقنية املعل�مات( 

+ اللغ���ة االإجنليزي���ة( ×60%+ )معدل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE624
 تخ�ش�شات تقنية املعل�مات –

 عل�م احلا�شب االآيل

بلد الدرا�شة: ه�لندا

التخ�ش�شات: تقنية املعل�مات واالت�شال 

SE625
 تخ�ش�شات تقنية املعل�مات –

 عل�م احلا�شب االآيل

بلد الدرا�شة: ماليزيا

التخ�ش�شات: عل�م الكمبي�تر

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات البحتة )85%(.	 

تقنية 	  اأو  الفيزياء  اأو  االأح��ي��اء  اأو  الكيمياء 

املعل�مات )80%(.

اللغة االجنليزية )80%(.	 
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SE630

تخ�ش�شات االإدارة و/اأو االأعمال

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: اإدارة االأعمال – االإدارة	 

اإدارة امل�ارد الب�شرية 	 اإدارة الط�ارئ/

النجاح يف جميع امل�اد.	 ال�شامة – اإدارة االأزمات

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية اأو املحا�شبة )75%(	 

اأو درا����ش���ات االأع���م���ال اأو 	  ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة 

االق��ت�����ش��اد  اأو  االأع����م����ال  ري�����ادة  اأو  ال���ت���ج���ارة 

.)75%(

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات )البحتة اأو التطبيقية( اأو 

املحا�شبة + اللغ���ة االإجنليزية اأو درا�شات 

االأعم���ال اأو التج���ارة اأو ريادة االأعمال اأو 

االقت�ش���اد(×%60 + )مع���دل جمم����ع 

ال��ري��ا���ش��ي��ات 	 امل�اد الدرا�شية( × 40%.

اأو  )ال��ب��ح��ت��ة 

 ) لتطبيقية ا

اأو املحا�شبة

ال�����������ل�����������غ�����������ة 	 

االإجن��ل��ي��زي��ة 

درا�����ش����ات  اأو 

االأع����������م����������ال 

ال���ت���ج���ارة  اأو 

ري�����������ادة  اأو 

اأو  االأع����م����ال 

االقت�شاد

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

ومالطا  املتحدة  واململكة  اأ�شراليا 

ال����  ب���اخ���ت���ب���ار  ال���ط���ال���ب  ي���ق����م  اأن 

.IELTS
للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE631
تخ�ش�شات االإدارة و/ اأو االأعمال

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: درا�شات االأعمال 	 اإدارة 

االأعمال – االإدارة 

SE632
تخ�ش�شات االإدارة و/اأو االأعمال

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: 	اإدارة االأعمال	 التجارة 

SE633

تخ�ش�شات االإدارة و/اأو االأعمال

بلد الدرا�شة: اإيرلندا

التخ�ش�شات: درا�شات االأعمال	 اإدارة البيع 

بالتجزئة واخلدمات	 اإدارة امل�ارد الب�شرية 

–االإدارة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية اأو املحا�شبة )75%(	 

اأو 	  اأو درا����ش���ات االأع���م���ال  ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة 

التجارة اأو ريادة االأعمال اأو االقت�شاد )75%(.

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات )البحتة اأو التطبيقية( اأو 

املحا�شبة + اللغ���ة االإجنليزية اأو درا�شات 

االأعم���ال اأو التج���ارة اأو ريادة االأعمال اأو 

جمم����ع  )مع���دل  االقت�ش���اد(×%60+ 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE634
تخ�ش�شات االإدارة و/ اأو االأعمال

بلد الدرا�شة: مالطا

التخ�ش�شات: التجارة 

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات البحتة )80%(	 

اللغة االإجنليزية اأو درا�شات االأعمال اأو التجارة اأو 	 

ريادة االأعمال اأو االقت�شاد اأو املحا�شبة )80%(.

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

اللغ���ة  )البحت���ة(+  )الريا�شي���ات 

اأو  االأعم���ال  درا�ش���ات  اأو  االإجنليزي���ة 

التج���ارة اأو ري���ادة االأعم���ال اأو االقت�شاد 

اأو املحا�شب���ة(×60%+ )مع���دل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.

SE635
تخ�ش�شات االإدارة و/اأو االأعمال

بلد الدرا�شة: ماليزيا

التخ�ش�شات: االإدارة 

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية  )80%(	 

اللغة االإجنليزية اأو درا�شات االأعمال اأو التجارة اأو 	 

ريادة االأعمال اأو االقت�شاد اأو املحا�شبة )80%(.

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات )البحت���ة اأو التطبيقية(+ 

اللغة االإجنليزي���ة اأو درا�شات االأعمال اأو 

التج���ارة اأو ري���ادة االأعم���ال اأو االقت�شاد 

اأو املحا�شب���ة(×60%+ )مع���دل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية(× %40.
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SE640

تخ�ش�شات االإدارة الل�ج�شتية و/اأو اإدارة 

�شل�شلة الت�ريد 

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة

التخ�ش�شات: االإدارة الل�ج�شتية و/ اأو اإدارة 

�شل�شلة الت�ريد

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(	 

اأو درا����ش���ات االأع���م���ال اأو 	  ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة 

اأو  اأو ري���ادة االأع��م��ال اأو االق��ت�����ش��اد  ال��ت��ج��ارة 

املحا�شبة )75%(. 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

اللغ���ة  )البحت���ة(+  )الريا�شي���ات 

اأو  االأعم���ال  درا�ش���ات  اأو  االإجنليزي���ة 

التج���ارة اأو ري���ادة االأعم���ال اأو االقت�شاد 

اأو املحا�شب���ة(×%60 + )معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية( × 40%.

ال��ري��ا���ش��ي��ات 	 

البحتة

ال�����������ل�����������غ�����������ة 	 

االجن��ل��ي��زي��ة 

درا�����ش����ات  اأو 

االأع����������م����������ال 

ال���ت���ج���ارة  اأو 

ري�����������ادة  اأو 

اأو  االأع����م����ال 

االقت�شاد

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

املتحدة وه�لندا  اأ�شراليا واململكة 

ال����  ب���اخ���ت���ب���ار  ال���ط���ال���ب  ي���ق����م  اأن 

.IELTS
للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE641

 تخ�ش�شات االإدارة الل�ج�شتية و/اأو 

اإدارة �شل�شلة الت�ريد 

بلد الدرا�شة: اإيرلندا

التخ�ش�شات: االإدارة الل�ج�شتية و/اأو اإدارة 

�شل�شلة الت�ريد

SE650
 تخ�ش�شات االأعمال الدولية اأو 

درا�شات ريادة االأعمال 

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

النجاح يف جميع امل�اد.	 التخ�ش�شات: االأعمال الدولية 	 ريادة االأعمال 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية اأو املحا�شبة 	 

)75%(

اأو درا����ش���ات االأع���م���ال اأو 	  ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة 

االق��ت�����ش��اد  اأو  االأع����م����ال  ري�����ادة  اأو  ال���ت���ج���ارة 

)75%(

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات )البحتة اأو التطبيقية( اأو 

املحا�شبة + اللغ���ة االإجنليزية اأو درا�شات 

االأعم���ال اأو التج���ارة اأو ريادة االأعمال اأو 

االقت�ش���اد(×%60 + )مع���دل جمم����ع 

امل�اد الدرا�شية( × 40%.

ال��ري��ا���ش��ي��ات 	 

اأو  )ال��ب��ح��ت��ة 

 ) لتطبيقية ا

اأو املحا�شبة

ال�����������ل�����������غ�����������ة 	 

االإجن��ل��ي��زي��ة 

درا�����ش����ات  اأو 

االأع����������م����������ال 

ال���ت���ج���ارة  اأو 

ري�����������ادة  اأو 

اأو  االأع����م����ال 

االقت�شاد

SE651
تخ�ش�شات االأعمال الدولية وريادة االأعمال 

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: ريادة االأعمال 	 االأعمال الدولية

SE652
تخ�ش�شات االأعمال الدولية وريادة االعمال

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: االعمال الدولية 	 ريادة االأعمال

SE653
تخ�ش�شات االأعمال الدولية 

بلد الدرا�شة: اإيرلندا

التخ�ش�شات: االأعمال الدولية 

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية اأو املحا�شبة 	 

)75%(

اأو درا����ش���ات االأع���م���ال اأو 	  ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة 

االق��ت�����ش��اد  اأو  االأع����م����ال  ري�����ادة  اأو  ال���ت���ج���ارة 

)75%(

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات )البحتة اأو التطبيقية( اأو 

املحا�شبة + اللغ���ة االإجنليزية اأو درا�شات 

االأعم���ال اأو التج���ارة اأو ريادة االأعمال اأو 

االقت�ش���اد(×%60 + )مع���دل جمم����ع 

امل�اد الدرا�شية( × 40%.
SE654

تخ�ش�شات االأعمال الدولية

بلد الدرا�شة: ه�لندا

 التخ�ش�شات: درا�شات االأعمال

 الدولية واالإدارة
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SE660
تخ�ش�شات املالية والتخ�ش�شات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

 التخ�ش�شات: املالية – املحا�شبة –

 التاأمني واإدارة االأزمات 
	النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة اأو املحا�شبة )75%(	 

اأو درا����ش���ات االأع���م���ال اأو 	  ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة 

االق��ت�����ش��اد  اأو  االأع����م����ال  ري�����ادة  اأو  ال���ت���ج���ارة 

.)75%(

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

 + املحا�شب���ة  اأو  البحت���ة  )الريا�شي���ات 

اللغة االإجنليزي���ة اأو درا�شات االأعمال اأو 

التج���ارة اأو ريادة االأعم���ال اأو االقت�شاد( 

امل����اد  جمم����ع  )مع���دل   +  60%×
الدرا�شية( × 40%.

الريا�شيات 	 

اأو  ال��ب��ح��ت��ة 

املحا�شبة 

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االإجنليزية 

درا���ش��ات  اأو 

االأع��������م��������ال 

ال��ت��ج��ارة  اأو 

ري��������ادة  اأو 

اأو  االأع��م��ال 

االقت�شاد.

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

املتحدة وه�لندا  اأ�شراليا واململكة 

ال����  ب���اخ���ت���ب���ار  ال���ط���ال���ب  ي���ق����م  اأن 

.IELTS
للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE661
تخ�ش�شات املالية والتخ�ش�شات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: املحا�شبة	 املحا�شبة واملالية– 

امل�شرفية واملالية – املالية

SE662
تخ�ش�شات املالية والتخ�ش�شات ذات ال�شلة 

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: املالية 	 املحا�شبة 

SE663
تخ�ش�شات املالية والتخ�ش�شات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: اإيرلندا

التخ�ش�شات: املحا�شبة	املحا�شبة واملالية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة اأو املحا�شبة )75%(	 

اللغة االإجنليزية اأو درا�شات االأعمال اأو ريادة 	 

االأعمال اأو االقت�شاد )75%(.

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شيات البحتة اأو املحا�شبة + اللغة 

االإجنليزي���ة اأو درا�شات االأعمال اأو ريادة 

االأعمال اأو االقت�شاد( ×%60 + )معدل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية( × 40%.

SE664
تخ�ش�شات املالية والتخ�ش�شات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: ه�لندا

التخ�ش�شات: املالية 

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات البحتة اأو املحا�شبة )80%( 	 

اللغة االإجنليزية اأو درا�شات االأعمال اأو ريادة 	 

االأعمال اأو االقت�شاد )75%(.

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شيات البحتة اأو املحا�شبة + اللغة 

االإجنليزي���ة اأو درا�شات االأعمال اأو ريادة 

االأعمال اأو االقت�شاد( ×%60 + )معدل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية( × 40%.

SE665
تخ�ش�شات املالية والتخ�ش�شات ذات ال�شلة

بلد الدرا�شة: ماليزيا

التخ�ش�شات: املحا�شبة	 املالية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الريا�شيات البحتة اأو املحا�شبة )80%( 	 

اللغة االإجنليزية اأو درا�شات االأعمال اأو ريادة 	 

االأعمال اأو االقت�شاد )80%(.

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شيات البحتة اأو املحا�شبة + اللغة 

االإجنليزي���ة اأو درا�شات االأعمال اأو ريادة 

االأعمال اأو االقت�شاد( ×%60 + )معدل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية( × 40%.
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SE670
تخ�ش�شات القان�ن و / اأو علم اجلرمية

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: القان�ن )لي�شان�ص احلق�ق( 

و/ اأو علم اجلرمية

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات )البحتة اأو التطبيقية(  )75%(.	 

اللغة العربية اأو لغة اأخرى )75%(.	 

اأو 	  اجل��ي���ل���ج��ي��ا  اأو  اجل��غ��راف��ي��ا  اأو  ال��ت��اري��خ 

علم  اأو  اال���ش��ام��ي��ة/ال��رب���ي��ة  ال���درا����ش���ات 

اإدارة  اأو  االجتماعية  ال��درا���ش��ات  اأو  النف�ص 

االأعمال اأو التجارة )75%(.

اللغة االجنليزية )80%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

اأو التطبيقي���ة(   )الريا�شي���ات )البحت���ة 

 + اأخ���رى(  لغ���ة  اأو  العربي���ة  )اللغ���ة   +

)التاري���خ اأو اجلغرافي���ا اأو اجلي�ل�جي���ا 

اأو  اال�شامية/الرب�ي���ة  الدرا�ش���ات  اأو 

عل���م النف����ص اأو الدرا�ش���ات االجتماعي���ة 

اللغ���ة   + التج���ارة(  اأو  االأعم���ال  اإدارة  اأو 

االإجنليزي���ة×%60 + )مع���دل جمم����ع 

امل�اد الدرا�شية( × 40%.

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية

ال���������ل���������غ���������ة 	 

اأو  ال��ع��رب��ي��ة 

لغة اأخرى

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  املتحدة  واململكة  اأ�شراليا 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE671
تخ�ش�شات القان�ن

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: القان�ن

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الريا�شيات )البحتة اأو التطبيقية(  )75%(.	 

اللغة العربية اأو لغة اأخرى )75%(.	 

اأو 	  اجل��ي���ل���ج��ي��ا  اأو  اجل��غ��راف��ي��ا  اأو  ال��ت��اري��خ 

علم  اأو  اال���ش��ام��ي��ة/ال��رب���ي��ة  ال���درا����ش���ات 

اإدارة  اأو  االجتماعية  ال��درا���ش��ات  اأو  النف�ص 

االأعمال اأو التجارة )75%(.

اللغة االجنليزية )80%(.	 

SE680
تخ�ش�شات االقت�شاد

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: االقت�شاد

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات البحتة )75%(.	 

اأو درا����ش���ات االأع���م���ال اأو 	  ال��ل��غ��ة االجن��ل��ي��زي��ة 

اأو  االأع��م��ال  ري���ادة  اأو  االقت�شاد   اأو  ال��ت��ج��ارة 

املحا�شبة )75%(.

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)اللغ���ة   + البحت���ة  )الريا�شي���ات 

اأو  االأعم���ال  درا�ش���ات  اأو  االجنليزي���ة 

التج���ارة اأو االقت�ش���اد اأو ري���ادة االأعمال 

اأو املحا�شب���ة( ×%60 + )معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية( × 40%.

الريا�شيات 	 

البحتة

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية 

درا���ش��ات  اأو 

اأو  االأع��م��ال 

اأو  ال��ت��ج��ارة 

االقت�شاد

SE681
تخ�ش�شات االقت�شاد

بلد الدرا�شة: اإيرلندا

التخ�ش�شات: االقت�شاد واملالية

SE682
تخ�ش�شات االقت�شاد

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: االقت�شاد

SE683
تخ�ش�شات االقت�شاد

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: االقت�شاد
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SE690
تخ�ش�شات العل�م ال�شيا�شية والعاقات 

الدولية

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: الدرا�شات الدولية	 ال�شيا�شة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

اإدارة 	  اأو  التطبيقية(  اأو  الريا�شيات )البحتة 

االأعمال اأو التجارة )75%(.

اللغة العربية اأو لغة اأخرى )75%(.	 

اأو 	  اجل��ي���ل���ج��ي��ا  اأو  اجل��غ��راف��ي��ا  اأو  ال��ت��اري��خ 

علم  اأو  اال���ش��ام��ي��ة/ال��رب���ي��ة  ال���درا����ش���ات 

النف�ص اأو الدرا�شات االجتماعية )75%(.

اللغة االجنليزية )80%(.	 

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

اأو التطبيقي���ة(  )الريا�شي���ات )البحت���ة 

التج���ارة + )اللغ���ة  اأو  االأعم���ال  اإدارة  اأو 

العربي���ة اأو لغ���ة اأخ���رى( + )التاري���خ اأو 

اجلغرافي���ا اأو اجلي�ل�جي���ا اأو الدرا�شات 

النف����ص  عل���م  اأو  اال�شامية/الرب�ي���ة 

اللغ���ة   + االجتماعي���ة(  الدرا�ش���ات  اأو 

االإجنليزي���ة×%60 + )مع���دل جمم����ع 

امل�اد الدرا�شية( × 40%.

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية

ال���������ل���������غ���������ة 	 

اأو  ال��ع��رب��ي��ة 

لغة اأخرى

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  واأ�شراليا  املتحدة  اململكة 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE691
تخ�ش�شات العل�م ال�شيا�شية والعاقات 

الدولية

بلد الدرا�شة: اإيرلندا

التخ�ش�شات: ال�شيا�شة واالإدارة العامة

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

اإدارة 	  اأو  التطبيقية(  اأو  الريا�شيات )البحتة 

االأعمال اأو التجارة )75%(.

اللغة العربية اأو لغة اأخرى )75%(.	 

اأو 	  اجل��ي���ل���ج��ي��ا  اأو  اجل��غ��راف��ي��ا  اأو  ال��ت��اري��خ 

علم  اأو  اال���ش��ام��ي��ة/ال��رب���ي��ة  ال���درا����ش���ات 

النف�ص اأو الدرا�شات االجتماعية )75%(.

اللغة االجنليزية )80%(.	 

SE700
تخ�ش�شات علم النف�ص

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: علم النف�ص
النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

اللغة االإجنليزية )75%(	 

 الريا�شيات )البحتة اأو التطبيقية( )75%( 	 

االأحياء اأو علم النف�ص )75%(.	 

مع���دل جمم�ع م����اد التخ�ش�ص )اللغة 

اأو  البحت���ة  +الريا�شي���ات  االإجنليزي���ة 

اأو عل���م النف����ص(  التطبيقي���ة+ االأحي���اء 

امل����اد  جمم����ع  )مع���دل   +  60%×
الدرا�شية( × 40%.

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االإجنليزية

اأو 	  االأح���ي���اء 

علم النف�ص

SE701
تخ�ش�شات علم النف�ص

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: علم النف�ص

SE702
تخ�ش�شات علم النف�ص

بلد الدرا�شة: اإيرلندا

التخ�ش�شات: علم النف�ص

SE703
تخ�ش�شات علم النف�ص

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: علم النف�ص

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

اللغة االإجنليزية )75%(	 

 الريا�شيات )البحتة اأو التطبيقية( )80%( 	 

االأحياء اأو علم النف�ص )80%(.	 

مع���دل جمم�ع م����اد التخ�ش�ص )اللغة 

اأو  البحت���ة  +الريا�شي���ات  االإجنليزي���ة 

اأو عل���م النف����ص(  التطبيقي���ة+ االأحي���اء 

امل����اد  جمم����ع  )مع���دل   +  60%×
الدرا�شية( × 40%.
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SE710
 تخ�ش�شات الربية 

)ذوي االحتياجات اخلا�شة( 

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: الربية اخلا�شة 

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الريا�شيات )البحتة اأو التطبيقية( )75%(.	 

اللغة االجنليزية )75%(.	 

ال���درا����ش���ات 	  اأو  االأح�����ي�����اء  اأو  ال��ن��ف�����ص  ع���ل���م 

االجتماعية)75%(

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شيات )البحت���ة اأو التطبيقية( + 

اللغة االإجنليزية + علم النف�ص اأو االأحياء 

 + االجتماعي���ة(×60%  الدرا�ش���ات  اأو 

 × الدرا�شي���ة(  امل����اد  جمم����ع  )مع���دل 

.40%

ال��ري��ا���ش��ي��ات 	 

اأو  )ال��ب��ح��ت��ة 

التطبيقية(  

ال�����������ل�����������غ�����������ة 	 

االجنليزية

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  املتحدة  واململكة  اأ�شراليا 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE720

 تخ�ش�شات ال�شحافة – االإعام   و/اأو 

درا�شات االت�شال

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: ال�شحافة/درا�شات ال�شحافة 	 

درا�شات االإعام 	 درا�شات االت�شال
النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

اللغة االجنليزية )80%(.	 

اإدارة 	  اأو  التطبيقية(  اأو  الريا�شيات )البحتة 

االأعمال اأو التجارة اأو املحا�شبة اأو االقت�شاد 

 .)75%(

اللغة العربية اأو لغة اأخرى اأو االإعام اأو علم 	 

النف�ص )75%(.

اأو 	  اجل��ي���ل���ج��ي��ا  اأو  اجل��غ��راف��ي��ا  اأو  ال��ت��اري��خ 

الربية اال�شامية اأو الدرا�شات االجتماعية 

.)75%(

مع���دل جمم�ع م����اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزي���ة + الريا�شي���ات )البحت���ة اأو 

التطبيقي���ة( اأو اإدارة االأعمال اأو التجارة 

اأو املحا�شبة اأو االقت�شاد + اللغة العربية 

اأو لغ���ة اأخرى اأو االإع���ام اأو علم النف�ص 

+ التاري���خ اأو اجلغرافي���ا اأو اجلي�ل�جيا 

الدرا�ش���ات  اأو  اال�شامي���ة   الربي���ة  اأو 

االجتماعية( ×%60 + )معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية( × 40%.

ال�����������ل�����������غ�����������ة 	 

االجنليزية

اأو 	  ال����ت����اري����خ 

اأو  اجلغرافيا 

اجلي�ل�جيا 

ال��رب��ي��ة  اأو 

االإ����ش���ام���ي���ة 

الدرا�شات  اأو 

االجتماعية

SE721

 تخ�ش�شات ال�شحافة – االإعام   و/اأو

 درا�شات االت�شال

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة االأمريكية

التخ�ش�شات: ال�شحافة 	 درا�شات االت�شال 

اجلماهري 	 درا�شات االإعام/االإعام

SE722
 تخ�ش�شات ال�شحافة – االإعام   و/اأو  

 درا�شات االت�شال

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: ال�شحافة 	 االت�شال 	 االإعام
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SE730
تخ�ش�شات الت�شميم اجلرافيكي – 

االنتاج التلفزي�ين و / اأو انتاج االأفام

بلد الدرا�شة: اإيرلندا

التخ�ش�شات: انتاج االأفام والفيدي�	 الت�شميم
النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

اللغة االجنليزية )75%(.	 

الريا�شيات )البحتة اأو التطبيقية( )75%(.	 

ال��ف��ن���ن 	  اأو  امل��ع��ل���م��ات  ت��ق��ن��ي��ة  اأو  االإع�������ام 

الت�شكيلية اأو الت�شميم اجلرافيكي )75%(.

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

ق���د يتطل���ب  تخ�ش����ص الت�شمي���م اجلرافيك���ي 

الفني���ة  الق���درات  المتح���ان  الطال���ب  اجتي���از 

واملقابل���ة قبل/بع���د ب���دء الدرا�ش���ة ح�ش���ب نظام 

امل�ؤ�ش�شة التعليمية يف كل دولة.

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شي���ات )البحت���ة اأو التطبيقي���ة + 

االإع���ام اأو تقني���ة املعل�م���ات اأو الفن����ن 

 + الت�شمي���م اجلرافيك���ي  اأو  الت�شكيلي���ة 

اللغ���ة االإجنليزي���ة( ×%60 + )مع���دل 

جمم�ع امل�اد الدرا�شية( × 40%.

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االإجنليزية

االإع����������������ام 	 

ت��ق��ن��ي��ة  اأو 

امل���ع���ل����م���ات 

ال��ف��ن���ن  اأو 

لت�شكيلية  ا

اأو الت�شميم 

اجلرافيكي

امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: م���ؤ���ش�����ش��ات 	 

خمتلفة حتددها ال�زارة الحقاً.

لغة الدرا�شة: اللغة االجنليزية.	 

ال ي�����ش��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ت��غ��ي��ر م��ق��ر 	 

جميع  يف  التخ�ش�ص  اأو  ال��درا���ش��ة 

البعثات.

الطالب ملزم بالدرا�شة يف امل�ؤ�ش�شة 	 

التعليمية التي حتددها ال�زارة.

ال��ف��رع��ي��ة/ال��دق��ي��ق��ة 	  التخ�ش�شات 

لكل طالب �شتحددها ال�زارة الحقا 

مع االأخذ يف االإعتبار رغبة الطالب 

ومعدله  ال��ع��ام  التناف�شي  ومعدله 

يف امل��������اد امل���ط���ل����ب���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخ�ش�ص.

اإختيار التخ�ش�ص الفرعي/الدقيق 	 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���دى ت����ف���ره يف بلد 

ال���درا����ش���ة وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ب��ت��ع��ث ل��ه��ا ال���ط���ال���ب، ويف ح��ال��ة 

ال��ف��رع��ي/ التخ�ش�ص  ت���ف��ر  ع���دم 

الدقيق، فاإن الطالب ملزم بدرا�شة 

حتت  امل��ن��درج��ة  التخ�ش�شات  اأح���د 

م�شميات  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ال��رم��ز،  نف�ص 

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ق�����د ت���خ���ت���ل���ف م��ن 

م�ؤ�ش�شة تعليمية اإىل اأخرى. 

م��اح��ظ��ة: ي�����ش��رط ل��ل��درا���ش��ة يف 	 

يق�م  اأن  املتحدة  واململكة  اأ�شراليا 

.IELTS �الطالب باختبار ال

للتعرف على ت��شيف التخ�ش�شات، 	 

ال���زارة على  الرج�ع مل�قع  الرجاء 

االنرنت.

SE731
تخ�ش�شات الت�شميم اجلرافيكي اأو درا�شات املتاحف

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة

التخ�ش�شات: الت�شميم اجلرافيكي 

	درا�شات املتاحف

SE732
تخ�ش�شات الت�شميم اجلرافيكي 

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: الت�شميم اجلرافيكي 

SE733

تخ�ش�شات الت�شميم اجلرافيكي 	 الفن�ن 

الرقمية، االأفام والتلفزي�ن

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: الت�شميم اجلرافيكي 	 

االأفام والتلفزي�ن 	 الفن�ن الرقمية/

االإعامية

SE740
تخ�ش�شات العاقات العامة	االإعان	الت�ش�يق

بلد الدرا�شة: ال�اليات املتحدة

التخ�ش�شات: االإعان	العاقات العامة	الت�ش�يق

النجاح يف جميع امل�اد.	 

احل�ش�ل على معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

اللغة االجنليزية )75%(.	 

اإدارة 	  اأو  التطبيقية(  اأو  الريا�شيات )البحتة 

اأو ري��ادة  اأو االق��ت�����ش��اد  ال��ت��ج��ارة  اأو  االأع��م��ال 

االأعمال اأو  املحا�شبة )75%(

)قد تختلف املادة املطل�بة بح�شب الربنامج(.

مع���دل جمم�ع م����اد التخ�ش�ص )اللغة 

)البحت���ة  الريا�شي���ات   + االإجنليزي���ة 

اأو  االأعم���ال  اإدارة  اأو  التطبيقي���ة(  اأو 

التج���ارة اأو االقت�ش���اد اأو ري���ادة االأعمال 

اأو املحا�شب���ة( ×%60 + )معدل جمم�ع 

امل�اد الدرا�شية( × 40%.

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االجنليزية

ري�����ا������ش�����ي�����ات 	 

اأو  ال����ب����ح����ت����ة 

اأو  التطبيقية 

االأعمال  اإدارة 

ال���ت���ج���ارة  اأو 

االق��ت�����ش��اد  اأو 

ري��������������������ادة  اأو 

اأو  االأع�����م�����ال 

املحا�شبة

SE741
تخ�ش�شات العاقات العامة	االإعان	الت�ش�يق

بلد الدرا�شة: اململكة املتحدة

التخ�ش�شات: االإعان	العاقات العامة	

الت�ش�يق	اإدارة الفعاليات

SE742
 تخ�ش�شات العاقات العامة	

اإدارة الفعاليات

بلد الدرا�شة: اأ�شراليا

التخ�ش�شات: العاقات العامة	اإدارة الفعاليات

SE743

 تخ�ش�شات العاقات العامة 	 االإعان 	

اإدارة الفعاليات

بلد الدرا�شة: اإيرلندا

التخ�ش�شات: الت�ش�يق	العاقات العامة	

العاقات العامة واالإعامية 	  اإدارة الفعاليات
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SE800 / العل�م

جي�ل�جيا

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن        

) %80( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%80( يف امل�اد االآتية :   

 	 الفيزي���اء   االإجنليزي���ة	  اللغ���ة 

الريا�شيات البحتة

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة االإجنليزية 

+ % 60  x )الريا�شيات البحتة +الفيزياء +

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

الريا�شيات البحتة

الفيزياء

اللغة االإجنليزية

جامعة 

االإمارات 

العربية املتحدة

) منح جزئية(

ت��ب��داأ ال��درا���ش��ة اب��ت��داء م��ن الف�شل 	 

الدرا�شي الثاين 2015/2014

لغة التدري�ص يف اجلامعة هي اللغة 	 

االإجنليزية

ت�����ش��رط اجل��ام��ع��ة ���ش��ه��ادة اج��ت��ي��از 	 

 )TOFEL( االإجن����ل����ي����زي����ة  ال���ل���غ���ة 

على  ح�ش�له  �شريطة   )  IELTS(اأو

)5( درجات يف )IELTS( ، اأو )500( 

)TOFEL( درجة يف

لهذه 	  التقدم  اجلن�شني  لكا  ميكن 

ال��رب��ي��ة 	  امل��ن��ح م��ا ع���دا تخ�ش�ص 

اللغة االإجنليزية

ت��ق��دم اجل��ام��ع��ة امل�����ش��ك��ن وال��ت��غ��ذي��ة 	 

وامل�����ا�����ش����ات ال���داخ���ل���ي���ة وال��ك��ت��ب 

اأم��ر  ويل  يتحمل  بينما  ال��درا���ش��ي��ة 

الطالب بقية التكاليف.

ال���ق���ب����ل ال��ن��ه��ائ��ي ل��ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة 	 

للمقابلة  ال��ط��ال��ب  اج��ت��ي��از  يتطلب 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ب���االإ����ش���اف���ة مل��ت��ط��ل��ب��ات 

الكلية للطالبات فقط.

ن�شبة 	  احت�شاب  يتم  ل��ن  م��اح��ظ��ة: 

النجاح يف مادتي: الفن�ن الت�شكيلية 

املعدل  �شمن  الريا�شية  وال��رب��ي��ة 

العام.

SE801
الربية 	 اللغة 

االإجنليزية

للطالبات فقط

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن        

) %80( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%80( يف امل�اد االآتية :   

اللغة االإجنليزية – اللغة العربية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة االإجنليزية 

+ % 60  x  )اللغة العربية +

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

اللغة االإجنليزية

اللغة العربية

SE802 مت�يل 	االإدارة 

وم�شارف

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن        

) %90( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%80( يف امل�اد االآتية :   

الريا�شي���ات    – االإجنليزي���ة  اللغ���ة 

البحتة اأو التطبيقية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة االإجنليزية 

+ % 60  x ) الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية  +

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

الريا�شيات البحتة 

اأو التطبيقية

اللغة االإجنليزية

SE803القان�ن

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن 

)%80( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%80( يف امل�اد االآتية :   

اللغ���ة االإجنليزية – اللغ���ة العربية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية + اللغة العربية + الريا�شيات البحتة 

+ % 60  x  )اأو التطبيقية

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

اللغة العربية

اللغة االإجنليزية

الريا�شيات البحتة 

اأو التطبيقية

SE804 	 الهند�شة

هند�شة معمارية

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن 

)%90( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%80( يف امل�اد االآتية :   

 	 الفيزي���اء   االإجنليزي���ة	  اللغ���ة 

الريا�شيات البحتة – الكيمياء 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة االإجنليزية + 

 % 60  x  )الريا�شيات البحتة +الفيزياء+ الكيمياء

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (  +

الريا�شيات البحتة

الفيزياء

اللغة االإجنليزية

SE805االأغذية

احل�ش�����ل عل����ى معدل ع����ام ال يقل عن 

)%80 ( واحل�ش�����ل عل����ى  مع����دل ال 

يقل عن  )%80( يف امل�اد االآتية :   

اللغة االإجنليزية	 االأحياء 	 الكيمياء

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة االإجنليزية 

+ % 60  x  )االأحياء + الكيمياء +

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

االأحياء

الكيمياء
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SE810

كلية االإدارة 

واالإقت�شاد

)حما�شبة	

مالية	االإدارة	

ت�ش�يق(

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن   

)%80( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%70( يف امل�اد االآتية :   

الريا�شي���ات  االإجنليزي���ة	  اللغ���ة 

البحتة اأو التطبيقية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة االإجنليزية 

+ % 60  x  ) الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية +

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

الريا�شيات البحتة 

اأو التطبيقية

اللغة االإجنليزية

جامعة قطر

) منح جزئية(

• لغة الدرا�شة : اللغة االإجنليزية 	

• تتحمل اجلامعة قيمة الر�ش�م الدرا�شية وال�شكن 	

وقيمة العاج واالعا�شة والكتب وامل�ا�شات.

• يتحمل ويل اأمر الطالب قيمة تذاكر ال�شفر �شن�يا 	

وم�شروف اجليب.

• وميكن لكا اجلن�شني التقدم لهذه املنح.	

• م��ه��ارات 	 يف  ال��ق��درات  اختبار  اجتياز  الطالب  على 

اللغة االإجنليزية   )TOFEL	IELTS( ومهارات 

االآيل  احل��ا���ش��ب  وم���ه���ارات   )SAT( ال��ري��ا���ش��ي��ات 

)IC3( ويف حالة عدم اجتياز الطالب للحد االأدنى 

م���ن امل���ه���ارات امل����ذك�����رة، ي��ت��م ق��ب���ل��ه يف ال��ربن��ام��ج 

التاأ�شي�شي، والذي ميثل فر�شة لارتقاء مب�شت�ى 

الطالب واكت�شاب احلد االأدنى من املهارات املطل�بة، 

ه�  التاأ�شي�شي  للربنامج  االق�شى  احل��د  ب��اأن  علماً 

اأربعة ف�ش�ل درا�شية.

• ت��خ�����ش�����ش��ات 	  )4( ف��ق��ط  ه���ن���اك  م���اح���ظ���ة:   	)1
وهي:   اأال  للذك�ر  والعل�م  االآداب  كلية  يف  متاحة 

عل�م  البيئية،  ال��ع��ل���م  االإع����ام،  ال��دول��ي��ة،  �شئ�ن 

يتم قب�لهن  يف  اأن  االإن��اث فيمكن  اأم��ا  الريا�شة، 

كل التخ�ش�شات املندرجة حتت هذه الكلية يف حال 

اإ�شتيفاء ال�شروط الازمة.  

• للطلبة 	 ال��ف��ر���ش��ة  اإت����اح����ة  ع����دم  م���اح���ظ���ة:   	)2
اململكة  من  العامة  الثان�ية  �شهادة  على  احلا�شلني 

العربية ال�شع�دية للتناف�ص على املنح املقدمة.

• الطالب يف 	 بت�شكني  3(	 ماحظة: تق�م اجلامعة 
للم�اد  وفقاً  حتتها  تندرج  التي  التخ�ش�شات  اأح��د 

يف  ومعدله  ال��ع��ام،  دب��ل���م  يف  الطالب  در�شها  ال��ت��ي 

ال�شنة التاأ�شي�شية اأو اختبار حتديد امل�شت�ى وطبقاً 

للمناف�شة على ال�ش�اغر يف كل التخ�ش�ص.

• يت�جب 	 التاأ�شي�شي،  الربنامج  يف  املقب�لني  الطلبة 

اإنتقالهم  قبل  ال��ربن��ام��ج  متطلبات  اإج��ت��ي��از  عليهم 

لدرا�شة التخ�ش�ص اجلامعي املطل�ب.

• 4(	 م���اح���ظ���ة: يف ح���ال���ة رف����ع ن�����ش��ب��ة ال���ق���ب����ل يف 	
كلية/ اإىل  ال��ط��ال��ب  نقل  يتم  كلية/تخ�ش�ص،  اأي 

ال�����ش���اغ��ر،وذل��ك  ح�شب  اجل��ام��ع��ة  بنف�ص  تخ�ش�ص 

وفق االآليات املتبعة باجلامعة.

• الطلبة املقب�لني عليهم تعبئة طلب االإلتحاق ودفع مبلغ 	

200 ريال قطري من خال م�قع اجلامعة على العن�ان 
.http://www.Qu.edu.qa/admissions :التايل

• العمانية 	 اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن  ���ش��ه��ادة  ت���ث��ي��ق  ي��ج��ب 

و�شفارة دولة قطر.

SE811
كلية االآداب 

والعل�م

) ق�شم االآداب(

احل�ش����ل عل���ى مع���دل ع���ام ال يقل عن 

)%80( واحل�ش����ل على  معدل ال يقل 

عن  )%70( يف امل�اد االآتية :   

اللغة االإجنليزية	 الريا�شيات البحتة 

اأو التطبيقية – درا�شات اإجتماعية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة االإجنليزية 

+ الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية + درا�شات 

اإجتماعية ( x  60 % + ) معدل جمم�ع جميع 

% 40 x )امل�اد الدرا�شية

اللغة االإجنليزية

درا�شات اإجتماعية

الريا�شيات البحتة

 اأو التطبيقية

SE812
كلية االآداب 

والعل�م

) ق�شم العل�م(

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن 

)%80( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%70( يف امل�اد االآتية :   

  	 الكيمي���اء   – االإجنليزي���ة  اللغ���ة 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة االإجنليزية + 

+ % 60  x  )الكيمياء +  الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

الريا�شيات البحتة

 اأو التطبيقية

الكيمياء

اللغة االإجنليزية

SE813 كلية االآداب

والعل�م

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن 

)%80( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%70( يف امل�اد االآتية :   

اللغ���ة االإجنليزية – اللغ���ة العربية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية + اللغة العربية + الريا�شيات البحتة 

+ % 60  x )اأو التطبيقية

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

اللغة االإجنليزية

اللغة العربية

الريا�شيات البحتة

 اأو التطبيقية
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SE820احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن هند�شة

)%80( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%70( يف امل�اد االآتية :   

الريا�شي���ات  االإجنليزي���ة	  اللغ���ة 

البحتة 	 الفيزياء

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة االإجنليزية 

+ % 60  x  ) الريا�شيات البحتة + الفيزياء +

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

الريا�شيات البحتة

الفيزياء

اللغة االإجنليزية

 جامعة الك�يت

)منح كاملة(

لغة الدرا�شة : اللغة االإجنليزية	•

ت����ف���ر اجل���ام���ع���ة ال�����ش��ك��ن واالإع���ا����ش���ة 	•

وم�شروف اجليب وتذكرة �شفر ذهابا 

وايابا �شن�يا.

ع��ل��ى ال��ط��ال��ب اخ��ت��ي��ار ال��ك��ل��ي��ة فقط 	•

و�����ش����ي����ت����م ت�������زي������ع امل����ق����ب�����ل����ني ع��ل��ى 

)ال  اجل��ام��ع��ة  ق��ب��ل  م��ن  التخ�ش�شات 

ميكن للطالب اأن يق�م بتغير الكلية 

التي ر�شح اإليها(.

خا�شة 	• �شروط  ا�شتيفاء  الطالب  على 

حتددها الكلية املعنية لطلبتها.

ت�شرط كليات الهند�شة وكلية الطب 	•

امل�����ش��اع��د وال���ع���ل����م االإداري��������ة اج��ت��ي��از 

اختبار القدرات.

يف حالة عدم  جناح الطالب يف اختبار 	•

اإىل كلية  ن��ق��ل��ه  ي��ت��م  ���ش���ف  ال���ق���درات 

اأخرى ح�شب املقاعد ال�شاغرة.

�شهادة 	• اح�شار  املقب�ل  الطالب  على 

 ) ع�شر  احل���ادي  و  العا�شر   ( ال�شفني 

وال بد اأن يك�ن الت�شل�شل الدرا�شي من 

دولة واحدة.

ال�شادرة من 	• يتم عمل معادلة لل�شهادة 

عمان ويح�شب لها جمم�ع جديد ح�شب 

امل�اد التي تدر�ص بدولة الك�يت وبذلك 

من املمكن اأن تقل ن�شبة الطالب.

ع�������دم اإت������اح������ة ال����ف����ر�����ش����ة ل���ل���ط���اب 	•

احلا�شلني على �شهادة الثان�ية العامة 

م���ن ال�����ش��ع���دي��ة ل��ل��ت��ن��اف�����ص ع��ل��ى امل��ن��ح 

املقدمة.

امل��ر���ش��ح الخ��ت��ب��ارات 	• ال��ط��ال��ب  يخ�شع 

ال��ق��ب���ل م���ن ق��ب��ل اجل��ام��ع��ة وي��ح��دد 

الكليات  بع�ص  يف  قب�له  �ش�ئه  على 

والتخ�ش�شات.

متنح درجة البكال�ري��ص	•

ل���ن ي��ت��م اح��ت�����ش��اب ن�����ش��ب��ة ال��ن��ج��اح يف 	•

والربية  الت�شكيلية  الفن�ن  م��ادت��ي: 

الريا�شية �شمن املعدل العام.

ماحظة: يف حالة رفع ن�شبة القب�ل 	•

ن��ق��ل  ي���ت���م  ك��ل��ي��ة/ت��خ�����ش�����ص،  اأي  يف 

بنف�ص  كلية/تخ�ش�ص  اإىل  ال��ط��ال��ب 

وفق  ال�ش�اغر،وذلك  ح�شب  اجلامعة 

االآليات املتبعة باجلامعة.

SE821عل�م اإدارية

SE822عل�م

SE823حق�ق

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن 

)%85( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%70( يف امل�اد االآتية :   

اللغ���ة االإجنليزية – اللغ���ة العربية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )  اللغة 

االإجنليزية + اللغة العربية + الريا�شيات البحتة 

+ % 60  x  ) اأو التطبيقية

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

اللغة االإجنليزية

اللغة العربية

الريا�شيات 

)البحتة اأو 

التطبيقية(

SE824تربية
احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن 

)%80( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%70( يف امل�اد االآتية :   

اللغ���ة االإجنليزية – اللغ���ة العربية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية + اللغة العربية + الريا�شيات البحتة 

+ % 60  x  )اأو التطبيقية

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

اللغة العربية

اللغة االإجنليزية

الريا�شيات البحتة

 اأو التطبيقية
SE825اآداب

SE826عل�م اجتماعية

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن 

)%80( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%70( يف امل�اد االآتية :   

اللغة االإجنليزية – اللغة العربية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة االإجنليزية 

+ % 60  x )اللغة العربية +

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

اللغة العربية

اللغة االإجنليزية

SE827 كلية الطب

امل�شاعد

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن 

)%80( احل�ش�ل على  معدل ال يقل 

عن  )%70( يف امل�اد االآتية :   

 	 االأحي���اء   – االإجنليزي���ة  اللغ���ة 

الريا�شي���ات البحت���ة اأو التطبيقية – 

الفيزياء اأو الكيمياء

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة االإجنليزية 

+ االأحياء + الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية +  

+ % 60  x  )الفيزياء اأو الكيمياء

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

االأحياء

الريا�شيات البحتة 

اأو التطبيقية

اللغة االإجنليزية

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omتابع : منح دول جمل�س التعاون اخلليجي 

يتم منح الطالب احلا�شل على منحة خم�ش�ص �شهري وقدره )130( ريال عماين من وزارة التعليم العايل بال�شلطنة.	 



80

معلومات اإ�سافية عن الربنامجح�سم التعادلطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

SE830 كلية الربية

االأ�شا�شية

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن 

)%80( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%70( يف امل�اد االآتية :   

الريا�شي����ات   	 االإجنليزي����ة  اللغ����ة 

البحتة اأو التطبيقية – اللغة العربية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة االإجنليزية 

+ الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية + اللغة 

+ % 60  x )العربية

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

الريا�شيات البحتة

 اأو التطبيقية

اللغة العربية

اللغة االإجنليزية

الهيئة العامة 

للتعليم 

التطبيقي 

والتدريب 

)الك�يت(

)منح كاملة(

لغة الدرا�شة : اللغة االإجنليزية	 

متنح درجة البكال�ي��ص	 

م��اح��ظ��ة: ل��ن ي��ت��م اح��ت�����ش��اب ن�شبة 	 

النجاح يف مادتي: الفن�ن الت�شكيلية 

امل��ع��دل  ال��ري��ا���ش��ي��ة �شمن  وال��رب��ي��ة 

العام.

SE835الطب الب�شري

احل�ش����ل على مع���دل عام ال يقل عن 

)%90( واحل�ش����ل عل���ى  مع���دل ال 

يقل عن  )%80( يف امل�اد االآتية :   

 – – االأحي���اء  البحت���ة  الريا�شي���ات   

الكيمياء 	 الفيزياء

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص ) الريا�شيات 

 % 60  x )البحتة + االأحياء + الكيمياء + الفيزياء

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية( +

الريا�شيات البحتة

االأحياء

الكيمياء

جامعة اخلليج 

العربي 

)مملكة 

البحرين(

)منح جزئية(

لغة الدرا�شة : اللغة االإجنليزية	 

الدرا�شية 	  الر�ش�م  اجلامعة  تتحمل 

وامل�ا�شات  العاج  وقيمة  وال�شكن 

اأم��ر  ويل  يتحمل  بينما  ال��داخ��ل��ي��ة 

ال��ط��ال��ب ب��ق��ي��ة ال��ت��ك��ال��ي��ف ك��ت��ذاك��ر 

ال�����ش��ف��ر وق��ي��م��ة ال��ك��ت��ب وم�����ش��اري��ف 

االإعا�شة.

ي�شرط النجاح يف امتحان القدرات 	 

ال�شخ�شية  وامل��ق��اب��ل��ة  االأك���ادمي���ي���ة 

ال���ت���ي ت��ع��ق��د مب���ق���ر اجل���ام���ع���ة دف���ع 

تقدمي  ر�ش�م  بحرينيا  ديناراً   )50(

االمتحانات واملقابات ال�شخ�شية.

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omتابع : منح دول جمل�س التعاون اخلليجي 

يتم منح الطالب احلا�شل على منحة خم�ش�ص �شهري وقدره )130( ريال عماين من وزارة التعليم العايل بال�شلطنة.	 

ت�سرتط بع�ض اجلامعات اخلارجية �سهادة اجتياز اللغة االجنليزية ) TOFEL(   اأو ) IELTS(   لذا كن م�ستعداً.
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EG001
اجلي�ل�جيا

احل�ش����ل عل���ى مع���دل ع���ام )80%( 

واحل�ش�ل على :

)%90( يف الريا�شيات البحتة

)%90(يف الكيمياء

)%90(يف الفيزياء

)%90(يف اللغة االإجنليزية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )الريا�شيات 

البحتة +الفيزياء +الكيمياء +  اللغة االإجنليزية(   

+ % 60  x
% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

الدرجات االأعلى 

يف:

	 الريا�شيات 

البحتة

	 الفيزياء

�شرورة اإجراء الفح�ص الطبي ملن يتم تر�شيحهم للدرا�شة 	 

على نفقة ال�شركة ولن يقبل من يك�ن غر الئقا �شحيا. 

�شيتم اإحلاق املقب�لني يف تخ�ش�ص اجلي�ل�جيا بالدرا�شة 	 

يف  اأ�شراليا. بينما تخ�ش�ص هند�شة النفط  يف ال�اليات 

املتحدة االأمريكية، وم�شح الكميات يف اململكة املتحدة.

�شيتم اإبتعاث املقب�لني لدرا�شة برنامج اللغة االإجنليزية 	 

وفقا  اأك��ادمي��ي   ع��ام  مل��دة  تاأ�شي�شي  متب�عا بربنامج  اأوال 

مل�شت�ياتهم قبل  اإلتحاقهم بربنامج البكال�ري��ص.

ي�شرط يف املتقدم اأن يك�ن على قدر عاٍل من االإ�شتعداد 	 

على ظروف  والتاأقلم  ال�شلطنة  خارج  للدرا�شة  والتهيئة 

املعي�شة املتغرة.

عدم اإمكانية قب�ل حملة ال�شهادات املعادلة للدبل�م العام 	 

وال�شادرة من اململكة العربية ال�شع�دية.

EG002هند�شة النفط

EG006م�شح الكميات

) للذك�ر فقط (

املوقع الإلكرتوين: )PDO( املنح اخلارجية الكاملة - منح �سركةwww.pdo.co.om
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ثانياً: البعثات الداخلية

والتي تعنى بتم�يل الطالب للدرا�صة يف اجلامعات والكليات اخلا�صة داخل ال�صلطنة، للح�ص�ل على م�ؤهالت يف برامج معينة وهي كالتايل:

	.) بكال�ري��س الطب العام بكلية عمان الطبية ) جلميع الطلبة

	.) بكال�ري��س طب وجراحة الأ�صنان بكلية عمان لطب الأ�صنان) جلميع الطلبة

	.) بكال�ري��س مب�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة ) جلميع الطلبة

	.) بكال�ري��س مب�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة ) للفتيات فقط

	.)دبل�م مب�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صـــة الأخرى )لطلبة ال�صمان الجتماعي والدخل املحدود فقط

وتنق�شم البعثات الداخلية اىل اأربعة اأق�شام : 

بعثات ال�شمان االجتماعي )SF( :أ	 

ت�صمل الر�ص�م الدرا�صية مع خم�ص�س �صهري وقدره )90 ( ريااًل عمانياً، و يتقدم اإليها طلبة اأ�شر ال�شمان االجتماعي فقط احلا�صلني على دبل�م التعليم العام اأو ما يعادله للعام الدرا�صي 

2013/2014 م ، للتناف�س على الفر�س املتاحة .

: ) SP( بعثات الدخل املحدود 	ب 

خم�ص�صة للطلبة من اأبناء اأ�شر الدخل املحدود فقط احلا�صلني على  دبل�م التعليم العام اأو ما يعادله للعام الدرا�صي 2013/2014م، والذين ال يتجاوز اإجمايل الدخل ال�شهري الأولياء 

اأم�رهم “ 600 “ ريااًل عمانياً. حيث تتكفل ال�زارة بتحمل كافة الر�ص�م الدرا�صية »ملرحلة الدبل�م »، مع حتمل ويل الأمر لتكاليف النقل وال�صكن – اإن دعت احلاجة لذلك – .

: )SR( بعثات داخلية للفتيات فقط 	ج

بعثات داخلية كاملة مدف�عة الر�ص�م الدرا�صية فقط للح�ص�ل على درجة البكال�ري��س من اأحد م�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة، مع حتمل ويل الأمر لتكاليف النقل وال�صكن – اإن دعت 

احلاجة لذلك – وهي خم�ص�صة لالإناث احلا�صالت على معدل عام ل يقل عن %80 ) ب( .

: )SA( بعثات داخلية للجميع 	د

بعثات داخلية كاملة مدف�عة الر�ص�م الدرا�صية فقط للح�ص�ل على درجة البكال�ري��س من اأحد م�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة، مع حتمل ويل الأمر لتكاليف النقل وال�صكن – اإن دعت 

احلاجة لذلك –  وهي خم�ص�صة للجن�صني.

�شروط التقدم ملقاعد البعثات الدرا�شية الداخلية :

هناك بع�س ال�صروط التي يجب على جميع الطلبة مراعاتها بعناية قبل التقدم للتناف�س على مقاعد البعثات الدرا�صية الآنفة الذكر، وهي كالتايل:

اأن ل يتجاوز عمر املتقدم عن 25 �صنة يف 2014/10/1م اأي اأن يك�ن من م�اليد ما بعد 1989/10/1م.. 1

اأن ل يك�ن املتقدم م�ظفًا باأي م�ؤ�ص�صة من م�ؤ�ص�صات القطاع العام اأو اخلا�س. . 2

يجب على جميع الطلبة احلا�صلني على بعثات داخلية من مركز القب�ل امل�حد تقدمي اأوراقهم الثب�تية لإنهاء اإجراءات الت�صجيل مب�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة التي مت قب�لهم بها . 3

خالل الفرتة املحددة لذلك.
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الطلبة من فئة ال�صمان الإجتماعي الذين يح�صل�ن على بعثات داخلية كاملة، يجب عليهم اإدخال اأرقام احل�صابات البنكية اخلا�صة بهم يف و�صلة البيانات ال�صخ�صية بالنظام الإلكرتوين . 4

للقب�ل امل�حد. 

يف حال قب�ل طالب من طلبة ال�صمان الإجتماعي وثب�ت اأنه لي�س من فئة ال�صمان الإجتماعي، ف�صيتم �صحب املقعد منه ويعامل على اأنه من فئة الدخل املحدود.. 5

اإذا مل تقم بتقدمي اإثبات للم�ؤ�ش�شة املقب�ل بها اأن الدخل ال�صهري ل�يل الأمر ال يزيد عن ) 600( ريااًل عمانياً من قبل وايل ال�الية اأو جهة العمل يف ال�قت املحدد )فرة ا�شتكمال . 6

اإجراءات الت�شجيل(، �صيتم اإلغاء قب�لك تلقائيا من التخ�ص�س الذي قبلت فيه. 

يجب األ تتقدم بطلب لال�صتفادة من برامج البعثات الدرا�صية الداخلية ما مل تكن م�صت�فيًا لل�صروط املذك�رة اأعاله.. 7

�ص�ف يق�م مركز القب�ل امل�حد بالتحقق من اأهليتك للح�ص�ل على البعثات الدرا�صية الداخلية بالرج�ع اإىل ال�صجالت اخلا�سة بك لدى ال�زارات املخت�صة فاإذا ات�صح عدم اأهليتك . 8

تك�ن بذلك قد اأهدرت فر�صًا ثمينة للح�ص�ل على برنامج درا�صي منا�صب تلك هي م�ص�ؤوليتك وحدك دون �ص�اك.

• اإذا قدمت اأي بيانات غري �صحيحة اأو مزورة، فيحق ملركز القب�ل امل�حد اإحالة اأمرك اإىل اجلهات القان�نية بال�صلطنة.	

ماحظة :

ن�ؤكد على اأهمية الدقة يف اختيار الرمز املحدد لكل برنامج من برامج البعثات الدرا�صية الداخلية والربنامج الدرا�صي املنا�صب وعدم جتاهل ذلك. حيث اأن اأي خطاأ يف عملية الختيار 	 

قد يفقد املتقدم حقه يف البعثة وبذلك يفقد مقعده الدرا�صي.

باإمكان طلبة ال�صمان الإجتماعي، وطلبة الدخل املحدود التقدم جلميع برامج م�ؤ�ص�صات التعليم العايل احلك�مية يف حال ا�صتيفائهم لل�صروط، والبعثات الداخلية يف امل�ؤ�ص�صات اخلا�صة 	 

املخ�ص�صة جلميع الطلبة بالإ�صافة اإىل البعثات الداخلية املخ�ص�صة لطلبة ال�صمان الإجتماعي والدخل املحدود.

ملزيد من املعل�مات يجب الت�ا�صل مع املديرية العامة للبعثات – دائرة البعثات الداخلية ب�زارة التعليم العايل.	 

جتنب االختيار بناًء على توقعاتك يف نتائج االإمتحان فقط وجتنب التخمني واالإفرتا�ض.
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جميع الطلبةلاإناث فقط

  الطب العام 

النجاح يف دبل�م التعليم العام بتقدير )%80( يف 

برنامج SR ، و)%50( يف بقية الربامج.

احل�ش�ل على معدل )%80( يف الكيمياء واالأحياء

احل�ش�ل على )%50( يف اللغة االإجنليزية

 م��ع��دل جم��م���ع م�����اد ال��ت��خ�����ش�����ص )ال��ك��ي��م��ي��اء+ 

+ % 60  x  )االأحياء+ اللغة االإجنليزية

% 40 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

مكان الدرا�شة: كلية عمان الطبية	 

3 �شن�ات يف م�شقط ، وال�شن�ات االأخرة يف 	 
�شحار

متنح درجة الدكت�راه يف الطب العام )�شبع 	 

�شن�ات(

االرت���ب���اط االك���ادمي���ي م���ع ج��ام��ع��ة وي�شت 	 

فرجينيا	 اأمريكا 

نفقتهن 	  على  للطالبات  �شكن  الكلية  ت�فر 

اخلا�شة

اجتياز املقابلة ال�شخ�شية 	 

SR001SA001

SR006SA006 طب وجراحة

االأ�شنان

النجاح يف دبل�م التعليم العام بتقدير )%80( يف 

SR برنامج

احل�ش�ل على معدل عام )%65( يف دبل�م التعليم 

العام وم��ا يعادله من امل���ؤه��ات االأخ��رى يف بقية 

الربامج.

االآت��ي��ة:  امل����اد  احل�����ش���ل على م��ع��دل )%80( يف 

اللغة االإجنليزية، الكيمياء، االأحياء

ال��ري��ا���ش��ي��ات  م��ع��دل )%65( يف  ع��ل��ى  احل�����ش���ل 

)البحتة اأو التطبيقية(

م��ع��دل جم��م���ع م�����اد ال��ت��خ�����ش�����ص )ال��ك��ي��م��ي��اء+ 

البحتة  الريا�شيات   + االإجنليزية  اللغة  االأحياء+ 

اأو التطبيقية(  x  60 % +) معدل جمم�ع جميع 

% 40 x )امل�اد الدرا�شية

مكان الدرا�شة: كلية عمان لطب االأ�شنان	 

الدرا�شة ملدة �شت �شن�ات 	 

�شتي 	  اأ.ب  م��ع معهد  االأك��ادمي��ي  االرت��ب��اط 

ميم�ريال لطب االأ�شنان 	 جمه�رية الهند 

ال ت�فر الكلية �شكن للطلبة 	 

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF011SP011SR011SA011)لغات(

اللغة االإجنليزية والرجمة	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االجنليزية 	 

اللغة العربية 	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص ) اللغة العربية 

مع���دل   (+  %  60   x) االإجنليزي���ة  اللغ���ة   +

% 40 x )جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية

مكان الدرا�شة: جامعة نزوى

)نزوى(

لغة الدرا�شة اللغة االجنليزية 	 

 االرتباط االكادميي مع جامعة 	 

ال�����ش��ل��ط��ان ق���اب��������ص 	 ج��ام��ع��ة 

اإك�شر  	 جامعة  االأملانية  ليبزج 

	 ج���ام���ع���ة ري������دجن 	اجل���ام���ع���ة 

االردنية 	 جامعة اأوريجن �شتيت 

	 ج��ام��ع��ة ب���رت��� ال��ربت��غ��ال��ي��ة 	 

جامعة اإل جاريف الربتغالية

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات 	  يف  ي���������ش����رط 

املقرونة ب�)*( اللياقة ال�شحية

���ش��ك��ن للطلبة  	  ت���ف��ر اجل��ام��ع��ه  

على نفقتهم اخلا�شة 

SF012SP012SR012SA012

)جتارة(

	املحا�شبة

	 الت�ش�يق

	اإدارة امل�شاريع الرفيهية

	التجارة الدولية واملالية 

	 نظم املعل�مات

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االجنليزية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية 	 

اللغة العربية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص   ) الريا�شيات 

البحت���ة اأو التطبيقي���ة+ اللغة العربي���ة + اللغة 

مع���دل جمم����ع   (+  % 60   x) االإجنليزي���ة 

% 40 x )جميع امل�اد الدرا�شية

SF013SP013SR013SA013

)الهند�شة(

 	 
*
الهند�شة الكهربائية

هند�شة احلا�ش�ب	 

 	 
*
الهند�شة املدنية 

 	 
*
الهند�شة البيئية

هند�شة علم العمارة 	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%65( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات بحتة، الفيزياء 	 

ال���ل���غ���ة 	  يف   )50%( ع����ل����ى  احل���������ش�����ل 

االإجنليزية 	 اللغة العربية

مع���دل جمم�ع م�اد التخ�ش����ص ) الريا�شيات 

البحتة+اللغ���ة االإجنليزي���ة + الفيزي���اء +اللغ���ة 

العربي���ة(x  60 % +) مع���دل جمم����ع جميع 

% 40 x )امل�اد الدرا�شية

SF014SP014SR014SA014 الهند�شة الكيميائية

والبروكيميائية

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%65( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات بحتة، الفيزياء،الكيمياء 	 

ال���ل���غ���ة 	  يف  على)50%(  احل�����������ش������ل 

االإجنليزية 	 اللغة العربية

مع���دل جمم�ع م�اد التخ�ش����ص ) الريا�شيات 

البحتة+اللغ���ة االإجنليزي���ة + الكيمياء +  اللغة 

مع���دل   (+  %  60   x)الفيزي���اء  + العربي���ة 

% 40 x )جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 
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يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 

رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF015SP015SR015SA015 هند�شة الت�شميم الداخلي

والديك�ر

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

ال��ري��ا���ش��ي��ات 	  يف   )65%( ع��ل��ى  احل�����ش���ل 

البحتة

احل�ش�ل على)%50( يف اللغة االإجنليزية 	 

	 اللغة العربية

مع���دل جمم�ع م�اد التخ�ش����ص ) الريا�شيات 

البحت���ة +اللغ���ة االإجنليزي���ة +  اللغ���ة العربية(  

امل����اد  x  60 % +) مع���دل جمم����ع جمي���ع 
% 40 x )الدرا�شية

مكان الدرا�شة: جامعة نزوى

)نزوى(

لغة الدرا�شة اللغة االجنليزية 	 

 االرتباط االكادميي مع جامعة 	 

ال�����ش��ل��ط��ان ق���اب��������ص 	 ج��ام��ع��ة 

اإك�شر  	 جامعة  االأملانية  ليبزج 

	 ج���ام���ع���ة ري������دجن 	اجل���ام���ع���ة 

االردنية 	 جامعة اأوريجن �شتيت 

	 ج��ام��ع��ة ب���رت��� ال��ربت��غ��ال��ي��ة 	 

جامعة اإل جاريف الربتغالية

ال���ت���خ�������ش�������ش���ات 	  يف  ي���������ش����رط 

املقرونة ب�)*( اللياقة ال�شحية

���ش��ك��ن للطلبة  	  ت���ف��ر اجل��ام��ع��ه  

على نفقتهم اخلا�شة

SF016SP016SR016SA016 
*
تقنية حي�ية 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

–   الكيمياء	  اللغة االإجنليزية 	 االأحياء 

)اللغ���ة  التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

 % 60  x ) االإجنليزي���ة + االأحي���اء + الكيمي���اء

 x )مع���دل جمم����ع جميع امل����اد الدرا�شية (+

% 40

SF017SP017SR017SA017 
*
التمري�ص

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%65( يف مادة االأحياء	 

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة العربية 	 اللغة االإجنليزية	 

)اللغ���ة  التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

 60  x ) االإجنليزية + االأحياء +  اللغة العربية

% +) معدل جمم����ع جميع امل�اد الدرا�شية( 
% 40 x

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

		SR021SA021القان�ن 	بتقدير  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

  )65%(

احل�ش�ل على )%80( يف اللغة العربية	 

 احل�ش�ل على )%65( يف اللغة االإجنليزية 	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

+ % 60  x  ) االإجنليزية + اللغة العربية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

 مكان الدرا�شة:  جامعة �شحار

)�شحار(

جامعة 	  مع  االكادميي  االرتباط 

ك�ينزالند اال�شرالية 

جامعة م�ؤتة االردنية 	 

للطلبة  	  ���ش��ك��ن  اجل��ام��ع��ه  ت���ف��ر 

على نفقتهم اخلا�شة

		SR022SA022القان�ن التجاري

SF023SP023SR023SA023درا�شات اللغة االإجنليزية

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

 احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

+ % 60  x ) االإجنليزية +اللغة العربية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

SF024SP024SR024SA024

) التجارة(

الت�ش�يق

االإدارة

املحا�شبة 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية 	  اللغة العربية	 

الريا�شيات البحته اأو التطبيقية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +اللغة العربية+الريا�شيات 

+ % 60  x ) البحتة اأو التطبيقية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

SF025SP025SR025SA025هند�شة كيميائية 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%65( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات البحتة	 

الكيمياء اأو الفيزياء	 

 احل�ش�ل على )%50( يف اللغة االإجنليزية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص)اللغة 

االإجنليزية + الريا�شيات البحتة

+ % 60  x )الكيمياء اأو الفيزياء +

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�صمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF026SP026SR026SA026

و�صناعية 	  ميكانيكية  ه��ن��د���ص��ة 

)ميكاترونيك�ص(

هند�صة كهربائية واحلا�صب الآيل	 

علوم احلا�صوب والو�صائط املتعددة 	 

الهند�صة املدنية	 

 ال�صبكات وقواعد البيانات	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�صول على )%65( يف املواد الآتية:	 

الريا�صيات البحتة	 

الكيمياء اأو الفيزياء	 

احل�صول على )%50( يف اللغة الإجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�ص�ص ) اللغة 

الإجنليزية + الريا�صيات البحتة

+ % 60  x )الفيزياء اأوالكيمياء +

 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�صية (

% 40

 مكان الدرا�صة:  جامعة �صحار

)�صحار(

جامعة 	  مع  الكادميي  الرتباط 

كوينزلند ال�صرتالية 

جامعة موؤتة الردنية 	 

للطلبة  	  ���ص��ك��ن  اجل��ام��ع��ه  ت��وف��ر 

على نفقتهم اخلا�صة

SF031SP031SR031SA031

)جتارة(

دبلوم وبكالوريو�ص يف الإدارة	 

دبلوم وبكالوريو�ص يف املالية	 

دب��ل��وم وب��ك��ال��وري��و���ص يف نظم 	 

املعلومات الإدارية

دبلوم وبكالوريو�ص يف املحا�صبة	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�صول على )%50( يف املواد الآتية:	 

اللغة الإجنليزية	 

اللغة العربية	 

الريا�صيات البحته اأو التطبيقية	 

م���ع���دل جم���م���وع م�����واد ال��ت��خ�����ص�����ص )ال��ل��غ��ة 

الإجن��ل��ي��زي��ة +ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة+ال��ري��ا���ص��ي��ات 

+ % 60  x  ) البحتة اأو التطبيقية

 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�صية (

% 40

مكان الدرا�صة:  جامعة ظفار

)�صالة(

الرت��������ب��������اط الك��������ادمي��������ي م��ع 	 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت

للطالبات 	  �صكن  اجلامعة  توفر 

على نفقتهن اخلا�صة 

SF032SP032SR032SA032

)الآداب(

اللغة 	  يف  وبكالوريو�ص  دبلوم 

الإجنليزية

دبلوم وبكالوريو�ص يف العمل 	 

الإجتماعي

ع����ل����وم 	  يف  ف������ق������ط  دب��������ل��������وم 

الكمبيوتر

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�صول على )%50( يف املواد الآتية:	 

اللغة الإجنليزية	 

اللغة العربية	 

الريا�صيات البحته اأو التطبيقية	 

معدل جمموع مواد التخ�ص�ص )اللغة 

الإجنليزية +اللغة العربية +  الريا�صيات 

+ % 60  x  )البحته اأو التطبيقية

 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�صية (

% 40

		SR033SA033القانون

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

)%80( يف برنامج SR وتقدير )%65( يف 

بقية الربامج

احل�صول على )%80( يف اللغة العربية	 

احل�صول على )%65( يف اللغة الإجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�ص�ص )اللغة 

+ % 60  x  ) الإجنليزية + اللغة العربية

 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�صية (

% 40

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قبول الطالب لل�صنة التاأ�صي�صية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ص�ص الفرعي �صمن جمموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF034SP034SR034SA034

)هند�شة(

دب�����ل������م وب����ك����ال�����ري����������ص يف 	 

الهند�شة امليكانيكية

دب�����ل������م وب����ك����ال�����ري����������ص يف 	 

الهند�شة الكيميائية

ه���ن���د����ش���ة 	  ف����ق����ط يف  دب�����ل������م 

الكهرباء واحلا�ش�ب

دب�����ل������م وب����ك����ال�����ري����������ص يف 	 

الت�شميم اجلرافيكي

دب�����ل������م وب����ك����ال�����ري����������ص يف 	 

العمارة الداخلية

دب�����ل������م وب����ك����ال�����ري����������ص يف 	 

الهند�شة املدنية

دب�����ل������م وب����ك����ال�����ري����������ص يف 	 

هند�شة امليكاترونك�ص

ال��ه��ن��د���ش��ة 	  ب���ك���ال����ري��������ص يف 

الكهربائية واالإلكرونية

ب����ك����ال�����ري����������ص  يف ه��ن��د���ش��ة 	 

الكمبي�تر واالإت�شاالت

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%65( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات البحتة	 

الفيزياء	 

احل�ش�ل على )%50( يف اللغة االإجنليزية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية + الريا�شيات البحتة

+ % 60  x  ) الفيزياء +

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

مكان الدرا�شة:  جامعة ظفار

)�شالة(

االرت��������ب��������اط االك��������ادمي��������ي م��ع 	 

اجلامعة االأمريكية يف بروت

للطالبات 	  �شكن  اجلامعة  ت�فر 

على نفقتهن اخلا�شة

SF041SP041SR041SA041

)تقنية املعل�مات(

تقنية الربجميات	 

تقنية االإنرنت	 

عل�م احلا�شب االآيل	 

نظم اإدارة ق�اعد البيانات	 

تقنية ال��شائط املتعددة	 

 احل��شبة ونظم املعل�مات	 

اإدارة االأعمال وتقنية املعل�مات	 

النجاح يف دبل�م التعليم العام بتقدير 

)%80( يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف 

بقية الربامج

	 احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:

اللغة االإجنليزية

الفيزياء

الريا�شيات البحته اأو التطبيقية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +الفيزياء +الريا�شيات البحتة 

+ % 60  x  )اأو التطبيقية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

مكان الدرا�شة:  كلية ال�شرق 

االأو�شط

)م�شقط 	 الر�شيل(

جامعة 	  مع  االكادميي  االرتباط 

ك�فنري الربيطانية 

على 	  للطلبة  �شكن  الكلية  ت�فر 

نفقتهم اخلا�شة

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF042SP042SR042SA042

)هند�شة( 

ب����ك����ال�����ري����������ص ال���ه���ن���د����ش���ة 	 

)م������ع م���رت���ب���ة ال���������ش����رف( يف 

االإلكرونيات واالت�شاالت

بكال�ري��ص الهند�شة )مع مرتبة 	 

ال�شرف( يف ال�شبكات الا�شلكية

)م��ع 	  الهند�شة  ب��ك��ال���ري������ص 

م��رت��ب��ة ال�����ش��رف( يف ات�����ش��ال 

البيانات واإدارة النظم

)م��ع 	  الهند�شة  ب��ك��ال���ري������ص 

مك�نات  يف  ال�����ش��رف(  مرتبة 

احلا�شب االآيل وال�شبكات

بكال�ري��ص الهند�شة )مع مرتبة 	 

ال�شرف( يف الهند�شة املدنية

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%65( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات البحتة	 

الكيمياء اأو الفيزياء	 

 احل�ش�ل على )%50( يف اللغة االإجنليزية	 

   معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص)اللغة 

االإجنليزية + الريا�شيات البحتة

+ % 60  x   )الفيزياء اأوالكيمياء +

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

مكان الدرا�شة:  كلية ال�شرق 

االأو�شط

)م�شقط 	 الر�شيل(

جامعة 	  مع  االكادميي  االرتباط 

ك�فنري الربيطانية 

على 	  للطلبة  �شكن  الكلية  ت�فر 

نفقتهم اخلا�شة

-	SR043SA043 )بكال�ري��ص العل�م )مع مرتبة ال�شرف

يف اإدارة املن�شاأت وم�شح الكميات

SF051SP051SR051SA051

)هند�شة(

هند�شة ميكانيكية مب�شاعدة الكمبي�تر	 

هند�شة الكمبي�تر	 

هند�شة االإت�شاالت	 

هند�شة مدنية )�شناعة املن�شاآت(	 

هند�شة اإن�شاءات	 

هند�شة نظم ميكانيكية الكرونية	 

هند�شة م�شح الكميات	 

هند�شة الطاقة الكهربائية	 

هند�شة القيا�ص و التكاليف	 

هند�شة امليكاترونك�ص	 

هند�شة املعاجلة و ال�شيانة	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%65( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات البحتة	 

الفيزياء اأو الكيمياء	 

احل�ش�ل على )%50( يف اللغة االإجنليزية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص)اللغة 

االإجنليزية + الريا�شيات البحتة

+ % 60  x  )الفيزياء اأوالكيمياء +

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

مكان الدرا�شة:  كلية كالدونيان 

الهند�شية

)م�شقط 	 احليل(

جامعة 	  مع  االأكادميي  االإرتباط 

باململكة  ك��ال��دون��ي��ان  ج��ا���ش��ك��� 

املتحدة

الكلية �شكن للطلبة  على 	  ت�فر 

نفقتهم اخلا�شة

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF052SP052SR052SA052

)هند�شة ت�شنيع(

هند�شة امليكاترونيك�ص	 

هند�شة املعاجلة وال�شيانة	 

هند�شة نظم الت�شنيع	 

هند�شة ت�شميم	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%65( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات البحتة	 

الفيزياء اأو الكيمياء	 

احل�ش�ل على )%50( يف اللغة االإجنليزية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص)اللغة 

االإجنليزية + الريا�شيات البحتة

+ % 60  x  )الفيزياء اأوالكيمياء +

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

مكان الدرا�شة:  كلية كالدونيان 

الهند�شية

)م�شقط 	 احليل(

جامعة 	  مع  االأكادميي  االإرتباط 

باململكة  ك��ال��دون��ي��ان  ج��ا���ش��ك��� 

املتحدة

الكلية �شكن للطلبة  على 	  ت�فر 

نفقتهم اخلا�شة

SF061SP061	SA061هند�شة بحرية
بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%65( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية 	 

احل�ش�ل على )%50( يف اللغة االإجنليزية	 

   معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص      )اللغة 

االإجنليزية + الريا�شيات البحتة اأو 

+ % 60  x   ) التطبيقية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

 مكان الدرا�شة:  كلية عمان 

البحرية )�شحار(

ب�شراكة مع كلية النقل وال�شحن 	 

روتردام به�لندا

ج����م����ي����ع ال��������ربام��������ج م����ت�����ف����رة  	 

واالن����اث(،  ال��ذك���ر   ( للجن�شني 

بدنية  لياقة  متارين  ت�جد  كما 

وفح�ص )لياقة طبية للبحارة(

ت�����ف����ر ال���ك���ل���ي���ة ����ش���ك���ن ل��ل��ط��ل��ب��ة 	 

الذك�ر داخل حرم الكلية.

ال��ت��ن�����ش��ي��ق ل��ت���ف��ر ���ش��ك��ن اآم���ن 	 

للطالبات.

SF062SP062SR062SA062 هند�شة يف تقنيات العمليات

التح�يلية

SF063SP063	SA063 املاحة البحرية

)�شابط �شطح ال�شفينة (

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

   معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص      )اللغة 

االإجنليزية + الريا�شيات البحتة اأو 

+ % 60  x  ) التطبيقية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF064SP064SR064SA064اإدارة امل�انئ وال�شحن 

 والنقل البحري

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

   معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية + الريا�شيات البحتة اأو 

+ % 60  x  ) التطبيقية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

 مكان الدرا�شة:  كلية عمان 

البحرية )�شحار(

ب�شراكة مع كلية النقل وال�شحن 	 

روتردام به�لندا

ج����م����ي����ع ال��������ربام��������ج م����ت�����ف����رة  	 

واالن����اث(،  ال��ذك���ر   ( للجن�شني 

بدنية  لياقة  متارين  ت�جد  كما 

وفح�ص )لياقة طبية للبحارة(

ت�����ف����ر ال���ك���ل���ي���ة ����ش���ك���ن ل��ل��ط��ل��ب��ة 	 

الذك�ر داخل حرم الكلية.

ال��ت��ن�����ش��ي��ق ل��ت���ف��ر ���ش��ك��ن اآم���ن 	 

للطالبات.

SF071SP071SR071SA071

)جتارة ونظم معل�مات(

اإدارة اأعمال 	 

تنمية امل�ارد الب�شرية	 

العل�م املالية وامل�شرفية	 

املحا�شبة	 

النجاح يف دبل�م التعليم العام بتقدير 

)%80( يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف 

بقية الربامج 

	 احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:

اللغة االإجنليزية

اللغة العربية

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +اللغة العربية + الريا�شيات 

+ % 60  x   ) البحتة اأو التطبيقية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

مكان الدرا�شة:  كلية الربميي

)الربميي(

جامعة 	  مع  االكادميي  االرتباط 

كاليف�رنيا �شتيت 	 ن�رث ريدج 

بال�اليات املتحدة االأمريكية

ت����ف���ر ال��ك��ل��ي��ة ���ش��ك��ن ) جم���ان���اً( 	 

ل��ط��ال��ب��ات ال�����ش��م��ان االإج��ت��م��اع��ي 

للطاب  وبالن�شبة  فقط   )SF(

الذك�ر من نف�ص الفئة ف�شي�شرف 

لهم )35( ريال عماين.

الكلية 	  ت�فر  الطالبات  ولباقي 

�شكن على نفقتهن اخلا�شة.

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�صمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF072SP072SR072SA072
علوم احلا�صب الآيل

اأنظمة املعلومات

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�صول على )%50( يف املواد الآتية:	 

اللغة الإجنليزية	 

الريا�صيات البحتة	 

الفيزياء	 

معدل جمموع مواد التخ�ص�ص)اللغة 

الإجنليزية + الريا�صيات البحتة

+ % 60  x  ) الفيزياء +

 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�صية (

% 40

مكان الدرا�صة:  كلية الربميي

)الربميي(

جامعة 	  مع  الكادميي  الرتباط 

كاليفورنيا �صتيت 	 نورث ريدج 

بالوليات املتحدة الأمريكية

ت���وف���ر ال��ك��ل��ي��ة ���ص��ك��ن ) جم���ان���اً( 	 

ل��ط��ال��ب��ات ال�����ص��م��ان الإج��ت��م��اع��ي 

للطاب  وبالن�صبة  فقط   )SF(

الذكور من نف�ص الفئة ف�صي�صرف 

لهم )35( ريال عماين.

الكلية 	  توفر  الطالبات  ولباقي 

�صكن على نفقتهن اخلا�صة.

		SR073SA073القانون 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

)%80( يف برنامج SR وتقدير )%65( يف 

بقية الربامج

احل�صول على )%80( اللغة العربية	 

احل�صول على )%65( اللغة الجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�ص�ص )اللغة 

+ % 60  x  ) الإجنليزية +اللغة العربية

 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�صية (

% 40

SF081SP081		

)دبلوم اإدارة الأعمال(

	 املحا�صبة – الإدارة 	 

الت�صويق 	  اأنظمة معلومات 

ادارية	 اقت�صاد/ درا�صات 

م�صرفية
بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�صول على )%50( يف املواد الآتية:	 

اللغة الإجنليزية	 

اللغة العربية	 

الريا�صيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمموع مواد التخ�ص�ص )اللغة 

الإجنليزية +اللغة العربية+الريا�صيات 

+ % 60  x  ) البحتة اأو التطبيقية

 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�صية (

% 40

مكان الدرا�صة:  الكلية احلديثة 

للتجارة والعلوم

)م�صقط	 بو�صر(

جامعة 	  مع  الكادميي  الرتباط 

م���ي�������ص���وري 	����ص���ان���ت ل���وي�������ص 	 

الوليات املتحدة الأمريكية 

ل توفر الكلية �صكن للطلبة	 

		SR082SA082

 ) بكالوريو�ص العلوم يف

 اإدارة الأعمال(

املحا�صبة – املالية –الإدارة 

وال�صلوك الوظيفي	 اأنظمة 

معلومات ادارية

		SR083SA083بكالوريو�ص الآداب يف الإقت�صاد

		SR084SA084بكالوريو�ص العلوم يف علوم احلا�صوب

يتم قبول الطالب لل�صنة التاأ�صي�صية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ص�ص الفرعي �صمن جمموعة الرمز الواحد.	 

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�صمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

		SR085SA085بكالوريو�ص العلوم يف املحا�صبة

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�صول على )%50( يف املواد الآتية:	 

اللغة الإجنليزية	 

اللغة العربية	 

الريا�صيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمموع مواد التخ�ص�ص )اللغة 

الإجنليزية +اللغة العربية+الريا�صيات 

+ % 60  x   ) البحتة اأو التطبيقية

 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�صية (

مكان الدرا�صة:  الكلية احلديثة 40 %

للتجارة والعلوم

)م�صقط	 بو�صر(

جامعة 	  مع  الكادميي  الرتباط 

م���ي�������ص���وري 	����ص���ان���ت ل���وي�������ص 	 

الوليات املتحدة الأمريكية 

ل توفر الكلية �صكن للطلبة	 

		SR086SA086 بكالوريو�ص العلوم يف نظم

املعلومات

		SR087SA087 بكالوريو�ص العلوم يف اإدارة

املطارات

		SR088SA088 بكالوريو�ص العلوم يف اإدارة

الطريان

		SR089SA089 بكالوريو�ص العلوم يف ال�صحة

وال�صامة

		SR090SA090بكالوريو�ص العلوم يف الإح�صاء

SF091SP091		

دبلوم )تقنية املعلومات(

علوم احلا�صب الآيل	 

تقنية معلومات الت�صالت	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )50%( 	 

احل�صول على )%50( يف املواد الآتية:	 

اللغة الإجنليزية	 

الريا�صيات البحتة	 

الفيزياء	 

   معدل جمموع مواد التخ�ص�ص)اللغة 

الإجنليزية + الريا�صيات البحتة+الفيزياء(   

x  60 % + ) معدل جمموع جميع املواد 
% 40 x )الدرا�صية

		SR092SA092قانون جتاري 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

)%80( يف برنامج SR وتقدير )%65( يف 

بقية الربامج

احل�صول على )%80(اللغة العربية	 

احل�صول على )%65(اللغة الجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�ص�ص )اللغة 

+ % 60  x  ) الإجنليزية +اللغة العربية

 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�صية (

% 40

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قبول الطالب لل�صنة التاأ�صي�صية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ص�ص الفرعي �صمن جمموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF096SP096		

)مالية وم�شرفية(

 	CAT شهادة فني حما�شبة�

ال��دب��ل���م ال���ط��ن��ي ال��ع��ايل يف 	 

الدرا�شات امل�شرفية

ال��دب��ل���م ال���ط��ن��ي ال��ع��ايل يف  	 

املحا�شبة واملالية

ال��دب��ل���م ال���ط��ن��ي ال��ع��ايل يف 	 

امل�ارد الب�شرية  

الدبل�م ال�طني العايل يف الت�ش�يق	 

الدبل�م ال�طني العايل يف التاأمني	 

الدبل�م ال�طني العايل يف احلا�شبات	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80ِ%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

اللغة العربية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +اللغة العربية+الريا�شيات 

+ % 60  x  ) البحتة اأو التطبيقية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

مكان الدرا�شة:  كلية الدرا�شات 

املالية وامل�شرفية )م�شقط	 

ب��شر(

االرت��������ب��������اط االك��������ادمي��������ي م��ع 	 

للدرا�شات  العربية  االأك��ادمي��ي��ة 

امل�شرفية واملالية – االأردن

م���ع���ه���د امل���دق���ق���ني ال���داخ���ل���ي���ني 	 

ب���ال����الي���ات امل��ت��ح��دة اإي��دي��ك�����ش��ل 

باململكة املتحدة

ال ت�فرالكلية �شكن للطلبة	 

		SR097SA097بكال�ري��ص يف املحا�شبة واملالية

		SR098SA098بكال�ري��ص يف االإدارة

		SR099SA099 بكال�ري��ص يف الدرا�شات

امل�شرفية واملالية

	SR100SA100بكال�ري��ص يف املحا�شبة

SF106SP106SR106SA106عل�م احلا�ش�ب

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +اللغة العربية+الريا�شيات 

+ % 60  x   ) البحتة اأو التطبيقية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

مكان الدرا�شة:  كلية الزهراء 

للبنات 

)م�شقط	 مرتفعات املطار(

جامعة 	  مع  االأكادميي  االرتباط 

عّمان االهلية 	 اململكة االأردنية 

الها�شمية 

ت�فر الكلية �شكن للطالبات على 	 

نفقتهن اخلا�شة

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF107SP107SR107SA107اللغة االإجنليزية واآدابها

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

+ % 60  x  ) االإجنليزية +اللغة العربية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40
مكان الدرا�شة:  كلية الزهراء 

للبنات 

)م�شقط	 مرتفعات املطار(

جامعة 	  مع  االأكادميي  االرتباط 

عّمان االهلية 	 اململكة االأردنية 

الها�شمية 

ت�فر الكلية �شكن للطالبات على 	 

نفقتهن اخلا�شة

SF108SP108SR108SA108الت�شميم اجلرافيكي
بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +اللغة العربية+الريا�شيات 

+ % 60  x  ) البحتة اأو التطبيقية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40
SF109SP109SR109SA109

)اإدارة اأعمال(

حما�شبة	 

عل�م مالية وم�شرفية	 

اإدارة اأعمال	 

SF116SP116SR116SA116

)اإدارة ونظم معل�مات(

اإدارة الفنادق وال�شياحة	 

اإدارة نظم املعل�مات	 

االإدارة والت�ش�يق	 

تكن�ل�جيا املعل�مات	 

العل�م املالية وامل�شرفية	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

 احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +اللغة العربية+الريا�شيات 

+ % 60  x  )البحتة اأو التطبيقية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

مكان الدرا�شة:  كلية �ش�ر 

اجلامعية )�ش�ر(

جامعة 	  مع  االكادميي  االرتباط 

ب�ند 	 اأ�شراليا

ت�����ف����ر ال���ك���ل���ي���ة ����ش���ك���ن داخ���ل���ي 	 

للطالبات على نفقتهن اخلا�شة

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF117SP117SR117SA117

 )الهند�شة(

الهند�شة املعمارية	 

الهند�شة امليكانيكية	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%65( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات البحتة	 

الفيزياء اأو الكيمياء	 

ال��ل��غ��ة 	  يف    )50%( ع���ل���ى  احل���������ش�����ل 

االإجنليزية

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +الريا�شيات البحتة +  الفيزياء 

اأو الكيمياء (  x  60 % + ) معدل جمم�ع 

% 40 x )جميع امل�اد الدرا�شية

مكان الدرا�شة:  كلية �ش�ر 

اجلامعية )�ش�ر(

جامعة 	  مع  االكادميي  االرتباط 

ب�ند 	 اأ�شراليا

ت�����ف����ر ال���ك���ل���ي���ة ����ش���ك���ن داخ���ل���ي 	 

للطالبات على نفقتهن اخلا�شة

SF126SP126SR126SA126

 

)اإدارة ونظم معل�مات(

عل�م احلا�شب االآيل	 

اإدارة نظم املعل�مات	 

علم تقنية املعل�مات	 

حما�شبة	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +الريا�شيات البحتة اأو 

التطبيقية (  x  60 % + ) معدل جمم�ع 

% 40 x )جميع امل�اد الدرا�شية
مكان الدرا�شة : كلية مزون

)م�شقط	 مرتفعات املطار(

االرتباط االأكادميي  مع جامعة 	 

ميزوري – روال 

ال�اليات املتحدة االأمريكية	 

ت�����ف����ر ال���ك���ل���ي���ة ����ش���ك���ن داخ���ل���ي 	 

ع��ل��ى نفقتهن  ف��ق��ط  ل��ل��ط��ال��ب��ات 

اخلا�شة

الدرا�شة متاحة للجن�شني	 

SF127SP127SR127SA127اللغة االإجنليزية

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص)اللغة 

 + % 60  x ) االإجنليزية + اللغة العربية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية(

% 40

		SR128SA128بكال�ري��ص علم النف�ص

		SR129SA129بكال�ري��ص االإقت�شاد

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

		SR136SA136ت�شميم االأزياء وت�شنيع املاب�ص

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

 + % 60  x  )االإجنليزية +اللغة العربية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية(

% 40

مكان الدرا�شة:  الكلية العلمية 

للت�شميم

)م�شقط	 مرتفعات املطار(

االرت��������ب��������اط االك��������ادمي��������ي م��ع 	 

اجلامعة اللبنانية االمريكية 

كلية املجتمع العربي االردنية 	 

ت���خ�������ش�������ص ت�������ش���م���ي���م االأزي���������اء 	 

وت�شنيع املاب�ص للطالبات 

ويدر�ص باللغة العربية فقط	 

ت�فر الكلية �شكن للطالبات على 	 

نفقتهن اخلا�شة

		SR137SA137بكال�ري��ص الفن�ن اجلميلة

		SR138SA138
بكال�ري��ص الت�شميم اجلرافيكي

الرقمي	 

الطباعي	 

		SR139SA139 بكال�ري��ص الت�شميم الداخلي

		 SR140 SA140بكال�ري��ص العمارة

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

 + % 60  x  )االإجنليزية +اللغة العربية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية(

% 40

مكان الدرا�شة:  الكلية العلمية 

للت�شميم

)م�شقط	 مرتفعات املطار(

االرت��������ب��������اط االأك���������ادمي���������ي م��ع 	 

اجلامعة اللبنانية االمريكية 

كلية املجتمع العربي االأردنية 	 

ت���خ�������ش�������ص ت�������ش���م���ي���م االأزي���������اء 	 

وت�شنيع املاب�ص للطالبات 

ويدر�ص باللغة العربية فقط.	 

م�����اح�����ظ�����ة: ب�����ع�����د االن�����ت�����ه�����اء 	 

ُيقبل  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة  ال�����ش��ن��ة  م���ن 

الطالب يف تخ�ش�شي )العمارة( 

ال�����ش���ئ��ي( ح�شب  و)ال��ت�����ش���ي��ر 

مبعدل  :النجاح  التايل  ال�شرط 

ال يقل عن ج  يف مادتي:

 	 ،  1 ال���ت�������ش���م���ي���م  ا�����ش����ت�����دي����� 

وا�شت�دي� الت�شميم 2

امللف 	  ت�فر  الطالب  على  ي�شرط 

 ")Portfolio(" الفني ال�شخ�شي له

يف تخ�ش�ص العمارة.

 وت������ف�����ر ك�����ام�����را رق���م���ي���ة يف 	 

تخ�ش�ص الت�ش�ير ال�ش�ئي.

		 SR141 SA141بكال�ري��ص الت�ش�ير ال�ش�ئي

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF146SP146		

)هند�شة(

م�شح الكميات	 

اإدارة الت�شييد	 

) الدبل�م ال�طني العايل (

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

)65%(

احل�ش�ل على )%65( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات البحتة 	 

الفيزياء	 

احل�ش�ل على )%50( يف  اللغة االإجنليزية	 

   معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص)اللغة 

االإجنليزية + الريا�شيات البحتة

+ الفيزياء (  x  60 % + ) معدل جمم�ع 

% 40 x )جميع امل�اد الدرا�شية

مكان الدرا�شة:  كلية م�شقط

)م�شقط	 ب��شر(

�شلطة 	  قبل  ال�شهادات من  متنح 

امل�������ؤه������ات اال����ش���ك���ت���ل���ن���دي���ة يف 

بريطانيا.

ل��ال��ت��ح��اق امل��ب��ا���ش��ر ب��ال��ربن��ام��ج 	 

ع��ل��ى ال��ط��ال��ب اج��ت��ي��از االخ��ت��ب��ار 

امل��ك��اف��ئ ل��ل��ربن��ام��ج ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 

الذي تق�م الكلية برتيبه.

الدرا�شة باللغة االإجنليزية	 

ت�فر �شكن للطلبة وفقا للطلب 	 

على نفقتهم اخلا�شة

SF147SP147		

)تقنية املعل�مات(

	 برجمة احلا�شب االآيل 

	 نظم احلا�شب االآيل

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +اللغة العربية+الريا�شيات 

البحتة اأو التطبيقية ( x  60 % + ) معدل 

% 40 x )جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية

		SR148SA148 بكال�ري��ص العل�م يف احلا�شب

االأيل لاأعمال 

		SR149SA149 بكال�ري��ص اآداب يف درا�شات

االأعمال

		SR150SA150 بكال�ري��ص اآداب يف املحا�شبة

ودرا�شات االأعمال

		SR151SA151 بكال�ري��ص اآداب يف املحا�شبة

وعلم احلا�شب االآيل 

SF152SP152		
املحا�شبة ) الدبل�م ال�طني 

العايل (

SF153SP153		
االأعمال ) الدبل�م ال�طني 

العايل (

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية



100

رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF156SP156SR156SA156تطبيقات احلا�شب االآيل

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +اللغة العربية+الريا�شيات 

البحتة اأو التطبيقية ( x  60 % + ) معدل 

% 40 x )مكان الدرا�شة:  كلية وجلات جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية

للعل�م التطبيقية

)م�شقط	 الر�شيل(

االرت��ب��اط االك��ادمي��ي م��ع معهد 	 

برال للتكن�ل�جيا بالهند

ت�فر �شكن للطالبات فقط على 	 

نفقتهن اخلا�شة

SF157SP157SR157SA157 اإدارة االأعمال

SF158SP158SR158SA158

)هند�شة(

هند�شة عل�م الكمبي�تر 	 

ه����ن����د�����ش����ة االإل�����ك�����رون�����ي�����ات 	 

واالإت�شاالت

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%65( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات البحتة 	 

الفيزياء	 

الكيمياء	 

احل�ش�ل على )%50( يف اللغة االإجنليزية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +الريا�شيات البحتة + الكيمياء 

+ الفيزياء( x  60 % + ) معدل جمم�ع 

% 40 x )جميع امل�اد الدرا�شية

SF166SP166SR166SA166اإدارة ال�شياحة وال�شيافة

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +اللغة العربية+الريا�شيات 

البحتة اأو التطبيقية ( x  60 % + ) معدل 

% 40 x )جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية

مكان الدرا�شة:  كلية عمان 

لل�شياحة

)م�شقط	 مرتفعات املطار(

االرت��ب��اط االك��ادمي��ي م��ع معهد 	 

دبلن للتكن�ل�جيا 	 اإيرلندا

ت�فر �شكن للطلبة على نفقتهم 	 

اخلا�شة

الطالب 	  اأن  حالة  يف  ماحظة: 

ال�����ش��ن��ة  ام����ت����ح����ان  ي����ج����ت����از  مل 

ي��ت��خ��رج  االأوىل،  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 

ب�شهادة االإجناز فقط.

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 



101

رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF176SP176SR176SA176
)ت�ش�يق وت�شميم(

الت�ش�يق والتجارة االإلكرونية	 

الت�شميم الداخلي	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +اللغة العربية+الريا�شيات 

البحتة اأو التطبيقية (  x  60 % + ) معدل 

% 40 x )جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية

مكان الدرا�شة:  كلية عمان 

لاإدارة والتكن�ل�جيا 

)بركاء(

جامعة 	  مع  االكادميي  االرتباط 

الرم�ك 	 االردن 

على 	  للطلبة  �شكن  الكلية  ت�فر 

نفقتهم اخلا�شة 

SF177SP177SR177SA177

)اإدارة االأعمال(

املحا�شبة	 

العل�م املالية وامل�شرفية	 

نظم املعل�مات االإدارية	 

SF178SP178SR178SA178عل�م احلا�ش�ب

SF186SP186SR186SA186

)اإدارة ونظم معل�مات(

نظم 	   	 ال��ب�����ش��ري��ة  امل��������ارد  اإدارة 

وتطبيقات  احلا�ش�ب  املعل�مات	 

االإنرنت 	 الت�ش�يق

ال�شفر وال�شياحة 	 التجارة االلكرونية	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف مادة:	 

اللغة االإجنليزية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية ( x  60 % + ) معدل جمم�ع 

% 40 x )جميع امل�اد الدرا�شية

مكان الدرا�شة:  كلية جمان 

اجلامعية

)م�شقط	 دار�شيت(

 االرتباط االكادميي مع جامعة 	 

املتحدة   اململكة   	 �شاير  بدف�رد 

جامعة ليدز 	 اململكة املتحدة 

على 	  للطلبة  �شكن  الكلية  ت�فر 

نفقتهم اخلا�شة

SF187SP187SR187SA187شبكات احلا�شب االآيل�

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص)اللغة 

االإجنليزية + الريا�شيات البحتة اأو 

التطبيقية  ( x  60 % + ) معدل جمم�ع 

% 40 x )جميع امل�اد الدرا�شية

SF188SP188SR188SA188اللغة االإجنليزية

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

ال��ل��غ��ة 	  يف   )90%( ت���ق���دي���ر  ع���ل���ى  احل�������ش����ل 

االإجنليزية

احل�ش�ل على تقدير )%65( يف  اللغة العربية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

 + % 60  x )االإجنليزية +اللغة العربية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية(

% 40

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF196SP196SR196SA196

االأدب االإجنليزي	 

االإذاعة والتليفزي�ن	 

العاقات العامة 	 

االعان	 

كتابة اللغة االإجنليزية االإحرافية	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	•

اللغة العربية	•

  معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

 + % 60  x  )االإجنليزية +اللغة العربية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية(

% 40

  مكان الدرا�شة:  كلية البيان

)م�شقط	 مدينة االإعام(

جامعة 	  مع  االكادميي  االرتباط 

اإنديانا  والي��ة  كال�ميت	  ب���ردو 

ال�اليات املتحدة االمريكية

على 	  للطلبة  �شكن  الكلية  ت�فر 

نفقتهم اخلا�شة

		SR206SA206
بكال�ري��ص العل�م يف 

تكن�ل�جيا املعل�مات 

التطبيقية

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على :	 

)%65( يف الريا�شيات البحتة	•

)%80( يف اللغة االإجنليزية	•

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )الريا�شيات  

 + % 60  x  )البحتة +اللغة االإجنليزية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية(

% 40
مكان الدرا�شة: اجلامعة االأملانية 

للتكن�ل�جيا يف عمان

) بركاء 	 حلبان(

لغة التدري�ص : اللغة االإجنليزية	 

يجتازون 	  ال��ذي��ن  الطلبة  فقط 

�شيتم  باجلامعة  القب�ل  اختبار 

قب�لهم وتاأكيد ت�شجيلهم.

ال ي�شمح بتغير التخ�ش�ص بعد 	 

القب�ل .

ال�������ش���ك���ن 	  ت������ف�����ر  اجل����ام����ع����ة ال 

للطاب اأو الطالبات.

		SR207SA207 بكال�ري��ص العل�م يف تخطيط

املدن والت�شميم املعماري

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على :	 

)%65( يف الريا�شيات التطبيقية	•

)%80( يف اللغة االإجنليزية	•

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )الريا�شيات 

 + % 60  x )التطبيقية +اللغة االإجنليزية

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

		SR208SA208 بكال�ري��ص العل�م يف عل�م

االأر�ص التطبيقية

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  النجاح يف     

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على :	 

)%65( يف الريا�شيات البحتة	•

)%65( يف اللغة االإجنليزية	•

)%50( يف الفيزياء والكيمياء	•

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص 

)الريا�شيات البحتة +اللغة االإجنليزية+ 

الفيزياء+الكيمياء( x  60 % + ) معدل 

% 40 x )جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية 		SR209SA209 بكال�ري��ص الهند�شة يف

الهند�شة البيئية

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

SF216SP216SR216SA216

)كلية التجارة والعل�م 

االإن�شانية(

االإدارة	 

التم�يل	 

املحا�شبة 	 

نظم املعل�مات االإدارية	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )الريا�شيات 

البحتة اأوالتطبيقية( x  60 % + ) معدل 

% 40 x )جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية

مكان الدرا�شة: جامعة ال�شرقية

) اإبراء(

	 ت�فر الكلية �شكن للطالبات 

على نفقتهن اخلا�شة

SF217SP217SR217SA217

)كلية الهند�شة(

الهند�شة البيئية	 

الهند�شة املدنية واالإن�شاءات	 

ال���ه���ن���د����ش���ة االإل����ك����رون����ي����ة 	 

واالإت�شاالت

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج 

احل�ش�ل على )%65( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات البحتة	 

الفيزياء  	  الكيمياء  	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )الريا�شيات 

 + % 60  x )البحتة + الفيزياء + الكيمياء

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية (

% 40

SF218SP218SR218SA218
)كلية العل�م التطبيقية(

العل�م البحرية وال�شمكية	 

عل�م الغذاء والتغذية	 

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

الريا�شيات البحتة  	  االأحياء	 

الفيزياء اأو الكيمياء	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )الريا�شيات 

البحتة + الفيزياء اأو الكيمياء + االأحياء(  

x  60 % + ) معدل جمم�ع جميع امل�اد 
% 40 x )الدرا�شية

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامج
�شمان  

اإجتماعي

دخل 

حمدود

لاإناث 

فقط 

جميع 

الطلبة

		SR226SA226

الهند�شة املدنية	 

الهند�شة املعمارية	 

تكن�ل�جيا املعل�مات	 

الهند�شة امليكانيكية	 

النجاح يف دبل�م التعليم العام بتقدير )80%( 	 

بقية  يف   )50%( وت���ق���دي���ر   ،SR ب���رن���ام���ج  يف 

الربامج احل�ش�ل على تقدير)%65( يف :

الريا�شيات البحتة ، الفيزياء	 

احل�ش�ل على )%50( يف اللغة االإجنليزية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )الريا�شيات  

البحتة +اللغة االإجنليزية + الفيزياء(  

x  60 % + ) معدل جمم�ع جميع امل�اد 
% 40 x )مكان الدرا�شة: جامعة الربمييالدرا�شية

) حمافظة الربميي(

اجل���ام���ع���ة م��رت��ب��ط��ة اأك���ادمي���ي���ا 	 

للتكن�ل�جيا  فيينا  ب���:ج��ام��ع��ة 

)ال��ن��م�����ش��ا(، ج��ام��ع��ة ب���رادف����رد 

)اململكة املتحدة( ، جامعة فيينا 

ك��ام��ب�����ص )ال���ن���م�������ش���ا( ، ج��ام��ع��ة 

العل�م التطبيقية )النم�شا(

وال�شكن 	  امل�ا�شات  اجلامعة  ت�فر 

للطاب والطالبات الراغبني

اجتياز امتحان القب�ل واملقابلة 	 

تخ�ش�شي  يف  بنجاح  ال�شخ�شية 

)التمري�ص وعل�م الب�شريات(.

		SR227SA227التمري�ص

النجاح يف دبل�م التعليم العام بتقدير )80%( 	 

بقية  يف   )50%( وت���ق���دي���ر   ،SR ب���رن���ام���ج  يف 

الربامج احل�ش�ل على تقدير )%50( يف :

 الريا�شيات البحتة   	 اللغة االإجنليزية	 

االحياء  	 الكيمياء	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص

   )الريا�شيات البحتة + االأحياء + الكيمياء+ 

اللغة االإجنليزية(  x  60 % + ) معدل 

% 40 x )جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية

		SR228SA228عل�م الب�شريات

النجاح يف دبل�م التعليم العام بتقدير )80%( 	 

بقية  يف   )50%( وت���ق���دي���ر   ،SR ب���رن���ام���ج  يف 

الربامج احل�ش�ل على تقدير )%50( يف :

 الريا�شيات البحتة 	 اللغة االإجنليزية	 

االحياء  	 الكيمياء  	 الفيزياء	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص

   )الريا�شيات البحتة + االأحياء + الكيمياء+ 

 + % 60  x )اللغة االإجنليزية + الفيزياء

 x )معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية(

% 40

		SR229SA229
اإدارة الت�شدير

اإدارة امل�ؤ�ش�شات واالأعمال 

االإلكرونية

النجاح يف دبل�م التعليم العام بتقدير )%80( يف 	 

برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

احل�ش�ل على تقدير )%50( يف :	 

 الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية 	 

اللغة االإجنليزية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص

)الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية + اللغة 

االإجنليزية( x  60 % + ) معدل جمم�ع 

% 40 x )جميع امل�اد الدرا�شية

		SR236SA236بكال�ري��ص يف اإدارة االأعمال

بتقدير 	  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل���م  يف  ال��ن��ج��اح 

 )50%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(

يف بقية الربامج

احل�ش�ل على )%50( يف امل�اد االآتية:	 

اللغة االإجنليزية	 

اللغة العربية	 

الريا�شيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمم�ع م�اد التخ�ش�ص )اللغة 

االإجنليزية +اللغة العربية + الريا�شيات 

البحتة اأو التطبيقية ( x  60 % + ) معدل 

% 40 x )جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية

مكان الدرا�شة: اجلامعة العربية 

املفت�حة ) م�شقط – مدينة 

ال�شلطان قاب��ص(

	االإرت��������ب��������اط االأك�������ادمي�������ي م��ع 	 

اجلامعة الربيطانية املفت�حة

		SR237SA237 بكال�ري��ص تقنية املعل�مات

واحل��شبة 

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قب�ل الطالب لل�شنة التاأ�شي�شية وميكنه بعد اإنهائها بنجاح التقدم للتخ�ش�ص الفرعي �شمن جمم�عة الرمز ال�احد.	 
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املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omاملنح الداخلية الكاملة مقدمة من �سركة رميا للنفط والغاز

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

SI061التخ�ش�شات الهند�شية

ال��ن��ج��اح يف دب��ل���م ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام مب��ع��دل ع��ام 	 

)65%(

االآت����ي����ة:	  امل��������اد  يف   )65%( ع���ل���ى   احل�������ش����ل 

الريا�شيات البحتة، اللغة االإجنليزية، الفيزياء 

اأو الكيمياء

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)الريا�شيات البحتة + اللغة االإجنليزية 

+  %60  x  ) ال��ك��ي��م��ي��اء  اأو  ال��ف��ي��زي��اء   + 

)معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية( 

.%40 x

 مكان الدرا�شة : اجلامعات والكليات اخلا�شة

منح كاملة لدرجة البكال�ري��ص

ي��ح��دد ال��ط��ال��ب امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ي ي��رغ��ب االإل��ت��ح��اق 	 

بها بعد قب�له يف الربنامج وي���ايف دائ��رة البعثات 

الداخلية بذلك.

امل��ن��ح ���ش��ام��ل��ة ال��ر���ش���م ال��درا���ش��ي��ة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 	 

خم�ش�ص �شهري.

باملنطقة 	  رمي��ا  نيابة  الب��ن��اء  متاحة  امل��ذك���رة  املنح 

االأ�شا�شي  للتعليم  رمي��ا  مدر�شتي:  م��ن  ال��شطى 

والغربة اجلن�بية للتعليم االأ�شا�شي.

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

SI068التخ�ش�شات الهند�شية

ال��ن��ج��اح يف دب��ل���م ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام مب��ع��دل ع��ام 	 

)65%(

االآت����ي����ة:	  امل��������اد  يف   )65%( ع���ل���ى   احل�������ش����ل 

الريا�شيات البحتة، اللغة االإجنليزية، الفيزياء 

اأو الكيمياء

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شيات البحتة + اللغة االإجنليزية 

+  %60  x  ) الكيمي���اء  اأو  الفيزي���اء   + 

)معدل جمم�ع جمي���ع امل�اد الدرا�شية( 

.%40 x

مكان الدرا�شة : اجلامعات والكليات اخلا�شة

منح كاملة لدرجة البكال�ري��ص

ي��ح��دد ال��ط��ال��ب امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ي ي��رغ��ب االإل��ت��ح��اق 	 

بها بعد قب�له يف الربنامج وي���ايف دائ��رة البعثات 

الداخلية بذلك.

امل��ن��ح ���ش��ام��ل��ة ال��ر���ش���م ال��درا���ش��ي��ة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 	 

خم�ش�ص �شهري.

املنح املذك�رة للتناف�ص العام.	 

املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omاملنح الداخلية الكاملة مقدمة من �سركة دليل للنفط �س.م.م
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املوقع الإلكرتوين: www.mohe.gov.omاملنح الداخلية الكاملة مقدمة من �سركة النفط العمانية للإ�ستك�ساف والإنتاج

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

SI054
التخ�ش�شات الهند�شية:

الهند�شة امليكانيكية	 

الهند�شة الكهربائية	 

الهند�شة الكيميائية	 

هند�شة التحكم	 

ال��ن��ج��اح يف دب��ل���م ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام مب��ع��دل ع��ام 	 

)65%(

االآت����ي����ة:	  امل��������اد  يف   )65%( ع���ل���ى   احل�������ش����ل 

الريا�شيات البحتة، اللغة االإجنليزية، الفيزياء 

اأو الكيمياء

التخ�ش����ص  م����اد  جمم����ع  مع���دل 

)الريا�شيات البحتة + اللغة االإجنليزية 

+  %60  x  ) الكيمي���اء  اأو  الفيزي���اء   + 

)معدل جمم�ع جمي���ع امل�اد الدرا�شية( 

.%40 x

ي��ح��ق ل��ل��ط��ال��ب اإخ���ت���ي���ار ال��ت��خ�����ش�����ص وامل���ؤ���ش�����ش��ة 	 

التعليمية الراغب االإلتحاق بها.

الدرا�شة ملرحلة البكال�ري��ص.	 

امل��ن��ح ���ش��ام��ل��ة ال��ر���ش���م ال��درا���ش��ي��ة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل  	 

خم�ش�ص �شهري وقدره)120( ريال.

ال�اليات 	  اأبناء  من  للتناف�ص  متاحة  املذك�رة  املنح 

بخا( ومن  – هيما	  – ع��ربي  : )خ�شب  التالية 

���ش��م��ن اأ����ش���ر ال�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي ف���ق���ط،  وف��ى 

فان  ال�شروط  عليه  ينطبق  م��ن  ت�فر  ع��دم  حالة 

تنمية  برامج  لتنفيذ  �شتح�ل  البعثة  خم�ش�شات 

اأ�شر ال�شمان االجتماعي.

SI055

ي��ح��ق ل��ل��ط��ال��ب اخ���ت���ي���ار ال��ت��خ�����ش�����ص وامل���ؤ���ش�����ش��ة 	 

التعليمية الراغب االلتحاق بها.

الدرا�شة ملرحلة البكال�ري��ص.	 

امل��ن��ح ���ش��ام��ل��ة ال��ر���ش���م ال��درا���ش��ي��ة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 	 

خم�ش�ص �شهري وقدره)120( ريال.

 م����ت����اح����ة جل���م���ي���ع اأب������ن������اء حم����اف����ظ����ة م�������ش���ن���دم.	 

املوقع الإلكرتوين: )PDO( - املنح الداخلية الكاملة مقدمة من �سركة تنمية نفط ُعمانwww.gutech.edu.om

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

SI023بكال�ري��ص العل�م 

يف عل�م االأر�ص التطبيقية

النجاح يف دبل�م التعليم العام 	 

االآت����ي����ة:	  امل��������اد  يف   )80%( ع���ل���ى   احل�������ش����ل 

الريا�شيات البحتة، اللغة االإجنليزية، الفيزياء 

والكيمياء.

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

)الريا�شيات البحتة + اللغة االإجنليزية 

+  %60  x  ) ال��ك��ي��م��ي��اء   + ال��ف��ي��زي��اء   + 

)معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية( 

.%40 x

مكان الدرا�شة : اجلامعة االأملانية للتكن�ل�جيا يف عمان

امل�افقة 	  بعد  التخ�ش�ص  تغير  للطالب  ميكن  ال 

واحل�ش�ل على املنحة.

النجاح يف االختبار التحريري.	 

البحتة 	  الريا�شيات  يف  القب�ل  اختبار  يف  النجاح 

والفيزياء والكيمياء واللغة االإجنليزية.

التاأ�شي�شية 	  لل�شنة  ال��درا���ش��ة  ت�شمل  املنح  برنامج 

وبرامج البكال�ري��ص.

املنحة تغطي الر�ش�م الدرا�شية وعاوة مالية.	 

متاح لكافة الطلبة العمانيني	 

SI024 بكال�ري��ص الهند�شة يف الهند�شة

امليكانيكية

SI025بكال�ري��ص الهند�شة يف هند�شة العمليات
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املوقع الإلكرتوين: )PDO( - املنح الداخلية الكاملة مقدمة من �سركة تنمية نفط ُعمانwww.pdo.co.om

معلومات اإ�سافية عن الربنامجح�سم التعادلطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

PD003منح درا�شية لقاطني منطقة امتياز ال�شركة 

)PDO(

يف 	   )50%( ع�������ام  م�����ع�����دل  ع����ل����ى  احل���������ش�����ل 

التالية: امل�����اد  ودرا����ش���ة  ال��ع��ام  التعليم   دب��ل���م 

ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة اأو  ال����ب����ح����ت����ة   ال�����ري�����ا������ش�����ي�����ات 

اللغة االإجنليزية

م����ع����دل جم����م�����ع م���������اد ال��ت��خ�����ش�����ص 

التطبيقية  اأو  ال��ب��ح��ت��ة  )ال��ري��ا���ش��ي��ات 

+  %60  x االإجن�����ل�����ي�����زي�����ة(  ال���ل���غ���ة   + 

)معدل جمم�ع جميع امل�اد الدرا�شية( 

%40 x

ال������درج������ات 	 

االأعلى يف:

الريا�شيات 	 

اأو  ال��ب��ح��ت��ة 

التطبيقية

ال���������ل���������غ���������ة 	 

االإجنليزية

التعليمية 	  امل���ؤ���ش�����ش��ات  يف  ال��درا���ش��ة 

اخلا�شة واملعتمدة يف ال�شلطنة.

التخ�ش�شات 	  جميع   : التخ�ش�شات 

وزارة  قبل  م��ن  املعتمدة  وال��ربام��ج 

التعليم العايل.

�شرورة احل�ش�ل على قب�ل مبدئي 	 

م��ن اإح����دى ال��ك��ل��ي��ات / اجل��ام��ع��ات 

للدرا�شة يف التخ�ش�شات املطل�بة.

يتم قب�ل الطلبة لل�شنة التاأ�شي�شية، 	 

وي�������ش���م���ح ب���ع���د اج���ت���ي���ازه���ا ب��ن��ج��اح 

م�ا�شلة الدرا�شة مل�شت�ى الدبل�م.

ا�����ش����ت����م����راري����ة امل����ن����ح����ة مل�������ش���ت����ى 	 

ال��ب��ك��ال���ري������ص م�����ش��روط��ة ب��ن��ج��اح 

الطالب   يف مرحلة الدبل�م.

مناطق االمتياز:	 

والية بهاء:	•

  النهيدة – ال�شدح – ال�شبيكة – ال�ش�يهية – غابة العمري – ال�ديان – م�شح –مطابقات  	  قطينة  	 راأ�ص اجلبل – راأ�ص قليلة 	  �شعادة – �شيح العراد 	  اأم فطرة – وادي ال�شقطان 	 ق�شبيه

والية هيماء:	•

   اأب�مظابي – الغافتني  	 الهنديل 	   الع�رين – غنزوز – اأن�از – ال�شحمة –الزولية – بهجة – املزي�ت – مباريك –  قرن العلم – القرن 	  ق�فز 	 �شيح الرول  	 �شيالة – وادي الغربة – وادي املبار – وادي �شليم

والية عربي:	•

  اأب�ظفرة – الفرجة – اله�ي�شة – اخل�ير 	  دليمه  	 فلج جران – فتيحه – فه�د – جبال –نطيحة – رملة خيلة – �شيبا 	  وادي احلجام 	 وادي العرف 	 وادي العرفال 	 وادي العمري 	 وادي الط�يه 	 وادي �شال –حمراء الدروع

والية مق�شن :	•

	 خدرت قتبيت 	 م�شفر	 قيبت – العجله  	 رملة مق�شن 	 مق�شن

 والية �شليم :	•

 	 الذهيبي – اأجماد ج�ي ال�شليمه – الرحبه	 الرو�شه – عيب�ت – دوكه – جراد ج�شر – ك�ع و�شام	 حم�ي�ص – م�شباح – نيابة دميت – منر	 رحاب – �شيب�ت	 متاد – عباد – وادي �شيب�ت – زاخر – زمرد 	  وادي وط�ب 	  وادي 

مرم�ل 	 وادي حم�ي�ص 	 وادي ك�ب�ت 	 وادي هكة 	 وادي هدي�ل 	 وادي فتخيت 	 وادي ذهب�ن 	 وادي دمييت 	 وادي عارة 	 وادي اخل�شفة 	 وادي اأجزيل 	 وادي عف�ر – طرفة – �شليم – �شقر – مرم�ل – ك�ب�ت 	 ج�ع و�شام – 

فتخيت – ذهب�ن –دمييت – برا�شا�ص – بطحات – بربزوم – با�شعيثان 	 الرحبة )الرو�شة( – اأنظ�ر – الن�ر – اأمل 	 امل�شب

والية ثمريت :	•

  انظر بديخم – حجليت – لبان – كثبة) �شدحان(	 ربك�ت – ثمريت – وادي بنيت – وادي حكه – وادي حرول – وادي جيزايل 	 دناجر

والية اجلازر:	•

زغيط    	  الغبرة  	 حبارى – خميزنة 	  �شيح اأرطم – وادي طيف�ت  	رميا – الهيله – وادي ذكرون – وادي �شب�ت 	 الغربة ال�شمالية 	 الغربة اجلن�بية

والية اأدم :	•

 اأب� طحال 	 اأدبا	الذخائر	 عفار – العرف 	 اخلبه 	  الغبار –  احلقاف – الك�ثر	 األيما – امل�شبك – القاع 	 القاع اجلن�بية – الع�شي�ص –  الزاهيه –  الراقي 	  ال�شدريتني –  ال�شمتي –  بركات –  ب�ثيله 	 برهان – فخر – في�شيغ  

–  قفار – غبه – حبيبه 	  ح��شي – جماهر – جيفر 	 كرات امللح 	 كرات اخل�ر – روبان – �شام 	 �شيح الفهيدة 	 �شيح اآ�ص 	 �شبات ال�شجرة – �شبكه 	 �شليل ال�شمن 	 �شليل نزوى	 طربان	 ط�ي الع�د – ع�افيه – وادي اال�ش�د – 
وادي الزبرة – وادي حميل – وادي نهيده 	  زهيه  	 احلاجر – �شنعاء – احلديثة 	 مركز مدينة اأدم
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- اأن-تكون-ال�سهادة-حديثة-الإ�سدار-للعام-الدرا�سي 2013 /2014م.	

- يقت�سر-قبول-الطلبات-على-الطلبة-احلا�سلني-على-دبلوم-التعليم-العام-ودبلوم-التعليم-العام-والعلوم-الإ�سالمية،-ودبلوم-التعليم-العام-التقني-لكلية-احلر�س-ال�سلطاين-العماين-	

التقنية-فقط-ح�سب-اللوائح-والأنظمة-املتبعة-لقبول-هذه-الفئات-.

- ا�ستيفاء-احلد-الأدنى-ملواد-التخ�س�س-لكل-برنامج-كما-هو-مو�سح-يف-اجلدول--الوارد-اأدناه-.	

مالحظات-هامة-للمقبولني:

اأ�سبح-الربنامج-التاأ�سي�سي-بجامعة-ال�سلطان-قابو�س-مدخال-اإلزاميًا-للدرا�سة-بجميع-كليات-اجلامعة،-حيث-يوؤهل-الربنامج-الطالب-يف-)اللغة-الإجنليزية-والريا�سيات-وتقنية-. 1

)--www.squ.edu.om/fpar-:-املعلومات(-ومهارات-الدرا�سة-والتعلم-متهيدًا-لدرا�سته-اجلامعية-.-)وملزيد-من-ال�ستف�سارات-عن-الربنامج-التاأ�سي�سي-الرجاء-الدخول-اإىل

املدة-الق�سوى-لتكملة-متطلبات-الربنامج-التاأ�سي�سي-هي-�سنتان.. 2

على-جميع-الطلبة-املقبولني--دخول-اختبار-حتديد-امل�ستوى-يف-اللغة-الإجنليزية-والريا�سيات-واحلا�سب-الآيل-قبل-بداية-الدرا�سة-.. 3

لجتياز-م�ستويات-اللغة-الجنليزية-يجب-ان-يح�سل-الطالب-على-)500(-نقطة-يف-اختبار-)Paper-basedTOEFL(--اأو-61-على-الأقل-يف-اختبار-)TOEFL iBT(-او-. 4

احل�سول-على-)BAND 5-(على-الأقل-يف-الن�سخة-الأكادميية-العاملية-من-�سهادة-)IELTS-مع-احل�سول-على-4.5-على-الأقل-يف-جميع-املهارات-)الكتابة-	--التحدث	-ال�ستماع	-

القراءة(.-اأو-النجاح-يف-اختبار-اجتياز--اللغة-الجنليزية-اأو-درا�سة-مقررات-اللغة-واإمتامها-بنجاح.

ميكن-للطلبة-الدار�سني-يف-الربنامج-التاأ�سي�سي-اإعادة-اأيا-من-م�ستويات--اللغة-الجنليزية-مرة-واحدة-على-ال-تتجاوز-اإعادة-امل�ستويات-يف-الربنامج-التاأ�سي�سي-للغة-الجنليزية-يف-. 5

كل-مقررات-اللغة-الإجنليزية--ثالث-مرات-.

ي�سرتط-لأداء-اختبار-الجتياز-يف-الريا�سيات-و-تقنية-املعلومات-باللغة-الإجنليزية-اأن-يح�سل-الطالب-م�سبقًا-على-امل�ستوى-الرابع-يف-امتحان-حتديد-امل�ستوى-للغة-الإجنليزية-. 6

باعتباره-حدًا-اأدنى-يف-اللغة-الإجنليزية.

ميكن-للطالب-حتقيق-متطلبات-الربنامج-التاأ�سي�سي-يف-مادة-الريا�سيات-من-خالل-النجاح-يف-اختباري-حتديد-امل�ستوى-والجتياز-يف-مادة-الريا�سيات-او-درا�سة-املقررات-. 7

الدرا�سية-وامتامها-بنجاح.-جدير-بالذكر-اأن-مادة-الريا�سيات-يف-الربنامج-التاأ�سي�سي-منق�سمة-اىل-مادتني-لكل-الطالب-مبختلف-تخ�س�ساتهم-ويجب-النجاح-يف-املادة-الأوىل-

لالنتقال-للمادة-الثانية.

ميكن-للطلبة-الدار�سني-يف-الربنامج-التاأ�سي�سي-اإعادة-كل-من-مقررات-الريا�سيات-مرة-واحدة-فقط-لكل-مقرر.. 8

ميكن-للطالب-حتقيق-متطلبات-الربنامج-التاأ�سي�سي-يف-مادة-تقنية-املعلومات-من-خالل-النجاح-يف-اختباري-حتديد-امل�ستوى-والجتياز-ملادة-تقنية-املعلومات-اأو-احل�سول-على-�سهادة--. 9

ICDL-اأو-درا�سة-املقرر-الدرا�سي-واإمتامها-بنجاح.
-ميكن-للطلبة-الدار�سني-يف-الربنامج-التاأ�سي�سي-اإعادة--مقرر-تقنية-املعلومات-مرة-واحدة-.. 10

�سيطلب-من-الطالب-الن�سحاب-نهائيا-من-اجلامعة-يف-حالة-اإخفاقه-يف-اإنهاء-الربنامج-التاأ�سي�سي-خالل-عاميني-اأكادمييني-ح�سب-الأنظمة-واللوائح.. 11

ثالثاً: جامعة ال�سلطان قابو�س
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SQ001
كلية العلوم 

الزراعية 

والبحرية

دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام و دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 

والعلوم الإ�سالمية 

ثالث 	  يف  اأدن���ى  كحد   )65%( على  احل�سول 

من املواد الأربع التالية: الريا�سيات البحتة، 

الكيمياء، الفيزياء، الأحياء

)%65(  كحد اأدنى يف اللغة الإجنليزية 	 

 معدل جمموع مواد التخ�س�س

 ) الريا�سيات البحتة + الكيمياء + الفيزياء + 

+ % 60  x )الأحياء + اللغة الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

التخ�س�سات:	 

البيطرية،  التقنية  احليوان  علم  الطبيعية،  املوارد  )اقت�ساد 

وال�سمكية،  البحرية  العلوم  املحا�سيل،  علوم  الزراعية،  الهند�سة 

علم الأغذية، تغذية الإن�سان ، علوم الرتبة، تقنيات املياه(.

لغة التدري�س اللغة الإجنليزية.

SQ050 كلية الطب

والعلوم ال�سحية

دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام والعلوم 

الإ�سالمية 

ال��ت��ال��ي��ة: 	  امل�����واد  ع��ل��ى )%80( يف  احل�����س��ول 

ال��ري��ا���س��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة، ال��ك��ي��م��ي��اء، ال��ف��ي��زي��اء، 

الأحياء، اللغة الإجنليزية

معدل جمموع مواد التخ�س�س)الريا�سيات 

البحتة +الكيمياء +الفيزياء +الأحياء+ اللغة 

+ % 60  x )الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

بعد 	  درا�سية  �سنوات  ل�ست  ميتد  الطب  كلية  يف   MDال برنامج 

على  احل�سول  الطلبة  لبع�س  وميكن  التاأ�سي�سي  الربنامج 

اخلا�سة  لل�سروط  ا�ستيفائهم  بعد  ال�سحية  العلوم  بكالوريو�س 

. MD�بالربنامج قبل اإكمالهم الدرا�سة للح�سول على درجة ال

لغة التدري�س اللغة الإجنليزية.

SQ055 العلوم الطبية

احليوية

دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام والعلوم 

الإ�سالمية 

ال��ت��ال��ي��ة: 	  امل�����واد  ع��ل��ى )%80( يف  احل�����س��ول 

ال��ري��ا���س��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة، ال��ك��ي��م��ي��اء، ال��ف��ي��زي��اء، 

الأحياء، اللغة الإجنليزية

معدل جمموع مواد التخ�س�س

)الريا�سيات البحتة +الكيمياء +الفيزياء 

+ % 60  x  )الأحياء+ اللغة الإجنليزية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

	

SQ100كلية التمري�س

دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام و دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 

والعلوم الإ�سالمية 

ثالث 	  يف  اأدن���ى  كحد   )65%( على  احل�سول 

الأحياء،  الكيمياء،  التالية:  الأرب��ع  امل��واد  من 

الريا�سيات البحتة، الفيزياء .

)%65( كحد ادنى يف اللغة الجنليزية 	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)الريا�سيات البحتة +الكيمياء +الفيزياء 

+ % 60 x) الأحياء+ اللغة الإجنليزية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

تكون  لأن  قابو�س  ال�سلطان  جامعة  يف  التمري�س  كلية  روؤية  تتمثل 

التعليم  عال يف جمايل  املنطقه ومب�ستوى  الرائدة يف  الكليات  اإحدى 

والبحث. اإن مهمة كلية التمري�س يف جامعة ال�سلطان قابو�س هي تلبية 

اإحتياجات املجتمع يف ال�سلطنة من الرعاية ال�سحية وذلك من خالل 

تطوير وتنفيذ برامج عالية اجلودة يف تعليم التمري�س وامل�ساركة يف 

البحوث العلمية

لغة التدري�س اللغة الإجنليزية

املوقع-الإلكرتوين: www.squ.edu.omجامعة-ال�سلطان-قابو�س-
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SQ150كلية العلوم

دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام و دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 

والعلوم الإ�سالمية

ثالث 	  يف  اأدن���ى  كحد   )65%( على  احل�سول 

من املواد الأربع التالية: الريا�سيات البحتة،  

الكيمياء،  الفيزياء، الأحياء

)%65( كحد اأدنى يف اللغة الإجنليزية 	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)الريا�سيات البحتة +الكيمياء +الفيزياء 

+ % 60 x )الأحياء+ اللغة الإجنليزية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

التخ�س�سات:

التطبيقية،  الكيمياء   ، الكيمياء   ، البيئية  ، الحياء  التقنيات احليوية 

الريا�سيات   ، الفيزياء   ، اجليوفيزياء   ، الأر�س  علوم   ، الآيل  احلا�سب 

الح�ساء  مع  الح�ساء   ، الح�ساء   ، الطبية  الفيزياء  مع  الفيزياء 

ال�سحية.

لغة التدري�س اللغة الإجنليزية.

SQ200كلية الهند�سة

دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام و دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 

والعلوم الإ�سالمية

احل�����س��ول ع��ل��ى )%65( ك��ح��د اأدن����ى يف امل���واد 	 

ال��ت��ال��ي��ة: ال��ري��ا���س��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة، ال��ك��ي��م��ي��اء، 

الفيزياء، اللغة الإجنليزية

معدل جمموع مواد التخ�س�س

)الريا�سيات البحتة +الكيمياء +الفيزياء+ 

+ % 60 x )اللغة الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

التخ�س�سات:

واحلا�سب  الكهربائية  الهند�سة  املعمارية،  الهند�سة  املدنية،  الهند�سة 

الآيل )اأنظمة احلا�سب الآيل وال�سبكات(، الهند�سة الكهربائية واحلا�سب 

الكهربائية واحلا�سب  الهند�سة  الإ�سارة(،  الآيل )الت�سالت ومعاجلة 

الآيل )اأنظمة القدرة والطاقة(، الهند�سة الكهربائية واحلا�سب الآيل 

الهند�سة  امليكانيكية،  الهند�سة  والتحكم(،  اللكرتونية  )القيا�سات 

ال�سناعية، هند�سة النفط والغاز الطبيعي، هند�سة الكيمياء واملعاجلة 

التحويلية، الهند�سة امليكاترونية.

اهداف الكلية :

الهند�سية 	  احلقول  خمتلف  يف  عالية  كفاءة  ذوي  مهند�سني  اإع���داد 

ال��دول��ة  موؤ�س�سات  يف  العمل  ���س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  على  ق��ادري��ن 

تطور  مع  والتكيف  العليا،  درا�ستهم  متابعة  و  ال�سناعة،  وقطاعات 

التقنيات من اجل مواكبة تو�سع احلاجات الإن�سانية.

احلقول 	  املعرفة يف خمتلف  ن�سر  اأج��ل  العلمية من  البحوث  اإج��راء 

اإيجاد حلول هند�سية للم�ساكل التي  الهند�سية والعلمية ومن اجل 

تواجهها القطاعات العامة واخلا�سة يف املجتمع العماين.

ت��وف��ر ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر للمجتمع ون�����س��ر امل��ع��رف��ة ال��ه��ن��د���س��ي��ة يف 	 

الق�سرة،  ال���دورات  خ��الل  من  وذل��ك  واخلا�سة  العامة  القطاعات 

العمل، واملوؤمترات وتقدمي ال�ست�سارات، واملحا�سرات.تنمية  وور�س 

التعاون الإقليمي والدويل مع اجلامعات العريقة يف اأنحاء العامل.

لغة التدري�س اللغة الإجنليزية.

دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ال��ت��ق��ن��ي ل��ك��ل��ي��ة احل��ر���س 

ال�سلطاين العماين التقنية

امل��واد 	  يف   اأدن���ى  كحد   )65%( على  احل�سول 

 ، امليكانيكية  الهند�سة  الريا�سيات،  التالية: 

الفيزياء، اللغة الإجنليزية 

معدل جمموع مواد التخ�س�س

)الريا�سيات + الهند�سة امليكانيكية +الفيزياء+ 

+ % 60 x ) اللغة الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املوقع-الإلكرتوين: www.squ.edu.omتابع-:-جامعة-ال�سلطان-قابو�س-
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SQ250 كلية الإقت�ساد

والعلوم ال�سيا�سية

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 

لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  الإ�سالمية، 

احلر�س ال�سلطاين العماين التقنية

اللغة 	  يف  اأدن���ى  كحد   )65%( على  احل�سول 

ال��ري��ا���س��ي��ات  اأو  ال��ري��ا���س��ي��ات  الإجن���ل���ي���زي���ة، 

البحتة اأو التطبيقية.

معدل جمموع مواد التخ�س�س

)اللغة الإجنليزية+ الريا�سيات  اأوالريا�سيات 

+ % 60 x)البحتة اأو التطبيقية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

التخ�س�سات:

)املحا�سبة، القت�ساد، املالية، نظم املعلومات، الت�سويق، اإدارة العمليات ، 

الإح�ساء التجاري،الإدارة(.

لغة التدري�س اللغة الإجنليزية.

SQ255
كلية الإقت�ساد 

والعلوم ال�سيا�سية

)العلوم ال�سيا�سية(

دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام و دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 

والعلوم الإ�سالمية ودبلوم التعليم العام التقني 

لكلية احلر�س ال�سلطاين العماين التقنية

اللغة 	  يف  اأدن��ى  كحد   )80%( على:  احل�سول 

العربية و اللغة الجنليزية

البحتة 	  الريا�سيات  يف  اأدن���ى  (ك��ح��د   65%(  

اأوالريا�سيات التطبيقية

معدل جمموع مواد التخ�س�س

 )اللغة الإجنليزية + اللغة العربية +  

+ % 60 x ) الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية

 % 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

لغة التدري�س اللغة الإجنليزية.

SQ300 كلية الرتبية

) علوم وريا�سيات (

دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام و دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 

والعلوم الإ�سالمية

ثالث 	  يف  اأدن���ى  كحد   )65%( على  احل�سول 

البحتة،   التالية:الريا�سيات  الأربع  املواد  من 

الكيمياء،  الفيزياء، الأحياء

)%65( كحد اأدنى يف اللغة الإجنليزية	 

معدل مواد التخ�س�س

 )الريا�سيات البحتة +الكيمياء +الفيزياء 

+ % 60 x ) الأحياء+ اللغة الإجنليزية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

التخ�س�سات :

الأحياء – الكيمياء – الفيزياء – الريا�سيات 

لغة التدري�س اللغة الإجنليزية.

SQ350
كلية الرتبية

)الرتبية الإ�سالمية(

دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام و دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 

والعلوم الإ�سالمية

امل��واد 	  يف  اأدن���ى  كحد   )65%  ( على  احل�سول 

التالية : الرتبية الإ�سالمية ، اللغة العربية، 

اللغة الإجنليزية .

معدل جمموع مواد التخ�س�س

)الرتبية الإ�سالمية + اللغة العربية+اللغة 

+ % 60 x )الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

	  لغة التدري�س اللغة العربية.

املوقع-الإلكرتوين: www.squ.edu.omتابع-:-جامعة-ال�سلطان-قابو�س-
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SQ500
كلية الرتبية

)اللغة الإجنليزية(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 

لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  الإ�سالمية، 

احلر�س ال�سلطاين العماين التقنية

ال��ل��غ��ة 	  م������ادة  يف   )90%  ( ع���ل���ى  احل�������س���ول 

الإجنليزية 

 	: ال���ت���ال���ي���ة  امل�������واد  يف  ادن�������ى   ك���ح���د   )65%( 

اللغة العربية ، والرتبية  الإ�سالمية

معدل جمموع مواد التخ�س�س

 )اللغة الإجنليزية + اللغة العربية + الرتبية 

+ % 60 x )الإ�سالمية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

	

SQ550
كلية الرتبية

)اللغة العربية(

)للذكور فقط(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 

لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  الإ�سالمية، 

احلر�س ال�سلطاين العماين التقنية

امل��واد 	  يف  ادن��ى  كحد   )65%  ( على  احل�سول 

الإجنليزية،  اللغة  العربية،  اللغة  التالية: 

الرتبية  الإ�سالمية

معدل جمموع مواد التخ�س�س

 )اللغة الإجنليزية + اللغة العربية +  الرتبية  

+ % 60 x )الإ�سالمية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

	

SQ600
كلية الرتبية

)الرتبية الريا�سية(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 

لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  الإ�سالمية، 

احلر�س ال�سلطاين العماين التقنية

امل��واد 	  يف  اأدن���ى  كحد    )65%( على  احل�سول 

الإجنليزية،   اللغة  العربية،  اللغة   : التالية 

الريا�سة املدر�سية  

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)اللغة العربية + اللغة الإجنليزية+الريا�سة 

+ % 60 x )املدر�سية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

) اجتياز اختبار القدرات(

SQ650
كلية الرتبية

)الرتبية الفنية(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 

لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  الإ�سالمية، 

احلر�س ال�سلطاين العماين التقنية

امل��واد 	  يف  اأدن���ى  كحد   )65%( على   احل�سول 

الت�سكيلية،  الفنون  العربية،  اللغة   : التالية 

اللغة الإجنليزية 

معدل جمموع مواد التخ�س�س )اللغة العربية + 

+ % 60 x )اللغة الجنليزية + الفنون الت�سكيلية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

يف�سل اأن يح�سر الطالب ملف يحوي �سور اأو مناذج من اأعماله 

ال�سابقة و اأية �سهادات م�ساركة يف جمال الفنون الت�سكيلية.

) اجتياز اختبار القدرات(
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SQ660
كلية الرتبية

)تكنولوجيا التعليم 

والتعلم(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 

لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  الإ�سالمية، 

احلر�س ال�سلطاين العماين التقنية

امل��واد 	  يف  اأدن���ى  )%65( كحد  على  احل�����س��ول 

التالية: الريا�سيات اأو الريا�سيات البحتة اأو 

التطبيقية، اللغة العربية ،اللغة الإجنليزية 

معدل جمموع مواد التخ�س�س

 )الريا�سيات اأو الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية 

+ % 60 x )اللغة الجنليزية+اللغة العربية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

التعليم  تكنولوجيا  يف  البكالوريو�س  درجة  برنامج  الق�سم  يقّدم 

رئي�سيني  جمالني  يف  امللحة  الحتياجات  تلبية  اأجل  من  والتعلم، 

نظام  يف  التعليم  تقنيات  تدري�س  هما:  الأ�سا�سي،  التعليم  مبدار�س 

التعليم العام والأ�سا�سي واإدارة وت�سغيل وتطوير مراكز م�سادر التعلم  

وتت�سمن بنية برنامج البكالوريو�س. 

لغة التدري�س اللغة الإجنليزية.

SQ670

كلية الرتبية

)طفل ما قبل 

املدر�سة(

)لالناث فقط(

دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام و دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 

والعلوم الإ�سالمية

يف 	  اأدن���������ى  ك���ح���د   )65%( ع���ل���ى  احل���������س����ول 

امل��������واد ال���ت���ال���ي���ة: ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة، ال��ل��غ��ة 

الإجنليزية،الرتبية الإ�سالمية.

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)اللغة العربية +اللغة الإجنليزية+الرتبية 

+ % 60 x  )الإ�سالمية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

اإعداد معلمات متخ�س�سات يف »تربية طفل ما قبل املدر�سة«، مع �سرورة 

اكت�ساب املعلمات اخلريجات ملا يلي:

الإملام بفل�سفة املهنية الثابتة املبنية على النظريات والبحوث اخلا�سة بنمو 

الأطفال وكذلك النظريات اخلا�سة بالتدري�س. 

كفاءات القيام بالرعاية املنا�سبة يف جميع املجالت التي يحتاجها الطفل. 

كفاءة ا�ستخدام مهارات املالحظة واأدوات وتقنيات التوثيق يف تقومي منو 

الأطفال وتطورهم. كفاءة ا�ستخدام مهارات التخاطب والتفاعل وتوجيه 

�سلوكهم. 

القدرة على حفز وم�ساعدة الأطفال على النمو يف كافة املجالت )املعرفية 

وعلى  التعلم،  يف  ال�ستقاللية  وعلى  والبيئية(  والنفعالية  والجتماعية 

اكت�ساب املعرفة ذات القيمة من البيئة املحيطة بهم. 

النمو املهني يف ت�سميم وا�ستخدام الن�ساطات املنا�سبة لتطوير الأطفال يف 

كافة النواحي املنهجية. 

الكفاءة يف ت�سميم البيئة املالئمة لالأطفال، والقدرة على اختيار الأدوات 

واملعدات املنا�سبة وكذلك مهارة ت�سميم املواد املالئمة. 

كفاءة فهم وتطبيق املذكرات املكتوبة والبحوث. 

واملعلمات  الأمور  اأولياء   ( الكبار  مع  وفعالية  بتناغم  العمل  مهارات 

واملهنيني الآخرين(. 

كفايات حت�سني وتطوير تعليم الأطفال ذوي احلاجات اخلا�سة.

يقت�سر القبول يف هذا الربنامج على الإناث فقط.

لغة التدري�س اللغة الإجنليزية.
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SQ700
كلية الآداب والعلوم 

الجتماعية

)اآداب عام (

دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام و دب���ل���وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 

والعلوم الإ�سالمية

امل��واد 	  يف  ادن���ى  كحد   )65%( على  احل�����س��ول 

الإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة  ال��ع��رب��ي��ة،  التالية:اللغة 

الرتبية  الإ�سالمية.

معدل جمموع مواد التخ�س�س )اللغة العربية 

+ % 60 x)اللغة الإجنليزية +الرتبية الإ�سالمية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

تطرح الكلية التخ�س�سات الآتية:

وبعد ا�ستيفاء الطلبة لل�سروط العامة لاللتحاق بالكلية يتم توزيعهم على 

هذه التخ�س�سات وفقا للمعاير التالية:

رغبة الطالب	. 

عدد املقاعد املتاحة يف كل تخ�س�س	. 

نتائج اختبار حتديد امل�ستوى و اختبار الجتياز يف اللغة الإجنليزية	. 

بينما يتم توزيع الطالب على تخ�س�س الرتجمة بعد التحاقهم بتخ�س�س 

املقررات  لبع�س  تناف�سية  درجات  على  وح�سولهم  الإجنليزية  اللغة 

بالتخ�س�س.

اأما يف تخ�س�س املو�سيقى والعلوم املو�سيقية فيطبق على الطلبة ال�سروط 

العامة بالإ�سافة اإىل اختبار القدرات

وعلى جميع الطلبة بعد ا�ستيفائهم �سروط القبول بالكلية اجتياز 

متطلبات الربنامج التاأ�سي�سي قبل التحاقهم بالتخ�س�سات.

SQ780

كلية الآداب والعلوم 

الجتماعية

)املو�سيقى والعلوم 

املو�سيقية(

دبلوم التعليم العام 

احل�سول على

)%65( كحد ادنى يف املواد التالية

اللغة العربية، اللغة الإجنليزية ، املهارات 

املو�سيقية

)اجتياز اختبار القدرات للمو�سيقى(

معدل جمموع مواد التخ�س�س )اللغة العربية 

+ % 60 x )اللغة الإجنليزية + املهارات املو�سيقية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

حتديد 	.  اختبار  يف   )LEVEL 5(اخلام�س امل�ستوى  على  احل�سول 

م�ستوى اللغه الجنليزيه يف اجلامعه او مايعادلها.

دبلوم 	.  يف  معدلت  على  ح�سلوا  الذين  والطالبات  للطالب  ليحق 

التعليم العام اقل من اقل معدل مت قبوله يف تخ�س�سات كلية الداب 

والعلوم الجتماعية لنف�س �سنة قبولهم التحويل من ق�سم املو�سيقى 

والعلوم املو�سيقيه ايل اأي من اق�سام الكلية الخرى.

اللغه  م�ستوى  حتديد  اختبار  امتحان  يف  املعدلت  اعلى  قبول  يتم 

الطالب  تكملته من  يتم  العدد  ذلك  ا�ستيفاء  الجنليزيه. ويف حالة عدم 

العلى معدل يف امل�ستوى الدنى.

التطبيقيه  الفنية  القدرات  تقييم  امتحان  اىل  املتقدمني  الطلبه  )على 

ا�سطحاب اللت التي يجيدون العزف عليها(.

لغة التدري�س اللغة العربية و تدر�س بع�س املقررات باللغة الإجنليزية

SQ800كلية احلقوق

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 

لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  الإ�سالمية، 

احلر�س ال�سلطاين العماين التقنية

احل�سول على)%65( كحد اأدنى  يف املواد التالية: اللغة 	 

العربية،  اللغة الإجنليزية،   الرتبية الإ�سالمية

معدل جمموع مواد التخ�س�س)اللغة العربية 

+ % 60 x )اللغة الإجنليزية+ الرتبية  الإ�سالمية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

لغة التدري�س اللغة العربية و تدر�س بع�س املقررات باللغة الإجنليزية

تخ�س�س اللغة العربية واآدابها	 

تخ�س�س اللغة الإجنليزية واآدابها	 

تخ�س�س الرتجمة	 

تخ�س�س التاريخ	 

تخ�س�س اجلغرافيا	 

تخ�س�س علم الجتماع	 

تخ�س�س العمل الجتماعي	 

تخ�س�س درا�سات املعلومات	 

تخ�س�س الأعالم	 

تخ�س�س املو�سيقى والعلوم املو�سيقية 	 

تخ�س�س ال�سياحة	 

املوقع-الإلكرتوين: www.squ.edu.omتابع-:-جامعة-ال�سلطان-قابو�س-
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ي�سرتط-للتقدم-للربامج-املطروحة-يف-كليات-العلوم-التطبيقية-للعام-الأكادميي 2014/ 2015م-ما-يلي-:

- اأن-تكون-ال�سهادة-حديثة-الإ�سدار-للعام-الدرا�سي 2013/ 2014م.	

- اأن-يكون-الطالب-لئقًا-�سحيًا-ول-يعاين-من-اأي-اإعاقات-حتول-دون-مالئمته-للربامج-املطروحة-بالكليات-.	

- ا�ستيفاء-احلد-الأدنى-ملواد-التخ�س�س-لكل-برنامج-كما-هو-مو�سح-يف-اجلدول-الوارد-اأدناه.	

مالحظات-هامة-للطلبة-املقبولني:

- تكون-الدرا�سة-باللغة-الإجنليزية.-	

- على-جميع-الطلبة-املقبولني-دخول-اختبار-حتديد-امل�ستوى-يف-اللغة-الإجنليزية-والريا�سيات-وتقنية-املعلومات-الذي-يعقد-يف-الأ�سبوع-التعريفي-املتزامن-مع-بدء-الدرا�سة-.	

- يلتحق-جميع-الطلبة-بالربنامج-التاأ�سي�سي-الذي-يعترب-اإلزاميًا-للتاأهل-لدخول-برنامج-البكالوريو�س-ومدته-اأربعة-ف�سول-درا�سية-كحد-اأق�سى-وتتمثل-يف-اأربع-م�ستويات-هي-] A – B – C – D   [-وت�سنف-	

من-اأدنى-م�ستوى-D-اإىل-اأعلى-م�ستوى-A-يوزع-عليها-الطلبة-وفقا-لنتائجهم-يف-اختبار-حتديد-امل�ستوى-امل�سار-اإليه-يف-البند-)-2-(-اأعاله-،-ويف-حالة-عدم-اجتياز-الطالب-للربنامج-يف-املدة-املحددة-يفقد-مقعده-

بالكلية-.

- التخ�س�سات-الدقيقة-لي�س-من-ال�سرورة-اأن-تطرح-جميعها-يف-الكليات-التي-بها-الربنامج-،ويف-�سوء-نتائج-الطالب-وتوفر-املقاعد-يف-التخ�س�س-الدقيق-ميكن-النظر-يف-اإمكانية-النقل-اإىل-الكليات-التي-تطرح-	

التخ�س�س-يف-ال�سنتني-الأخريتني.

- يتوفر-�سكن-داخلي-بكليات-عربي-والر�ستاق-و�سور-للطالبات-الالتي-يبعد-مقر-�سكنهن-باأكرث-من-100كم-عن-الكلية-التي-ُقبلن-بها-وذلك-وفقًا-لل�سواغر-املتاحة،-الطالبات-الالتي-يقبلن-العر�س-يف-الكليات-	

الالتي-ل-يتوفر-بها-�سكن-داخلي-،-يتحملن-قرار-اختيارهن.

- �سُيطلب-من-الطالب-الن�سحاب-جربيًا-من-الكلية-يف-حالة-اإخفاقه-يف-اخلروج-من-املالحظة-الأكادميية-وفق-ما-تن�س-عليه-الأنظمة.-	

www.cas.edu.omرابعًا-:-كليات-العلوم-التطبيقية
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AS001
بكالوريو�س

التقنية احليوية التطبيقية

)كلية �سور(

دبلوم التعليم العام

تقدير)65%( 	  على  احل�سول 

ك���ح���د اأدن��������ى يف م�������ادة ال��ل��غ��ة 

الإجنليزية.  

النجاح يف املواد التالية:

الريا�سيات البحتة	 

الأحياء	 

الكيمياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س

) اللغة الإجنليزية + الريا�سيات 

+ % 60 x )البحتة+ الأحياء+ الكيمياء

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

ال�����درج�����ات الأع�����ل�����ى يف 

املواد:

اللغة الإجنليزية	 

الريا�سيات البحتة	 

الأحياء	 

الكيمياء	 

	 تخ�س�سات الربنامج:

التقنية احليوية البحرية	 

تقنية الزراعة احليوية والغذاء	 

التقنية احليوية البيئية	 

ميكن للطالبات من جميع حمافظات ال�سلطنة التقدم لهذا 

الربنامج.
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AS002بكالوريو�س الهند�سة

)كلية �سحار(

دب����ل����وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام ، ودب���ل���وم 

التعليم العام التقني لكلية احلر�س 

ال�سلطاين العماين التقنية 

احل�سول على تقدير)%65( كحد 	 

اأدنى يف مادة اللغة الإجنليزية .

النجاح يف املواد التالية:

الريا�سيات البحتة اأو الريا�سيات	 

الفيزياء	 

الكيمياء اأو الهند�سة امليكانيكية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س

) اللغة الإجنليزية + الريا�سيات 

البحتة اأو الريا�سيات + الفيزياء+ 

 x )الكيمياء  اأو الهند�سة امليكانيكية

+ % 60
% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

ال�����درج�����ات الأع�����ل�����ى يف 

املواد:

اللغة الإجنليزية	 

الريا�سيات البحتة 	 

اأو الريا�سيات  

الفيزياء	 

اأو 	  ال������ك������ي������م������ي������اء 

ال��������ه��������ن��������د���������س��������ة 

امليكانيكية

	 تخ�س�سات الربنامج: 

هند�سة كيميائية	 

هند�سة ميكانيكية	 

هند�سة كهربائية	 

مادتي الريا�سيات والهند�سة امليكانيكية املدرجة يف ال�سروط 

خا�سة بطلبة كلية احلر�س.

AS003
بكالوريو�س

تقنية املعلومات

)كلية �سحار(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم 

ودبلوم  الإ�سالمية،  والعلوم  ال��ع��ام 

التعليم العام التقني لكلية احلر�س 

ال�سلطاين العماين التقنية

 	 )65%( تقدير  على  احل�سول 

ك���ح���د اأدن��������ى يف م�������ادة ال��ل��غ��ة 

الإجنليزية 

ال��ن��ج��اح يف م����ادة ال��ري��ا���س��ي��ات 	 

البحتة اأو الريا�سيات

معدل جمموع مواد التخ�س�س

 ) اللغة الإجنليزية + الريا�سيات 

+ % 60 x )البحتة اأو الريا�سيات

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

ال�����درج�����ات الأع�����ل�����ى يف 

املواد:

اللغة الإجنليزية	 

الريا�سيات البحتة  	 

اأو الريا�سيات 

	 تخ�س�سات الربنامج  

�سبكات احلا�سوب	 

تطوير الربجميات 	 

اأمن تقنية املعلومات	 

اإدارة البيانات	 

مادة الريا�سيات املدرجة يف ال�سروط خا�سة بطلبة العلوم 

الإ�سالمية وكلية احلر�س.

الإن����اث 	  AS016على  ب��رن��ام��ج  يف  ال��ق��ب��ول  يقت�سر 

م��ن حم��اف��ظ��ة ظ��ف��ار ف��ق��ط، اأم���ا ال��ذك��ور م��ن جميع 

حمافظات ال�سلطنة.

وليتي 	  طالبات  على   AS004 برنامج  يف  القبول  يقت�سر 

�سور والكامل والوايف فقط لعدم توفر �سكن داخلي.

AS004
بكالوريو�س

تقنية املعلومات 

)كلية �سور(

AS005
بكالوريو�س

تقنية املعلومات 

)كلية عربي(

AS006
بكالوريو�س

تقنية املعلومات 

)كلية الر�ستاق (

AS016
بكالوريو�س

تقنية املعلومات 

)كلية �ساللة (

AS007
بكالوريو�س

اإدارة الآعمال الدولية 

)كلية الر�ستاق(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم 

ودبلوم  الإ�سالمية،  والعلوم  ال��ع��ام 

التعليم العام التقني لكلية احلر�س 

ال�سلطاين العماين التقنية

احل�سول على تقدير )%65( كحد 	 

اأدنى يف مادة اللغة الإجنليزية 

النجاح يف املواد التالية:	 

ال��ري��ا���س��ي��ات 	  اأو  ال��ري��ا���س��ي��ات 

البحتة اأوالتطبيقية

الدرا�سات الجتماعية اأو اإدارة الأعمال	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س) اللغة 

الإجنليزية +  الريا�سيات اأوالريا�سيات 

البحتة اأو التطبيقية + الدرا�سات الجتماعية 

+ % 60 x  )اأو اإدارة الأعمال

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

الدرجات الأعلى يف املواد:

اللغة الإجنليزية	 

ال�������ري�������ا��������س�������ي�������ات 	 

اأوال�����ري�����ا������س�����ي�����ات 

اأو  ال��������ب��������ح��������ت��������ة 

التطبيقية

ال�������������درا��������������س�������������ات 	 

اأو   الج���ت���م���اع���ي���ة 

اإدارة الأعمال

	 تخ�س�سات الربنامج

اإدارة الأعمال	 

اإدارة ال�سياحة	 

املحا�سبة	 

واإدارة ال�سيافة	 

مادتي الريا�سيات واإدارة الأعمال املدرجة يف ال�سروط 

خا�سة بطلبة العلوم الإ�سالمية وكلية احلر�س

يقت�سر القبول يف برنامج AS008على الإناث من حمافظة 	 

ظفار فقط، اأما الذكور من جميع  حمافظات ال�سلطنة.
AS008

بكالوريو�س

اإدارة الآعمال الدولية 

)كلية �ساللة (

املوقع-الإلكرتوين: www.cas.edu.omتابع-:-كليات-العلوم-التطبيقية
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AS015
بكالوريو�س

اإدارة الآعمال الدولية 

)كلية نزوى (

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم 

ودبلوم  الإ�سالمية،  والعلوم  ال��ع��ام 

التعليم العام التقني لكلية احلر�س 

ال�سلطاين العماين التقنية

 	 )65%( تقدير  على  احل�سول 

ك���ح���د اأدن�������ى يف  م������ادة ال��ل��غ��ة 

الإجنليزية 

النجاح يف املواد التالية:

ال��ري��ا���س��ي��ات 	  اأو  ال��ري��ا���س��ي��ات 

البحتة اأوالتطبيقية

اإدارة 	  اأو  الدرا�سات الجتماعية 

الأعمال

معدل جمموع مواد التخ�س�س

) اللغة الإجنليزية +  الريا�سيات 

اأوالريا�سيات البحتة اأو التطبيقية 

+ الدرا�سات الجتماعية اأو اإدارة 

+ % 60 x )الأعمال

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

ال�����درج�����ات الأع�����ل�����ى يف 

املواد:

اللغة الإجنليزية	 

ال�������ري�������ا��������س�������ي�������ات 	 

اأوال�����ري�����ا������س�����ي�����ات 

اأو  ال��������ب��������ح��������ت��������ة 

التطبيقية

ال�������������درا��������������س�������������ات 	 

اأو   الج���ت���م���اع���ي���ة 

اإدارة الأعمال

	 تخ�س�سات الربنامج

اإدارة الأعمال	 

اإدارة ال�سياحة	 

املحا�سبة	 

اإدارة ال�سيافة	 

مادتي الريا�سيات واإدارة الأعمال املدرجة يف ال�سروط 

خا�سة بطلبة العلوم الإ�سالمية وكلية احلر�س

AS009
بكالوريو�س

درا�سات الت�سال

)كلية �سور(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم 

العام والعلوم الإ�سالمية فقط

 	 )65%( تقدير  على  احل�سول 

ك���ح���د اأدن��������ى يف م�������ادة ال��ل��غ��ة 

الإجنليزية

النجاح يف مادة اللغة العربية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س

 ) اللغة الإجنليزية + اللغة العربية (  

+ % 60 x
% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

ال�����درج�����ات الأع�����ل�����ى يف 

املواد:

اللغة الإجنليزية	 

اللغة العربية	 

	 تخ�س�سات الربنامج 

الإعالم الرقمي 	 

الت�سال الدويل 	 

العالقات العامة 	 

ال�سحافة	 

الإعالن	 

الإن���اث 	  AS010على  ب��رن��ام��ج   يف  ال��ق��ب��ول  يقت�سر 

م��ن حم��اف��ظ��ة ظ��ف��ار ف��ق��ط، اأم���ا ال��ذك��ور م��ن جميع  

حمافظات ال�سلطنة.

طالبات 	  على   AS009 ب��رن��ام��ج  يف  ال��ق��ب��ول  يقت�سر 

وليتي �سور والكامل والوايف فقط  لعدم توفر �سكن 

داخلي.

AS010
بكالوريو�س

درا�سات الت�سال

)كلية �ساللة(

AS011
بكالوريو�س

درا�سات الت�سال

)كلية نزوى(
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AS012
بكالوريو�س

الت�سميم

)كلية عربي(

دب����ل����وم ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام ، ودب���ل���وم 

التعليم العام التقني لكلية احلر�س 

ال�سلطاين العماين التقنية

 	 )65%( تقدير  على  احل�سول 

كحد اأدنى يف مادتي:

اللغة الإجنليزية	 

الر�سم 	  اأو  الت�سكيلية  ال��ف��ن��ون 

الهند�سي

النجاح يف املواد التالية:

ال���ري���ا����س���ي���ات اأوال���ري���ا����س���ي���ات 	 

البحتة اأو التطبيقية

اللغة العربية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

) اللغة الإجنليزية +الريا�سيات اأو 

الريا�سيات البحتة او التطبيقية + 

اللغة العربية+ الفنون الت�سكيلية اأو 

+ % 60 x )الر�سم الهند�سي

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

ال�����درج�����ات الأع�����ل�����ى يف 

املواد:

اللغة الإجنليزية	 

اأو 	  ال����ري����ا�����س����ي����ات 

الريا�سيات البحتة 

اأو التطبيقية

اللغة العربية	 

الت�سكيلية 	  الفنون 

اأو الر�سم الهند�سي

	 تخ�س�سات الربنامج

الت�سميم الرقمي	 

الت�سميم اجلرافيكي	 

الت�سميم املكاين	 

مادتي الريا�سيات والر�سم الهند�سي املدرجة يف ال�سروط 

خا�سة بطلبة كلية احلر�س

AS013
بكالوريو�س

الت�سميم

)كلية نزوى(

AS014
بكالوريو�س تربية 

اللغة الإجنليزية

)كلية الر�ستاق(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم 

ودبلوم  الإ�سالمية،  والعلوم  ال��ع��ام 

التعليم العام التقني لكلية احلر�س 

ال�سلطاين العماين التقنية

 	 )65%( تقدير  على  احل�سول 

ك���ح���د اأدن��������ى يف م�������ادة ال��ل��غ��ة 

الإجنليزية 

النجاح يف املواد التالية:	 

ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ، وال���رتب���ي���ة 	 

الإ�سالمية

معدل جمموع مواد التخ�س�س

 ) اللغة الإجنليزية + اللغة العربية + 

+ % 60 x ) الرتبية الإ�سالمية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

الدرجات الأعلى يف:

اللغة الإجنليزية 	 

اللغة العربية	 

ال���������������رتب���������������ي���������������ة 	 

الإ�سالمية
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- متطلبات-القبول-ومعلومات--للمتقدمني-:	

اأن-يكون-الطالب-حا�سال-على-�سهادة-الدبلوم-العام-اأو-ما-يعادلها-للعام-الدرا�سي-2013 / 2014-م.. 1

يتوجب-على-الطالب-اإجتياز-اختبار-القبول-)اللغة-الإجنليزية(،الفحو�سات-الطبية-واملقابلة-ال�سخ�سية-بنجاح-.. 2

-�سيتم-تدريب-الطالب-ع�سكريًا-خالل-فرتة-درا�سته-بالكلية-عالوة-على-خ�سوعه-لل�سبط-والربط-الع�سكري.. 3

�سيتم-قبول-الطالب-يف-اجلهة-التي-ا�ستوفى-�سروطها-وكذلك-ح�سب-املعدل-التناف�سي-واملقاعد-املتوفرة-يف-كل-برنامج.. 4

تقت�سر-الدرا�سة-يف-الكلية-الع�سكرية-التقنية-للعام-الكادميي-)2014 /2015(-على-الذكور-فقط.. 5

�سيح�سل-الطالب-على-م�سروف-�سهري،-بالإ�سافة-اإىل-توفري-�سكن-حديث-جلميع-الطلبة-مع-توفري-املالب�س-الر�سمية-والريا�سية-وخدمة-غ�سيل-املالب�س-وثالث-وجبات-يومية-. 6

طيلة-فرتة-درا�سةا-لطلبة-بالكلية،-بالإ�سافة-اإىل-توفري-تاأمني-�سد-املخاطر-داخل-حرم-الكلية.

بعد-اإكمال-الطالب-�سهادة-الدبلوم-املتقدم-اأو-درجة-البكالوريو�س-�سريتبط-بعقد-عمل)-للمزيد-من-املعلومات-حول-فرتة-الإرتباط-بالعقود-يرجى-الإطالع-على-موقع-الكلية-(.. 7

بعد-اإنهاء-الطلبة-لل�سنة-التاأ�سي�سية-بنجاح-�سيتم-توزيعهم-على-التخ�س�سات-الفرعية-املنبثقة-من-التخ�س�سات-الرئي�سية-بناء-على-رغبة-الطالب-ومعدلته-الدرا�سية-يف-. 8

الربنامج-التاأ�سي�سي-بالكلية،-مع-الأخذ-يف-الإعتبار-ب�سكل-اأ�سا�سي-اإحتياجات-اجلهات-املعنية-.

�ست�ستقبل-الكلية-الطلبة-الذين-تظهر-نتائجهم-يف-الفرز-الأول-فقط.-. 9

ل-ي�سمح-للطالب-الإن�سحاب-من-الكلية-بعد-بدء-العام-الأكادميي-،اإل-لظروف-قاهرة-كتعرث-حالته-ال�سحية-وبتو�سية-من-الطبيب-املعالج-باخلدمات-الطبية-بالقوات-امل�سلحة،-اأو-. 10

لظروف-�سخ�سية-تعر�س-للجنة-املعنية-لإتخاذ-القرار.-
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MT001
رئا�سة اأركان 

قوات ال�سلطان 

امل�سلحة

هند�سة نظم 

التخ�س�سات الفرعية:

تكنولوجيا املعلومات 	 

تكنولوجيا نظم ال�سيطرة	 

النجاح يف جميع املواد.

احل���������س����ول ع����ل����ى امل����ع����دل 

جم����م����وع  يف    )65%(

الثالث املواد التالية:  

ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة، 	 

 ، والريا�سيات البحتة 

والفيزياء

معدل جمموع مواد 

التخ�س�س 

) اللغة الإجنليزية  + 

الريا�سيات البحتة + 

+ % 60 x )الفيزياء

) معدل جمموع جميع 

% 40 x )املواد الدرا�سية

اللغة الإجنليزية	 

ال�������ري�������ا��������س�������ي�������ات  	 

البحتة

)دبلوم 	  تخرجه  بعد  �سهادة  الطالب  منح  �سيتم 

دولياَ  بها  معرتف  متقدم/بكالوريو�س( 

بورت�سموث(  بجامعة  الكلية  لإرتباط  وذلك 

)University of Portsmouth( الربيطانية.

وذلك 	  املهن  بع�س  ملزاولة  دولية  رخ�س  الطالب  �سيمنح 

لإرتباط الكلية مع موؤ�س�سات هند�سية عاملية متخ�س�سة 

)ICE ،IET ،RAeS ،IMechE ،BCS ،IMarEST ،EI(

وملزيد من املعلومات الدخول للموقع الإلكرتوين للكلية. 

هند�سة 	  تخ�س�س  يف  امللتحقون  الطلبة  �سيح�سل 

�سهادة  على  واإلكرتونيات(  )ميكانيكا  الطران 

لل�سالمة   الأوربية  الرخ�سة  مقررات  اإجتياز 

.EASA.PT.66 اجلوية ل�سيانة الطائرات

يحق للطلبة خريجي الكلية بالدبلوم املتقدم موا�سلة 	 

العمل  جهة  ورغبة  بالعمل  الإلتحاق  بعد  الدرا�سة 

من  معتمدة  بكالوريو�س  �سهادة  على  للح�سول  بذلك 

 )university of Portsmouth( جامعة بورت�سموث

درا�ستهم 	  �سيوا�سلون  املتفوقني  الطلبة  من  ن�سبة 

و�سيتم  البكالوريو�س  �سهادة  لنيل  بالكلية  مبا�سرة 

متطلبات  على  تعتمد  حمددة  معاير  وفق  حتديدها 

اجلهات ونتائج الطالب.

عند 	  حممول  اآيل  حا�سب  جهاز  الطالب  منح  �سيتم 

الإلتحاق بالدرا�سة بالكلية.

املطلوبة 	  الطبية  ال�سروط  على  الطالع  للطالب  ميكن 

الكلية  يف  كطالب  الإلتحاق  لطلب  املتقدم  يف  توافرها 

www.mtc.edu.om الع�سكرية التقنية يف موقع الكلية

هند�سة مدنية

التخ�س�سات الفرعية:

اإدارة امل�ساريع 	 

م�سح الكميات	 

MT002
اجلي�س 

ال�سلطاين 

العماين

هند�سة نظم 

التخ�س�سات الفرعية:

كهرباء / الكرتونيات	 

ميكانيكا	 

مركبات	 

 تكنولوجيا املعلومات	 

تكنولوجيا نظم ال�سيطرة	 

الت�سالت/ الرادار	 

هند�سة مدنية

التخ�س�سات الفرعية:

اإدارة امل�ساريع	 

م�سح الكميات	 

ت�ساميم	 

املوقع-الإلكرتوين: www.mtc.edu.omتابع-:-الكلية-الع�سكرية-التقنية-
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MT003
�سالح اجلو 

ال�سلطاين 

العماين

هند�سة طران

التخ�س�سات الفرعية:

ميكانيكا 	 

 الكرتونيات 	 

النجاح يف جميع املواد.

احل���������س����ول ع����ل����ى امل����ع����دل 

جم����م����وع  يف    )65%(

الثالث املواد التالية:  

ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة، 	 

 ، والريا�سيات البحتة 

والفيزياء

معدل جمموع مواد 

التخ�س�س 

) اللغة الإجنليزية  + 

الريا�سيات البحتة + 

+ % 60 x)الفيزياء

) معدل جمموع جميع 

% 40 x )املواد الدرا�سية

اللغة الإجنليزية	 

الريا�سيات البحتة	 

)دبلوم 	  تخرجه  بعد  �سهادة  الطالب  منح  �سيتم 

دولياَ  بها  معرتف  متقدم/بكالوريو�س( 

بورت�سموث(  بجامعة  الكلية  لإرتباط  وذلك 

)University of Portsmouth( الربيطانية.

وذلك 	  املهن  بع�س  ملزاولة  دولية  رخ�س  الطالب  �سيمنح 

لإرتباط الكلية مع موؤ�س�سات هند�سية عاملية متخ�س�سة 

)ICE ،IET ،RAeS ،IMechE ،BCS ،IMarEST ،EI(

وملزيد من املعلومات الدخول للموقع الإلكرتوين للكلية. 

هند�سة 	  تخ�س�س  يف  امللتحقون  الطلبة  �سيح�سل 

�سهادة  على  واإلكرتونيات(  )ميكانيكا  الطران 

لل�سالمة   الأوربية  الرخ�سة  مقررات  اإجتياز 

.EASA.PT.66 اجلوية ل�سيانة الطائرات

يحق للطلبة خريجي الكلية بالدبلوم املتقدم موا�سلة 	 

العمل  جهة  ورغبة  بالعمل  الإلتحاق  بعد  الدرا�سة 

من  معتمدة  بكالوريو�س  �سهادة  على  للح�سول  بذلك 

 )university of Portsmouth( جامعة بورت�سموث

درا�ستهم 	  �سيوا�سلون  املتفوقني  الطلبة  من  ن�سبة 

و�سيتم  البكالوريو�س  �سهادة  لنيل  بالكلية  مبا�سرة 

متطلبات  على  تعتمد  حمددة  معاير  وفق  حتديدها 

اجلهات ونتائج الطالب.

عند 	  حممول  اآيل  حا�سب  جهاز  الطالب  منح  �سيتم 

الإلتحاق بالدرا�سة بالكلية.

املطلوبة 	  الطبية  ال�سروط  على  الطالع  للطالب  ميكن 

الكلية  يف  كطالب  الإلتحاق  لطلب  املتقدم  يف  توافرها 

www.mtc.edu.om الع�سكرية التقنية يف موقع الكلية

 هند�سة نظم

التخ�س�سات الفرعية:

الت�سالت الأر�سية/ الرادار	 

MT004
البحرية 

ال�سلطانية 

العمانية

هند�سة بحرية

التخ�س�سات الفرعية:

كهرباء  بحرية	 

ميكانيكا بحرية	 

الت�سالت/ الرادار البحرية	 

تكنولوجيا نظم ال�سيطرة البحرية	 

 هند�سة بدن ال�سفن	 

هند�سة نظم 

التخ�س�سات الفرعية:

تكنولوجيا املعلومات	 

هند�سة مدنية 

التخ�س�سات الفرعية:

اإدارة امل�ساريع	 

ت�ساميم	 

MT005 اخلدمات

الهند�سية

هند�سة مدنية

التخ�س�سات الفرعية:

اإدارة امل�ساريع	 

 م�سح الكميات	 

 ت�ساميم	 

هند�سة نظم 

التخ�س�سات الفرعية:

كهرباء/ اإلكرتونيات،	 

كهرباء/ توليد الطاقة	 

كهرباء/مركبات	 

ميكانيكا/ توليد الطاقة	 

ميكانيكا / مركبات	 

ميكانيكا/ تربيد وتكييف	 

املوقع-الإلكرتوين: www.mtc.edu.omتابع-:-الكلية-الع�سكرية-التقنية
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املوقع-الإلكرتوين: www.mtc.edu.omتابع-:-الكلية-الع�سكرية-التقنية-

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

MT006
�سوؤون البالط 

ال�سلطاين 

)الدبلوم املتقدم 

فقط(

هند�سة طران

التخ�س�سات الفرعية:

ميكانيكا	 

الكرتونيات	 

النجاح يف جميع املواد.

احل���������س����ول ع����ل����ى امل����ع����دل 

جم����م����وع  يف    )65%(

الثالث املواد التالية:  

ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة، 	 

 ، والريا�سيات البحتة 

والفيزياء

معدل جمموع مواد 

التخ�س�س

 ) اللغة الإجنليزية  + 

الريا�سيات البحتة + 

+ % 60 x )الفيزياء

) معدل جمموع جميع 

% 40 x )املواد الدرا�سية

اللغة الإجنليزية	 

الريا�سيات البحتة	 

)دبلوم 	  تخرجه  بعد  �سهادة  الطالب  منح  �سيتم 

دولياَ  بها  معرتف  متقدم/بكالوريو�س( 

بورت�سموث(  بجامعة  الكلية  لإرتباط  وذلك 

)University of Portsmouth( الربيطانية.

وذلك 	  املهن  بع�س  ملزاولة  دولية  رخ�س  الطالب  �سيمنح 

لإرتباط الكلية مع موؤ�س�سات هند�سية عاملية متخ�س�سة 

)ICE ،IET ،RAeS ،IMechE ،BCS ،IMarEST ،EI(

وملزيد من املعلومات الدخول للموقع الإلكرتوين للكلية. 

هند�سة 	  تخ�س�س  يف  امللتحقون  الطلبة  �سيح�سل 

�سهادة  على  واإلكرتونيات(  )ميكانيكا  الطران 

لل�سالمة   الأوربية  الرخ�سة  مقررات  اإجتياز 

.EASA.PT.66 اجلوية ل�سيانة الطائرات

يحق للطلبة خريجي الكلية بالدبلوم املتقدم موا�سلة 	 

العمل  جهة  ورغبة  بالعمل  الإلتحاق  بعد  الدرا�سة 

من  معتمدة  بكالوريو�س  �سهادة  على  للح�سول  بذلك 

 )university of Portsmouth( جامعة بورت�سموث

درا�ستهم 	  �سيوا�سلون  املتفوقني  الطلبة  من  ن�سبة 

و�سيتم  البكالوريو�س  �سهادة  لنيل  بالكلية  مبا�سرة 

متطلبات  على  تعتمد  حمددة  معاير  وفق  حتديدها 

اجلهات ونتائج الطالب.

عند 	  حممول  اآيل  حا�سب  جهاز  الطالب  منح  �سيتم 

الإلتحاق بالدرا�سة بالكلية.

املطلوبة 	  الطبية  ال�سروط  على  الطالع  للطالب  ميكن 

الكلية  يف  كطالب  الإلتحاق  لطلب  املتقدم  يف  توافرها 

www.mtc.edu.om الع�سكرية التقنية يف موقع الكلية

هند�سة نظم 

التخ�س�سات الفرعية:

كهرباء / الكرتونيات	 

ميكانيكا	 

مركبات	 

تكنولوجيا املعلومات	 

تكنولوجيا نظم ال�سيطرة	 

الت�سالت / الرادار	 

هند�سة بحرية

التخ�س�سات الفرعية:

كهرباء/ اإلكرتونيات	 

ميكانيكا	 

MT007

احلر�س 

ال�سلطاين 

العماين

)الدبلوم املتقدم 

فقط(

هند�سة نظم 

التخ�س�سات الفرعية:

كهرباء/ اإلكرتونيات	 

ميكانيكا 	 

مركبات	 

تكنولوجيا املعلومات	 

تكنولوجيا نظم ال�سيطرة	 

الت�سالت / الرادار	 

هند�سة مدنية

التخ�س�سات الفرعية:

ت�ساميم	 

اإدارة امل�ساريع	 

م�سح الكميات	 
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معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

MT008
�سرطة عمان 

ال�سلطانية 

)الدبلوم املتقدم 

فقط(

هند�سة طران

التخ�س�سات الفرعية:

ميكانيكا هند�سة طران	 

اإلكرتونيات هند�سة طران	 

النجاح يف جميع املواد.

املعدل 	  على  احل�سول 

جم��م��وع  يف    )65%(

الثالث املواد التالية:  

ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة، 	 

 ، والريا�سيات البحتة 

والفيزياء

معدل جمموع مواد 

التخ�س�س 

) اللغة الإجنليزية  + 

الريا�سيات البحتة + 

+ % 60 x )الفيزياء

) معدل جمموع جميع 

% 40 x )املواد الدرا�سية

اللغة الإجنليزية	 

الريا�سيات البحتة	 

)دبلوم 	  تخرجه  بعد  �سهادة  الطالب  منح  �سيتم 

دولياَ  بها  معرتف  متقدم/بكالوريو�س( 

بورت�سموث(  بجامعة  الكلية  لإرتباط  وذلك 

)University of Portsmouth( الربيطانية.

وذلك 	  املهن  بع�س  ملزاولة  دولية  رخ�س  الطالب  �سيمنح 

لإرتباط الكلية مع موؤ�س�سات هند�سية عاملية متخ�س�سة 

)ICE ،IET ،RAeS ،IMechE ،BCS ،IMarEST ،EI(

وملزيد من املعلومات الدخول للموقع الإلكرتوين للكلية. 

هند�سة 	  تخ�س�س  يف  امللتحقون  الطلبة  �سيح�سل 

�سهادة  على  واإلكرتونيات(  )ميكانيكا  الطران 

لل�سالمة   الأوربية  الرخ�سة  مقررات  اإجتياز 

.EASA.PT.66 اجلوية ل�سيانة الطائرات

يحق للطلبة خريجي الكلية بالدبلوم املتقدم موا�سلة 	 

العمل  جهة  ورغبة  بالعمل  الإلتحاق  بعد  الدرا�سة 

من  معتمدة  بكالوريو�س  �سهادة  على  للح�سول  بذلك 

 )university of Portsmouth( جامعة بورت�سموث

درا�ستهم 	  �سيوا�سلون  املتفوقني  الطلبة  من  ن�سبة 

و�سيتم  البكالوريو�س  �سهادة  لنيل  بالكلية  مبا�سرة 

متطلبات  على  تعتمد  حمددة  معاير  وفق  حتديدها 

اجلهات ونتائج الطالب.

عند 	  حممول  اآيل  حا�سب  جهاز  الطالب  منح  �سيتم 

الإلتحاق بالدرا�سة بالكلية.

املطلوبة 	  الطبية  ال�سروط  على  الطالع  للطالب  ميكن 

الكلية  يف  كطالب  الإلتحاق  لطلب  املتقدم  يف  توافرها 

www.mtc.edu.om الع�سكرية التقنية يف موقع الكلية

 هند�سة نظم

التخ�س�سات الفرعية:

ميكانيكا	 

مركبات	 

الت�سالت / الرادار	 

هند�سة بحرية

التخ�س�سات الفرعية:

 كهرباء/ اإلكرتونيات بحرية	 

ميكانيكا بحرية	 

هند�سة بدن ال�سفن	 

الت�سالت/ الرادارات البحرية	 

MT009 الطران

العماين

هند�سة طران

التخ�س�سات الفرعية:

ميكانيكا 	 

اإلكرتونيات 	 

ال���ن���ج���اح يف ج��م��ي��ع امل�����واد  

مبعدل )%70( واحل�سول 

على:

ال���ل���غ���ة 	  يف   )70%(

الإجنليزية

)%70( يف الريا�سيات 	 

البحتة

)%70( يف الفيزياء	 

املوقع-الإلكرتوين: www.mtc.edu.omتابع-:-الكلية-الع�سكرية-التقنية
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�ساد�سًا-:-املعاهد-ال�سحية

ي�سرتط-للتقدم-لأي-برنامج-من-الربامج-التعليمية-التابعة-لوزارة-ال�سحة-للعام-الأكادميي-2014/ 2015-م-ما-يلي:-

ان-يكون-حا�ساًل-على-دبلوم-التعليم-العام-او-ما-يعادله-للعام-الدرا�سي-2013/ 2014.. 1

ان-ل-يقل-عمره-عن-17-�سنة-و-ل-يزيد-عن-25-�سنة-عند-الإلتحاق-باملعهد.. 2

ان-يكون-لئقًا-طبيا-.. 3

على-الطالب-الذي-يعاين-من-اأي-نوع-من-العاقة-اأو-من-ذوي-الحتياجات-اخلا�سة-ان-يت�سل-باملعهد-للتاأكد-حول-مالءمته-للدرا�سة-قبل-ان-يقوم-باختيار-اأي-برنامج.. 4

اأن-ل-يقل-طوله-عن-140-�سم.. 5

ان-يكون-م�ستوفيًا-لل�سروط-التي-يتطلبها-الربنامج-املعني.. 6

مالحظات-:-

هذه-الربامج-تبداأ-بالربنامج-التاأ�سي�سي-بالإ�سافة-اإىل-ال�سنوات-الدرا�سية-الأخرى-على-ح�سب-التخ�س�سات.. 1

الدرا�سة-يف-املعاهد-التعليمية-والتدريب--يف-امل�ست�سفيات-يكون-يف-حميط-خمتلط-من-اجلن�سني.. 2

ي�سقط-حق-الطالب-يف-احل�سول-على-مقعد-اإذا-مل-يلتحق-بالدرا�سة-خالل-اأ�سبوعني-من-تاريخ-بدئها.. 3

يقدم-الطالب-الذي-مت-قبوله-امل�ستندات-التالية:. 4

- ا�سل-ون�سخة-من-�سهادة-دبلوم-التعليم-العام-او-ما-يعادلها-م�سدقا-عليها-من-اجلهات-املعنية-بوزارة-الرتبية-والتعليم.	

- �سهادة-ح�سن-�سرية-و�سلوك-من-اآخر-مدر�سة-كان-ملتحقا-بها-الطالب.	

- عدد-)8(-�سور-ملونة-حديثة-– مقا�س-جواز-ال�سفر	

- �سورة-من-البطاقة-املدنية-و-جواز-ال�سفر	

يهدف-برنامج-�سيدلة-اإىل-تعليم-وتدريب-الطالب-للح�سول-على-بكالوريو�س-�سيدلة.-ومدة-الربنامج-اأربع-�سنوات)بعد-الربنامج-التاأ�سي�سي(.-ويتوجب-على-الطالب-درا�سة-املقررات-غري-

املهنية-بنجاح-وهي-املمار�سة-ال�سيدلنية-وا�سكال-اجلرعات-والعالجيات-التطبيقية-والكيمياء-ال�سيدلنية-والطبية-وغريها-بالإ�سافة-اإىل-املقررات-غري-املهنية-الأخرى.-ويعمل-اخلريج-

ك�سيديل-يف-موؤ�س�سات-اخلدمات-ال�سيدلنية-بوزارة-ال�سحة-مبا�سرة-بعد-اإكمال-الربنامج-بنجاح-ح�سب-متطلبات-اخلدمة-ويف-اأي-حمافظة-ب�سلطنة-عمان-على-ا�سا�س-التوزيع-اجلغرايف-

بالن�سبة-لالإناث-ومتطلبات-العمل-بالن�سبة-للذكور.-ويحظى-اخلريجون-ذو-الأداء-املتميز-بفر�سة-يف-موا�سلة-درا�ساتهم-باخلارج.

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

PI005 بكالوريو�س

ال�سيدلة

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

 احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

كيمياء 	 

اأحياء	 

فيزياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الكيمياء	 

الثاين:  الأحياء	 

الثالث: الفيزياء	 

بالن�سبة لالإناث:

ي���ت���م ال���ق���ب���ول ع���ل���ى اأ����س���ا����س ال���ت���وزي���ع 

اجلغرايف

بالن�سبة للذكور:

التوزيع  عن  النظر  بغ�س  القبول  يتم 

اجلغرايف

املوقع-الإلكرتوين: www.moh.gov.omمعهد-عمان-مل�ساعدي-ال�سيدلة-



125

يهدف-برنامج-علوم-املختربات-الطبية-مبعهد-العلوم-ال�سحية-)مدته-اأربع-�سنوات-بعد-الربنامج-التاأ�سي�سي(-اإىل-احل�سول-على-درجة-البكالوريو�س،-حيث-يتم-تدريب-ال�سباب-العماين-يف-

جمال-املختربات-الطبية-وعلى-الدرا�سة-العلمية-للدم-وال�سوائل-والأن�سجة-وذلك-مل�ساعدة-الأطباء-يف-ت�سخي�س-حالت-املر�سى-وعالجهم-يف-اخلدمات-ال�سحية،-ويتاأهل-اخلريجون-للعمل-

يف-موؤ�س�سات-اخلدمات-ال�سحية-مبا�سرة-بعد-اإكمال-الربنامج-بنجاح-ح�سب-متطلبات-اخلدمة-ويف-اأي-حمافظة-ب�سلطنة-عمان-على-ا�سا�س-التوزيع-اجلغرايف-بالن�سبة-لالإناث-ومتطلبات-

العمل-بالن�سبة-للذكور.-ويحظى-اخلريجون-ذو-الأداء-املتميز-بفر�سة-يف-موا�سلة-درا�ساتهم-باخلارج.

يهدف-برنامج-الت�سوير-الإ�سعاعي-الت�سخي�سي-مبعهد-العلوم-ال�سحية-)مدته-اأربع-�سنوات-بعد-الربنامج-التاأ�سي�سي(-اإىل-احل�سول-على-درجة-البكالوريو�س-حيث-ُيعنى-باإ�ستخدام- -

خمتلف-ا�سكال-الإ�سعاع-لإنتاج-�سور-عالية-اجلودة-ت�ساعد-يف-الت�سخي�س-ال�سليم-وبالتايل-يف-عالج-الإ�سابات-والأمرا�س،-وهو-جمال-يجمع-بني-علم-الطب-والتقنية-اخلا�سة-بالرعاية-

الطبية-.ويحوز-اجلانب-العملي-من-الدرا�سة-بامل�ست�سفيات-على-56%-من-الوقت-املخ�س�س-للربنامج،-ويتاأهل-اخلريجون-للعمل-يف-موؤ�س�سات-اخلدمات-ال�سحية-مبا�سرة-بعد-اإكمال-الربنامج-

بنجاح-ح�سب-متطلبات-اخلدمة-ويف-اأي-حمافظة-ب�سلطنة-عمان-على-ا�سا�س-التوزيع-اجلغرايف-بالن�سبة-لالإناث-ومتطلبات-العمل-بالن�سبة-للذكور.-ويحظى-اخلريجون-ذو-الأداء-املتميز-

بفر�سة-يف-موا�سلة-درا�ساتهم-باخلارج.

املوقع-الإلكرتوين: www.moh.gov.omمعهد-العلوم-ال�سحية-

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

IH001 بكالوريو�س علوم

املختربات الطبية

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

كيمياء 	 

اأحياء	 

فيزياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الكيمياء	 

الثاين:  الأحياء	 

الثالث: الفيزياء	 

بالن�سبة لالإناث:  

ي���ت���م ال���ق���ب���ول ع���ل���ى اأ����س���ا����س ال���ت���وزي���ع 

اجلغرايف

بالن�سبة للذكور:

التوزيع  عن  النظر  بغ�س  القبول  يتم 

اجلغرايف

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

IH002
بكالوريو�س 

الت�سوير 

الإ�سعاعي 

الت�سخي�سي

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

فيزياء	 

اأحياء	 

كيمياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الفيزياء	 

الثاين:  الأحياء	 

الثالث: الكيمياء	 

بالن�سبة لالإناث:

ي���ت���م ال���ق���ب���ول ع���ل���ى اأ����س���ا����س ال���ت���وزي���ع 

اجلغرايف

بالن�سبة للذكور:

التوزيع  عن  النظر  بغ�س  القبول  يتم 

اجلغرايف
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املوقع-الإلكرتوين: www.moh.gov.omتابع-:-معهد-العلوم-ال�سحية-

-يهدف-برنامج-العالج-الطبيعي-مبعهد-العلوم-ال�سحية-للح�سول-على-درجة-البكالوريو�س-)مدة-الدرا�سة-اأربع-�سنوات-بعد-الربنامج-التاأ�سي�سي(،-العالج-الطبيعي-يعني-بالرعاية-واخلدمات-

التي-يقدمها-املعالج-الطبيعي-والذي-ي�سمل-تقييم-املر�سى-من-حيث-احلالت-املتعلقة-بال�سحة-وال�سعف-البدين/الوظيفي-اأو-الإعاقات-لتحديد-الت�سخي�س-البدين-بغر�س-معاجلة-ال�سعف-

والق�سور-الوظائفي-للج�سم-واحلفاظ-على-م�ستوى-ال�سحة-العامة-وم�ستوى-ونوعية-املعي�سة.-وي�سمل-التعليم-والتدريب-يف-هذا-الربنامج-املبادئ-الإن�سانية-والتحليل-العلمي-وخدمة-املجتمع-.-

ولدى-املعاجلني-الطبيعيني-املعرفة-واملهارات-املهنية-ال�سرورية-ليوؤدوا-دورهم-كاماًل-يف-التثقيف-ال�سحي-و-تقدمي-الرعاية-والعالج-للمر�سى،--وتقييم--فاعلية-العالج-الطبيعي-املطبق-وتعديله-

ح�سبما-هو-مالئم-.يتاأهل-اخلريجون-للعمل-يف-موؤ�س�سات-اخلدمات-ال�سحية-مبا�سرة-بعد-اإكمال-الربنامج-بنجاح-ح�سب-متطلبات-اخلدمة-ويف-اأي-حمافظة-ب�سلطنة-عمان-بالن�سبة-للذكور-وعلى-

ا�سا�س-التوزيع-اجلغرايف-بالن�سبة-لالإناث.-ويحظى-اخلريجون-ذو-الأداء-املتميز-بفر�سة-يف-موا�سلة-درا�ساتهم-للح�سول-على-درجة-البكالوريو�س-من-نف�س-املوؤ�س�سة.

يطرح-معهد-العلوم-ال�سحية-برناجما-تدريبيا-للح�سول-على-درجة-البكالوريو�س-�سحة-الفم)مدتها-اأربع-�سنوات-بعد-الربنامج-التاأ�سي�سي(.-ويهدف-الربنامج-اإىل-اإعداد-الطالب- -

اأنواع-الرعاية-للمر�سى،-والتوعية-ب�سحة-الأ�سنان-والواجبات-الإدارية- وتاأهيلهم-يف-�سحة-الفم--ليكونوا-اع�ساء-�سمن-فريق-�سحة-الفم-والعمل-مع-اأطباء-الأ�سنان-لتقدمي-خمتلف-

وال�سريرية-الأخرى-.-و-يتاأهل-اخلريجون-للعمل--يف-موؤ�س�سات-اخلدمات-ال�سحية--مبا�سرة-بعد-اكمال-الربنامج-بنجاح-ح�سب-متطلبات-اخلدمة-ويف-اأي-حمافظة-ب�سلطنة-عمان-على-اأ�سا�س-

التوزيع-اجلغرايف-بالن�سبة-لالإناث-ومتطلبات-العمل-بالن�سبة-للذكور.-ويحظى-اخلريجون-ذو-الأداء-املتميز-بفر�سة-يف-موا�سلة-درا�ساتهم-باخلارج-.

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

IH003بكالوريو�س

العالج الطبيعي

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

اأحياء	 

فيزياء	 

كيمياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الأحياء	 

الثاين:  الفيزياء	 

 الثالث: الكيمياء	 

بالن�سبة لالإناث:

ي���ت���م ال���ق���ب���ول ع���ل���ى اأ����س���ا����س ال���ت���وزي���ع 

اجلغرايف

بالن�سبة للذكور:

التوزيع  عن  النظر  بغ�س  القبول  يتم 

اجلغرايف

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

IH004 بكالوريو�س

�سحة الفم

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

اأحياء	 

كيمياء	 

فيزياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الأحياء	 

الثاين:  الكيمياء	 

الثالث:الفيزياء	 

بالن�سبة لالإناث:

ي���ت���م ال���ق���ب���ول ع���ل���ى اأ����س���ا����س ال���ت���وزي���ع 

اجلغرايف

بالن�سبة للذكور:

التوزيع  عن  النظر  بغ�س  القبول  يتم 

اجلغرايف
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املوقع-الإلكرتوين: www.moh.gov.omمعاهد-التمري�س

-معهد-الر�ستاق- يوجد-9-معاهد-للتمري�س-تابعة-لوزارة-ال�سحة-وهي-:-معهد-عمان-للتمري�س-)-مب�سقط(-و-معهد-�سحار-للتمري�س-ومعهد-�سمال-الباطنة-للتمري�س)-ب�سمال-الباطنة(-و-

للتمري�س)-بجنوب-الباطنة(-ومعهد-الداخلية-للتمري�س)-بالداخلية(-و-معهد-الظاهرة-للتمري�س-)بالظاهرة(-و-معهد-ابراء-للتمري�س-)ب�سمال-ال�سرقية(-و-معهد-�سور-للتمري�س-)بجنوب--

ال�سرقية(-ومعهد-�ساللة-للتمري�س)-بظفار(-.-ويهدف-الربنامج-العام-ملعاهد-التمري�س-اإىل-اإعداد-ال�سباب-العماين-مل�ستقبل-مهني-يف-جمال-التمري�س-بعد-ح�سولهم-على-درجة-البكالوريو�س-

ومدته-اأربع-�سنوات-بعد-الربنامج-التاأ�سي�سي--تتبعها-فرتة-الإمتياز-ملدة-�ستة-ا�سهر.--و-يتاأهل-اخلريجون-للعمل--يف-موؤ�س�سات-اخلدمات-ال�سحية--مبا�سرة-بعد-اكمال-الربنامج-بنجاح-ح�سب-

متطلبات-اخلدمة-ويف-اأي-حمافظة-ب�سلطنة-عمان.-ويحظى-اخلريجون-ذو-الأداء-املتميز-بفر�سة-يف-موا�سلة-درا�ساتهم-باخلارج-.

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

NM001 بكالوريو�س

التمري�س العام

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

اأحياء	 

كيمياء	 

فيزياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الأحياء	 

الثاين: الكيمياء	 

الثالث: الفيزياء	 

ال���ت���ق���دم ل���ه���ذا ال���ربن���ام���ج م���ت���اح فقط 

وولي��ات  للطلبة من حمافظة م�سقط 

ب���رك���اء وب���دب���د وم�������س���رة ل��الإل��ت��ح��اق 

مبعهد عمان للتمري�س.

معهد-عمان-للتمري�س

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

NH001 بكالوريو�س

التمري�س العام

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

اأحياء	 

كيمياء	 

فيزياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الأحياء	 

الثاين: الكيمياء	 

الثالث: الفيزياء	 

ال���ت���ق���دم ل���ه���ذا ال���ربن���ام���ج م���ت���اح فقط 

التعليم  دبلوم  على  احلا�سلني  للطلبة 

الظاهرة  حمافظتي  مدار�س  من  العام 

والربميي.

معهد-الظاهــــرة-للتمري�س
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معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

NI001 بكالوريو�س

التمري�س العام

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

اأحياء	 

كيمياء	 

فيزياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الأحياء	 

الثاين: الكيمياء	 

الثالث: الفيزياء	 

ال���ت���ق���دم ل���ه���ذا ال���ربن���ام���ج م���ت���اح فقط 

التعليم  دبلوم  على  احلا�سلني  للطلبة 

ال���ع���ام م���ن م����دار�����س حم��اف��ظ��ة ���س��م��ال 

ال�سرقية.

معهد-اإبـــــراء-للتمري�س

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

NU001 بكالوريو�س

التمري�س العام

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

اأحياء	 

كيمياء	 

فيزياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الأحياء	 

الثاين: الكيمياء	 

الثالث: الفيزياء	 

ال���ت���ق���دم ل���ه���ذا ال���ربن���ام���ج م���ت���اح فقط 

التعليم  دبلوم  على  احلا�سلني  للطلبة 

ال���ع���ام م���ن م���دار����س حم��اف��ظ��ة ج��ن��وب 

ال�سرقية.

باإ�ستثناء ولية م�سرة.

معهد-�ســــــور-للتمري�س

املوقع-الإلكرتوين: www.moh.gov.omتابع-:-معاهد-التمري�س
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معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

NS001 بكالوريو�س

التمري�س العام

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

اأحياء	 

كيمياء	 

فيزياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الأحياء	 

الثاين: الكيمياء	 

الثالث: الفيزياء	 

ال���ت���ق���دم ل���ه���ذا ال���ربن���ام���ج م���ت���اح فقط 

التعليم  دبلوم  على  احلا�سلني  للطلبة 

ال��ع��ام م��ن م���دار����س حم��اف��ظ��ت��ي �سمال 

الباطنة وم�سندم.

معهد-�سمال-الباطـــنة-للتمري�س

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

NR001 بكالوريو�س

التمري�س العام

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

اأحياء	 

كيمياء	 

فيزياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الأحياء	 

الثاين: الكيمياء	 

الثالث: الفيزياء	 

ال���ت���ق���دم ل���ه���ذا ال���ربن���ام���ج م���ت���اح فقط 

التعليم  دبلوم  على  احلا�سلني  للطلبة 

ال���ع���ام م���ن م���دار����س حم��اف��ظ��ة ج��ن��وب 

الباطنة.

 باإ�ستثناء ولية بركاء

-------معهد-الر�ستاق-للتمري�س

املوقع-الإلكرتوين: www.moh.gov.omتابع-:-معاهد-التمري�س
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معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

NN001 بكالوريو�س

التمري�س العام

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

اأحياء	 

كيمياء	 

فيزياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الأحياء	 

الثاين: الكيمياء	 

الثالث: الفيزياء	 

ال���ت���ق���دم ل���ه���ذا ال���ربن���ام���ج م���ت���اح فقط 

التعليم  دبلوم  على  احلا�سلني  للطلبة 

العام من مدار�س حمافظتي الداخلية 

والو�سطى.

 باإ�ستثناء ولية بدبد

معهد-الداخلية-للتمري�س

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

NA001 بكالوريو�س

التمري�س العام

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

اأحياء	 

كيمياء	 

فيزياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+الأحياء(

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الأحياء	 

الثاين: الكيمياء	 

الثالث: الفيزياء	 

ال���ت���ق���دم ل���ه���ذا ال���ربن���ام���ج م���ت���اح فقط 

التعليم  دبلوم  على  احلا�سلني  للطلبة 

العام من مدار�س حمافظةظفار.

معهد-�ســـاللة-للتمري�س

املوقع-الإلكرتوين: www.moh.gov.omتابع-:-معاهد-التمري�س
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املوقع-الإلكرتوين: www.ohimi.moh.netمعهد-عمان-لإدارة-املعلومات-ال�سحية-

يهدف-برنامج-اإدارة-املعلومات-ال�سحية-اإىل-تنمية-املوارد-الب�سرية-العمانية-للح�سول-على-بكالوريو�س-اإدارة-املعلومات-ال�سحية--)مدة-الدرا�سة-اأربع-�سنوات-بعد-الربنامج-التاأ�سي�سي(،-

حيث-ي�سمل-الربنامج-على-مقررات-نظرية-وعملية-حتتوي-على-كافة-املعلومات-واملهارات-الأ�سا�سية-الالزمة-لإعداد-الطلبة-يف-جمال-تقنية-واأنظمة-ال�سجالت-الطبية-الإلكرتونية.-

املتميز-بفر�سة-يف-موا�سلة- الأداء- الربنامج-بنجاح-ح�سب-متطلبات-اخلدمة.ويحظى-اخلريجون-ذوي- اإكمال- بعد- ال�سحية-مبا�سرة- موؤ�س�سات-اخلدمات- -يف- للعمل- ويتاأهل-اخلريجون-

درا�ساتهم-باخلارج-.

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

HM001
بكالوريو�س 

اإدارة املعلومات 

ال�سحية

يقل . 1 ل  ع��ام  م��ع��دل  على  احل�سول 

عن %70 يف دبلوم التعليم العام.

احل�سول على %65 على الأقل يف: . 2

اأحياء	 

ريا�سيات بحتة	 

كيمياء	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

) الأحياء + الريا�سيات البحتة+ 

+ % 60 x )الكيمياء

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الأول: الأحياء	 

الثاين : الريا�سيات البحتة	 

الثالث: الكيمياء	 

ي���ت���م ال���ق���ب���ول ع���ل���ى اأ����س���ا����س ال���ت���وزي���ع 

اجلغرايف

على جميع طلبة الدور الثاين �سرورة الت�سجيل واإختيار الربامج يف الفرتات املحددة لذلك- مهما كانت نتيجة 

الطالب يف الف�سل الأول- ولن تكون هناك فر�سة لهم  للت�سجيل اأو تعديل براجمهم بعد ظهور نتائج الدور الثاين.
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معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

TC001هند�سة

معدل عام ل يقل عن )60%(	 

اأو ما يعادله 	  دبلوم التعليم العام 

بنجاح يف جميع املواد

درا�سة املواد التالية:	 

ريا�سيات بحتة	 

فيزياء	 

كيمياء	 

اللغة الإجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)ريا�سيات بحتة +

فيزياء+كيمياء+اللغةالإجنليزية(  

+ % 60 x
) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات الأعلى يف املواد :	 

الريا�سيات البحتة	 

الفيزياء	 

يجب اأن يكون الطالب لئقا �سحياً.	 

 يتم توزيع الطلبة على الكليات التقنية باملحافظات 	 

ح�سب الطاقة ال�ستيعابية لكل كلية. 

ال��ل��غ��ة 	  ت��اأ���س��ي�����س��ي  يف  ب���رن���ام���ج  اأداء  ال���ط���ال���ب  ع��ل��ى 

الإجن��ل��ي��زي��ة ي��ت��م اإحل����اق ال��ذي��ن ي��ج��ت��ازون��ه بنجاح 

وتوؤدي  بها  قبولهم  التي مت  التخ�س�سية  بالربامج  

املتقدم  للدبلوم  والبع�س  الدبلوم  م�ستوى  ملوؤهالت 

وال��ب��ك��ال��وري��و���س ال��ت��ق��ن��ي ح�����س��ب حت�����س��ي��ل ال��ط��ال��ب 

وح�سب طبيعة الربنامج املقبول فيه.

	 مالحظة : متنح درجة الدبلوم يف  هذه الربامج  فقط 

فتمنح  ال��ربام��ج  بقية  اأم��ا    ،TC005 ، TC006،TC007
درجة البكالوريو�س اذا حقق الطالب املعدل املطلوب.

TC002تقنية املعلومات

معدل عام ل يقل عن )60%(	 

اأو ما يعادله 	  دبلوم التعليم العام 

بنجاح يف جميع املواد

درا�سة املواد التالية:	 

ريا�سيات بحتة	 

اللغة الإجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)ريا�سيات بحتة + اللغة 

+ % 60 x )الإجنليزية

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات الأعلى يف املواد	 

الريا�سيات البحتة	 

اللغة الإجنليزية	 

TC003علوم تطبيقية

معدل عام ل يقل عن )60%(	 

اأو ما يعادله 	  دبلوم التعليم العام 

بنجاح يف جميع املواد

درا�سة املواد التالية:	 

ريا�سيات بحتة	 

فيزياء	 

كيمياء	 

اأحياء	 

اللغة الإجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)ريا�سيات بحتة + فيزياء + كيمياء 

+ اأحياء + اللغةالإجنليزية(

+ % 60 x 

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات الأعلى يف املواد :	 

كيمياء	 

اأحياء	 

فيزياء	 

املوقع-الإلكرتوين: www.manpower.gov.om�سابعًا-:-الكلـــــيات-التقــــــنية----

- تهدف-الكليات-التقنية-يف-براجمها-اإىل-اإك�ساب-املعارف-واملهارات-والكفايات-ذات-ال�سلة-بالإنتاج-والت�سغيل-وا�ستخدام-التقنيات-يف-خمتلف-املجالت-التي-يحتاجها-�سوق-العمل.-ومتنح-	

الكليات-التقنية-برامج-وم�ستويات-متعددة-من-املوؤهالت-الأكادميية-لتلبية-حاجة-ال�سوق-وتوفر-الأ�س�س-مل�سارات-تعليمية-لحقة.

- يبلغ-عدد-الكليات-التقنية-يف-ال�سلطنة-)7(-كليات-وهي-:-التقنية-العليا-مب�سقط،-�ساللة،-نزوى،-امل�سنعة،-اإبراء،-عربي،-و�سنا�س.-ومتنح-الكليات-يف-املحافظات-�سهادات-الدبلوم-	

والدبلوم-املتقدم،-اأما-الكلية-التقنية-العليا-فتمنح-اإ�سافة-لذلك-درجة-البكالوريو�س-التقني.

- تطرح-جميع-الكليات-التقنية-برامج-يف-تخ�س�سات-الهند�سة-وتقنية-املعلومات-والدرا�سات-التجارية،-اأما-الكلية-التقنية-العليا-فاإنها-اإ�سافة-لذلك-تطرح-برامج-العلوم-التطبيقية-	

وبرنامج-م�ساعد-�سيديل-وبرنامج-الت�سوير-ال�سوئي-وت�سميم-الأزياء.
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معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

TC004درا�سات جتارية

معدل عام ل يقل عن )60%(	 

دبلوم التعليم العام  اأو ما يعادله 	 

بنجاح يف جميع املواد

درا�سة املواد التالية:	 

ريا�سيات بحتة اأو تطبيقية	 

اللغة الإجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)ريا�سيات بحته اأو تطبيقية 

+ % 60 x )اللغةالإجنليزية+

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات الأعلى يف	 

 اللغة الإجنليزية	 
يجب اأن يكون الطالب لئقا �سحياً.	 

 يتم توزيع الطلبة على الكليات التقنية باملحافظات 	 

ح�سب الطاقة ال�ستيعابية لكل كلية. 

ال��ل��غ��ة 	  ت��اأ���س��ي�����س��ي  يف  ب���رن���ام���ج  اأداء  ال���ط���ال���ب  ع��ل��ى 

الإجن��ل��ي��زي��ة ي��ت��م اإحل����اق ال��ذي��ن ي��ج��ت��ازون��ه بنجاح 

وتوؤدي  بها  قبولهم  التي مت  التخ�س�سية  بالربامج  

املتقدم  للدبلوم  والبع�س  الدبلوم  م�ستوى  ملوؤهالت 

وال��ب��ك��ال��وري��و���س ال��ت��ق��ن��ي ح�����س��ب حت�����س��ي��ل ال��ط��ال��ب 

وح�سب طبيعة الربنامج املقبول فيه.

	 مالحظة : متنح درجة الدبلوم يف  هذه الربامج  فقط 

فتمنح  ال��ربام��ج  بقية  اأم��ا    ،TC005 ، TC006،TC007
درجة البكالوريو�س اذا حقق الطالب املعدل املطلوب.

TC005سيدلة�

معدل عام ل يقل عن )60%(	 

اأو ما يعادله 	  دبلوم التعليم العام 

بنجاح يف جميع املواد

درا�سة املواد التالية:	 

ريا�سيات بحتة	 

فيزياء	 

كيمياء	 

اأحياء	 

اللغة الإجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)ريا�سيات بحتة + فيزياء

+كيمياء+ اأحياء+اللغةالإجنليزية( 

+ % 60 x
) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات الأعلى يف املواد :	 

كيمياء	 

اأحياء	 

TC006 الت�سوير

ال�سوئي

معدل عام ل يقل عن )60%(	 

اأو ما يعادله 	  دبلوم التعليم العام 

بنجاح يف جميع املواد

درا�سة املواد التالية:	 

ريا�سيات بحتة اأو تطبيقية	 

اللغة الإجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)ريا�سيات بحته اأو تطبيقية + 

+ % 60 x) اللغةالإجنليزية

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجة الأعلى يف املواد:	 

ريا�سيات بحته اأو تطبيقية	 

اللغة الإجنليزية	 

TC007
ت�سميم الأزياء

)لالإناث فقط(

معدل عام ل يقل عن )60%(	 

اأو ما يعادله 	  دبلوم التعليم العام 

بنجاح يف جميع املواد

درا�سة املواد التالية:	 

اللغة الإجنليزية	 

اللغة العربية	 

فنون ت�سكيلية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س

)اللغةالإجنليزية+ اللغة العربية+ 

+ % 60 x)فنون ت�سكيلية

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات الأعلى يف 	 

اللغة الإجنليزية	 

الفنون الت�سكيلية	 

	 مالحظة : متنح درجة الدبلوم يف  هذه الربامج  فقط 

فتمنح  ال��ربام��ج  بقية  اأم��ا    ،TC005 ، TC006،TC007
درجة البكالوريو�س اذا حقق الطالب املعدل املطلوب.

اجتياز الختبار واملقابلة ال�سخ�سية.

املوقع-الإلكرتوين: www.manpower.gov.omتابع-:-الكلـــــيات-التقــــــنية----
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املوقع-الإلكرتوين: www.manpower.gov.omثامنًا-:-التعليم-املهني----

مراكز-التدريب-املهني----

يف- ونوعية- كمية- تطورات- اإحداث- اىل- تهدف- والتي- العماين،- لالقت�ساد- امل�ستقبلية- الروؤية- لتحقيق- املعتمدة- الرئي�سية- ال�سرتاجتيات- اإحدى- الب�سرية- املوارد- تنمية- تعترب- -

جمالت-التعليم-العام-والتدريب-املهني-والتعليم-التقني-والتعليم-العايل-للتاأكد-من-اأن-خمرجاتها-جميعا-تن�سجم-واحتياجات-�سوق-العمل-للقوى-العاملة-مبختلف-م�ستوياتها-املهنية-

- الروؤية-	

اأن-يكون-التعليم-املهني-اأحد-الركائز-الأ�سا�سية-التي-ت�ساهم-يف-اإعداد-القوى-العاملة-الوطنية-من-خالل-تاأهيلها-وتدريبها-يف-خمتلف-املجالت-املهنية. -

- الر�سالة	

تتمثل-ر�سالة-التعليم-املهني-اإكت�ساب-ال�سمعة-اجليدة-لتميزها-يف-اأعداد-وتاأهيل-وتدريب-القوى-العاملة-الوطنية-من-خالل-توفري-برامج-تعليم-وتدريب-ذات-م�ستوى-رفيع-ومعايري- -

عاملية-قادرة-على-مدى-�سوق-العمل-بكوادر-ب�سرية-متميزة-مبهارات-مهنية-و�سخ�سية-قادرة-على-الإ�سهام-يف-م�ساريع-التنمية-القت�سادية-الوطنية-بفعالية.

- دبلوم-التعليم-املهني	

عبارة-عن-نظام-تعليمي-يغلب-عليه-التدريب-العملي-اأكرث-من-التدريب-النظري-،-وهو-موازي-للنظام-التقني-املعمول-به-يف-الكليات-التقنية-ويعادله-يف-امل�ستوى-من-حيث-التوظيف- -

والت�سغيل-وفق-منظور-�سهادة-دبلوم-التعليم-التقني-املعتمد-بالكليات-التقنية.

- اخلدمات-والأن�سطة-واملزايا-التي-تقدمها-مراكز-التدريب-املهني-ومعاهد-تاأهيل-ال�سيادين-	

- ت�سرف-لكل-طالب-وطالبة-منحة-�سهرية-وفقا-ملا-هو-مقرر-قانونا.	

- توفر-ال�سكن-الداخلي-يف-بع�س-املراكز-ح�سب-الإمكانيات،-وممار�سة-الأن�سطة-الريا�سية-والجتماعية-والثقافية.	

- متابعة-وم�ساعدة-اخلريجني-يف-ايجاد-فر�س-عمل-بعد-التخرج،-وتوفر-فر�س-التوظيف-�سواء-يف-القطاع-العام-اأو-اخلا�س.	

- يح�سل-اخلريج-بعد-انتهاء-مدة-الدرا�سة-على-دبلوم-التعليم-التقني-)-يوازي-دبلوم-الكليات-التقنية-(-،-ومنح-�سهادة-)ICDL(-بعد-اإمتام-جميع-املقررات-املطلوبة-للرخ�سة-،-	

وتطبيق-برنامج-ريادة-الإعمال-والعمل-احلر.
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معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

 مراكز التدريب املهني )ال�سيب(

اأن يجت�ز الربن�مج الت�أ�سي�سي.. 1

يتم حتديد التخ�س�ص عند اجتي�ز امل�ستوى . 2

الآلية  الت�أ�سي�سي وفق  الربن�مج  الث�لث يف 

املعتمدة واملتبعة ب�ملراكز واملع�هد.

وف���ق . 3 وب���دن���ي����ً  ���س��ح��ي���ً  ي���ك���ون لئ����ق�����ً  اأن 

التخ�س�ص املراد اختي�ره.

الطلبة . 4 قبول  على  ال�سروط  نف�ص  تطبق 

���س��رورة  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  الإع�����ق�����ت  ذوي 

ال�سخ�سية  ل��ل��م��ق���ب��ل��ة  ال��ط���ل��ب  خ�����س��وع 

وال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ���س��ت��ح��دد اإم��ك���ن��ي��ة ق��ب��ول 

دبلوم  على  للح�سول  عدمه  من  الط�لب 

التعليم املهني اأو الإلتح�ق بدورة تدريبية 

ملدة 9 اأ�سهر درا�سية يليه� �سهرين تدريب 

على راأ�ص العمل .

VT001

التخ�س�س�ت الهند�سية

التربي���د   - الكهرب����ء   – ال�سي����رات  تقني���ة 

والتكيي���ف – الكرتوني����ت – تقني���ة الأخ�س�ب 

– اللح�م( –امليك�نيك�  والإن�س�ءات  –البن�ء 
)للذكور فقط(

ال��ن��ج���ح يف ج��م��ي��ع امل�����واد واحل�����س��ول على - 

معدل ع�م ل يقل عن )50%(.

املواد الأ�س��سية للتخ�س�ص:- 

اللغة الإجنليزية- 

الري��سي�ت البحتة اأو التطبيقية- 

معدل جمموع مواد التخ�س�ص

)ري��سي�ت بحته اأو تطبيقية 

+ % 60 x )اللغةالإجنليزية+

) معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية( 

% 40 x

مراكز التدريب املهني )�سحم(

VT003
التخ�س�س�ت الهند�سية

التربي���د    - الكهرب����ء   – ال�سي����رات  تقني���ة 

والتكيي���ف – الكرتوني����ت – تقني���ة الأخ�س�ب 

– اللح�م – امليك�نيك�  والإن�س�ءات  –البن�ء 
ال��ن��ج���ح يف ج��م��ي��ع امل�����واد واحل�����س��ول على - 

معدل ع�م ل يقل عن )50%(.

املواد الأ�س��سية للتخ�س�ص:- 

اللغة الإجنليزية- 

الري��سي�ت البحتة اأو التطبيقية- 

معدل جمموع مواد التخ�س�ص

)ري��سي�ت بحته اأو تطبيقية 

+ % 60 x )اللغةالإجنليزية+

) معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية( 

% 40 x

VT004الدرا�س�ت التج�رية

) البيع التخ�س�سي والت�سويق (

VT005
تقنية الزراعة

– تقني����ت  احلقلي���ة  واملح��سي���ل  الب�ستن���ة   (

الت�سنيع الغذائي (

املوقع الإلكرتوين: www.manpower.gov.omتابع : مراكز التدريب املهني
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معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

مراكز التدريب املهني )�سور(

اأن يجت�ز الربن�مج الت�أ�سي�سي.. 1

يتم حتديد التخ�س�ص عند اجتي�ز امل�ستوى . 2

الآلية  الت�أ�سي�سي وفق  الربن�مج  الث�لث يف 

املعتمدة واملتبعة ب�ملراكز واملع�هد.

وف���ق . 3 وب���دن���ي����ً  ���س��ح��ي���ً  ي���ك���ون لئ����ق�����ً  اأن 

التخ�س�ص املراد اختي�ره.

الطلبة . 4 قبول  على  ال�سروط  نف�ص  تطبق 

���س��رورة  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  الإع�����ق�����ت  ذوي 

ال�سخ�سية  ل��ل��م��ق���ب��ل��ة  ال��ط���ل��ب  خ�����س��وع 

وال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ���س��ت��ح��دد اإم��ك���ن��ي��ة ق��ب��ول 

دبلوم  على  للح�سول  عدمه  من  الط�لب 

التعليم املهني اأو الإلتح�ق بدورة تدريبية 

ملدة 9 اأ�سهر درا�سية يليه� �سهرين تدريب 

على راأ�ص العمل .

VT006
التخ�س�س�ت الهند�سية

التربي���د   - الكهرب����ء   – ال�سي����رات  تقني���ة 

والتكيي���ف – الكرتوني����ت – تقني���ة الأخ�س�ب 

– اللح�م( –امليك�نيك�  والإن�س�ءات  ال��ن��ج���ح يف ج��م��ي��ع امل�����واد واحل�����س��ول على - –البن�ء 

معدل ع�م ل يقل عن )50%(.

املواد الأ�س��سية للتخ�س�ص:- 

اللغة الإجنليزية- 

الري��سي�ت البحتة اأو التطبيقية- 

معدل جمموع مواد التخ�س�ص

)ري��سي�ت بحته اأو تطبيقية 

+ % 60 x )اللغةالإجنليزية+

) معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية( 

% 40 x
VT007

الدرا�س�ت التج�رية

) البيع التخ�س�سي والت�سويق(

)للإن�ث فقط(

مراكز التدريب املهني )عربي(

VT008
التخ�س�س�ت الهند�سية

التربي���د   - الكهرب����ء   – ال�سي����رات  تقني���ة 

والتكيي���ف – الكرتوني����ت – تقني���ة الأخ�س�ب 

– اللح�م( –امليك�نيك�  والإن�س�ءات  ال��ن��ج���ح يف ج��م��ي��ع امل�����واد واحل�����س��ول على - –البن�ء 

معدل ع�م ل يقل عن )50%(.

املواد الأ�س��سية للتخ�س�ص:- 

اللغة الإجنليزية- 

الري��سي�ت البحتة اأو التطبيقية- 

معدل جمموع مواد التخ�س�ص

)ري��سي�ت بحته اأو تطبيقية 

+ % 60 x )اللغةالإجنليزية+

) معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية( 

% 40 x

VT009الدرا�س�ت التج�رية

) البيع التخ�س�سي والت�سويق(

املوقع الإلكرتوين: www.manpower.gov.omتابع : مراكز التدريب املهني
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معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

مراكز التدريب املهني )�سنا�ص(

اأن يجت�ز الربن�مج الت�أ�سي�سي.. 1

يتم حتديد التخ�س�ص عند اجتي�ز امل�ستوى . 2

الآلية  الت�أ�سي�سي وفق  الربن�مج  الث�لث يف 

املعتمدة واملتبعة ب�ملراكز واملع�هد.

وف���ق . 3 وب���دن���ي����ً  ���س��ح��ي���ً  ي���ك���ون لئ����ق�����ً  اأن 

التخ�س�ص املراد اختي�ره.

الطلبة . 4 قبول  على  ال�سروط  نف�ص  تطبق 

���س��رورة  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  الإع�����ق�����ت  ذوي 

ال�سخ�سية  ل��ل��م��ق���ب��ل��ة  ال��ط���ل��ب  خ�����س��وع 

وال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ���س��ت��ح��دد اإم��ك���ن��ي��ة ق��ب��ول 

دبلوم  على  للح�سول  عدمه  من  الط�لب 

التعليم املهني اأو الإلتح�ق بدورة تدريبية 

ملدة 9 اأ�سهر درا�سية يليه� �سهرين تدريب 

على راأ�ص العمل .

VT010
التخ�س�س�ت الهند�سية

–  الكرتوني�ت  الكهرب����ء-  التربيد والتكييف 

ال��ن��ج���ح يف ج��م��ي��ع امل�����واد واحل�����س��ول على - – اللح�م

معدل ع�م ل يقل عن )50%(.

املواد الأ�س��سية للتخ�س�ص:- 

اللغة الإجنليزية- 

الري��سي�ت البحتة اأو التطبيقية- 

معدل جمموع مواد التخ�س�ص

)ري��سي�ت بحته اأو تطبيقية 

+ % 60 x )اللغةالإجنليزية+

) معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية( 

% 40 x VT011الدرا�س�ت التج�رية

) البيع التخ�س�سي والت�سويق(

مراكز التدريب املهني )الربميي(

VT012
التخ�س�س�ت الهند�سية

التربي���د   - الكهرب����ء   – ال�سي����رات  تقني���ة 

والتكيي���ف –الكرتوني�ت–البن����ء والإن�س�ءات 

– اللح�م – امليك�نيك� 

ال��ن��ج���ح يف ج��م��ي��ع امل�����واد واحل�����س��ول على - 

معدل ع�م ل يقل عن )50%(.

املواد الأ�س��سية للتخ�س�ص:- 

اللغة الإجنليزية- 

الري��سي�ت البحتة اأو التطبيقية- 

معدل جمموع مواد التخ�س�ص

)ري��سي�ت بحته اأو تطبيقية + 

+ % 60 x )اللغةالإجنليزية

) معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية( 

% 40 x

VT013
العن�ية ب�ل�سعر واجلم�ل

) التجميل وت�سفيف ال�سعر (

)للإن�ث فقط(

VT014
الدرا�س�ت التج�رية

) البيع التخ�س�سي والت�سويق (

)للإن�ث فقط(

املوقع الإلكرتوين: www.manpower.gov.omتابع : مراكز التدريب املهني
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املوقع الإلكرتوين: www.manpower.gov.omمعاهد تاأهيل ال�سيادين

معلومات اإ�سافية عن الربنامجطريقة احت�ساب املعدلاحلد الأدنى للتقدم للربنامجا�سم الربنامجرمز الربنامج 

معهد تاأهيل ال�سيادين)اخلابورة(

اأن يجت�ز الربن�مج الت�أ�سي�سي.. 1

يتم حتديد التخ�س�ص عند اجتي�ز امل�ستوى . 2

الآلية  الت�أ�سي�سي وفق  الربن�مج  الث�لث يف 

املعتمدة واملتبعة ب�ملراكز واملع�هد.

وف���ق . 3 وب���دن���ي����ً  ���س��ح��ي���ً  ي���ك���ون لئ����ق�����ً  اأن 

التخ�س�ص املراد اختي�ره.

الطلبة . 4 قبول  على  ال�سروط  نف�ص  تطبق 

���س��رورة  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  الإع�����ق�����ت  ذوي 

ال�سخ�سية  ل��ل��م��ق���ب��ل��ة  ال��ط���ل��ب  خ�����س��وع 

وال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ���س��ت��ح��دد اإم��ك���ن��ي��ة ق��ب��ول 

دبلوم  على  للح�سول  عدمه  من  الط�لب 

التعليم املهني اأو الإلتح�ق بدورة تدريبية 

ملدة 9 اأ�سهر درا�سية يليه� �سهرين تدريب 

على راأ�ص العمل .

FT001
التدريب ال�سمكي  

– التنمي���ة ال�سمكي���ة  تربي���ة الإحي����ء امل�ئي���ة 

– تقني����ت امللحة  – بن����ء واإ�س���لح ال�سف���ن 
ومعدات ال�سيد – هند�سة ال�سيد

ال��ن��ج���ح يف ج��م��ي��ع امل�����واد واحل�����س��ول على - 

معدل ع�م ل يقل عن )50%(.

املواد الأ�س��سية للتخ�س�ص:- 

اللغة الإجنليزية- 

الري��سي�ت البحتة اأو التطبيقية- 

معدل جمموع مواد التخ�س�ص

)ري��سي�ت بحته اأو تطبيقية 

+ % 60 x )اللغةالإجنليزية+

) معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية( 

% 40 x

معهد تاأهيل ال�سيادين)�ساللة(

FT002
التخ�س�س�ت الهند�سية

الكهرب�ء -  التربيد والتكييف –الكرتوني�ت– 

امليك�نيك� – اللح�م

ال��ن��ج���ح يف ج��م��ي��ع امل�����واد واحل�����س��ول على - ) للذكور فقط (

معدل ع�م ل يقل عن )50%(.

املواد الأ�س��سية للتخ�س�ص:- 

اللغة الإجنليزية- 

الري��سي�ت البحتة اأو التطبيقية- 

معدل جمموع مواد التخ�س�ص

)ري��سي�ت بحته اأو تطبيقية 

+ % 60 x )اللغةالإجنليزية+

) معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية( 

% 40 x

FT003

التدريب ال�سمكي

– التنمي���ة ال�سمكي���ة  تربي���ة الإحي����ء امل�ئي���ة 

– تقني����ت امللحة  – بن����ء واإ�س���لح ال�سف���ن 
ومعدات ال�سيد – هند�سة ال�سيد

) للذكور فقط (
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املوقع-الإلكرتوين: www.iis.edu.omتا�سعًا:-معهد-العلوم-ال�سرعية

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

IS003*

الفقه واأ�سوله

احل���������������س�������ول ع������ل������ى م�����ع�����دل 	 )للذكور فقط(

عام)70%(

 	 »80%« تقدير  على  احل�سول 

يف مادة الرتبية الإ�سالمية.

 	 »65%« تقدير  على  احل�سول 

يف مادة اللغة العربية.

معدل جمموع مواد التخ�س�س

)الرتبية ال�سالمية + اللغة 

+ % 60 x )العربية

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات الأعلى يف املواد التالية:	 

اللغة العربية	 

الرتبية الإ�سالمية 	 

يخ�سع الطالب املتقدم اإىل اختبار قبول حتريري و�سفهي 

يف الرتبية الإ�سالمية، واللغة العربية، واملعلومات العامة.

اأ�سول الدين

)للذكور فقط(

الفقه والدعوة

)للذكور فقط(

IS004
الدرا�سات 

الإ�سالمية

) اإناث فقط(

احل�������س���ول ع���ل���ى م����ع����دل ع���ام 	 

)80%(

 	 »80%« تقدير  على  احل�سول 

يف مادة الرتبية الإ�سالمية.

 	 »80%« تقدير  على  احل�سول 

يف مادة اللغة العربية.

*تخ�س�س-الطالب)الذكور(-يكون-التخ�س�س-بعد-ال�سنة-الثانية-)الفقه-واأ�سوله-،-واأ�سول-الدين،-والفقه-والدعوة(-على-ح�سب-معايري-املعهد-لالختيار.

يجب اأن ل يزيد عمر الطالب املتقدم عن 25 �سنة يف 2014/10/1 م اأي اأن يكون من مواليد ما بعد1/ 1989/10م.
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معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

SQ700
كلية الآداب 

والعلوم 

الجتماعية

)اآداب عام (

احل�سول على )%65( كحد ادنى يف املواد التالية:	 

ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة، ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة، ال��رتب��ي��ة  	 

الإ�سالمية.

معدل جمموع مواد التخ�س�س )اللغة العربية 

+ % 60 x )اللغة الإجنليزية+ ، الرتبية الإ�سالمية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

الإعاقات 	  ذوي  للطلبة  الربنامج  يف  القبول  يقت�سر 

الب�سرية فقط.

ويف الأق�سام التالية :	 

اللغة العربية واآدابها 	 

اللغة الإجنليزية واآدابها 	 

التاريخ 	 

علم الإجتماع 	 

الإعاقة احلركية  يتم حتديد تخ�س�سهم مع حتديد 	 

نوعية الإعاقة.

SQ150 كلية العلوم

ث��الث من 	  يف  اأدن���ى  كحد   )65%( على:  احل�سول 

املواد الأربع التالية:الريا�سيات البحتة،  الكيمياء،  

الفيزياء، الأحياء

)%65( كحد اأدنى يف اللغة الإجنليزية 	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س )الريا�سيات 

البحتة + الكيمياء + الفيزياء + الأحياء+ اللغة 

+ % 60 x )الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

يتم القبول يف التخ�س�سات التالية:	 

ال����ت����خ���������س���������س����ات: . 1 ي���������س����م����ل  الأول  امل�������������س������ار 

الأحياء،الكيمياء،الفيزياء،وعلوم الأر�س.

امل�������������س������ار ال�������ث�������اين ي���������س����م����ل ال����ت����خ���������س���������س����ات: . 2

الريا�سيات،الإح�ساء،وعلوم احلا�سب الآيل.

ل ي��ت��م ق��ب��ول ال��ط��ل��ب��ة يف ال��ت��خ�����س�����س م��ب��ا���س��رة يف 	 

املطلوبة  للمواد  الطالب  اأخ��ذ  بعد  اإل  الكلية  اأق�سام 

ال�سروط والتي يحددها جمل�س  )املداخل(، وح�سب 

الكلية.

الإعاقات اخلا�سة ح�سب 	  الطلبة ذوي  باإمكان قبول 

ن��وع��ي��ة الإع���اق���ة ودرا����س���ة ك��ل ح��ال��ة ع��ل��ى ح���ده حتى 

يت�سنى توفر املوارد املطلوبة لكل معاق يف الكلية.

يخ�سع الطالب للمقابلة ال�سخ�سية.	 

SQ550
كلية الرتبية

)اللغة العربية(

)للذكور فقط(

احل�سول على ) %65( كحد ادنى يف املواد التالية	 

اللغة العربية،  اللغة الإجنليزية،  الرتبية  الإ�سالمية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س )اللغة الإجنليزية + 

+ % 60 x )اللغة العربية +  الرتبية  الإ�سالمية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

يخ�سع الطالب للمقابلة ال�سخ�سية.	 

SQ670
كلية الرتبية

)طفل ما قبل 

املدر�سة(

)لالناث فقط(

احل�سول على )%65( كحد اأدنى يف املواد التالية:اللغة 	 

العربية، اللغة الإجنليزية،الرتبية الإ�سالمية.

معدل جمموع مواد التخ�س�س )اللغة العربية + 

+ % 60 x )اللغة الإجنليزية+الرتبية الإ�سالمية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

يعانون 	  الذين  للطلبة  الربنامج  يف  القبول  يقت�سر 

من �سعف الب�سر اأو �سلل الأطراف الكلي.

عا�سرًا-:-الربامج-املخ�س�سة-للطلبة-ذوي-الإعاقات-اخلا�سة--

اأول:-جامعة-ال�سلطان-قابو�س
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تابع-:الربامج-املخ�س�سة-للطلبة-ذوي-الإعاقات-اخلا�سة--

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

SA086
اإعاقات 

حركية فقط

ال��ت��خ�����س�����س��ات 	 

الهند�سية

ال��ت��خ�����س�����س��ات 	 

ال������ت������ج������اري������ة 

والإداري������������������������ة 

واللغوية

ت���خ�������س�������س���ات 	 

نظم املعلومات

ت���خ�������س�������س���ات 	 

الت�سميم

النجاح يف دبلوم التعليم العام مبعدل عام ل يقل عن 	 

)%50(، احل�سول على )%50( يف املواد الآتية:

اللغة الإجنليزية 	 اللغة العربية	 

الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س )اللغة العربية 

+اللغة الإجنليزية+ ، الريا�سيات البحتة اأو 

+ % 60 x ) التطبيقية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

مكان الدرا�سة: اجلامعات والكليات اخلا�سة

لدرج���ة  فق���ط  الدرا�س���ية  الر�س���وم  ت�س���مل  البعث���ات 

البكالوريو�س.

ي��ح��ق ل��ل��ط��ال��ب اخ��ت��ي��ار ال��ت��خ�����س�����س ال�����ذي تبتعث 	 

ال��راغ��ب  اخلا�سة  التعليمية  واملوؤ�س�سة  ال����وزارة  ل��ه 

اللتحاق بها.

املوؤ�س�سة 	  واخ��ت��ي��ار  البحث  الطلبة  على  م��الح��ظ��ة: 

التعليمية اخلا�سة التي ت�ستقبل نوع اإعاقتهم.

SA088
اإعاقات 

ب�سرية فقط

ثانيًا:-البعثات-الداخلية

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

IS005*

الفقه واأ�سوله

)للذكور فقط(

احل�سول على معدل عام)65%(	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)اللغة العربية + الرتبية 

+ % 60 x )ال�سالمية

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات الأعلى يف املواد التالية:	 

اللغة العربية	 

الرتبية الإ�سالمية 	 

ل���ه عن 	  الإع����اق����ة م��ان��ع��ة  ت��ك��ون  اأن ل 

ال�ستقالل بنف�سه وتدبر �سوؤونه.

اأن ل تكون الإعاقة بكماً.	 

اأن ل يتجاوز عمره )25( عاماً.	 

ال�سخ�سية 	  املقابلة  بنجاح  يجتاز  اأن 

الإعاقات  ذوي  بني  للتناف�س  واملقامة 

اخلا�سة. 

اأ�سول الدين

)للذكور فقط(

الفقه والدعوة

)للذكور فقط(

IS006
الدرا�سات 

الإ�سالمية

) اإناث فقط(

*تخ�س�س-الطالب)الذكور(-يكون-التخ�س�س-بعد-ال�سنة-الثانية-)الفقه-واأ�سوله-،-واأ�سول-الدين،-والفقه-والدعوة(-على-ح�سب-معايري-املعهد-لالختيار.

ثالثًا:-معهد-العلوم-ال�سرعية
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رابعًا:-الكليات-التقنية

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

TC001هند�سة

معدل عام ل يقل عن )60%(	 

دبلوم التعليم العام بنجاح يف جميع املواد	 

درا�سة املواد التالية:	 

ريا�سيات بحتة	 

فيزياء	 

كيمياء	 

اللغة الإجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)ريا�سيات بحتة +

فيزياء+كيمياء + اللغة الإجنليزية(  

+ % 60 x
) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات الأعلى يف املواد :	 

الريا�سيات البحتة	 

الفيزياء	 

نوع الإعاقة:	 

�سعف يف ال�سمع اأو �سعوبة يف النطق 

اأو  املقعدة  غر  املزمنة  اأوالأمرا�س 

�سلل اأطفال اأو ت�سوهات خلقية.

مقابلة �سخ�سية 

TC002تقنية املعلومات

معدل عام ل يقل عن )60%(	 

دبلوم التعليم العام بنجاح يف جميع املواد	 

درا�سة املواد التالية:	 

ريا�سيات بحتة	 

اللغة الإجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)ريا�سيات بحتة + اللغة الإجنليزية(  

+ % 60 x
) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات الأعلى يف املواد:	 

الريا�سيات البحتة	 

اللغة الإجنليزية	 

نوع الإعاقة:	 

ال�سفلى  الأطراف  يف  ج�سدية  اإعاقة 

�سعف  اأو  العليا  الأطراف  اأحد  اأو 

�سعوبة  اأو  �سمعية  اإعاقة  اأو  بالب�سر 

يف النطق اأو الأمرا�س املزمنة اأو �سلل 

اأطفال اأو ت�سوهات خلقية.

مقابلة �سخ�سية
TC004درا�سات جتارية

معدل عام ل يقل عن )60%(	 

دبلوم التعليم العام بنجاح يف جميع املواد	 

درا�سة املواد التالية:	 

ريا�سيات بحتة اأو تطبيقية	 

اللغة الإجنليزية	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)ريا�سيات بحته اأو تطبيقية 

+ % 60 x )اللغةالإجنليزية+

) معدل جمموع جميع املواد 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات الأعلى يف	 

 اللغة الإجنليزية	 

تابع-:الربامج-املخ�س�سة-للطلبة-ذوي-الإعاقات-اخلا�سة--
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      الق�������سم الثان����ي:

برامج-موؤ�س�سات-التعليم-العايل-اخلا�سة-

للعام-الأكادميي--2015/2014

بال�سلطنة-عدد-من-موؤ�س�سات-التعليم-العايل-اخلا�سة-التى-تقدم-برامج-درا�سية-يف-خمتلف-التخ�س�سات-لي�س-فقط-للطلبة-العمانيني-بل-اأي�سًا-لغريهم-من- -

الأقطار-املختلفة.-وبا�ستطاعت-جميع-الطلبة-الدار�سني-بال�سلطنة-التقدم-لهذه-املوؤ�س�سات-من-خالل-نظام-مركز-القبول-املوحد-وذلك-ت�سهياًل-لهم-ودعمًا-للجامعات-

اخلا�سة-بال�سلطنة.-اأدناه-بع�س-املعلومات-العامة-التى-يحتاج-الطالب-اأن-يدركها-قبل-اأن-يتقدم-لهذه-املوؤ�س�سات:-

مالحظات-هامة:-

- للمزيد-من-املعلومات-عن-موؤ�س�سات-التعليم-العاىل-اخلا�سة-وبراجمها-ميكن-الت�سال-باملوؤ�س�سة-مبا�سرة-اأو-الولوج-اإىل-املوقع-الإلكرتوين-اخلا�س-باملوؤ�س�سة.	

- للدرا�سة-يف-هذه-املوؤ�س�سات-يتعني-على-الطالب-ت�سديد-جميع-الر�سوم-املقررة.	
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املوقع-الإلكرتوين: www.soharuni.edu.omجامـــــعة-�ســــــحار

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

SU001
علوم احلا�سوب والو�سائط املتعددة

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س

النجاح يف امتحان �سهادة دبلوم التعليم 

العام مبعدل ل يقل عن )50%(

الدرا�سية  املواد  جلميع  العام  املعدل 

يف دبلوم التعليم العام 

يف حال تعادل جمموعة من الطلبة 

يف املعدل العام يتم قبولهم جميعاً

ع��ل��ى ال���ط���ال���ب اإج���ت���ي���از ال��ربن��ام��ج 

التاأ�سي�سية(  )ال�سنة  التح�سري 

التخ�س�س  يف  الإلتحاق  قبل  بنجاح 

الأك������ادمي������ي، وي����در�����س ال��ط��ل��ب��ة يف 

ال����ربن����ام����ج ال���ت���ح�������س���ري )ال���ل���غ���ة 

الإجن������ل������ي������زي������ة وال�����ري�����ا������س�����ي�����ات 

واحلا�سوب(

SU002
علوم احلا�سوب و هند�سة الويب

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س

SU003
ال�سبكات وقاعدة البيانات

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س

SU004
ادارة العمال )تقنية املعلومات(

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س

SU005
الهند�سة الكهربائية و احلا�سب الأيل

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س

ال��ن��ج��اح يف ام��ت��ح��ان ���س��ه��ادة دبلوم 

عن  يقل  ل  مبعدل  العام  التعليم 

على  ال��ط��ال��ب  وح�����س��ول   ،)50%(

تقدير )%50( على الأقل يف مادة 

اأو  والكيمياء  البحتة  الريا�سيات 

الفيزياء

SU006
الهند�سة الكيميائية

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س

SU007
الهند�سة امليكانيكية واللكرتوميكانيكية

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س

النجاح يف امتحان �سهادة دبلوم التعليم 

ع���ن )50%(،  ي��ق��ل  ال���ع���ام مب��ع��دل ل 

وح�سول الطالب على تقدير )50%( 

على الأقل يف مادة الريا�سيات البحتة 

والفيزياء اأو الكيمياء
SU008

الهند�سة املدنية

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س

SU009
املحا�سبة

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س

النجاح يف امتحان �سهادة دبلوم التعليم 

العام مبعدل ل يقل عن )50%(

SU010
الإدارة

 دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س
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www.soharuni.edu.omاملوقع-الإلكرتوين:

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

SU011
الت�سويق

 دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س

النجاح يف امتحان �سهادة دبلوم التعليم 

العام مبعدل ل يقل عن )50%(

الدرا�سية  املواد  جلميع  العام  املعدل 

يف دبلوم التعليم العام  

يف حال تعادل جمموعة من الطلبة 

يف املعدل العام يتم قبولهم جميعاً

ع���ل���ى ال���ط���ال���ب اإج����ت����ي����از ال���ربن���ام���ج 

التاأ�سي�سية(  )ال�����س��ن��ة  ال��ت��ح�����س��ري 

التخ�س�س  يف  الإل��ت��ح��اق  قبل  بنجاح 

الأك�������ادمي�������ي، وي�����در������س ال���ط���ل���ب���ة يف 

ال����ربن����ام����ج ال���ت���ح�������س���ري )ال���ل���غ���ة 

الإجنليزية والريا�سيات واحلا�سوب(

SU012
 نظم املعلومات الإدارية

بكالوريو�س فقط

SU013
الأعمال والقانون التجاري 

بكالوريو�س فقط

SU015
اللغة الإجنليزية والرتجمة

بكالوريو�س فقط

النجاح يف امتحان �سهادة دبلوم التعليم 

العام مبعدل ل يقل عن )50%(

SU020اللغة العربية واآدابها
النجاح يف امتحان �سهادة دبلوم التعليم 

العام مبعدل ل يقل عن )50%(

SU021الرتبية الريا�سية

ال��ن��ج��اح يف ام��ت��ح��ان ���س��ه��ادة دب��ل��وم 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام مب��ع��دل ل ي��ق��ل عن 

م��ع��دل  ع��ل��ى  واحل�������س���ول   ،)80%(

الرتبية  م���ادة  يف   80% ع��ن  يقل  ل 

الريا�سية ، واجتياز اختبار القدرات

SU023
درا�سات اللغة الإجنليزية

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س

النجاح يف امتحان �سهادة دبلوم التعليم 

العام مبعدل ل يقل عن )50%(

SU024
القانون

بكالوريو�س فقط

ال��ن��ج��اح يف ام��ت��ح��ان ���س��ه��ادة دب��ل��وم 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام مب��ع��دل ل ي��ق��ل عن 

ل  ن�سبة  على  واحل�����س��ول   ،)50%(

تقل عن %80 يف مادة اللغة العربية

مبعدل  اليلت�س  �سهادة  على  احل�سول 

ما  اأو  ال��ت��وف��ل  يف   )475( اأو   )5.5(

يعادلها ) اإجتياز الربنامج التح�سري 

يف اجلامعة (واجتياز املقابلة ال�سخ�سية 

قبل الإلتحاق بالتخ�س�س

تابع-:-جامـــــعة-�ســــــحار
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www.soharuni.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: تابع-:-جامـــــعة-�ســــــحار

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

SU025
هند�سة العمليات املعدنية واملواد

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريو�س

ال��ن��ج��اح يف ام��ت��ح��ان ���س��ه��ادة دب��ل��وم 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام مب��ع��دل ل ي��ق��ل عن 

على  ال��ط��ال��ب  وح�����س��ول   ،)50%(

مادة  يف  الأق��ل  على   )50%( تقدير 

اأو  وال��ف��ي��زي��اء  البحتة  ال��ري��ا���س��ي��ات 

الكيمياء

الدرا�سية  املواد  جلميع  العام  املعدل 

يف دبلوم التعليم العام

يف حال تعادل جمموعة من الطلبة 

يف املعدل العام يتم قبولهم جميعاً

ع���ل���ى ال���ط���ال���ب اإج���ت���ي���از ال���ربن���ام���ج 

التاأ�سي�سية(  )ال�����س��ن��ة  ال��ت��ح�����س��ري 

التخ�س�س  يف  الإلتحاق  قبل  بنجاح 

الأك�����ادمي�����ي ، وي����در�����س ال��ط��ل��ب��ة يف 

ال����ربن����ام����ج ال���ت���ح�������س���ري )ال���ل���غ���ة 

الإجنليزية والريا�سيات واحلا�سوب. 

مالحظات:

يتم حتديد م�ستوى الطالب يف برنامج اجلامعة التح�سري بناء على امتحان حتديد امل�ستوى.	 

الر�سوم الدرا�سية للف�سل الدرا�سي الواحد يف برنامج اجلامعة التح�سري مق�سمة ح�سب الآتي:	 

اللغة الجنليزية: 756 ريال عماين.	 

مادة الريا�سيات ) SET( : 95 ريال عماين. 	 

مادة احلا�سب اليل ) IC3( : 120 ريال عماين.	 

توفر اجلامعة للطلبة خدمات ال�سكن والنقل والإعا�سة.	 

ر�سوم النقل )يتم مراجعة او تعديل الر�سوم �سنويا(:	 

النقل ال�سبوعي: 150 ريال  عماين للعام الدرا�سي الواحد )ف�سلني درا�سيني(	 

النقل اليومي ح�سب الولية والقرية التي يقيم فيها الطالب	 

اذا كان الطالب يدر�س على نفقته اخلا�سة فانه يدفع ر�سوم ت�سجيل وتاأمني من اجل حجز مقعد باجلامعة:	 

ر�سوم ت�سجيل: 50 ريال عماين تدفع ملره واحدة وغر م�سرتده	 

تاأمينات م�سرتده: 100 ريال عماين )ت�سرتد عند التخرج(	 
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املوقع-الإلكرتوين: www.du.edu.omجامـــــعة--ظفـــار

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

DH001الدبلوم يف الريا�سيات

اأو ما  النجاح يف دبلوم التعليم العام 

يعادله

الدرا�سية  املواد  جلميع  العام  املعدل 

يف دبلوم التعليم العام

املعدل  يف  الطلبة  تعادل  حالة  يف 

يقبل اجلميع

مدة الربنامج �سنتني بدون الربنامج 

التاأ�سي�سي

DH002الدبلوم يف العمل الجتماعي

DH003الدبلوم  يف الكيمياء

DH004 الدبلوم يف اللغة الإجنليزية

DH005الدبلوم يف علوم الكمبيوتر

DH006الدارة 	الدبلوم  يف ادارة الأعمال 

DH007الدبلوم  يف ادارة الأعمال –املالية

DH008املحا�سبة 	الدبلوم  يف ادارة الأعمال 

DH009 نظم  	الدبلوم  يف ادارة الأعمال 

املعلومات الإدارية

DH010الدبلوم  يف الهند�سة املدنية

DH011الدبلوم  يف هند�سة امليكاترونك�س

DH012الدبلوم  يف الت�سميم اجلرافيكي

DH013الدبلوم  يف الهند�سة الكيميائية
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معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

DH014الدبلوم  يف الهند�سة امليكانيكية

اأو ما  النجاح يف دبلوم التعليم العام 

يعادله

الدرا�سية  املواد  جلميع  العام  املعدل 

يف دبلوم التعليم العام

املعدل  يف  الطلبة  تعادل  حالة  يف 

يقبل اجلميع

مدة الربنامج �سنتني بدون الربنامج 

التاأ�سي�سي
DH015 الدبلوم  يف هند�سة العمارة

الداخلية

DH016 الدبلوم  يف هند�سة  الكهرباء

واحلا�سوب

DH017 بكالوريو�س اآداب يف العمل

الإجتماعي

بدون  �سنوات   )4( الربنامج  مدة 

الربنامج التاأ�سي�سي

DH018 بكالوريو�س اآداب يف اللغة

الإجنليزية

DH019بكالوريو�س علوم يف الريا�سيات

DH020بكالوريو�س علوم يف الكيمياء

DH021 بكالوريو�س علوم يف علوم

الكمبيوتر

DH022 	 بكالوريو�س اآداب يف ادارة الأعمال

حما�سبة

DH023 بكالوريو�س اآداب يف ادارة الأعمال

– الإدارة

املوقع-الإلكرتوين: www.du.edu.omتابع-:-جامـــــعة-ظفـــار
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www.du.edu.omاملوقع-الإلكرتوين:

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

DH024 بكالوريو�س اآداب يف ادارة الأعمال

املعلومات – نظم 

اأو ما  النجاح يف دبلوم التعليم العام 

يعادله

الدرا�سية  املواد  جلميع  العام  املعدل 

يف دبلوم التعليم العام

املعدل  يف  الطلبة  تعادل  حالة  يف 

يقبل اجلميع

بدون  �سنوات   )4( الربنامج  مدة 

الربنامج التاأ�سي�سي

DH025 بكالوريو�س اآداب يف ادارة الأعمال

– املالية

DH026  بكالوريو�س يف الت�سميم

اجلرافيكي

DH027 بكالوريو�س العلوم – الهند�سة

املدنية

DH028 هند�سة  – بكالوريو�س العلوم 

امليكاترونك�س

DH029 بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة

الكهربائية والإلكرتونية

DH030 بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة

امليكانيكية

DH031 بكالوريو�س العلوم يف هند�سة

الكمبيوتر والإت�سالت

DH032بكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية

DH033 بكالوريو�س يف هند�سة العمارة

الداخلية

DH034بكالوريو�س يف احلقوق

DH035بكالوريو�س الآداب يف اللغة العربية

تابع-:-جامـــــعة-ظفـــار
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معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

UN001علوم حا�سوب
على 	  عام)%65(  م��ع��دل  على  احل�����س��ول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب.

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)الريا�سيات البحتة+اللغة العربية+اللغة 

+ % 60 x )الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 135 �ساعة معتمدة(

دبلوم ملدة ثالث �سنوات ون�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 72 �ساعة معتمدة(

UN002الريا�سيات
على 	  عام)%65(  م��ع��دل  على  احل�����س��ول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب.

معدل جمموع مواد التخ�س�س )الريا�سيات البحتة 

+ % 60 x ) اللغة العربية + اللغة الإجنليزية +

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 135 �ساعة معتمدة(

دبلوم ملدة ثالث �سنوات ون�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 70 �ساعة معتمدة(

UN003الإح�ساء
على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب.

معدل جمموع مواد التخ�س�س )الريا�سيات البحتة 

+ % 60 x ) اللغة العربية +اللغة الإجنليزية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 135 �ساعة معتمدة(

دبلوم ملدة ثالث �سنوات ون�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 73 �ساعة معتمدة(

UN004الفيزياء
على 	  عام)%65(  م��ع��دل  على  احل�����س��ول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب.

م������ع������دل جم������م������وع م�����������واد ال���ت���خ�������س�������س 

البحتة+اللغة  ال��ري��ا���س��ي��ات   + )ال��ف��ي��زي��اء 

+ % 60 x )العربية+اللغةالإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

 )عدد ال�ساعات املعتمدة 135 �ساعة معتمدة(

دبلوم ملدة ثالث �سنوات ون�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 72 �ساعة معتمدة(

UN005تربية يف احلا�سوب
	احل�سول على معدل عام 79%على الأقل 

+ )65%( يف الريا�سيات البحته.

	

املتكافوؤون يقبلوا
بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 135 �ساعة معتمدة(

UN006تربية يف الفيزياء
احل�سول على معدل عام %79على الأقل + 

)80%( يف الفيزياء
املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 135 �ساعة معتمدة(

املوقع-الإلكرتوين: www.unizwa.edu.omجــــــــامعة-نــــــــزوى
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www.unizwa.edu.omاملوقع-الإلكرتوين:

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

UN007التقنية احليوية ∗
على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب.

معدل جمموع مواد التخ�س�س )الأحياء + 

+ % 60 x )الكيمياء +اللغة الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات ون�سف	 

 )عدد ال�ساعات املعتمدة 137 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة ثالث �سنوات ون�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 73 �ساعة معتمدة(

UN008الكيمياء ∗
على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب.

)الأحياء  التخ�س�س  مواد  جمموع  معدل 

اللغة  الإجنليزية+  +اللغة  الكيمياء   +

+ % 60 x )العربية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات ون�سف	 

 )عدد ال�ساعات املعتمدة 136 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة ثالث �سنوات ون�سف تقريبا	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 73 �ساعة معتمدة(

UN009تربية يف الكيمياء ∗
احل�سول على معدل عام 79%على الأقل 	 

+)80%( يف الكيمياء.

	

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 135 �ساعة معتمدة(

UN010تربية يف الأحياء ∗
احل�سول على معدل عام 79%على الأقل 	 

+)80%( يف الأحياء
املتكافوؤون يقبلوا

UN011اللغة العربية
على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب.

)ال��ل��غ��ة  التخ�س�س  م����واد  جم��م��وع  م��ع��دل 

+ % 60 x )العربية+ اللغة الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

 )عدد ال�ساعات املعتمدة 130 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة ثالث �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 72 �ساعة معتمدة(

UN012 اللغة الإجنليزية

والرتجمة

على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب.
بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 املتكافوؤون يقبلوا

 )عدد ال�ساعات املعتمدة 132 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة ثالث �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 72 �ساعة معتمدة( UN013 اللغة الفرن�سية

والرتجمة

على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب.
املتكافوؤون يقبلوا

مالحظة: ي�سرتط يف التخ�س�سات املقرونة ب� )∗( اللياقة ال�سحية

تابع-:-جــــــــامعة-نــــــــزوى
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معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

UN014اللغة الأملانية والرتجمة
على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب

معدل جمموع مواد التخ�س�س )اللغة 

+ % 60 x )العربية+اللغة الإجنليزية

 % 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

 )عدد ال�ساعات املعتمدة 132 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة ثالث �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 72 �ساعة معتمدة(

UN015تربية يف اللغة العربية
احل�سول على معدل عام 79%على الأقل 	 

+)80%( يف اللغة العربية

	

املتكافوؤون يقبلوا
بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 130 �ساعةمعتمدة(

UN016 تربية يف اللغة

الإجنليزية

احل�سول على معدل عام %79على الأقل 	 

+)80%( يف اللغة الإجنليزية
املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 132 �ساعةمعتمدة(

UN017 الهند�سة الكيميائية و ∗

البرتوكيميائية

ع��ام )65%(  على 	  احل�سول على معدل 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب.

معدل جمموع مواد التخ�س�س )الكيمياء 

+ الفيزياء + الريا�سيات البحتة+ اللغة 

+ % 60 x )العربية +اللغة الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة �ست  �سنوات	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 153 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة اأربع �سنوات	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 88 �ساعةمعتمدة(

UN018هند�سة علم العمارة ∗

على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب.

معدل جمموع مواد التخ�س�س )الفيزياء 

+ الريا�سيات البحتة+ اللغة العربية 

+ % 60 x )اللغة الإجنليزية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة �ست �سنوات	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 160 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة اأربع �سنوات	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 90 �ساعةمعتمدة(

UN019الهند�سة الكهربائية ∗

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة �ست �سنوات	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 148 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة اأربع �سنوات	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 88 �ساعةمعتمدة(

UN020هند�سة احلا�سوب

UN021الهند�سة املدنية ∗

مالحظة : ي�سرتط يف التخ�س�سات املقرونة ب� )∗( اللياقة ال�سحية

www.unizwa.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: تابع-:-جــــــــامعة-نــــــــزوى
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www.unizwa.edu.omاملوقع-الإلكرتوين:

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

UN022 هند�سة الت�سميم

الداخلي و الديكور

على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)الريا�سيات البحتة + اللغة العربية 

+ % 60 x ) اللغة الإجنليزية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة �ست �سنوات	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 148 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة اأربع �سنوات	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة90 �ساعةمعتمدة(

UN023الهند�سة البيئية ∗
على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب

معدل جمموع مواد التخ�س�س )الفيزياء 

+ الريا�سيات البحتة + اللغة العربية  

+ % 60 x ) اللغة الإجنليزية+

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة �ست �سنوات	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 148 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة اأربع �سنوات	 

)عدد ال�ساعات املعتمد89 �ساعةمعتمدة(

UN024 اإدارة الأعمال

على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأقل يف املواد التى در�سها الطالب

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية+ اللغة 

+ % 60 x )العربية +اللغة الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا
بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 130 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة ثالث �سنوات ون�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 73 �ساعةمعتمدة(
UN025املتكافوؤون يقبلوااملحا�سبة

UN026املتكافوؤون يقبلواالت�سويق

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 130 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة ثالث �سنوات ون�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 72 �ساعةمعتمدة(

UN027املتكافوؤون يقبلوااإدارة امل�ساريع الرتفيهية
بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 130 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة ثالث �سنوات ون�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 73 �ساعةمعتمدة(

UN028املتكافوؤون يقبلوانظم معلومات

UN029املتكافوؤون يقبلواالتجارة الدولية واملالية

UN030ال�سيدلة ∗
على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأق�����ل يف امل�����واد ال���ت���ى در���س��ه��ا ال��ط��ال��ب 

+)65%( يف الكيمياء

معدل جمموع مواد التخ�س�س )الكيمياء + 

+ % 60 x ) اللغة العربية  +اللغة الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة �ست �سنوات	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 149 �ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة اأربع �سنوات 	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 96 �ساعةمعتمدة(

ي�سرتط اجتياز املقابلة ال�سخ�سية و امتحان القدرات

مالحظة : ي�سرتط يف التخ�س�سات املقرونة ب� )∗( اللياقة ال�سحية

تابع-:-جــــــــامعة-نــــــــزوى
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UN031التمري�س ∗
على 	   )%65( ع��ام  معدل  على  احل�سول 

الأق����ل يف امل����واد ال��ت��ى در���س��ه��ا ال��ط��ال��ب + 

)65%( يف الأحياء

معدل جمموع موادالتخ�س�س ) الأحياء + اللغة 

+ % 60 x )العربية +اللغة الإجنليزية

% 40 x )معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية (

املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة �ست �سنوات	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 152�ساعةمعتمدة(

دبلوم ملدة اأربع �سنوات 	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 96 �ساعةمعتمدة(

ي�سرتط اجتياز املقابلة ال�سخ�سية و امتحان القدرات

UN032تربية يف الريا�سيات
احل�سول على معدل عام 79%على الأقل 	 

+)80%( يف الريا�سيات البحتة

	

املتكافوؤون يقبلوا
بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات ون�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 135�ساعةمعتمدة(

UN033 تربية يف الرتبية ∗

اخلا�سة

79%على 	  ع����ام  م���ع���دل  ع��ل��ى  احل�������س���ول 

الأقل.
املتكافوؤون يقبلوا

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 132�ساعةمعتمدة(

UN034تربية يف ريا�س الأطفال 	املتكافوؤون يقبلوااحل�سول على معدل عام 79%على الأقل
بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 133�ساعةمعتمدة(

UN035الرتبية الفنية
احل�سول على معدل عام 79%على الأقل 	 

+)80%( يف الفنون الت�سكيلية
املتكافوؤون يقبلوا	

بكالوريو�س ملدة خم�س �سنوات و ن�سف	 

)عدد ال�ساعات املعتمدة 132�ساعةمعتمدة(

ي�سرتط اجتياز امتحان القدرات

مالحظة : ي�سرتط يف التخ�س�سات املقرونة ب� )∗( اللياقة ال�سحية

www.unizwa.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: تابع-:-جــــــــامعة-نــــــــزوى
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BF003 الدبلوم الوطني العايل يف الإدارة

)املحا�سبة(

احل�������س���ول ع���ل���ى م���ع���دل ل ي���ق���ل ع��ن 	 

)50%( يف دبلوم التعليم العام

		

ال��ع��ام 	  التاأ�سي�سي  ال��ربن��ام��ج  يف  ال��ن��ج��اح  ي��ل��زم 

وحتقيق امل�ستوى املطلوب يف الآيلت�س الدويل.

مدة الربنامج : 4 ف�سول )�سنتني(	 

 	 )Pearson( الإرتباط الأكادميي مع بار�سون

يف بريطانيا.

BF004 الدبلوم الوطني العايل يف الدارة

)املوارد الب�سرية(

BF005الدبلوم الوطني العايل يف التاأمني

BF006الدبلوم الوطني العايل يف احلا�سبات

BF007بكالوريو�س يف املحا�سبة واملالية

احل�������س���ول ع���ل���ى م���ع���دل ل ي���ق���ل ع��ن 	 

)65%( يف دبلوم التعليم العام

ال��ع��ام 	  التاأ�سي�سي  ال��ربن��ام��ج  يف  ال��ن��ج��اح  ي��ل��زم 

وحتقيق امل�ستوى املطلوب يف الآيلت�س الدويل.

اج���ت���ي���از ال���ربن���ام���ج ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي جل��ام��ع��ة 	 

برادفورد بنجاح.

التاأ�سي�سية 	  لل�سنة  ف�سلني  ال��ربن��ام��ج:  م���دة 

جل��ام��ع��ة ب�����رادف�����ورد )����س���ن���ة( و���س��ت��ة ف�����س��ول 

للتخ�س�س )3�سنوات(.

الإرت��ب��اط الأك��ادمي��ي مع جامعة ب��رادف��ورد يف 	 

بريطانيا.

BF008بكالوريو�س يف الإدارة

BF009بكالوريو�س يف املحا�سبة والتدقيق واملالية

احل�������س���ول ع���ل���ى م���ع���دل ل ي���ق���ل ع��ن 	 

)50%( يف دبلوم التعليم العام

ال��ع��ام 	  التاأ�سي�سي  ال��ربن��ام��ج  يف  ال��ن��ج��اح  ي��ل��زم 

وحتقيق امل�ستوى املطلوب يف الآيلت�س الدويل.

ف�سول 	   8 التخ�س�س  درا���س��ة   : الربنامج  م��دة 

)4 �سنوات(.

BF010بكالوريو�س يف العلوم امل�سرفية واملالية

BF011بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال

كلية-الدرا�سات-امل�سرفية-واملالية---
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CC001
بكالوريو�س علوم مبرتبة ال�سرف يف 

بيئة الت�سييد 

)هند�سة اإن�ساءات(

ال���ن���ج���اح يف ����س���ه���ادة دب��ل��وم 	 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ب��ت��ق��دي��ر ل 

امل���واد  ع��ن )%65( يف  ي��ق��ل 

التالية:

الفيزياء اأو الكيمياء	 

اأو 	  البحتة  ال��ري��ا���س��ي��ات 

التطبيقية

معدل جمموع مواد التخ�س�س

)الفيزياء اأو الكيمياء + 

الريا�سيات البحتة اأو 

+ % 60 x )التطبيقية

املواد  جميع  جمموع  معدل   (

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات العلى يف:	 

التطبيقية 	  الريا�سيات 

/ البحتة 

اللغة الجنليزية	 

ي���ك���ون ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ق��دم��ني ل��الإل��ت��ح��اق ب��ال��ك��ل��ي��ة 	 

الأدن��ى موؤهلني لالإلتحاق  احلا�سلني على احلد 

بربنامج الدرا�سات التاأ�سي�سية.

ع���ل���ى ال��ط��ل��ب��ة امل���ت���ق���دم���ني امل���وؤه���ل���ني ل��ل��دخ��ول 	 

واملطالبني  التاأ�سي�سية  ال��درا���س��ات  اإىلب��رن��ام��ج 

يف  النجاح  مبا�سرًة،  الهند�سة  بربنامج  بالإحلاق 

اإمتحان حتديد امل�ستوى بالكلية.

يتم قبول اإما الفيزياء اأو الكيمياء كمادة ذات �سلة 	 

بجميع برامج الهند�سة، با�ستثناء الربامج التالية 

التي تكون مادة الكيمياء اإلزامية:

هند�سة املعاجلة وال�سيانة.	 

الهند�سة الكيميائية.	 

درا�ستها 	  تتم   ∗CC011 ع��دا   م��ا  ال��ربام��ج  جميع 

 )GCU( بالنت�ساب جلامعة جال�سكو كالدونيان

ا�سكتلندا.

علوم 	  ب��ك��ال��وري��و���س   	∗CC011 ب��رن��ام��ج  ي��در���س 

فيلور  ملعهد  بالنت�ساب  الكيميائية  الهند�سة  يف 

اجلامعي للتكنولوجيا )VITU( ، الهند

CC002 بكالوريو�س هند�سة مبرتبة ال�سرف يف

الهند�سة املدنية

CC003
بكالوريو�س علوم مبرتبة ال�سرف يف 

بيئة الت�سييد 

)هند�سة القيا�س والتكاليف(

CC004
بكالوريو�س هند�سة مبرتبة ال�سرف يف 

)هند�سة الكمبيوتر(

CC005   بكالوريو�س هند�سة مبرتبة ال�سرف يف

هند�سة اأجهزة القيا�س والإلكرتونيات

CC006
بكالوريو�س هند�سة مبرتبة ال�سرف يف 

 )هند�سة الطاقة الكهربائية(

CC007
بكالوريو�س هند�سة مبرتبة ال�سرف يف 

)هند�سة الإت�سالت( 

مالحظة: قد يكون هناك تغر يف م�سمى الربنامج CC001 ليكون بكالوريو�س هند�سة ) مع مرتبة ال�سرف( يف هند�سة الت�سييد، وفقاً ملوافقة وزارة التعليم العايل.

www.cce.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: كلية-كاليدونيان-الهند�سية



157

www.cce.edu.omاملوقع-الإلكرتوين:

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

CC008
  بكالوريو�س هند�سة مبرتبة ال�سرف يف

ال���ن���ج���اح يف ����س���ه���ادة دب��ل��وم 	 ) هند�سة ميكانيكية مب�ساعدة الكمبيوتر(

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ب��ت��ق��دي��ر ل 

امل���واد  ع��ن )%65( يف  ي��ق��ل 

التالية:

الفيزياء اأو الكيمياء	 

اأو 	  البحتة  ال��ري��ا���س��ي��ات 

التطبيقية

معدل جمموع مواد التخ�س�س

)الفيزياء اأو الكيمياء + 

الريا�سيات البحتة اأو 

+ % 60 x )التطبيقية

املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات العلى يف:	 

التطبيقية 	  الريا�سيات 

/ البحتة 

اللغة الجنليزية	 

ي���ك���ون ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ق��دم��ني ل��الإل��ت��ح��اق ب��ال��ك��ل��ي��ة 	 

الأدن��ى موؤهلني لالإلتحاق  احلا�سلني على احلد 

بربنامج الدرا�سات التاأ�سي�سية.

اإىل 	  ل��ل��دخ��ول  امل��وؤه��ل��ني  امل��ت��ق��دم��ني  الطلبة  ع��ل��ى 

برنامج الدرا�سات التاأ�سي�سية واملطالبني بالإحلاق 

اإمتحان  يف  النجاح  مبا�سرًة،  الهند�سة  بربنامج 

حتديد امل�ستوى بالكلية.

اأو 	  الكيمياء  م��ادة  وج��ود  ي�سرتط  الربامج  جميع 

اأدن��اه  املذكورين  التخ�س�سني  باإ�ستثناء  الفيزياء 

ي�سرتط وجود مادة الكيمياء لالإلتحاق بهما:

هند�سة املعاجلة وال�سيانة.	 

الهند�سة الكيميائية.	 

درا�ستها 	  تتم   ∗CC011 ع��دا   م��ا  ال��ربام��ج  جميع 

 )GCU( بالنت�ساب جلامعة جال�سكو كالدونيان

ا�سكتلندا.

علوم 	  ب��ك��ال��وري��و���س   	  ∗CC011 ب��رن��ام��ج  ي��در���س 

فيلور  ملعهد  بالنت�ساب  الكيميائية  الهند�سة  يف 

اجلامعي للتكنولوجيا )VITU( ، الهند

CC009
بكالوريو�س هند�سة مبرتبة ال�سرف يف 

) ميكاترونك�س(

CC010
بكالوريو�س علوم مبرتبة ال�سرف يف 

ال���ن���ج���اح يف ����س���ه���ادة دب��ل��وم 	 ) هند�سة املعاجلة وال�سيانة(

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ب��ت��ق��دي��ر ل 

امل���واد  ع��ن )%65( يف  ي��ق��ل 

الإلزامية

الكيمياء	 

اأو 	  البحتة  ال��ري��ا���س��ي��ات 

التطبيقية

معدل جمموع مواد التخ�س�س

)الكيمياء + الريا�سيات البحتة 

+ % 60 x )اأو التطبيقية

املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x )الدرا�سية

∗CC011بكالوريو�س علوم الهند�سة الكيميائية

تابع-:-كلية-كاليدونيان-الهند�سية
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ZH001اإدارة الأعمال

النجاح يف �سهادة دبلوم التعليم 

العام اأو ما يعادله مبعدل عام 

ل يقل عن )50% ( .

		
متنح الطالبه :		 

درجه الدبلوم بعد اإكمال 60 �ساعه معتمده .	 

درجه البكالوريو�س بعد اكمال 120 �ساعه معتمده .	  ZH002حما�سبة		

ZH003اللغة الجنليزية واآدابها		

متنح الطالبه :		 

درجه الدبلوم بعد اإكمال 60 �ساعه معتمده .	 

درجه البكالوريو�س بعد اكمال 120 �ساعه معتمده .	 

ZH004علوم مالية وم�سرفية		

متنح الطالبه :		 

درجه الدبلوم بعد اإكمال 60 �ساعه معتمده .	 

درجه البكالوريو�س بعد اكمال 120 �ساعه معتمده .	 

ZH005الت�سميم اجلرافيكي		

متنح الطالبه :		 

درجه الدبلوم بعد اإكمال 60 �ساعه معتمده .	 

درجه البكالوريو�س بعد اكمال 121 �ساعه معتمده .	 

ZH006علوم احلا�سوب

النجاح يف �سهادة دبلوم التعليم 

العام اأو ما يعادله مبعدل عام 

ل يقل عن ) 50% ( .

يف   )50%  ( ع��ل��ى  احل�������س���ول 

املواد التالية:

الريا�سيات البحتة 	 الفيزياء

		

متنح الطالبه :		 

درجه الدبلوم بعد اإكمال 60 �ساعه معتمده .	 

درجه البكالوريو�س بعد اكمال 121 �ساعه معتمده .	 

ZH007اللغة الجنليزية والرتجمة

النجاح يف �سهادة دبلوم التعليم 

العام اأو ما يعادله مبعدل عام 

ل يقل عن )50% (

		
متنح الطالبه :		 

درجه البكالوريو�س بعد اكمال 120 �ساعه معتمده	 

www.zcw.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: كلية-الزهراء-للبنات
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تق�سم-ال�سنة-الدرا�سية-اإىل-ف�سلني-درا�سيني-مدة-ُكل-ف�سل-درا�سي-)17(-اأ�سبوع-وميكن-اإ�سافة-ف�سل-درا�سي-�سيفي-مدته-)8(-اأ�سابيع-درا�سية-ويعتمد-ذلك-على-الإمكانيات-املتاحة-يف-الكلية.-. 4

متنح-الكلية-الدرجات-العلمية-على-م�ستوى-الدبلوم-ومدته-�سنتان،-والدبلوم-املتقدم-ومدته-ثالث-�سنوات-،-والبكالوريو�س-ومدته-)4(-�سنوات-،-ول-تعترب-مدة-الدرا�سة-يف-الربنامج-التاأ�سي�سي-�سمن-. 5

املدة-امل�سار-اإليها-يف-هذا-البند،-)-علمًا-باأن-مدة-الدرا�سة-تعتمد-على-عدد-ال�ساعات-املعتمدة-التي-ي�سجلها-الطالب-يف-ُكل-ف�سل-درا�سي(.

الربنامج-التاأ�سي�سي:يخ�سع-جميع-الطلبة-املقبولني-يف-الكلية-لمتحان-حتديد-م�ستوى-اللغة-الجنليزية-لت�سنيفهم-اإىل-م�ستويات-،-يعقد-قبل-بداية-الف�سل-الدرا�سي-الأول-والف�سل-الدرا�سي-. 6

الثاين-باأ�سبوع-على-الأقل-وي�سنف-الطلبة-بناء-على-نتائجهم-يف-المتحان-على-النحو-التايل-:-

اأ(-الطلبة-احلا�سلني-على-عالمة-80%-واأكرث-يقبلون-يف-التخ�س�سات-الأكادميية-مبا�سرة.-

ب(-الطلبة-احلا�سلني-على-عالمة-من-70% - 79%-يقبلون-يف-امل�ستوى-الثالث-من-الربنامج-التاأ�سي�سي.---

ت(-الطلبة-احلا�سلني-على-عالمة-55% - 69%--يقبلون-يف-امل�ستوى-الثاين-من-الربنامج-التاأ�سي�سي.

ج(-الطلبة-احلا�سلني-على-عالمة-اأقل-من-55-%يقبلون-يف-امل�ستوى-الأول-من-الربنامج-التاأ�سي�سي.--

توفر-الكلية-ال�سكن-املجاين-للطالبات-الالتي-يدر�سن-على-نفقة-وزارة-التعليم-العايل-من-اأبناء-اأ�سر-ال�سمان-الجتماعي،-اأما-بالن�سبة-للطالب-من-نف�س-الفئة-في�سرف-لهم-مبلغ-)35(-ريال-عماين-. 7

�سهريًا-بدل-�سكن.

كلية-الربميي-اجلامعية
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ح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامج

ال�ساعات-املعتمدة-

لدرجة-الدبلوم

ال�ساعات-املعتمدة-

لدرجة-الدبلوم-املتقدم

ال�ساعات-املعتمدة-

لدرجة-البكالوريو�س

BC001علوم احلا�سب الآيل

النجاح يف امتحان دبلوم التعليم العام 

امل����واد م��ادة  ي��ك��ون م��ن �سمن  اأن  ع��ل��ى 

ال��ري��ا���س��ي��ات  اأو  ال��ب��ح��ت��ة  ال��ري��ا���س��ي��ات 

التطبيقية

		

6393123

BC0026191121اأنظمة املعلومات

BC012  هند�سة الربجميات		120

BC003املحا�سبة

النجاح يف دبلوم التعليم العام

6396126

BC0046090120تنمية املوارد الب�سرية

BC0056393126اللغة الإجنليزية واآدابها

BC0066090120علوم املالية وم�سرفية

BC0076090120اإدارة الأعمال

BC008الرتجمة		126

BC009القانون	126-

www.buc.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: تابع-:-كلية-الربميي-اجلامعية
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- توجد-الكلية-الدولية-للهند�سة-والإدارة-مب�سقط-وترتبط-اأكادمييا-ً-بجامعة-�سنرتال-لنكا�سري-)اململكة-املتحدة(-تقدم-الكلية-خم�سة-برامج-درا�سية-.-وتعترب-الربامج-التي-تقدمها-	

الكلية-براجما-ً-فريدة-يف-نوعها-للح�سول-على-بكالوريو�س)بدرجة-�سرف(-اأربعة-منها-بكالوريو�س-علوم-)بدرجة-�سرف(-واخلام�س-بكالوريو�س-هند�سة-)بدرجة-�سرف(.-

- جتذب-هذه-الربامج-الطلبة-من-اجلن�سني-لي�س-من-عمان-فح�سب-واإمنا-من-خمتلف-دول-املنطقة.-وجميع-هذه-الربامج-ذات-عنا�سر-مهنية-قوية-تتيح-فر�س-عمل-وا�سعة-.	

- على-جميع-الطلبة-الذين-يرغبون-يف-اللتحاق-بالكلية-اجللو�س-لإختبارات-يف-اللغة-الإجنليزية-والريا�سيات-والعلوم-وتقنية-املعلومات.-الطلبة-الذين-يحققون-القدر-الكايف-من-	

اجلدارة-يف-هذه-املواد-يتم-ت�سجيلهم-مبا�سرة-لربنامج-البكالوريو�س.-اأما-الطلبة-الذين-ل-ي�ستوفون-امل�ستوى-املطلوب-فيتم-اإحلاقهم-بالربنامج-التاأ�سي�سي

الكلية-الدولية-للهند�سة-والإدارة-

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

FS001
بكالوريو�س العلوم

)بدرجة  �سرف( يف ال�سالمة

من احلرائق )هند�سة(

النجاح يف جميع املواد	 

ريا�سيات )بحتة(:)50%(	 

فيزياء: )50%(	 

كيمياء : )50%(	 

اللغة الإجنليزية )تطبيق اأو 	 

مهارات( )50%(

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)اللغة الجنليزية + الريا�سيات 

+ % 60 x )البحتة +فيزياء+كيمياء

) معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية( 

% 40 x

اأع���ل���ى م���ع���دل م��ئ��وي 	 

للدرجات لأدنى مواد 

مطلوبة .

اأع����ل����ى درج������ة يف ك��ل 	 

م���ادة م��ن اأدن���ى امل��واد 

بالرتتيب  امل��ط��ل��وب��ة  

الآتي:

الريا�سيات. 1

الفيزياء. 2

الكيمياء. 3

اللغة الجنليزية. 4

�سنتني 	  اأو  واح��دة  �سنة  بدرا�سة  الإكتفاء  للطالب  ميكن 

ال�سهادة  على  يح�سل  و�سوف  �سنوات  ث��الث  يكمل  اأن  اأو 

يف  العلمية  للموؤهالت  الوطني  لالإطار  وفقا ً  امل�ستحقة 

�سلطنة عمان.

اإمتحان 	  الطلبة  يجتاز  اأن  يجب  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة 

معدل  يتطلب  وال���ذي  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  يف  ال��دخ��ول 

)5( اأو اأكرث يف اإختبار ال IELTS املكاف�يء على اأّل يقل 

)ال��ق��راءة  الرب��ع  امل��ه��ارات  اي م�ستوى من م�ستوى  يف 

النجاح  مع   )4.5( عن  والكتابة(  واحلديث  وال�ستماع 

يف الريا�سيات والعلوم .

FS002
بكالوريو�س العلوم )بدرجة 

�سرف( يف ال�سالمة من 

احلرائق )اإدارة(

النجاح يف جميع املواد	 

اأو 	  )ب�����ح�����ت�����ة  ري�����ا������س�����ي�����ات 

تطبيقية(:)50%(

فيزياء: )50%(	 

كيمياء : )50%(	 

اللغة الإجنليزية )تطبيق اأو 	 

مهارات( )50%(

معدل جمموع مواد التخ�س�س

 )اللغة الجنليزية + الريا�سيات البحتة 

+ % 60 x )اأوالتطبيقية+فيزياء+كيمياء

) معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية( 

% 40 x FS003 بكالوريو�س العلوم )بدرجة

�سرف( يف اإدارة املن�ساآت

FS004
بكالوريو�س الهند�سة 

)بدرجة �سرف( يف الهند�سة 

امليكانيكية )حفر اآبار النفط(

النجاح يف جميع املواد	 

ريا�سيات )بحتة(:)50%(	 

فيزياء: )50%(	 

كيمياء : )50%(	 

اللغة الإجنليزية )تطبيق اأو 	 

مهارات( )50%(

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)اللغة الجنليزية + الريا�سيات 

+ % 60 x )البحتة +فيزياء+كيمياء

) معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية( 

% 40 x

FS005
بكالوريو�س العلوم

)بدرجة  �سرف( يف اإدارة 

النجاح يف جميع املواد	 ال�سحة وال�سالمة البيئية

اأو 	  )ب�����ح�����ت�����ة  ري�����ا������س�����ي�����ات 

تطبيقية(:)50%(

فيزياء: )50%(	 

كيمياء : )50%(	 

اللغة الإجنليزية )تطبيق اأو 	 

مهارات( )50%(

معدل جمموع مواد التخ�س�س

 )اللغة الجنليزية + الريا�سيات البحتة 

+ % 60 x  )اأوالتطبيقية+فيزياء+كيمياء

) معدل جمموع جميع املواد الدرا�سية( 

% 40 x FS008الربنامج التاأ�سي�سي

�سيدر�س الطالب اللغة الجنليزية الفنية  والعامة والريا�سيات 	 

والعلوم وتقنية املعلومات ومهارات الدرا�سة مع مقدمة عملية 

لكل برامج البكالوريو�س التي تقدمها الكلية .

ل�سروط 	  امل�ستوفني  غ��ر  للطالب  ميكن  الآخ����رون:  ال��ط��الب 

الل��ت��ح��اق ب���اأي م��ن ب��رام��ج التعليم ال��ع��ايل  اأع����اله الل��ت��ح��اق 

كلي  جم��م��وع  على  احل�����س��ول  �سريطة  التاأ�سي�سي  ب��ال��ربن��ام��ج 

يعادل IELTS 2 يف اختبارات الإلتحاق بالكلية.
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MJ001
اللغة الإجنليزية

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريو�س 

)مع مرتبة ال�سرف(

ال��ل��غ��ة  يف   )80%( ت���ق���دي���ر 

الإجنليزية.

ال��ل��غ��ة  يف   )65%( ت���ق���دي���ر 

ال��ع��رب��ي��ة يف ام���ت���ح���ان دب��ل��وم 

التعليم العام.

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)اللغة الجنليزية+اللغة 

+ % 60 x )العربية

املواد  جميع  جمموع  معدل   (

% 40 x )الدرا�سية

اللغة الإجنليزية

بعد املرحلة العامة )دبلوم التعليم العام( يجب على 	 

الطالب اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي بتقدير ممتاز.

من 	  اأك���رث  على  احل�����س��ول  يجب  املبا�سر  لالإلتحاق 

%70 يف اختبار حتديد امل�ستوى اأو توفر ما يثبت 
اإج���ادة اللغة الإجن��ل��ي��زي��ة مب��ا ي��ع��ادل 6.0 ن��ق��اط يف 

.IELTS اختبار

MJ002
اإدارة اأعمال )اإدارة عامة( دبلوم التعليم 

العايل/ بكالوريو�س 

)مع مرتبة ال�سرف(

ال��ل��غ��ة  يف   )50%( ت���ق���دي���ر 

الإجنليزية

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )اللغة الجنليزية(

املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x )الدرا�سية

ال��ع��ام( 	  التعليم  دب��ل��وم  ال��ع��ام��ة )  امل��رح��ل��ة  ب��ع��د 

يجب على الطالب اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي 

ومدته عام واحد ويتاألف من ف�سلني درا�سيني.

اختبار حتديد 	  اجتياز  املبا�سر يجب  لالإلتحاق 

امل�ستوى و املقابلة �سريطة احل�سول على معدل 

.IELTSي�ساوي 5.5 يف الختبار

الجنليزية 	  باللغة  امل���واد  جميع  ت��دري�����س  يتم 

اأو  اأ�سا�س النتظام الكلي  وتطرح الربامج على 

اجلزئي حيث يقوم طلبة النتظام الكلي باأخذ 

4 مواد درا�سية يف كل ف�سل درا�سي فيما يقوم 
درا�سية  م��واد   3 باأخذ  اجلزئي  النتظام  طلبة 

كحد اأق�سى يف كل ف�سل درا�سي.

MJ003
اإدارة اأعمال)اإدارة املواردالب�سرية(

دبلوم التعليم العايل/بكالوريو�س

)مع مرتبة ال�سرف(

MJ004
اإدارة اأعمال)املحا�سبة(

دبلوم التعليم العايل / بكالوريو�س 

)مع مرتبة ال�سرف(

MJ005
اإدارة اأعمال)نظم املعلومات(

دبلوم التعليم العايل / بكالوريو�س 

)مع مرتبةال�سرف(

MJ006
اإدارة اأعمال)الت�سويق(

دبلوم التعليم العايل / بكالوريو�س

)مع مرتبة ال�سرف(

كلية-جمان-اجلامعية
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MJ007
اإدارة اأعمال)اإدارة م�ساريع �سغرة(

دبلوم التعليم العايل / بكالوريو�س

)مع مرتبة ال�سرف(

ال��ل��غ��ة  يف   )50%( ت���ق���دي���ر 

الإجنليزية
معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )اللغة الجنليزية(

املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x )الدرا�سية

اللغة الإجنليزية

ال��ع��ام( 	  التعليم  دب��ل��وم  ال��ع��ام��ة )  امل��رح��ل��ة  ب��ع��د 

يجب على الطالب اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي 

ومدته عام واحد ويتاألف من ف�سلني درا�سيني.

اختبار حتديد 	  اجتياز  املبا�سر يجب  لالإلتحاق 

امل�ستوى و املقابلة �سريطة احل�سول على معدل 

.IELTS ي�ساوي 5.5 يف الختبار

الجنليزية 	  باللغة  امل���واد  جميع  ت��دري�����س  يتم 

اأو  اأ�سا�س النتظام الكلي  وتطرح الربامج على 

اجلزئي حيث يقوم طلبة النتظام الكلي باأخذ 

4 مواد درا�سية يف كل ف�سل درا�سي فيما يقوم 
درا�سية  م��واد   3 باأخذ  اجلزئي  النتظام  طلبة 

كحد اأق�سى يف كل ف�سل درا�سي.

MJ008
اإدارة اأعمال)�سفر و�سياحة(

دبلوم التعليم العايل / بكالوريو�س

)مع مرتبة ال�سرف(

MJ009
احلا�سوب و تطبيقات الإنرتنت

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريو�س 

)مع مرتبة ال�سرف(

MJ010
التجارة الإلكرتونية

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريو�س

)مع مرتبة ال�سرف(

ال��ل��غ��ة  يف   )65%( ت���ق���دي���ر 

الإجنليزية

MJ011
�سبكات احلا�سب الآيل

دبلوم التعليم العايل/بكالوريو�س

)مع مرتبة ال�سرف(

ال��ل��غ��ة  يف   )50%( ت���ق���دي���ر 

الإجنليزية

تقدير )%50( يف الريا�سيات

معدل جمموع مواد التخ�س�س

 )اللغة الجنليزية+ 

+ % 60 x ) الريا�سيات

املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x )الدرا�سية

اللغة الإجنليزية + 

الريا�سيات

MJ012
املحا�سبة

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريو�س

)مع مرتبة ال�سرف(

ال��ل��غ��ة  يف   )50%( ت���ق���دي���ر 

الإجنليزية

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

+ % 60 x )اللغة الجنليزية(

املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x )الدرا�سية

اللغة الإجنليزية MJ013
الت�سويق

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريو�س

)مع مرتبة ال�سرف(

MJ014
املالية

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريو�س

)مع مرتبة ال�سرف(

تابع-:-كلية-جمان-اجلامعية- www.majancollege.edu.omاملوقع-الإلكرتوين:
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SC001 املحا�سبة

احل�����������س�����ول ع����ل����ى دب����ل����وم 	 

التعليم العام اأو ما يعادله

اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي 	 

بنجاح

		

مواد 	  لدرا�سة  التاأ�سي�سية  ال�سنة  يف  الطالب  يقبل 

الربنامج التاأ�سي�سي ملدة عام )ف�سلني( ويتم اعفاءه 

من اي ماده يف حالة اجتيازه المتحانات بنجاح.

ع��ل��م��اً ب���ان م����واد ال��ربن��ام��ج ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي ه��ي اللغه 	 

الجنليزية، الريا�سيات العامه، مبادئ احلا�سوب.

للح�سول على الدبلوم : يتوجب على الطالب انهاء 	 

الدرا�سية  اخلطة  ح�سب  بنجاح  معتمدة  �ساعة   60
ومبعدل تراكمي ل يقل عن 2.0

للح�سول على البكالوريو�س : يتوجب على الطالب 	 

ب��ن��ج��اح ح�سب اخلطة  م��ع��ت��م��دة  ���س��اع��ة   120 ان��ه��اء 

الدرا�سية ومبعدل تراكمي ل يقل عن 2.0

SC002 العلوم املالية وامل�سرفية

SC004 نظم املعلومات

SC005تكنولوجيا املعلومات

SC006الإدارة والت�سويق

SC007الهند�سة املعمارية

)بكالوريو�س(

احل�����������س�����ول ع����ل����ى دب����ل����وم 	 

التعليم العام اأو ما يعادله

اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي 	 

اأو  ب���ال���ه���ن���د����س���ة  اخل�����ا������س 

احل�������س���ول ع���ل���ى م���ع���دل ل 

التوفل  يقل عن )470( يف 

اأو ما يعادله.

للح�سول على البكالوريو�س : يتوجب على الطالب 	 

ب��ن��ج��اح ح�سب اخلطة  م��ع��ت��م��دة  ���س��اع��ة   152 ان��ه��اء 

الدرا�سية ومبعدل تراكمي ل يقل عن 2.0 SC008الهند�سة امليكانيكية

)بكالوريو�س(

كلية-�سور-اجلامعية--
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MC001
بكالوريو�س اآداب مع مرتبة ال�سرف يف 

درا�سات الأعمال

ما 	  اأو  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

التقني  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  اأو  يعادله 

بن�سبة ل تقل عن 60% 

		

متنح ال�سهادات من قبل جامعة ا�سرتلنج يف بريطانيا	 

)مدة الربامج 4 �سنوات(	 

لاللتحاق املبا�سر بالربنامج على الطالب	 

الذي 	  التاأ�سي�سي  للربنامج  املكافئ  الختبار  اجتياز 

تقوم الكلية برتتيبه.

الدرا�سة باللغة الإجنليزية

MC002
بكالوريو�س اآداب مع مرتبة ال�سرف يف 

املحا�سبة ودرا�سات الأعمال

MC003
بكالوريو�س اآداب مع مرتبة ال�سرف يف 

املحا�سبة وعلم احلا�سب الآيل.

MC004
املحا�سبة

)ال�سهادة الوطنية العليا(

ما 	  اأو  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

يعادله اأو دبلوم التعليم العام التقني

متنح ال�سهادات من قبل �سلطة املوؤهالت ال�سكتلندية 	 

يف بريطانيا

لاللتحاق املبا�سر بالربنامج على الطالب	 

الذي 	  التاأ�سي�سي  للربنامج  املكافئ  الختبار  اجتياز 

تقوم الكلية برتتيبه.

الدرا�سة باللغة الإجنليزية

MC005
الأعمال

)ال�سهادة الوطنية العليا(

MC006
املحا�سبة

)الدبلوم الوطني العايل(

MC007
الأعمال

)الدبلوم الوطني العايل(

MC008
بكالوريو�س علوم مع مرتبة ال�سرف يف 

احلا�سب الآيل لالأعمال

ما 	  اأو  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

التقني  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  اأو  يعادله 

بن�سبة ل تقل عن 60% 

متنح ال�سهادات من قبل جامعة ا�سرتلنج	 

يف بريطانيا، )مدة الربامج 4 �سنوات(	 

لاللتحاق املبا�سر بالربنامج على الطالب	 

الذي 	  التاأ�سي�سي  للربنامج  املكافئ  الختبار  اجتياز 

تقوم الكلية برتتيبه.

	 الدرا�سة باللغة الإجنليزية

www.muscatcollege.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: كلية-م�سقط-



166

www.muscatcollege.edu.omاملوقع-الإلكرتوين:

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

MC009
احلا�سب الآيل

)ال�سهادة الوطنية العليا(

ما 	  اأو  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

يعادله اأو دبلوم التعليم العام التقني
		

متنح ال�سهادات من قبل �سلطة املوؤهالت ال�سكتلندية 	 

يف بريطانيا

اجتياز 	  الطالب  على  بالربنامج  املبا�سر  لاللتحاق 

تقوم  ال���ذي  التاأ�سي�سي  للربنامج  امل��ك��اف��ئ  الخ��ت��ب��ار 

الكلية برتتيبه.

الدرا�سة باللغة الإجنليزية

MC010
برجمة احلا�سب الآيل

)الدبلوم الوطني العايل(

MC011
نظم احلا�سب الآيل

)الدبلوم الوطني العايل(

MC012
الت�سييد

)ال�سهادة الوطنية العليا(

ما 	  اأو  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  يف  ال��ن��ج��اح 

يعادله اأو دبلوم التعليم العام التقني.

م�����ادة 	  امل���������واد  ����س���م���ن  ي����ك����ون  اأن  ع���ل���ى 

الريا�سيات البحتة و الفيزياء.

		

متنح ال�سهادات من قبل �سلطة املوؤهالت ال�سكتلندية 	 

يف بريطانيا

ي�سرتط اأن تكون مادتي الريا�سيات البحتة والفيزياء 	 

اأو  ال��ع��ام  التعليم  دب��ل��وم  ال��ن��ج��اح يف  م���واد  م��ن �سمن 

الثانوية العامة اأو ما يعادلهما. 

م���ادة 	  % يف   65 ع���ن  ت��ق��ل  ع��ل��ى درج�����ة ل  احل�������س���ول 

الريا�سيات البحتة. 

يف ح��ال��ة ع����دم حت��ق��ي��ق ���س��رط احل�����س��ول ع��ل��ى ال��درج��ة 	 

املتقدم  ي�ستطيع  البحتة  الريا�سيات  م��ادة  يف  املطلوبة 

يف  وذل���ك  بالتخ�س�س  الل��ت��ح��اق  فر�سة  على  احل�����س��ول 

حالة متكنه من احل�سول على معدل ل يقل عن )80% ( 

يف مادة الريا�سيات اخلا�سة بالربنامج التاأ�سي�سي.

اجتياز 	  الطالب  على  بالربنامج  املبا�سر  لاللتحاق 

تقوم  ال��ذي  التاأ�سي�سي  للربنامج  املكافئ  الخ��ت��ب��ار 

الكلية برتتيبه.

MC013
اإدارة الت�سييد

)الدبلوم الوطني العايل(

MC014
م�سح الكميات

)الدبلوم الوطني العايل(

تابع-:-كلية-م�سقط
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GC001 اإدارة اأعمال / بكالوريو�س

النجاح يف دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله

		

برنامج مدته 3 �سنوات	 

الأوىل 	  بال�سنة  للقبول  �سنة(   18 )اأك��رث من  العمر: 

من برنامج البكالوريو�س .

اإجتياز اإختبار IELTS مبعدل 6 نقاط فما فوق اأو اإختبار 

TOEFL مبعدل  550 يف حالة عدم توفر الثنني على 
الطالب ح�سور الربنامج التاأ�سي�سي الدويل

GC002اإدارة الت�سويق / بكالوريو�س

GC003حما�سبة/ بكالوريو�س

GC004مالية / بكالوريو�س

GC005 اإقت�ساد جتاري / بكالوريو�س

GC006 علوم احلا�سوب / بكالوريو�س

GC007علوم برجمة احلا�سوب / بكالوريو�س

GC008برجمة ات�سالت / بكالوريو�س

GC009نظم املعلومات / بكالوريو�س

GC010النجاح يف دبلوم التعليم العام اأو ما يعادلهاإدارة ال�سياحة / بكالوريو�س

GC011IFPالربنامج التاأ�سي�سي الدويل
النجاح يف دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله

IELTS 4.5

GC012الربنامج ما قبل التاأ�سي�سي
النجاح يف دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله 

IELTS  4.5 امل�ستوى اقل من اأختبار

GC013الف�سل املكثف ما قبل التخ�س�س
النجاح يف دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله 

اكرث من 4.5 واقل من 6.0

www.gulfcollege.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: كلية-اخلليج
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IM001املالحة البحرية

) �سابط �سطح ال�سفينة( ∗

النجاح يف �سهادة دبلوم التعليم 	 

العام مبعدل عام )50%(

احل�سول على تقدير )50%( 	 

يف املواد الآتية:

اللغة الجنليزية	 

الريا�سيات	 

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)اللغة الجنليزية + الريا�سيات( 

+ % 60 x
املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x )الدرا�سية

الدرجات الأعلى يف املواد:	 

اللغة الجنليزية	 

الريا�سيات	 

للتخ�س�س 	  للبحارة(  طبية  فح�س)لياقة  يوجد 

املقرون ب�)∗(.

ال��ذك��ور 	   ( للجن�سني  م��ت��وف��رة   ال���ربام���ج  ج��م��ي��ع 

والناث(.

بعد 	  �سنوات   4 ه��ي  برنامج  لكل  الزمنية  ال��ف��رتة 

نيل  اىل  ي���وؤدي  ب��رن��ام��ج  اأي  التاأ�سي�سة.  امل��رح��ل��ة 

موؤهل علمي بدرجة الدبلوم اأو البكالوريو�س.

حرم 	  داخ���ل  ال��ذك��ور  للطالب  �سكن  الكلية  ت��وف��ر 

توفر  ح�سب  معقولة  وباأ�سعار  يرغب  ملن  الكلية 

الغرف.

�سكن 	  لتوفر  العقارات  اأ�سحاب  الكلية مع  تن�سق 

اآمن للطالبات باأ�سعار معقولة.

البحر 	  �ساطيء  على  �سحار  ولي��ة  يف  الكلية  تقع 

بالقرب من ميناء �سحار ال�سناعي.

فلج 	   322 ال���رم���ز   532 ب   ����س  العنوان كالتايل: 

القبائل، �سحار

 	info@imco.edu.om :الربيد الإلكرتوين

IM002∗ الهند�سة البحرية

IM003 اإدارة املواينء وال�سحن والنقل

البحري

IM004 الهند�سة يف تقنيات العمليات

التحويلية

كلية-عمان-البحرية-الدولية
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ME001
بكالوريو�س الهند�سة 

)مع مرتبة ال�سرف(

يف ال�سبكات الال�سلكية

يعادلها  اأوما  العام  الدبلوم  على  احل�سول 

ح�����س��ول  اأي  ال����دول����ي����ة  ال�������س���ه���ادات  م����ن 

الأقل  الطالب على م�ستوى )%50( على 

يف م���واد ال��دب��ل��وم ال��ع��ام، ك��ذل��ك احل�سول 

ع��ل��ى م��ع��دل ل ي��ق��ل ع��ن 5.5 يف ام��ت��ح��ان 

م�����س��ت��وى  ل��ت��ح��دي��د   )IELTS( الآي��ل��ت�����س 

واحل�سول  يعادله  م��ا  اآو  اإجنليزية  اللغة 

ال��دول��ي��ة للحا�سب  ال��ق��ي��ادة  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 

اأن  ي��ج��ب  ذل���ك  ع��ن  ع��و���س��ا   ،ICDL الآيل 

امل�ستوى  اإخ��ت��ب��ار حت��دي��د  ال��ط��ال��ب   يجتاز 

لاللتحاق  يجب  و  الكلية،  جت��ري��ه  ال���ذي 

الطالب على  الهند�سية ح�سول  بالربامج 

الأق��ل يف مادتني من  معدل )%65( على 

املواد العلمية اخلم�س التالية )الريا�سيات 

الفيزياء،  البحتة،  الريا�سيات  التطبيقية، 

الكيمياء، الأحياء(

ال�������ط�������ال�������ب ال���������ذي 

ي��ح�����س��ل ع��ل��ى اأع��ل��ى 

ن���ت���ائ���ج  يف  م������ع������دل 

�سيتم  ال��ع��ام  الدبلوم 

اعلى  برتبة  ت�سنيفه 

من الطالب احلا�سل 

على معدل اأقل

اإث����ن����ان من  ب���ني  امل���ئ���وي���ة  ال��ن�����س��ب��ة  ت�������س���اوت  اإذا 

احلا�سل  للطالب  الأول���وي���ة  �ستعطى  الطلبة 

العلمية  امل��واد  من  مادتني  يف  معدل  اأعلى  على 

الريا�سيات  التطبيقية،  الريا�سيات   ( التالية 

ال��ب��ح��ت��ة، ال��ف��ي��زي��اء، ال��ك��ي��م��ي��اء، الأح���ي���اء( على 

م�ستوى   على  ح�سل  الطالب)1(  املثال:  �سبيل 

 )50%( وم��ع��دل  الريا�سيات  م���ادة  يف   )50%(

على  ح�����س��ل  الفيزياء،والطالب)2(  م����ادة  يف 

ومعدل  ال��ري��ا���س��ي��ات  م���ادة  يف  م�ستوى)65%( 

)%50( يف م���ادة ال��ف��ي��زي��اء، ف��ف��ي ه���ذه احل��ال��ة 

تعطى الأولوية للطالب رقم )2(.

مي�����ك�����ن ل���ل���ط���الب 

ع����دد معني  ت��ل��ق��ي 

م��������ن ال��������وح��������دات 

ال�����درا������س�����ي�����ة م��ن 

اأق���������س����ام خم��ت��ل��ف��ة 

م����ن خ�����الل امل�����واد 

الإختيارية

ME002
بكالوريو�س الهند�سة

 )مع مرتبة ال�سرف( 

يف الإلكرتونيات والإت�سالت

ME003
بكالوريو�س الهند�سة

 )مع مرتبة ال�سرف(

 يف ات�سال البيانات واإدارة النظم

ME004
بكالوريو�س الهند�سة

 )مع مرتبة ال�سرف(

 يف مكونات احلا�سب الآيل وال�سبكات

ME005
بكالوريو�س الهند�سة 

)مع مرتبة ال�سرف(

 يف الهند�سة املدنية

ME006
بكالوريو�س العلوم 

)مع مرتبة ال�سرف(

 يف نظم اإدارة قواعد البيانات

يعادلها  اأوما  العام  الدبلوم  على  احل�سول 

من ال�سهادات الدولية اأي ح�سول الطالب 

الأق��ل يف مواد  على م�ستوى )%50( على 

ال���دب���ل���وم ال����ع����ام، ك���ذل���ك احل�������س���ول على 

معدل ل يقل عن 5.5 يف امتحان الآيلت�س 

)IELTS( لتحديد م�ستوى اللغة اإجنليزية 

اآو ما يعادله واحل�سول على �سهادة القيادة 

عو�سا   ،ICDL الآيل  للحا�سب  ال��دول��ي��ة 

اإختبار  الطالب   اأن يجتاز  عن ذلك يجب 

حتديد امل�ستوى الذي جتريه الكلية.

اإذا ت�ساوت الن�سبة املئوية بني اإثنان من الطلبة 

اأعلى  على  احلا�سل  للطالب  الأول��وي��ة  �ستعطى 

املثال:  �سبيل  على  الريا�سيات.  م��ادة  يف  معدل 

يف   )50%( م�ستوى   على  ح�سل  الطالب)1( 

على  ح�����س��ل  والطالب)2(  ال��ري��ا���س��ي��ات  م����ادة 

الريا�سيات، ففي هذه  مادة  م�ستوى)%65( يف 

احلالة تعطى الأولوية للطالب رقم )2(.

ME007
بكالوريو�س العلوم 

)مع مرتبة ال�سرف(

 يف اإدارة الأعمال وتقنية املعلومات

www.mec.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: كلية-ال�سرق-الأو�سط
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الربنامج

ME008
بكالوريو�س العلوم 

)مع مرتبة ال�سرف( 

يف تقنية الو�سائط املتعددة

يعادلها  اأوما  العام  الدبلوم  على  احل�سول 

من ال�سهادات الدولية اأي ح�سول الطالب 

الأق��ل يف مواد  على م�ستوى )%50( على 

ال���دب���ل���وم ال����ع����ام، ك���ذل���ك احل�������س���ول على 

معدل ل يقل عن 5.5 يف امتحان الآيلت�س 

)IELTS( لتحديد م�ستوى اللغة اإجنليزية 

اآو ما يعادله واحل�سول على �سهادة القيادة 

عو�سا   ،ICDL الآيل  للحا�سب  ال��دول��ي��ة 

اإختبار  الطالب   اأن يجتاز  عن ذلك يجب 

حتديد امل�ستوى الذي جتريه الكلية.

ال�������ط�������ال�������ب ال���������ذي 

ي��ح�����س��ل ع��ل��ى اأع��ل��ى 

ن���ت���ائ���ج  يف  م������ع������دل 

�سيتم  ال��ع��ام  الدبلوم 

اعلى  برتبة  ت�سنيفه 

من الطالب احلا�سل 

على معدل اأقل

اإذا ت�ساوت الن�سبة املئوية بني اإثنان من الطلبة 

اأعلى  على  احلا�سل  للطالب  الأول��وي��ة  �ستعطى 

املثال:  �سبيل  على  الريا�سيات.  م��ادة  يف  معدل 

يف   )50%( م�ستوى   على  ح�سل  الطالب)1( 

على  ح�����س��ل  والطالب)2(  ال��ري��ا���س��ي��ات  م����ادة 

الريا�سيات، ففي هذه  مادة  م�ستوى)%65( يف 

احلالة تعطى الأولوية للطالب رقم )2(.

مي�����ك�����ن ل���ل���ط���الب 

ع����دد معني  ت��ل��ق��ي 

م��������ن ال��������وح��������دات 

ال�����درا������س�����ي�����ة م��ن 

اأق���������س����ام خم��ت��ل��ف��ة 

م����ن خ�����الل امل�����واد 

الإختيارية

ME009
بكالوريو�س العلوم

 )مع مرتبة ال�سرف(

يف علوم احلا�سب الآيل

ME010
بكالوريو�س العلوم 

)مع مرتبة ال�سرف(

يف  تقنية الربجميات

ME011
بكالوريو�س العلوم

)مع مرتبة ال�سرف(

يف احلو�سبة ونظم املعلومات

ME012

بكالوريو�س العلوم 

 مع مرتبة ال�سرف (

يف اإدارة الأعمال ونظم املعلومات يف 

م�ساقات) الإدارة اللوج�ستية، املحا�سبة 

واملالية واإدارة املوارد الب�سرية(

ME013
بكالوريوي�س العلوم 

يف اإدارة الوثائق واملحفوظات

ح�سول  اأي  ال��ع��ام  الدبلوم  على  احل�سول 

الأقل  الطالب على م�ستوى )%50( على 

يف مواد الدبلوم العام

اإث���ن���ان م��ن الطلبة  ب��ني  امل��ئ��وي��ة  ال��ن�����س��ب��ة  ت�����س��اوت  اإذا 

اأعلى معدل  على  احلا�سل  للطالب  الأولوية  �ستعطى 

يف مادة اللغة العربية

تابع-:-كلية-ال�سرق-الأو�سط
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ME015
بكالوريو�س العلوم 

)مع مرتبة ال�سرف( 

يف اإدارة املن�ساآت وم�سح الكميات

يعادلها  اأوما  العام  الدبلوم  على  احل�سول 

ح�����س��ول  اأي  ال����دول����ي����ة  ال�������س���ه���ادات  م����ن 

الأقل  الطالب على م�ستوى )%50( على 

يف م���واد ال��دب��ل��وم ال��ع��ام، ك��ذل��ك احل�سول 

ع��ل��ى م��ع��دل ل ي��ق��ل ع��ن 5.5 يف ام��ت��ح��ان 

م�����س��ت��وى  ل��ت��ح��دي��د   )IELTS( الآي��ل��ت�����س 

واحل�سول  يعادله  م��ا  اآو  اإجنليزية  اللغة 

ال��دول��ي��ة للحا�سب  ال��ق��ي��ادة  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 

اأن  ي��ج��ب  ذل���ك  ع��ن  ع��و���س��ا   ،ICDL الآيل 

اإخ��ت��ب��ار حت��دي��د امل�ستوى  ي��ج��ت��از ال��ط��ال��ب 

لاللتحاق  يجب  و  الكلية،  جت��ري��ه  ال���ذي 

الطالب على  الهند�سية ح�سول  بالربامج 

الأق��ل يف مادتني من  معدل )%65( على 

املواد العلمية اخلم�س التالية )الريا�سيات 

الفيزياء،  البحتة،  الريا�سيات  التطبيقية، 

الكيمياء، الأحياء(

ال���ذي يح�سل  ال��ط��ال��ب 

ع���ل���ى اأع����ل����ى م���ع���دل يف 

ن��ت��ائ��ج ال���دب���ل���وم ال��ع��ام 

برتبة  ت�سنيفه  �سيتم 

اع�����ل�����ى م������ن ال����ط����ال����ب 

احل���ا����س���ل ع��ل��ى م��ع��دل 

اأقل

اإذا ت�ساوت الن�سبة املئوية بني اإثنان من الطلبة �ستعطى 

الأولوية للطالب احلا�سل على اأعلى معدل يف مادتني 

التطبيقية،  الريا�سيات   ( التالية  العلمية  امل��واد  من 

الأح��ي��اء(  الكيمياء،  ال��ف��ي��زي��اء،  البحتة،  ال��ري��ا���س��ي��ات 

م�ستوى   على  ح�سل  الطالب)1(  امل��ث��ال:  �سبيل  على 

مادة  الريا�سيات ومعدل )%50( يف  مادة  )%50( يف 

الفيزياء،والطالب)2( ح�سل على م�ستوى)%65( يف 

الفيزياء،  م��ادة  يف   )50%( ومعدل  الريا�سيات  م��ادة 

ففي هذه احلالة تعطى الأولوية للطالب رقم )2(.

مي�������ك�������ن ل�����ل�����ط�����الب 

ع��دد معني من  تلقي 

ال���وح���دات ال��درا���س��ي��ة 

خمتلفة  اأق�����س��ام  م���ن 

م�������ن خ���������الل امل���������واد 

الإختيارية

www.mec.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: تابع-:-كلية-ال�سرق-الأو�سط
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OC001اإدارة الأعمال

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير ل 	 

يقل عن )د( اأو )50%(

ال���ن���ج���اح يف م���ادت���ي ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 	 

والريا�سيات البحتة اأو التطبيقية 

ال��الزم��ة  ب��امل��ع��ارف وامل���ه���ارات  ت��زوي��د الطلبة 

ال�سناعية  والإدارة  الن��ت��اج  اإدارة  جم��الت  يف 

واإدارة الأفراد وامل�ساريع.

يتقدم الطلبة لمتحان حتديد امل�ستوى 	 

وبناءعلى النتيجة  يتبني امل�ستوى الذي 

ح�سل  واإذا  لدرا�سته،  الطالب  �سي�سجل 

الطالب على معدل اأكرث من ) 65 ( فاإنه 

يعفى من درا�سة الربنامج التاأ�سي�سي.

ف����رتة ال���درا����س���ة جل��م��ي��ع ال��ت��خ�����س�����س��ات 	 

تخ�س�س  ع���دا  فيما  وم�����س��ائ��ي  ���س��ب��اح��ي 

يف  الداخلي  والت�سميم  احلا�سوب  علوم 

الفرتة ال�سباحية فقط.

الإرت�������ب�������اط الأك�������ادمي�������ي م�����ع ج��ام��ع��ة 	 

الرموك – اململكة الأردنية الها�سمية

لغة الدرا�سة : اللغة الإجنليزية

OC002املحا�سبة

املالية  املحا�سبة  ب��امل��ه��ارات يف جم��الت  الإمل���ام 

وال��ت��ك��ال��ي��ف وت��دق��ي��ق احل�����س��اب��ات وامل��ح��ا���س��ب��ة 

ال�����س��ري��ب��ي��ة والإداري���������ة وحم��ا���س��ب��ة ال��ب��ن��وك 

وال�سركات.

OC003العلوم املالية وامل�سرفية

متابعة النمو املت�سارع يف عامل املال والأعمال 

ويتيح التخ�س�س للطلبة العمل يف جمال اإدارة 

البنوك وامل�سارف واملحافظ الإ�ستثمارية.

OC004الت�سويق والتجارة الإلكرتونية

الأع��م��ال  جم��ال  يف  ال�سريع  ال��ت��ط��ور  متابعة 

وب���خ���ا����س���ة يف جم�����ال ال��ت�����س��وي��ق وال���ت���ج���ارة 

الإلكرتونية لأهميتها يف �سوق املناف�سة.

OC005الت�سميم الداخلي

ال�سكنية  لالأبنية  الداخلية  الت�ساميم  اإع��ددا 

وال����ف����ن����ادق وامل���ك���ات���ب وامل���ط���اع���م وامل���ح���الت 

التجارية.

OC006نظم املعلومات الإدارية

للعمل يف خم��ت��ل��ف جم��الت  ال��ط��ل��ب��ة  ت��اأه��ي��ل 

ومراكز  الدولة  كدوائر  املعلومات  تكنولوجيا 

احلا�سوب.

OC007علوم احلا�سوب

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير ل 	 

يقل عن )د( اأو )50%(

 ال��ن��ج��اح يف م���ادت���ي ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 	 

والريا�سيات البحتة

القادرين  الفنيني  لإع��داد  التخ�س�س  يهدف 

على التعامل مع اأنظمة وتقنيات احلا�سوب يف 

معظم الن�ساطات التجارية واخلدمية.

www.omancollege.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: كلية-عمان-لالإدارة-والتكنولوجيا
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MM001
حما�سبة

)دبلوم عايل + بكالوريو�س(

النجاح يف دبلوم التعليم العام اأو ما 

يعادله
ل توجدل توجد

الدرا�سة باللغة الإجنليزية جلميع الربامج.	 

التاأ�سي�سي 	  الربنامج  اإجتياز  الطالب  على 

الإلتحاق  قبل  بنجاح  التاأ�سي�سية(  )ال�سنة 

الطالب  ويدر�س  الأكادميي،  التخ�س�س  يف 

الإجنليزية  اللغة  التاأ�سي�سي  الربنامج  يف 

الربنامج  وم��دة  واحل��ا���س��وب،  والريا�سيات 

عام واحد.

لالإلتحاق املبا�سر بالربنامج يجب احل�سول 	 

يف   )550( اأو   MTELP يف   )85%( ع��ل��ى 

.TOFEL

الإنتظام 	  اأ�سا�س  على  ال��ربام��ج  جميع  تطرح 

الكامل اأو اجلزئي.

اأرب��ع 	  والبكالوريو�س  �سنتان  ال��ع��ايل  الدبلوم 

�سنوات ) من غر الربنامج التاأ�سي�سي ومدته 

�سنة واحدة( .  

MM002
اإدارة اأعمال

)دبلوم عايل + بكالوريو�س(

MM003
علوم  احلا�سب الآيل

)دبلوم عايل + بكالوريو�س(

MM004
الإقت�ساد

)بكالوريو�س(

MM005
اللغة الإجنليزية

)دبلوم عايل + بكالوريو�س(

MM006
علم تقنية املعلومات

)دبلوم عايل + بكالوريو�س(

MM007
اإدارة نظم املعلومات

)دبلوم عايل + بكالوريو�س(

MM008
علم النف�س

) بكالوريو�س(

www.mazooncollege.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: كلية-مزون
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ا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-
احلد-الأدنى-للتقدم-

للربنامج
ح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدل

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامج

عدد-ال�ساعات-

املعتمدة
ال�سنة-التاأ�سي�سيةجهة-الإرتباطلغة-التدري�س

SD001 –الت�سميم  اجلرافيكي

الطباعي

دبلوم  �سهادة  يف  النجاح 

التعليم العام اأو ما يعادله
		

اللغة الإجنليزية132
اجلامعة اللبنانية 

الأمريكية
ف�سليني درا�سيني

SD002 	 الت�سميم اجلرافيكي

الرقمي
اللغة الإجنليزية132

اجلامعة اللبنانية 

الأمريكية
ف�سليني درا�سيني

SD003اللغة الإجنليزية132الفنون اجلميلة
اجلامعة اللبنانية 

الأمريكية
ف�سليني درا�سيني

SD004اللغة العربية136ت�سميم الأزياء
املعهد العايل 

للفنون التطبيقية

ل يوجد �سنة 

تاأ�سي�سية

SD005اللغة الإجنليزية132الت�سميم الداخلي
اجلامعة اللبنانية 

الأمريكية
ف�سليني درا�سيني

SD006اللغة الإجنليزية172العمارة
اجلامعة اللبنانية 

الأمريكية
ف�سليني درا�سيني

SD007اللغة الإجنليزية132الت�سوير ال�سوئي
اجلامعة اللبنانية 

الأمريكية
ف�سليني درا�سيني

مالحظة : بعد الإنتهاء من ال�سنة التاأ�سي�سية ُيقبل الطالب يف تخ�س�سي )العمارة( و) الت�سوير ال�سوئي( ح�سب ال�سرط الآتي :

النجاح مبعدل ل يقل عن )%65( يف مادتي : ا�ستوديو الت�سميم 1 ، ا�ستوديو الت�سميم 2.

ي�سرتط على الطالب توفر امللف الفني ال�سخ�سي له )portfolio( يف تخ�س�س العمارة .

وتوفر كامرا رقمية )SLR 35mm(يف تخ�س�س الت�سوير ال�سوئي .

الكلية-العلمية-للت�سميم



175

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

BA002الدب الجنليزي

النجاح يف �سهادة دبلوم التعليم العام 

اأو ما يعادله 

التقدم 	  امل�ستجد  الطالب  على 

يف  امل�ستوى  حتديد  لإمتحان 

اجتياز  اأو  الإجنليزية  اللغة 

التوفل  لإمتحان  الطالب 

بدرجة )500(

		

درا�سة تاريخ وتطور اللغة الإجنليزية.	 

م�سح ودرا�سة الإنتاج الفكري والأدبي.	 

درا�سة النظريات اللغوية والأدبية.	 

درا�سة علم اللغويات والأدب الإجنليزي.	 

BA003الإذاعة والتليفزيون		

فن كتابة الن�سو�س الأذاعية والتلفزيونية	 

فن اإجراء احلوارات واملقابالت.	 

مهارات الت�سوير وا�ستخدام الكامرا.	 

الإخراج والإنتاج الإذاعي والتليفزيوين.	 

BA004ال�سحافة		

والتحقيقات 	  وامل���ق���الت  الأخ���ب���ار  ك��ت��اب��ة  ف��ن 

ال�سحفية، الت�سوير ال�سحفي.

فن اإجراء احلوار واللقاء مع امل�سوؤولني .	 

الت�سميم والإخراج ال�سحفي.	 

BA006العالقات العامة		

طرق وفنون الإقناع.	 

حترير الأخبار وكتابة اخلطب.	 

فن التخاطب مع الآخرين.	 

ق�ساياوتنظيم حمالت العالقات العامة.	 

متنح الكلية : درجة الدبلوم بعد اإكمال الطالب 72 �ساعة معتمدة ، ودرجة البكالوري�س بعد اإكمال 126 �ساعة معتمدة.

www.bayancollege.edu.comاملوقع-الإلكرتوين: كلية-البيان
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TH001الدبلوم يف اإدارة ال�سياحة وال�سيافة

العام 	  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 

اأو ما يعادله
		

اإدارة 	  تقدم الكلية �سهادة البكالوريو�س والدبلوم يف 

من  الكلية  يف  الدرا�سة  وتبداأ  وال�سيافة،  ال�سياحة 

اللغة  لدرا�سة  واملخ�س�س  التاأ�سي�سي  الربنامج 

الأخرى  العاملية  ال�سياحية  واللغات  الإجنليزية 

مادتي  اإىل  بالإ�سافة   ، الفرن�سية  اأو  كالأملانية 

ومهارات  املعلومات  تقنية  واأ�سا�سيات  الريا�سيات 

بنجاح  التاأ�سي�سي  الربنامج  اإجتياز  وبعد  التعلم 

يتجه الطالب لدرا�سة التخ�س�س. 

يدر�س الطالب يف برنامج الدبلوم يف اإدارة ال�سياحة 	 

ومواد  ال�سيافة  بعمليات  املتعلقة  املواد  وال�سيافة 

الإدارة وال�سياحة على مدى عامني درا�سيني ، بدوام 

نظامي )تفرغ كامل ( ويوؤهله الربنامج لالإلتحاق 

واملجالت  والإدارة  ال�سياحة  جمالت  يف  بالعمل 

العمالء  وخدمة  الإدارة  ذلك  يف  مبا  ال�سلة  ذات 

الإجنليزية  باللغة  الربنامج  ويّدر�س  والت�سويق، 

كلغة اأ�سا�سية وعلى الطالب اإختيار اللغة الإملانية اأو 

اللغة الفرن�سية كلغة ثانية.

ف�سول 	  ثمانية  على  البكالوريو�س  برنامج  يت�سمن 

ف�سول  لأربعة  ميتد  الدبلوم  وبرنامج  درا�سية 

التدريب  من  اأ�سابيع   8 اإىل  بالإ�سافة  درا�سية  

العملي يف موؤ�س�سات �سناعة ال�سياحة وال�سيافة.

للدار�سني على ح�سابهم اخلا�س يف 	  الدرا�سة  ر�سوم 

الكلية كالتايل: 

ر�سوم الدرا�سة : 600 ريال عماين	 

ر�سوم ال�سكن : 250 ريال عماين 	 

ر�سوم النقل : 100 ريال عماين	 

TH002 )البكالوريو�س )مع مرتبة ال�سرف

يف اإدارة ال�سياحة وال�سيافة

كلية-ُعمان-لل�سياحة
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معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

AO001اإدارة 	بكالوريو�س اإدارة الأعمال 

النجاح يف دبلوم التعليم العام 

اأو ما يعادله
		

حتديد 	  امتحانات  لأرب��ع��ة  الطالب  يخ�سع 

امل�ستوى يف اللغة العربية واللغة الإجنليزية 

والريا�سيات وتقنيات املعلومات

الدرا�سة باللغة الإجنليزية.	 

الدرا�سة بنظام التعلم املنتظم اأو املفتوح.	 

AO002الأنظمة	بكالوريو�س اإدارة الأعمال

AO003الإقت�ساد	بكالوريو�س اإدارة الأعمال

AO004املحا�سبة	بكالوريو�س اإدارة الأعمال

AO005الت�سويق	بكالوريو�س اإدارة الأعمال

AO006الدبلوم يف اإدارة الأعمال

AO007 اللغة 	بكالوريو�س اللغة الإجنليزية واآدابها 

الإجنليزية واآدابها

AO008  بكالوريو�س اللغة الإجنليزية واآدابها لإدارة الأعمال

AO009الدبلوم يف اللغة الإجنليزية واآدابها

AO010 بكالوريو�س تقنية املعلومات واحلو�سبة

AO011 بكالوريو�س تقنية املعلومات واحلو�سبة–احلو�سبة

AO012 بكالوريو�س تقنية املعلومات واحلو�سبة– اإدارة

الأعمال

AO013الإت�سالت 	بكالوريو�س تقنية املعلومات واحلو�سبة 

AO014الدبلوم يف تقنية املعلومات واحلو�سبة

اجلامعة ل تعادل �سهادات اخلربة ب�سهادة الدبلوم العام اأو الثانوية العامة.

www.aou.edu.omاملوقع-الإلكرتوين: اجلامعة-العربية-املفتوحة
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www.asu.edu.omاملوقع-الإلكرتوين:

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

AU001
كلية التجارة والعلوم الإن�سانية

)الإدارة(

العام 	  التعليم  دبلوم  انهاء 

بنجاح

معدل جمموع جميع املواد 

الدرا�سية

جميع  قبول  يتم 

املت�ساويني يف معدل 

الدبلوم العام

	ل��الإن��ت��ق��ال م���ن ال���ربن���ام���ج ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي اإىل 	 

ال��ربن��ام��ج ال���درا����س���ي، ع��ل��ى ال��ط��ال��ب حتقيق 

التايل:

ال���ن���ج���اح يف الإم����ت����ح����ان ال��ت��ق��ي��ي��م��ي ل��ل��غ��ة 	 

الإجنليزية اأو ما يعادله.

مهارات حا�سب اآيل مالئمة.	 

ال��ن��ج��اح يف م��ق��رر ال��ري��ا���س��ي��ات ل��ل��ربن��ام��ج 	 

التاأ�سي�سي .

 AU002
كلية التجارة والعلوم الإن�سانية

)التمويل واملحا�سبة(

 AU003
كلية التجارة والعلوم الإن�سانية

)نظم املعلومات الإدارية(

AU004
كلية الهند�سة

)هند�سة بيئية(
العام 	  التعليم  دبلوم  انهاء 

بنجاح 

اإنهاء الطالب بنجاح درا�سة 	 

البحتة،  الريا�سيات  مواد 

والفيزياء اأوالكيمياء.

معدل جمموع مواد 

التخ�س�س)الريا�سيات 

البحتة +الفيزياء اأو 

+ % 60 x ).الكيمياء

املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x )الدرا�سية

AU005
كلية الهند�سة

)الهند�سة املدنية(

AU006
كلية الهند�سة

)الهند�سة الإلكرتونية والإت�سالت(

 AU008
كلية العلوم التطبيقية

) علوم الغذاء والتغذية (

العام 	  التعليم  دبلوم  انهاء 

بنجاح

اإنهاء الطالب بنجاح درا�سة 	 

البحتة  الريا�سيات  مادتي 

اإىل  بالإ�سافة  الأحياء،  و 

من  كل  من  واحدة  مادة 

الفيزياء اأو الكيمياء.

معدل جمموع 

مواد التخ�س�س 

)الريا�سيات البحتة + 

الأحياء+)الفيزياء اأو 

+ % 60 x ))الكيمياء

املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x )الدرا�سية

جامعة-ال�سرقية
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www.uob.edu.omاملوقع-الإلكرتوين:

معلومات-اإ�سافية-عن-الربنامجح�سم-التعادلطريقة-احت�ساب-املعدلاحلد-الأدنى-للتقدم-للربنامجا�سم-الربنامجرمز-الربنامج-

كلية الهند�سة

التمهيدي 	  الربنامج  اجتياز  الطالب  على 

اللتحاق  قبل  بنجاح  التاأ�سي�سية(  )ال�سنة 

يف التخ�س�س الأكادميي.

:)اللغة 	  من  التاأ�سي�سي  الربنامج  يتكون 

ومهارات  والريا�سيات  الإجنليزية 

احلا�سوب(.

امل�ستوى 	  حتديد  لإمتحان  الطالب  يخ�سع 

ملواد الربنامج التمهيدي.

اإعفاء الطالب من درا�سة الربنامج 	  ميكن 

الإجنليزية  اللغة  من  كاًل  يف  التمهيدي 

واحلا�سوب يف حالة ح�سوله على معدل ل 

يقل عن 5.0 يف امتحان الأيل�س وح�سوله 

امتحان  اجتيازه  اأو   ICDL ال�  �سهادة  على 

التحدي بنجاح يف جميع املهارات. 

متنح اجلامعة درجتي الدبلوم والبكالوريو�س 	 

يف كليتي التجارة والهند�سة.

يف 	  فقط  البكالوريو�س  درجة  اجلامعة  متنح 

كلية العلوم ال�سحية.

جميع 	  يف  الإجنليزية  باللغة  الدرا�سة 

الربامج.

ممت يف جامعات فيينا 	  الربامج الأكادميية �سُ

)النم�سا( واجلامعة الربيطانية برادفورد.

توفر اجلامعة خدمتي املوا�سالت والإ�سكان. 

BU001الهند�سة املدنية
النجاح يف �سهادة دبلوم التعليم العام	 

عن 	  يقل  ل  تقدير  على  احل�سول 

واللغة  البحتة  الريا�سيات  يف   )50%(

الإجنليزي�ةو)الفيزياء اأو الكيمياء(. 

معدل جمموع موادالتخ�س�س 

)الريا�سيات البحتة+الفيزياء اأو 

+ % 60 x )الكيمياء +اللغة الإجنليزية

الدرا�سية(  املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x

يف  الأعلى  الدرجات 

املواد التالية:

الريا�سيات البحتة 

والفيزياء واللغة 

الإجنليزية

BU002الهند�سة املعمارية

BU003  الهند�سة امليكانيكية

BU008هند�سة املعلومات والإت�سالت

كلية العلوم ال�سحية

BU004بكالوريو�س التمري�س

النجاح يف �سهادة دبلوم التعليم العام	 

احل�سول على تقديرل يقل عن )65%(  	 

والريا�سيات  والكيمياء  الأحياء  يف 

البحته واللغة الإجنليزي�ة

بالتخ�س�س 	  القبول  امتحان  اجتياز 

واملقابلة ال�سخ�سية بنجاح

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)الريا�سيات البحتة +اللغة 

+ % 60 x )الإجنليزية+الكيمياء+الأحياء

الدرا�سية(  املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x

يف  الأعلى  الدرجات 

املواد التالية:

الريا�سيات البحتة 

والأحياء والكيمياء 

واللغة الإجنليزية

BU005بكالوريو�س الب�سريات

النجاح يف �سهادة دبلوم التعليم العام	 

احل�سول على تقدير  ل يقل عن )65%( 	 

يف الريا�سيات البحتة والفيزياء  والأحياء 

والكيمياء واللغة الإجنليزي�ة

التخ�س�س 	  يف  القبول  امتحان  اجتياز 

واملقابلة ال�سخ�سية بنجاح

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)الريا�سيات البحتة +الكيمياء 

+الفيزياء+اللغةالإجنليزية+ 

+ % 60 x )الأحياء

الدرا�سية(  املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x

يف  الأعلى  الدرجات 

املواد التالية:

الريا�سيات البحتة 

والفيزياء والأحياء 

والكيمياء  واللغة 

الإجنليزية 

كلية التجارة

BU006اإدارة الت�سدير
النجاح يف �سهادة دبلوم التعليم العام	 

 	 )50%( عن  يقل  ل  تقدير  على  احل�سول 

التطبيقية  واللغة  اأو  البحتة  الريا�سيات  يف 

الإجنليزي�ة

معدل جمموع مواد التخ�س�س 

)الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية 

+ % 60 x )اللغة الإجنليزية+

الدرا�سية(  املواد  جميع  جمموع  )معدل 

% 40 x

يف  الأعلى  الدرجات 

املواد التالية:

الريا�سيات البحتة 

اأو التطبيقية  واللغة 

الإجنليزية

BU007 اإدارة املوؤ�س�سات والأعمال

الإلكرتونية

BU009اإدارة نظم املعلومات

جامعة-الربميي-
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خدمات-الر�سائل-الق�سرية

ار�سل ر�سالة ن�سية )SMS( باأحد اخلدمات اأدناه من هاتفك النقال اإىل رقم )90190( . 

منوذج-الر�سالةالرمزو�سف-اخلدمةم

1
قائمة اخلدمات املتوفرة

)يتم اإر�سال جميع اخلدمات عن طريق خدمة الر�سائل الق�سرة(

عنوان مركز القبول املوحد

HelpHH

InformationIIعنوان مركز القبول املوحد2

رقم اجلوال   رقم اجللو�س   رقم البطاقة املدنيةGet HEAC NumberGHاحل�سول على رقم الت�سجيل باملركز3

GH   xxxxxx          xxxx        xxxxx

الرقم ال�سريPersonal InformationPIاحل�سول على معلومات الطالب ال�سخ�سية )كال�سم وتاريخ امليالد واجلن�س(4

PI xxxxxxxxx

ت�سجيل رقم ال�سمان الجتماعي5
Add Social

Security Number
ASرقم ال�سمان   الرقم ال�سري

AS   xxxxxxx       xxxxx

الرقم ال�سريView Social SecSمعرفة رقم ال�سمان الإجتماعي6

S xxxxxxxxxxxx

الرقم ال�سريDelete Social SecDSحذف رقم ال�سمان الجتماعي7

DS xxxxxxxxxxxx

الرقم ال�سريAdd Low IncomeALحتديد حالة الدخل املحدود8

AL xxxxxxxxxxxx

الرقم ال�سريView Low IncomeVLعر�س حالة الدخل املحدود9

VL xxxxxxxxxxxx

الرقم ال�سريDelete Low IncomeDLحذف حالة الدخل املحدود10

DL xxxxxxxxxxxx

رقم اجلوال  الرقم ال�سري  رقم البطاقة املدنيةChange GSM NumberCGتغير رقم الهاتف النقال11

CG   xxxxxx          xxxxxxx        xxxxx

   رموز الربامج                 الرقم ال�سريRegister ProgramsRPت�سجيل الربامج الدرا�سية12

...،،RP  xxxxxxx     xxxxx،xxxxx،xxxxx
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منوذج-الر�سالةالرمزو�سف-اخلدمةم

ترتيب الربنامج    رمز الربنامج املراد اإدراجه   الرقم ال�سري   Insert ProgramsIPاإدراج الربامج الدرا�سية13

IP   xxxxxxx           xxxxx                  #2

رمز الربنامج املراد اإلغاوؤه    الرقم ال�سريDelete ProgramsDPاإلغاء ت�سجيل الربامج الدرا�سية امل�سجلة �سابقا14

DP   xxxxxxx               xxxxx

رمز الربناجماجلديد   رمز الربنامج القدمي   الرقم ال�سريChange ProgramsCPاإعادة ترتيب الربامج الدرا�سية15

CP   xxxxxx            xxxx                     xxxxx

رقم البطاقة املدنيةRegistration NumberRطلب الرقم ال�سري يف حال فقدانه16

R xxxxxxxxxxxx

الرقم ال�سريProgramsPتزويد الطالب بقائمة الربامج الدرا�سية التي اختارها17

P xxxxxxxxxxxx

تاأكيد حالة ال�سمان الإجتماعي امل�سجل18
Social

Security Status
VSالرقم ال�سري

VS xxxxxxxxxxxx

الرقم ال�سريGradesGال�ستف�سار عن قائمة العالمات19

G xxxxxxxxxxxx

الرقم ال�سريOffered ProgramsOمعرفة نتيجة العر�س20

O xxxxxxxxxxxx

الرقم ال�سريAccept OfferAتاأكيد قبول العر�س21

A xxxxxxxxxxxx

رمز الربنامجCriteriaCال�ستف�سار عن �سروط الربامج  الدرا�سية22

C xxxxxxxxxxxx

الرقم ال�سريFind Eligible ProgramEPال�ستف�سار عن الربامج امل�ستويف �سروطها23

EP xxxxxxxxxxxx

∗ مالحظة:
عند كتابة الر�سالة يجب الإنتباه اإىل ترك فراغ واحد بني كل رمز اأو بيانات ح�سب ماهو مو�سح يف اجلدول.

يتلقى الطالب ر�سالة على كل ر�سالة خدمة ير�سلها �سواء ب�سكل �سحيح اأم خاطئ بعد ب�سعة دقائق ، واإذا مل ي�ستلم الطالب اإفادة فيعني اأن النظام مل ي�ستلم الر�سالة فعليه املحاولة مرة اأخرى.

∗∗ علما اأن قيمة الر�سالة الواحدة تكلف 75 بي�سة. 

تابع-:-خدمات-الر�سائل-الق�سرية
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عناوين-موؤ�س�سات-التعليم-العايل-

الفاك�سالهاتفاملوقع-الإلكرتوينالرمزاملوؤ�س�سةاملوقع

SQwww.squ.edu.om2441333324413861جامعة ال�سلطان قابو�س اخلو�س

-MTwww.mtc.edu.om22091111الكلية الع�سكرية التقنيةمرتفعات املطار

ISwww.iis.edu.om2439371124393801معهد العلوم ال�سرعيةاخلوير

املوؤ�س�سات التابعة لوزارة التعليم العايل

SRwww.cas.edu.om2687620226877026كلية العلوم التطبيقية بالر�ستاقالر�ستاق

SHwww.cas.edu.om2672110026720160كلية العلوم التطبيقية ب�سحار�سحار

SNwww.cas.edu.om2543183325431102كلية العلوم التطبيقية  بنزوىنزوى

SBwww.cas.edu.om2569015925691696كلية العلوم التطبيقية  بعربىعربي

SSwww.cas.edu.om2554415025544751كلية العلوم التطبيقية ب�سور�سور

SLwww.cas.edu.om2322661123225620كلية العلوم التطبيقية ب�ساللة�ساللة

SEwww.mohe.gov.om2434099924340774دائرة البعثات اخلارجيةمرتفعات املطار

دائرة البعثات الداخليةمرتفعات املطار
SF-SP
SA-SRwww.mohe.gov.om2434099924340815
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الفاك�سالهاتفاملوقع-الإلكرتوينالرمزاملوؤ�س�سةاملوقع

املوؤ�س�سات التابعة لوزارة القوى العاملة

TCwww.hct.edu.om2447362224478401الكلية التقنية العليام�سقط

TCwww.act.edu.om2687133326869257الكلية التقنية )امل�سنعة(امل�سنعة

TCwww.ctshinas.edu.om2685281126747426الكلية التقنية )�سنا�س(�سنا�س

TCwww.nct.edu.om2544655525431020الكلية التقنية )نزوى(نزوى

TCwww.ict.edu.om2558780025549020الكلية التقنية )اإبراء(اإبراء

TCwww.sct.edu.om / web2322340123226267الكلية التقنية )�ساللة(�ساللة

TCwww.ibrict.edu.om2569066425689723الكلية التقنية )عربي(عربي

VTwww.manpower.gov.om2454096424535722مركز التدريب املهني بال�سيباحليل ال�سمالية

VTwww.manpower.gov.om2685418826854163مركز التدريب املهني ب�سحمبطحاء الأ�سخر

VTwww.manpower.gov.om2568928625689321مركز التدريب املهني بعربيالرايبة

VTwww.manpower.gov.om2554016225540162مركز التدريب املهني ب�سوراملرتفعة

VTwww.manpower.gov.om2674772526747725مركز التدريب املهني ب�سنا�سالعقر

-VTwww.manpower.gov.om25661161مركز التدريب املهني بالربمييالعقد
FTwww.manpower.gov.om2680194026801939معهد تاأهيل ال�سيادين باخلابورةعبا�سة

FTwww.manpower.gov.om2321961423219613معهد تاأهيل ال�سيادين ب�ساللةري�سوت

تابع-:-عناوين-موؤ�س�سات-التعليم-العايل-



184

تابع-:-عناوين-موؤ�س�سات-التعليم-العايل-

الفاك�سالهاتفاملوقع-الإلكرتوينالرمزاملوؤ�س�سةاملوقع

املوؤ�س�سات التابعة لوزارة ال�سحة

IHwww.moh.gov.om24560085معهد العلوم ال�سحيةالوطية
حمول 1102

24560384

PIwww.moh.gov.om2456403524564042معهد عمان مل�ساعدي ال�سيدلةالوطية

NMwww.moh.gov.om24564112معهد عمان للتمري�سالوطية
حمول 2103

24565879

NRwww.moh.gov.om2687718126772557معهد الر�ستاق للتمري�سالر�ستاق

NSwww.moh.gov.om2684059226841811معهد �سمال الباطنة للتمري�س�سحار

NNwww.moh.gov.om2521185325211910معهد الداخلية للتمري�سنزوى

NHwww.moh.gov.om2569615325696154معهد الظاهرة للتمري�سالظاهرة

NIwww.moh.gov.om2557007525570076معهد اإبراء للتمري�ساإبراء

NUwww.moh.gov.om2554390225544263معهد �سور للتمري�س�سور

NAwww.moh.gov.om2321678323216049معهد �ساللة للتمري�س�ساللة

HMwww.ohimi.moh.net24563957 24561747معهد عمان لإدارة املعلومات ال�سحية م�سقط

املوؤ�س�سة التابعة للبنك املركزي العماين

BFwww.cbfs.edu.omكلية الدرا�سات امل�سرفية واملاليةبو�سر
24502288
24505796
24505832

24502525
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الفاك�سالهاتفاملوقع-الإلكرتوينالرمزاملوؤ�س�سةاملوقع

موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة

SUwww.soharuni.edu.om2685010026720102جامعة �سحار�سحار

MJwww.majancollege.edu.omكلية جمان اجلامعيةروي
24730400
24730423
24730424

24730490

CCwww.cce.edu.om2453616524535675كلية كاليدونيان الهند�سيةال�سيب

ZHwww.zcw.edu.om2451288824511193كلية الزهراء للبناتمرتفعات املطار

MMwww.mazooncollege.edu.om24513300كلية مزونمرتفعات املطار
24513333

24513364

SCwww.suc.edu.omكلية �سور اجلامعية�سور
25565555
25565556
25565558

25565551
25565561

MEwww.mec.edu.om2444669824446554كلية ال�سرق الأو�سط لتقنية املعلوماتالر�سيل

BCwww.buc.edu.om2565766625657600كلية الربميي اجلامعيةالربميي

SDwww.scd.edu.omالكلية العلمية للت�سميممرتفعات املطار
24513233
24513251
24513232

24513213

OCwww.omancollege.edu.om26893366كلية عمان لالإدارة والتكنولوجيابركاء
26893003

26893068
26893209

MCwww.muscatcollege.edu.om24503207كلية م�سقطبو�سر
24594376

24504954

تابع-:-عناوين-موؤ�س�سات-التعليم-العايل-
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تابع-:-عناوين-موؤ�س�سات-التعليم-العايل-

الفاك�سالهاتفاملوقع-الإلكرتوينالرمزاملوؤ�س�سةاملوقع

FSwww.icemoman.com2451200024521355الكلية الدولية للهند�سة والإدارةال�سيب

UNwww.unizwa.edu.om25446234جامعة نزوىنزوى
25446341

25446338

THwww.otc.edu.om2451234524512349كلية عمان لل�سياحةمرتفعات املطار

DHwww.du.edu.omجامعة ظفار�ساللة
23237042
23237043
23237044

23237777
23237750

GCwww.gulfcollege.edu.om2460066524600226كلية اخلليجاخلوير

IMwww.imco.edu.om2682777726827744كلية عمان البحرية الدولية�سحار

BAwww.bayancollege.edu.comكلية البيانمدينة الإعالم
24691182
24691183
24691184

24693311

AOwww.aou.edu.om2469944424699669اجلامعة العربية املفتوحةالقرم

AUwww.asu.edu.om25560700جامعة ال�سرقيةاإبرا
99893943

25560702

BUwww.uob.edu.om2565550925651265جامعة الربمييالربميي
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مواقع-التوا�سل-الإجتماعي

رموز-الإ�ستجابة-ال�سريعة-)Quick Response–QR(-خلدمات-مركز-القبول-املوحد

Facebook

Twitter

Youtube

Linked in
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اإت�سل بنا

اإ�ستف�سارات متكررة

مرحلة الت�سجيل

مرحلة تعديل الرغبات

-اخلدمات-التي-يقدمها-املركز
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 تابع : اخلدمات التي يقدمها املركز

خطوات و�سع اخليارات

تواريخ مهمة

اخلارطة الرقمية

تطبيق الهاتف الذكي 

)Andriod()Apple(
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منوذج-طلب-اإلتحاق-مبوؤ�س�سات-التعليم-العايل

منوذج طلب اإلتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل

للعام الأكادميي 2015/2014م

رقم الطالب اأو رقم اجللو�س :رقم البطاقة املدنية :

1: اختيارات الطالب من الربامج احلكوميةفقط :) �سع رموز الربامج التي ترغب فيها مرتبة ح�سب الأف�سلية (

املوؤ�س�سة التعليمية ا�سم الربنامج رمز الربنامج الختيار املوؤ�س�سة التعليمية ا�سم الربنامج رمز الربنامج الختيار

21 1
22 2
23 3
24 4
25 5
26 6
27 7
28 8
29 9
30 10
31 11
32 12
33 13
34 14
35 15
36 16
37 17
38 18
39 19
40 20
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املوحد  القبول  ملركز  االلكتــــــــروين  للمـــــــــوقع  الدخول  يرجى 

)www.heac.gov.om( ملعرفة طرق الت�سجيل املنا�سبة ملوؤهلك الدرا�سي 

) دبلوم التعليم العام ، �سهادة معادلة لدبلوم التعليم العام(.  

وحتى 	   )2014/4/1( من  الفرتة  خالل  بالت�سجيل  يقوم  ال  طالب  الأي  ي�سمح  لن 

)2014/6/1( يف النظام االلكرتوين بالت�سجيل الحقاً والأي �سبب كان.

املبدئي 	  الطلب  اختارهايف  التي  الربامج  لتغيري  اأخرى  فر�سة  للطالب  �ستتوفر 

)4/1_2014/6/1(، وذلك يف �سهر يوليو )بعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام( ، ليكون هذا هو 

الرتتيب النهائي خلياراته )طلب االإلتحاق النهائي(.

يجب على الطلبة الذين يجل�سون الإمتحانات الدور الثاين القيام بتغيري رغباتهم من الربامج – اإذا رغبوا 	 

يف ذلك– وذلك يف �سهر يوليو)بعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام(، الأنه لن تكون لهم فر�سة لتغيريها بعد ظهور 

نتائج الدور الثاين.

يف حال ح�سول الطالب على اأكرث من عر�ض يف جوالت منف�سلة يجوز له قبول كل عر�ض منها تباعاً، اإال اأن قبول اأي عر�ض يلغي 	 

تلقائياً ما قام الطالب بقبوله �سابقاً، بحيث ال يتبقى لديه يف النهاية �سوى مقعد واحد فقط  معتمد.

عند قبول طالب لعر�ض ما يف موؤ�س�سة ما، �سيقوم مركز القبول املوحد باإخطار تلك املوؤ�س�سة بذلك ويتعني على الطالب ا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل لديها يف اليوم املحدد لذلك. ويف حالة عدم مراجعته لها 

خالل الفرتة املحددة  ف�سي�سقط حقه يف املقعد الدرا�سي الأنه �سيعطى تلقائياً لطالب اآخر م�ستحق له.

مالحظات مهمة
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