
لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل (املرحلة الجامعية األوىل)

للعام األكادميي 2018/ 2019

• لن يســمح ألي طالب ال يقوم بالتســجيل خالل الفرتة من (4/1/ 2018) وحتى (6/1/ 2018)  بالتســجيل الحقا،ً وألي 
سبب كان.

• ســتتوفر للطالــب فرصــة أخــرى لتغيــري الربامــج التــي اختارهــا يف الطلــب املبــديئ، وذلــك يف شــهر يوليــو (بعــد ظهــور 
نتائج دبلوم التعليم العام)، ليكون هذا هو الرتتيب النهايئ لخياراته.

ــدم  ــة ع ــدد. ويف حال ــوم املح ــجيل يف الي ــراءات التس ــتكامل إج ــه اس ــني علي ــا يتع ــرض م ــب لع ــول طال ــد قب • عن
مراجعتــه للمؤسســة خــالل الفــرتة املحــددة  فسيســقط حقــه يف املقعــد الــدرايس ألنــه ســيعطى تلقائيــاً لطالــب آخــر 

مستحق له يف الفرز الالحق.
• يفضــل أن يقــوم الطلبــة الراغبــني يف التنافــس عــىل برامــج البعثــات الخارجيــة إىل كل مــن أســرتاليا أو نيوزلنــدا أو 
بولنــدا أو مالطــا أو هولنــدا  بإجــراء اختبــار اللغــة األكادميــي (IELTS)، أمــا أولئــك الراغبــني يف التنافــس عــىل برامــج 
البعثات الخارجية إىل اململكة املتحدة فعليهم القيام باختبار اللغة (IELTS for UKVI) قبل شهر أغسطس 2018 بغض 

النظر عن املعدل الذي سيحصلون عليه.
• الطالــب الــذي يحصــل عــىل بعثــة خارجيــة يف الفــرز األول ويســتكمل إجــراءات ســفره ويحصــل عــىل مســتحقاته 

املالية لن يدخل يف املنافسة يف أي فرز الحق.
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املقدمة

عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة

يرسنا أن نضع بني يديك دليل الطالب ليكون عوناً لك عند تقدميك لطلبك اإللكرتوين لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل 

مــن خــالل نظام القبول للمرحلة الجامعية األوىل عىل املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد. وعليه يرجى الحرص عىل 

قراءتِه بتأٍن ودقة.

يوضح هذا الدليل إجراءات التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين، إضافًة إىل النصائح واإلرشادات املتعلقة بكيفية اختيار 

الربامج الدراسية التي ترغب يف االلتحاق بها مبؤسسات التعليم العايل الحكومية والبعثات واملنح الداخلية والخارجية، 

كام ستتعرف من خالله عىل متطلبات كل برنامج للعام األكادميي  2018/ 2019م، ورشوط القبول فيه. 

ويســتعرض هذا الدليل مراحل التســجيل والقبول ابتداًء  مبرحلة التسجيل يف نظام القبول املوحد  وذلك قبل تأديتك 

إلمتحانات الفصل الثاين. ليك تكون أكرث قدرة عىل اختيار الربامج الدراسية وبعيداً عن الضغط النفيس، فضالً عن الفسحة 

الزمنية للتفكري وأخذ النصح من اآلخرين يف اختيار الربامج الدراسية املناسبة، لذا يجب عليك الحرص عىل اختيار أكرب 

قدر ممكن من الربامج الدراسية عند تعبئة االستامرة اإللكرتونية بنظام القبول. علاًم بأنه سوف تتاح لك الفرصة لتغيري  

وإعــادة ترتيــب اختياراتك يف مرحلة تعديل الرغبات، وذلك بعد معرفتك لنتيجة امتحاناتك للفصل الثاين. وأخرياً عليك 

االطالع عىل جدول مواعيد تقديم طلبات االلتحاق وااللتزام به. 

ونسأل العليم القدير التوفيق للجميع.

مركز القبول املوحد
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هو إحدى املديريات العامة التابعة لوزارة التعليم العايل، يعنى بالتنسيق مع الجهات املعنية إللحاق الطلبة املؤهلني الذين أنهوا 
دراستهم بدبلوم التعليم العام أو ما يعادله مبؤسسات التعليم العايل، كام يقوم بتنظيم إجراءات تقديم طلبات الحصول عىل مقاعد 
دراسية مبختلف مؤسسات التعليم العايل عرب نظام إلكرتوين. وميكن التسجيل يف هذا النظام من خالل الشبكة العاملية للمعلومات 

(WWW)، أوالرسائل النصية القصرية (SMS)، أوتطبيق الهواتف الذكية (التحق).

نظام القبول املوحد:  هو الربنامج اآليل للقبول الذي يستخدمه املركز يف إجراءات التسجيل والقبول للطلبة املتقدمني والذين تنطبق 
عليهم رشوط التقدم للربامج الدراسية املعروضة من قبل املؤسسة.

طلب االلتحاق:  الطلب الذي يتقدم به الطالب للمركز متضمنا اختياراته من الربامج التي يرغب يف دراستها، وذلك من خالل تعبئة 
اإلستامرة اإللكرتونية بنظام القبول املوحد، حيث سيجد الطالب قامئة يقوم مبلئها ( انظر منوذج االستامرة يف صفحة 164).

يستفيد من نظام القبول املوحد كل من يرغب االلتحاق بالدراسة مبؤسسات التعليم العايل من الفئات التالية:

الطلبة العامنيون الحاصلون عىل دبلوم التعليم العام من داخل السلطنة خريجو العام الدرايس الحايل 2017/ 2018م.. 1

الطلبة العامنيون الحاصلون عىل شهادات تعادل دبلوم التعليم العام من داخل السلطنة خالل العام الدرايس 2017/ 2018م . 2
و تشمل هذه الفئة –عىل سبيل املثال:-  طلبة كلية الحرس التقنية، واملعاهد اإلسالمية، واملدارس الخاصة ثنائية اللغة، ومدارس 

الجاليات واملدارس الخاصة التي تدرس الشهادات الدولية داخل السلطنة.

الطلبة العامنيون الحاصلون عىل ما يعادل دبلوم التعليم العام من خارج السلطنة خالل العام الدرايس 2017/ 2018م.. 3

الطلبة املؤهلون للحصول عىل الجنسية العامنية أو املستثنون منها خريجو العام الدرايس الحايل 2017/ 2018م.  . 4

رشوط التقدم للحصول عىل مقاعد دراسية مدعومة مادياً من الحكومة يف مؤسسات التعليم العايل هي:

أن يكون الطالب عامين الجنسية.. 1

أن يكون الطالب حاصالً عىل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدرايس الحايل (حديث التخرج).. 2

أن ال يتجاوز عمر الطالب 25 عاماً يف األول من أكتوبر من العام الذي سجل فيه (أي أن يكون من مواليد ما بعد 1/10/1993م)، . 3
وأن ال يقل عن 16 عاماً.

أن يحقق رشوط التقدم للربنامج حسب الوارد يف القسم الخاص بالربامج الدراسية ورشوط االلتحاق بها. . 4

مركز القبول املوحد 

الطلبة املستفيدون من نظام القبول للمرحلة الجامعية األوىل 

رشوط التقدم لربامج مؤسسات التعليم العايل
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الطلبة من فئة تعليم الكبار الذين يعملون يف إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة وتنطبق عليهم جميع الرشوط الواردة . 5
أعاله، فيمكنهم التقدم إىل برامج مؤسسات التعليم العايل.  ويف حال قبولهم بإحدى الربامج الدراسية، عليهم إحضار ما يثبت 

موافقة جهة عملهم عىل تفريغهم تفريغاً كامالً للدراسة وتقدميه للمؤسسة املقبولني بها.

هو املعدل الذي يحتسبه نظام القبول املوحد للطالب أثناء الفرز اإللكرتوين يف كل برنامج بناًء عىل معدل درجات املواد التي 
درسها الطالب، ومعدل درجات املواد املطلوبة للربنامج. وقد يختلف املعدل التنافيس لنفس الطالب من برنامج آلخر بإختالف املواد 

املطلوبة يف كل برنامج.

واملعادلة الحسابية إليجاد املعدل التنافيس هي:

املعدل التنافيس = ( معدل درجات جميع املواد التي درسها الطالب ) × 40 %  + (معدل درجات املواد املطلوبة للتخصص ) × 60 % 

طريقة حساب املعدل التنافيس

شكل ( 1 )

املعدل التنافيس 
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عىل جميع الطلبة رضورة التسجيل واختيار الربامج يف الفرتات املحددة لذلك- مهام كانت نتيجة الطالب يف االمتحانات- ولن • 
تكون هناك فرصة لطلبة الدور الثاين للتسجيل أو تعديل برامجهم بعد ظهور نتائج الدور الثاين لطلبة دبلوم التعليم العام.

عىل الطالب الذي مل ينجح يف اإلمتحان يف مادة أو أكرث اختيار الربامج وتعديل رغباته يف نفس الفرتات املحددة حتى ال يفقد • 
حقه يف التنافس يف حالة نجاحه الحقا يف امتحانات الدور الثاين.

ينصح الطالب أن يختار من الربامج الدراسية بناًء عىل رغباته ونتائجه املتوقعة والتي تعكس مستواه الدرايس الحقيقي.• 

طلبة الدور الثاين ال ميكنهم التقدم للربامج التي تتطلب مقابالت شخصية أو اختبارات قبول أو فحوصات طبية، وذلك ألن • 
مواعيد إجراء تلك االختبارات يكون عادة قبل ظهور نتائج الدور الثاين.

يقوم املركز بتحديد الربامج التي ميكن أن ُيقبل بها الطلبة الذين تظهر نتائجهم الدراسية بعد الفرز األول حسب اختياراتهم • 
للربامج وترتيبها ، برشط أن تكون معدالتهم التنافسية أعىل أو مساٍو آلخر معدل تنافيس تم قبوله يف تلك الربامج بالفرز 

السابق.

يحق للطالب  املطالبة باملقعد املستحق له إذا كان من الربامج الحكومية يف العام التايل إذا استنفذت أعداد املقاعد املحددة يف • 
الفرز األول لذلك الربنامج أو بدأت الدراسة ونظام املؤسسة ال يسمح بقبول طلبة جدد بعد تاريخ معني تحدده تلك املؤسسة 

وذلك بعد موافقة املؤسسة عىل ذلك، ويف حال الرفض يعوض الطالب بربنامج آخر ضمن قامئة اختياراته.

 

عىل الطلبة من ذوي اإلعاقة اختيار الربامج التي تتناسب مع نوع إعاقتهم.• 

عىل سبيل املثال: الطالب املصاب بإعاقة جسدية كشلٍل يف بعض األطراف عليه عدم التقدم للربامج التي تتطلب أن يكون املتقدم 
خاٍل من جميع أنواع اإلعاقات الجسدية ، ألنه يتعارض مع متطلبات تلك الربامج.

أما بالنسبة ألنواع اإلعاقات املعرفة حسب بيانات وزارة التنمية اإلجتامعية فهي:• 

متالزمة داون حركية برصية

التوحدذهنية سمعية

لذا ويف حال تسجيل الطالب بنظام القبول اإللكرتوين عليه تحديد نوع إعاقته من األنواع املذكورة أعاله، وبالتايل سيقوم النظام 
بتحديد الربامج التي ميكنه التقدم إليها والتي تتامىش مع نوع إعاقته.

طلبة الدور الثاين

طلبة ذوو اإلعاقات
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الطلبة الحاصلون عىل ما يعادل دبلوم التعليم العام من خارج السلطنة، والطلبة الدارسون يف مدارس الجاليات داخل السلطنة • 
عليهم إدخال بياناتهم الشخصية يف نظام القبول اإللكرتوين عن طريق الشاشة املخصصة لذلك: طلبة عامنيون خارج السلطنة: 
حملة الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام واملؤهالت األجنبية والدولية ومدارس الجاليات داخل السلطنة. وإن عدم الدقة 
يف إدخال البيانات من شأنه أن يحرم الطالب من الحصول عىل املقعد املستحق، كام أنه ال يحق لهؤالء الطلبة التنافس عىل 
املقاعد املعروضة ويعترب تسجيلهم الغياً إذا مل يقوموا فور ظهور نتائج إمتحاناتهم النهائية بتحميل نسخة من كشف العالمات 

والبطاقة الشخصية ومعادلة وزارة الرتبية والتعليم إن تطلب ذلك بنظام القبول يف الوقت املحدد لذلك.

عىل جميع الطلبة حملة املؤهالت املعادلة لدبلوم التعليم العام، واملؤهالت الدولية، وحملة الشهادات املهنية، أو الثانويات • 
التخصصية رضورة التسجيل واختيار الربامج يف الفرتات املحددة لذلك- مهام كانت نتيجة الطالب يف الفصل األول إن وجدت- 

ولن تكون هنالك فرصة لهؤالء الطلبة للتسجيل أو تعديل اختياراتهم بعد ظهور النتائج النهائية لشهاداتهم.

يقوم املركز بتحديد الربامج التي ميكن أن ُيقبل بها الطلبة الذين تظهر نتائجهم الدراسية بعد الفرز األول حسب اختياراتهم • 
للربامج وترتيبها ، برشط أن تكون معدالتهم التنافسية أعىل من آخر معدل تنافيس تم قبوله يف تلك الربامج بالفرز السابق.

ُتشكل لجنة فنية لفرز وتدقيق املؤهالت املعادلة لدبلوم التعليم العام ، وبناًء عىل قرارها يتم معالجة طلبات التحاق املتقدمني • 
حملة هذه املؤهالت، وهنالك دليل خاص باملؤهالت الدولية.

عىل الطلبة الحاصلني عىل الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام  واملؤهالت الدولية من داخل السلطنة، وخارجها رضورة • 
تحميل الوثائق التالية يف نظام القبول اإللكرتوين يف الوصلة املخصصة لذلك  وهي:

نسخة من الشهادة  وكشف الدرجات (فور ظهور النتائج النهائية مبارشة).. 1

نسخة من البطاقة الشخصية (من الجهة األمامية والجهة الخلفية للبطاقة) أو جواز السفر سارية املفعول. . 2

معادلة وزارة الرتبية والتعليم (إذا كانت الشهادة تحتاج إىل معادلة)، علاًم بأن الشهادات الصادرة من املدارس الحكومية بدول . 3
مجلــس التعاون الخليجي واملدارس الخاصة املطبقة للنظام التعليمي لوزارات الرتبية والتعليم بدول املجلس ال تحتاج إىل 

املعادلة من ِقبل وزارة الرتبية والتعليم بالسلطنة، ما عدا الشهادة الصادرة من مدارس اململكة العربية السعودية .

يف حال حصل الطالب عىل معادلة مؤقتة من ِقبل وزارة الرتبية والتعليم، فسيتم متابعة الطالب الحقاً بشأن حصوله عىل • 
املعادلة النهائية، وإذا َثُبَت للمركز بأن الطالب غري مستوٍف لرشوط الحصول عىل املعادلة، فسيعترب تسجيله الغياً وسيتم 
سحب املقعد الدرايس منه يف حال حصل عىل قبول بإحدى مؤسسات التعليم العايل أو البعثات أو املنح الداخلية أو الخارجية.

عىل الطلبة الدارسني ملناهج أجنبية تصدر نتائجها بالحروف األبجدية، إرفاق مفتاح أو دليل إحتساب الدرجات والذي يكون • 
يف الجهة الخلفية من كشف الدرجات أو ما يدل عىل ذلك من الجهة املصدرة للشهادة، وإال سيتم معالجة نتائجهم باملقارنة 

مع شهادة دبلوم التعليم العام، ويؤخذ باملتوسط الحسايب يف كل تقدير حسب الوارد من الجهة املصدرة للشهادة.

يقوم املركز وبالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل ملعالجة طلبات التحاق حملة الشهادات املهنية أو الثانويات التخصصية، • 
الذين مل يتمكنوا من اختيار برامج دراسية يف نظام القبول اإللكرتوين بسبب طبيعة دراستهم التخصصية، ولن يتم النظر يف أي 

طلب ما مل يقم الطالب بالتسجيل يف النظام ( إستخراج رقم مستخدم ورقم رسي) يف الوقت املحدد لذلك.

طلبة الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام واملؤهالت الدولية 
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عىل الطلبة الدارسني لشهادة الثانوية السعودية الحصول عىل معادلة من ِقبل وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن، والتي • 
تشرتط خضوع الطالب إلختبارات املركز الوطني للقياس  ( اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدرايس للتخصصات 
العلمية). ومن ثم موافاة مركز القبول املوحد بنتيجة االختبارين  حتى يتمكنوا من املنافسة عىل برامج مؤسسات التعليم 

العايل والبعثات واملنح الداخلية والخارجية.

سوف يتم األخذ بنتائج اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدرايس للتخصصات العلمية عند احتساب املعدل التنافيس.• 

عىل الطلبة رضورة تحميل الوثائق التالية يف نظام القبول اإللكرتوين يف الوصلة املخصصة لذلك.• 

نسخة من الشهادة أو كشف الدرجات.. 1

نسخة من نتيجة اختبار التحصيل الدرايس للتخصصات العلمية.. 2

نسخة من نتيجة اختبار القدرات العامة.. 3

معادلة وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن.. 4

نسخة من البطاقة الشخصية (من الجهة األمامية والجهة الخلفية للبطاقة) أو جواز السفر.. 5

طريقة حساب املعدل التنافيس للطلبة من مخرجات هذه الشهادة يف كل برنامج:• 

-  الخطوة األوىل: (                                                 × 40 % +                                                            × 60 % ) = نتيجة (1)

- نتيجة (1) × 30 % = نتيجة (2)

-  الخطوة الثانية: درجات اختبار القدرات العامة × 30 % = نتيجة (3)

-  الخطوة الثالثة: درجة اختبار التحصيل الدرايس للتخصصات العلمية × 40 % = نتيجة (4)

الطلبة من مخرجات  الشهادة الثانوية السعودية 

عددهاعددها
(مجموع درجات املواد املطلوبة للتخصص )(مجموع درجات املواد الدراسية )

املعدل التنافيس = نتيجة (2) + نتيجة (3) + نتيجة (4)

عىل جميع الطلبة رضورة التسجيل واختيار الربامج يف الفرتات املحددة لذلك مهام 
كانت نتيجة الطالب يف الفصل األول .
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نصائح وإجراءات عامة

شكل ( 2)

ويستطيع الطالب تحميل الوثائق املذكورة كام هو مبني يف الخطوات التالية  عىل أن يكون امللف بصيغة PDF فقط وال يزيد حجمه عن 
KB 512، علاًم بأن وصلة تحميل الوثائق ستكون متاحة بدًء من األول من يوليو 2018.

إقرأ التعليامت الواردة بهذا الدليل بكل عناية فهو يجيب عىل معظم اإلستفسارات التي تتبادر إىل ذهنك كام أن املوقع اإللكرتوين 
للمركز يضم قامئة باألسئلة األكرث تكراراً واألجوبة املقرتنة بها، وعليه ننصحك باإلطالع عليها.

قد تواجه صعوبة يف اإلتصال هاتفياً مبركز القبول املوحد، نظرا ألن كثرياً من الناس يحاولون االتصال بنا ، لذا فأن أفضل طريقة • 
لإلتصال بنا هي أن تقوم بإرسال رسالة بالربيد اإللكرتوين أو بربامج التواصل اإلجتامعي (فيسبوك-تويرت)، ألننا نستطيع من خاللها 

استالم الكثري من الرسائل يف ذات الوقت والتعامل معها بأرسع ما ميكن.

يحصل مركز القبول املوحد عىل بيانات الطالب الشخصية الرضورية من وزارة الرتبية والتعليم مبارشة. ويشمل ذلك اإلسم، • 
العنوان، الرقم املدين، تاريخ امليالد، جنس الطالب واملدرسة التي يدرس فيها، وأية معلومات أخرى قد يطلبها املركز، أما الطلبة 

الدارسون خارج السلطنة، فعليهم تسجيل بياناتهم يف نظام القبول اإللكرتوين. 

للتسجيل يف نظام القبول املوحد عليك الولوج للموقع اإللكرتوين للمركز (www.heac.gov.om)  للحصول عىل رقم مستخدم • 
ورقم رسي.

 ( التفاصيل يف الجزء الخاص مبرحلة التسجيل ،صفحة رقم ( 14 ) )، ويف حالة تعذر الولوج إىل املوقع اإللكرتوين من املمكن استخدام 
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خدمة الرسائل النصية انظر صفحة (37) كبديل أو خدمة تطبيق الهواتف الذكية كبديل آخر انظر صفحة (18).

الطلبة من أبناء العامنيني بالتجنس أو أبناء العامنيات من آباء غري عامنيني  عليهم التوجه إىل الجهة املختصة بوزارة الداخلية • 
إلثبات أحقيتهم يف التنافس عىل مقاعد مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة، وتقديم اإلثبات للمركز. بعد ذلك ميكنهم 

التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين، والتقدم إىل مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة فقط.

يتم التعامل مع طلبات القبول للعام األكادميي  2018/ 2019 م وفقاً لإلجراءات واملواعيد املوضحة بهذا الدليل، علاًم بأن أية • 
تعديالت الحقة يف مواعيد هذه املراحل سيتم نرشها عىل املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد باإلضافة إىل الصحف املحلية، 
وعليه فتقع عىل عاتقك مسؤولية اإلملام التام بهذه املواعيد ومتابعة تنفيذها أوالً بأول والتأكد من تحقيق رشوط أي برنامج 

درايس تقوم باختياره.

يشتمل املوقع اإللكرتوين للمركز ( www.heac.gov.om ) عىل تفاصيل وافية عن إجراءات التقديم للحصول عىل مقعد درايس • 
مناسب باإلضافة إىل أي تعديالت الحقة قد تحدث يف إجراءات القبول من وقت آلخر.

تم تصميم مختلف اإلجراءات املتبعة بالنظام بكل دقة وعناية لضامن معاملة جميع املتقدمني بشفافية وإنصاف.• 

- اإلنصاف يعني معاملة جميع املتقدمني عىل قدم املساواة. وال يعني بأية حال القيام برتتيبات خاصة لصالح بعض من تجاهلوا 
القواعد الواضحة التي يرتكز عليها هذا النظام، ألن ما تقوم به من أفعال قد يؤثر أيضاً بشكل مبارش عىل املتقدمني اآلخرين 

الذين يتمتعون بنفس ما تتمتع أنت به من حقوق.

- يجب أن تترصف بتعقل وروية، مع عدم توقع أية معاملة خاصة لك من حيث تطبيق قواعد النظام ألن ذلك من شأنه أن 
يكون غري منصف لآلخرين.

- إذا قمت بإتباع اإلجراءات املحددة بشكل صحيح فمن املؤكد أنك لن ُتحرم من أي مقعد درايس تكون مستحقاً له.

كام يتم إعالمك يف حالة حصولك عىل مقعد عن طريق نظام القبول اإللكرتوين، باإلضافة إىل الرسائل النصية القصرية عىل رقم • 
الهاتف النقال الذي قمت بإدخاله يف النظام. لذا يجب عليك اإلطالع دامئاً عىل املوقع اإللكرتوين وإبقاء الهاتف النقال قيد 

التشغيل، واملركز غري مسؤول يف حالة مل يكن هاتفك قيد التشغيل أو كنت خارج السلطنة. 

ال يعد السفر سبباً يف عدم  القيام بأي إجراء يف الوقت املحدد له، واملركز غري مسؤول يف حالة فقدك ألي عرض درايس بسبب • 
السفر.  

ال يسمح النظام ألي طالب التقدم بطلب اإلنتقال من املؤسسة املقبول بها إىل مؤسسة أخرى، أو طلب تغيري تخصص إىل آخر • 
يف نفس املؤسسة ما مل يحصل الطالب عىل عرض آخر عن طريق املركز. وميكن الحقاً بعد إنتهاء املركز من جميع عمليات الفرز 
أن  تقدم طلبات اإلنتقال إىل املؤسسة التي يرغب الطالب باإلنتقال إليها وليس املركز، وذلك مبا يتناسب مع اللوائح  واألنظمة 

املتبعة لدى تلك املؤسسة. 
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مراحل التسجيل والقبول بنظام القبول املوحد

الفرتة املحددةاإلجراءاملرحلة

طلبات التسجيل وتقديم  اإللكرتوين  القبول  بنظام  التسجيل 
االلتحاق

يونيو/   /1 وحتى  2018م  إبريل/   /1 من  الفرتة  خالل 
2018م

 1 يوليو 2018 عرض نتائج الفرز التجريبي الفرز التجريبي

تعديل 
تعديل الرغبات من الربامج الدراسيةالرغبات*

بعد إعالن النتائج النهائية لدبلوم التعليم العام أو ما يعادله 
وسيتم  اختياراته،  لتعديل  فرتة  الطالب  سيعطى  السلطنة  يف 
اإللكرتوين  املوقع  عىل  الدقة  وجه  عىل  املواعيد  عن  اإلعالن 

للمركز

املقابالت 
الشخصية 
واختبارات 

القبول

واملقابالت  القبول  اختبارات  إلجراء  الطلبة  ترشيح 
الشخصية والفحوصات الطبية

لتعديل  املحددة  الفرتة  إنتهاء  من  عمل  أسبوع  بعد 
الرغبات

سيتم اإلعالن عن مواعيد املقابالت حسب كل مؤسسة إجراء املقابالت والفحوصات الطبية
عىل وجه الدقة عىل املوقع اإللكرتوين للمركز

الفرز األول

عروض الربامج الدراسية:
بعد اإلنتهاء من إجراء املقابالت والفحوصات الطبية  -إعالن نتائج الفرز األول

واستكامل  عليهم،  املعروضة  للمقاعد  الطلبة  اعتامد 
خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز األولإلجراءات تسجيلهم يف املؤسسات املقبولني بها **

الفرز الثاين

اإلعالن عن الربامج املستجدة والشاغرة للفرز الثاين 
بعد أسبوع عمل من إنتهاء مرحلة الفرز األول( إن وجدت)

الشاغرة اختيار الطلبة للربامج الشاغرة واملستجدة الربامج  إعالن  تاريخ  من  عمل  أسبوع  خالل 
واملستجدة للفرز الثاين

بعد أسبوع عمل من إنتهاء الفرتة املحددة للتقدم للربامج الشاغرة ظهور نتائج عروض الفرز الثاين
واملستجدة للفرز الثاين

اعتامد عروض الربامج الدراسية واستكامل إجراءات 
خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز الثاينالتسجيل باملؤسسة

*عــىل جميــع الطلبــة الراغبــني بتغيــري رغباتهــم مــن الربامــج الدراســية التــي تــم اختيارهــا ســابقاً، القيــام بذلــك خــالل هــذه الفــرتة 
ــاين واملؤهــالت  ــدور الث ــة ال ــق أيضــاً عــىل طلب ــم العــام يف الســلطنة). وهــذا ينطب ــوم التعلي ــة لدبل ــج النهائي (بعــد إعــالن النتائ
الدوليــة ، أي عليهــم تعديــل اختياراتهــم يف هــذه الفــرتة بغــض النظــر عــن موعــد ظهــور نتائــج امتحاناتهــم، ولــن يســمح لهــم بعــد 

ذلــك بــأي تعديــل.  
** الطلبــة الذيــن ال يؤكــدون قبــول العــرض وال يســتكملون إجــراءات التســجيل خــالل الفــرتة املحــددة، ســوف يفقــدون مقاعدهــم 

بعــد الســاعة 2:00 ظهــرا يف اليــوم املحــدد، وســوف تعــرض املقاعــد عــىل طلبــة آخريــن مــن قامئــة االنتظــار.
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مرحلة التسجيل ستكون يف األول من شهر إبريل وحتى األول من شهر يونيو من عام 2018 ، وميكنك تعديل اختياراتك 
بعد ظهور نتائجك النهائية. لذلك ننصحك بإتباع اإلجراءات التي تساعدك عىل اختيار التخصصات وكذلك تعبئة اختياراتك 
من الربامج الدراسية باإلستامرة املرفقة بالدليل (ص 164)، واإلحتفاظ بها ليك تتذكر أولوياتك من الربامج املختارة، وتتمثل 

اإلجراءات يف التايل:

اإلطالع عىل دليل الطالب وقراءة التعليامت بكل عناية والتعرف عىل الربامج الدراسية يف مؤسسات التعليم العايل . 1
الحكومية والبعثات واملنح الداخلية والخارجية ورشوط التقدم لها.

ميكنك من خالل نظام القبول باملوقع اإللكرتوين أو عن طريق الرسائل القصرية أو تطبيق الهواتف الذكية التقدم بطلب واحد . 2
من خالل اإلســتامرة اإللكرتونية يحتوي عىل (12) برنامجاً دراســياً كحد أدىن متثل رغباتك للدراسة الجامعية يف: املؤسسات 
الحكومية،والبعثات واملنح الداخلية يف الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة، والبعثات واملنح الخارجية يف مؤسسات 

التعليم العايل خارج السلطنة.

عىل جميع الطلبة رضورة التسجيل واختيار الربامج يف هذه الفرتة، كام أن عليهم اإللتزام مبواعيد الفرتات املحددة - مهام . 3
كانت نتيجة الطالب يف الفصل األول- ولن تكون هناك فرصة لطلبة الدور الثاين للتسجيل أو تعديل برامجهم بعد ظهور 

نتائج الدور الثاين.

الطلبة الواردة بياناتهم من وزارة الرتبية والتعليم عليهم التأكد من صحة بياناتهم الشخصية ( اإلسم، تاريخ امليالد، نوع . 4
الجنس، الرقم املدين،الخ......)، ويف حالة وجود أي خطأ عليهم مراجعة املديرية العامة للتقويم الرتبوي بوزارة الرتبية 
والتعليــم عىل األرقام التالية  (24127001-24127090-24127043 -24127087 -24127091 -24127105-24127100 

.(24127101 - 24127130 -24127077- 24127020 – 24127089 – 24127123- 24127144-

طلبة الضامن اإلجتامعي عليهم التأكد من صحة بياناتهم الواردة من وزارة التنمية االجتامعية مع ذكر الدائرة أو املركز الذي . 5
حصلوا منه عىل بطاقة الضامن اإلجتامعي ، ويف حالة وجود أي خطأ عليهم اإلتصال عىل الرقم التايل (24694552)، وإبالغ 
املركز بذلك قبل 30/ 7/ 2018م. وللتواصل مع مكاتب التنمية اإلجتامعية يف املحافظات، ميكنهم الولوج للموقع اإللكرتوين 

للمركز للحصول عىل أرقام الهواتف. 

للتنافس عىل املقاعد املخصصة لفئة الضامن اإلجتامعي، يجب أن تكون حالة الطالب الضامنية مؤكدة من وزارة التنمية . 6
اإلجتامعية.

استكمل كافة البيانات املطلوبة عند التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين ، مع الحرص عىل وجود أرقام هواتفك وبريدك . 7
اإللكرتوين، والتي من شأنها أن متكن املركز من اإلتصال بك يف حالة حصولك عىل عرض ملقعد درايس. لذلك من الرضوري 
جدا تزويدنا برقم هاتفك النقال ألهميته يف استقبال رسائل مهمة من املركز مثل عرض ملقعد درايس أو تغيري يف بعض 
متطلبات الربامج وغريها. ويفضل دامئاً أن يكون الهاتف النقال خاصاً بك ويكون دامئاً يف وضعية التشغيل وال يستخدمه 
شخص آخر حتى ال ترتك فرصة لضياع معلومة مهمة من املركز تحدد مستقبلك ، وإن استحال ذلك واستخدمت هاتف 
نقال شخص آخر فيجب أن تثق به متام الثقة حتى ينقل لك املعلومة الصحيحة فور وصولها وكام وردت إىل الهاتف 

النقال. 

سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية قصرية عرب هاتفك النقال إلخطارك يف حالة تغيريك ألي بيان يف بياناتك الشخصية،مثال . 8
: ” تغيري رقم الهاتف النقال“ .  

أوًال : مرحلة التسجيل (  ١ / إبريل- ١/ يونيو )
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تحدد مؤسسات التعليم العايل واملديرية العامة للبعثات املتطلبات (الرشوط) الدنيا لكل برنامج ، لذا يجب عليك  التأكد . 9
من تحقيقها قبل التقدم لاللتحاق بأي برنامج درايس، وعليه عند التقدم ألي برنامج يرجى التأكد من أنك مستوٍف ألدىن 
متطلبات االلتحاق بذلك الربنامج من حيث املواد الدراسية املطلوبة، والدرجات يف كل مادة. فعىل سبيل املثال إذا كانت 
مــادة األحيــاء من ضمن متطلبات برنامج ما، يتوجب عليك بديهياً أال تتقدم لهذا الربنامج ما مل تكن مادة األحياء ضمن 
موادك الدراســية  وإال سوف تفقد أحد اختياراتك من الربامج لعدم استيفائك ألحد رشوط املنافسة عىل الربنامج وهو 

مادة األحياء.

يجب أن ترتب الربامج الدراسية التي ترغب يف دراستها حسب األفضلية، ألن نظام القبول اإللكرتوين يعمل عىل تلبية أفضل . 10
رغباتك (انظر املثال يف صفحة ( 21 )). تجنب االختيار بناًء عىل توقعاتك يف نتائج اإلمتحان فقط وتجنب التخمني واإلفرتاض 
وال تستمع إىل الشائعات وننصحك بالتواصل مع أخصايئ التوجيه املهني مبدرستك أو باملنطقة أو اإلتصال مبركز القبول املوحد 

يف حالة الشك أو إذا إلتبس عليك أمر ما. 

ننصحك بإختيار أكرب عدد من الربامج املستويف ملتطلباتها من املؤسسات كافة ، وعدم االكتفاء بخياراتك من الربامج ذات . 11
املتطلبات العالية وذلك ضامناً لك للحصول عىل فرصة يف إحدى الربامج املختارة .

مالحظة: يتاح للطالب املجال الختيار عدد غري محدد من الربامج الدراسية التي يستويف لرشوط القبول بها،  عىل أن ال يقل 
عدد اختياراته عن (12) برنامجاً دراسياً. أما بالنسبة للذين ال يستوفون الحد األدىن (12) برنامجاً دراسياً، فيمكنهم التقدم 

ألقل من ذلك.

عليك التأكد من بعض اإلشرتاطات اإلضافية التي تطلب للتقدم إىل بعض الربامج كإختبار (IELTS) مثالً.. 12

ميكنك أن تتقدم لربنامج ترغب فيه ولكنك تظن أن متقدمني آخرين احرزوا من النتائج يف االمتحانات ما هو أفضل منك. . 13
ال داعي ألن تقلق يف مثل هذه املواقف ألن النظام يعمل بطريقة مرنة، فإذا مل توفق يف الحصول عىل التخصص الذي 
تطمح إليه ووضعته يف أوائل اختياراتك فإن ذلك لن يؤثر عىل فرصتك يف التنافس عىل االختيار الذي يليه من حيث ترتيب 

اختياراتك.

يجوز ملؤسسات التعليم العايل تحديد رشوط إضافية عىل املتقدمني إلعطاء أولوية أو أحقية للتنافس لشغل مقاعد دراسية . 14
يف برنامج ما.  فعىل ســبيل املثال يف حالة بعض الربامج املتعلقة بالعلوم الصحية ميكن أن تؤخذ املحافظة التي يســكن 
فيها الطالب يف الحســبان عند عرض املقاعد الدراســية، أي أن اإلستحقاق لشغل هذه  املقاعد الدراسية من طلبة تلك 
املحافظة فقط دون غريهم من املحافظات األخرى طاملا أنهم يحققون املتطلبات الدنيا للربنامج. وكذلك األمر بالنسبة 
للربامج التي تشرتط مادة الفنون التشكيلية أو الرياضة املدرسية قد يتطلب استحقاق املقاعد الدراسية اختبارات إضافية 

تضعها تلك املؤسسة وعىل ضوء نتيجة تلك االختبارات يتم تقرير اإلستحقاق لهذه املقاعد.

ننصحك أن تتجنب يف ظل هذا النظام اإلعتامد عىل مجرد التخمني يف اختيار برامجك بناًء عىل توقعاتك يف نتائج . 15
اإلمتحانات، بل إن أهم ما ينبغي عليك القيام به قبل كل يشء هو اختيار برامجك الدراسية بناًء عىل رغباتك الحقيقية. 
ألن هناك خطأً شائعاً لدى كثري من الطلبة حيث يقوم بعضهم بتحديد أفضلياته بناًء عىل توقعاته يف نتائج اإلمتحانات 
، عىل سبيل املثال: ” قد يكون هناك طلبة يتمنون دراسة الطب ولكن عدم ثقتهم يف أن يكونوا أعىل املتقدمني لربنامج 
الطب قد يدفعهم مثًال إىل وضع الطب كرغبة خامسة والعلوم كرغبة أوىل، فإذا تبني يف هذه الحالة أن نتائجهم كانت 
أفضــل مــن اآلخرين لاللتحاق بالطب فإنه عندئذ يكون قد فات األوان لتدارك األمر ألنه يكون قد عرض عليهم من قبل 

العلوم وبالتايل ال ميكن منحهم رغبة أدىن بعد ذلك ”.
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خطوات عليك اتباعها قبل بدء التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين

شكل ( 3)

 يفضل أن يقوم الطلبة الراغبني يف التنافس عىل برامج البعثات الخارجية إىل كل من أسرتاليا أو نيوزلندا 
أو بولندا أو مالطا أو هولندا  بإجراء اختبار اللغة األكادميي (IELTS)، أما أولئك الراغبني يف التنافس عىل 
برامج البعثات الخارجية إىل اململكة املتحدة فعليهم القيام باختبار اللغة (IELTS for UKVI) قبل شهر 

أغسطس 2018 بغض النظر عن املعدل الذي سيحصلون عليه.

001.indd   16001.indd   16 3/11/18   12:45 PM3/11/18   12:45 PM



1717

10 خطوات عليك إتباعها يف نظام القبول اإللكرتوين يف مرحلة التسجيل

شكل ( 4)
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- الخدمات املقدمة بواسطة التطبيق:

يقدم تطبيق الهواتف الذكية الخاص مبركز القبول املوحد خدمات التسجيل والقبول للطلبة العامنيني الحاصلني عىل دبلوم التعليم 
العام وما يعادله من داخل وخارج السلطنة الراغبني يف التقدم لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل الحكومية والبعثات واملنح 

الداخلية والخارجية وإمتام جميع اإلجراءات الالزمة مثل:

التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين والحصول عىل إسم املستخدم والرقم الرسي واستعادته يف حال فقدانه.. 1

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

إضافة درجات املواد الدراسية وتحميل الوثائق املطلوبة (بالنسبة للطلبة حاميل . 3
الشهادات الدولية واألجنبية)

البحث عن الربامج الدراسية التي يستويف الطالب لرشوط االلتحاق بها.. 4

تقديم طلب االلتحاق  واالختيار من برامج مؤسســات التعليم العايل الحكومية . 5
والبعثات واملنح الداخلية ملؤسســات التعليم العايل الخاصة داخل السلطنة 

والبعثات واملنح خارج السلطنة.

حذف وإضافة الربامج الدراسية خالل مراحل فتح النظام املختلفة.. 6

مشاهدة عروض الربامج الدراسية بعد ظهور نتائج الفرز.. 7

قبول ورفض عروض الربامج الدراسية.. 8

معرفة التواريخ املهمة لفرتات القبول والتسجيل.. 9

الوصول إىل املوقع اإللكرتوين وحسابات التواصل اإلجتامعي الخاصة باملركز.. 10

- الفئات املستفيدة من التطبيق:

الطلبة العامنيني الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام وما يعادله من داخل وخارج السلطنة الراغبني يف التقدم لاللتحاق مبؤسسات 
التعليم العايل الحكومية، والبعثات واملنح الداخلية والخارجية.

تطبيق (التحق) للهواتف الذكية
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القامئة الرئيسية:

شبكات التواصل اإلجتامعي للمركز.. 1
إتصل بنا.. 2
خدمات املركز. 3
األخبار (أخبار، إعالنات،إشعارات). 4
عن املركز، تطبيق الهواتف الذكية، هدف التطبيق.. 5

 خدمات املركز:

أ)  التسجيل يف نظام القبول املوحد، والدخول إىل 
صفحة التسجيل.

صفحة التسجيل/ الدخول

اضغط عىل زر (سجل هنا)، للتسجيل يف نظام . 1
القبول املوحد، والحصول عىل الرقم الرسي.

إذا كنت مسجل مسبقاً، ميكنك الولوج إىل . 2
النظام بإستخدام رقم املستخدم والرقم 

الرسي.
زر الرجوع.. 3

صفحة التسجيل

اخرت مكان الدراسة.. 1
اخرت نوع الشهادة، ومن ثم عليك . 2

استكامل باقي البيانات الشخصية
الرجوع للصفحة السابقة.. 3

1
1

2

2

3

345

أ

1

2

3
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لوحة التحكم

التأكد وإدخال البيانات الشخصية.. 1
مشاهدة درجات املواد الدراسية.. 2

إدخال الربامج الدراسية.. 3
مشاهدة العرض.. 4

الرجوع للقامئة الرئيسية.. 5
* بالنسبة للطلبة الدارسني خارج السلطنة
فعليهم الدخول يف الصفحة املخصصة لهم

اختيار الربامج الدراسية

ميكنك التعرف عىل الربامج الدراسية بإحدى • 
الطرق التالية:

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

نوع التخصص.. 2

الربامج املستوفاة

ميكن اختيار الربنامج املفضل لديك . 1
بالضغط عىل (*).

ميكنك ترتيب قامئة الربامج بالضغط . 2
عىل صفحة إعادة ترتيب الربامج.

إعادة ترتيب الربامج

ميكنك تغيري ترتيب الربامج الدراسية عن طريق:• 
تصاعدياً أو تنازلياً بإستخدام (   ) أو (   ).. 1

جدول أرقام الربامج الدراسية.. 2
إعادة ترتيب الربامج بالضغط عىل الربامج . 3

وتحريكها لألعىل واألسفل.
بعد اإلنتهاء من ترتيب الربامج الدراسية عليك . 4

الضغط عىل (إرسال).
تقرير الربامج التي تم اختيارها.. 5

1

1

2

2

3

3

4

4
55

5

2
1

1

2
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كيف ترتب اختياراتك من الربامج املطروحة من ِقبل مؤسســات التعليم العايل الحكومية والبعثات واملنح الداخلية • 
والخارجية؟

يجب أن ترتب الربامج الدراسية التي ترغب يف دراستها حسب األفضلية، حيث صمم نظام القبول اإللكرتوين إلعطائك أفضل 
االختيارات املستحق لها من قامئة اختياراتك.  

مثال: خالد يتمنى أن يصبح مهندساً معامرياً يف املستقبل، ولذلك يركز خالد عند ترتيبه للربامج الدراسية يف النظام عىل التقدم 
للربامج الهندسية مبختلف مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة والتي تقدم هذا التخصص، باإلضافة إىل التقدم إىل البعثات 

واملنح الخارجية لتخصصات الهندسة.

نورد الجدول التايل الذي يحتوي عىل أول عرشة اختيارات من االختيارات التي سجلها خالد مرتبة حسب األفضلية.

الربامج الدراسية التى اختارها خالد واملقاعد املستحقة له (البيانات ورموز الربامج الواردة يف الجدول افرتاضية، وهي للتوضيح 
فقط):          

   الجدول ( 1)

وضع خالد 

يف كل برنامج

املعدل التنافيس لعالمات 

خالد يف مواده الدراسية 

حسب رشوط الربنامج

أدىن معدل تنافيس تم 

قبوله يف الربنامج

عدد املقاعد 

املحددة يف كل 

برنامج

نوع الربنامج التخصص رمز الربنامج اإلختيار

غري مقبول** 96.3 *97.6 50 بعثة خارجية (دولة 1) هندسة  LA020 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* أدىن معدل تنافيس تم قبوله يف الربنامج للطالب الذي ترتيبه ( 50 ) يف قامئة الطلبة املؤهلني لهذا الربنامج.

**غري مقبول: مبعنى أن معدل خالد التنافيس(96.3 ) أقل من املعدل التنافيس آلخر طالب تم قبوله يف الربنامج(97.6 )، وخالد 
اآلن يف قامئة اإلنتظار لهذا الربنامج فقط.

 (TF125)و (50) مقعداً للربنامج الخامس (YG004) من خالل الجدول أعاله يتضح أن هناك ( 100 ) مقعداً متوفراً للربنامج الثاين-
وهكذا.

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

الجواب: مبا أن الربنامج (YG004) يسبق بقية الربامج املؤهل لها يف قامئة األفضليات الخاصة به،  فستعرض عليه رغبته الثانية 
املتمثلة يف هذا الربنامج (YG004) وليس أية رغبة من رغباته األدىن ويحذف اسمه تلقائياً من رغباته التي تيل رغبته الثانية. 

الرغبة التي 

قبل بها 

خالد

تم استبعاد

خالد 

من هذه 

الرغبات 

نظرا لحصوله 

عىل الرغبة 

األفضل

ترتيب االختيارات حسب األفضلية للربامج الدراسية
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ويف تلك املرحلة ال يتوقع أن يأيت خالد ليطلب مقعداً دراســياً من الرغبات األدىن، الربنامج (TF125) مثالً. ومبا أن املعدل الذي 
حققه خالد ال يضعه يف الرتتيب املناسب الذي يلبي رغبته األوىل فإن النظام يف هذه الحالة يتجاهل هذه الرغبة ويبقى خالد يف 
قامئة االنتظار للربنامج (LA020) الذي يعترب الرغبة األعىل له ، بحيث إذا توفر شاغر فيام بعد يف هذا الربنامج بسبب عدم قبول 
طالب آخر للربنامج (LA020) املعروض عليه ، وتبني أن اسم خالد يتصدر قامئة االنتظار لهذا الربنامج -والذي ميثل رغبته األوىل- 

فستعرض عليه رغبته األوىل يف الفرز الثاين.  

الجدول ( 2)

ترتيب خالد 

يف قامئة 

اإلنتظار

املعدل التنافيس لعالمات 

خالد يف مواده الدراسية 

حسب رشوط الربنامج

أدىن معدل 

تنافيس تم قبوله 

يف الربنامج

عدد املقاعد 

املحددة يف كل 

برنامج

نوع الربنامج التخصص
رمز 

الربنامج
اإلختيار  

5 96.3 *97.6 50
بعثة خارجية 

(دولة 1)
هندسة  LA020 1

أي يف حالة إنسحاب (5) طلبة من هذا الربنامج  (LA020) فسيكون خالد ضمن الطلبة الذين يتم قبولهم يف مرحلة الفرز الثانية، 
وإذا إفرتضنا أنه سبق لخالد قبول الربنامج (YG004)   فإن الخيار اآلن مرتوك له يف أن يتمسك بالرغبة الثانية أو أن يتخىل عنها 

بقبوله لعرض الرغبة األوىل، وبالتايل فإنه ُيخيل مكاناً لشخص آخر عىل قامئة االنتظار يف الربنامج (YG004) إذا تخىل عنه.

مثــال توضيحــي: نــورد الجدولــني (3) و(4) اللذيــن يوضحــان آليــة عمــل نظــام القبــول املوحــد للمقارنــة بــني املتقدمــني 
للربامــج الدراســية،حيث يحتــوي الجــدول (3) عــىل أول خمــس اختيــارات مــن االختيــارات التــي تــم تســجيلها مــن قبــل 
الطلبــة (نــارص، فاطمــة، أحمــد، عليــاء) ويتضــح مــن خاللــه التبايــن يف ترتيــب االختيــارات لنفــس الربنامــج، إذ يرغــب 
نــارص يف أن يكــون الربنامــج (LA001) متصــدر لقامئــة إختياراتــه ألنــه يحلــم باإللتحــاق بــه وميثــل أفضــل الرغبــات لديــه، 
بينــام رغبــت فاطمــة يف أن يكــون نفــس هــذا الربنامــج رغبتهــا الثالثــة وذلــك ألنهــا ترغــب يف برنامــج (ML067) أكــرث 
ويف حالــة عــدم قبولهــا فيــه فإنهــا ترغــب يف برنامــج (YG004)، ويف حالــة عــدم قبولهــا أيضــاً يف إختيارهــا الثــاين فإنهــا 

ترغــب يف الربنامــج (LA001) وهكــذا بالنســبة ألحمــد وعليــاء مرتبــة حســب األفضليــة لــدى كل منهــم.
(البيانات ورموز الربامج الواردة يف الجدول افرتاضية، وهي للتوضيح فقط):

الجدول ( 3)

خالد 

يف قامئة 

اإلنتظار 

لهذه الرغبة

ترتيب اإلستحقاق للمقاعد الدراسية ( طريقة القبول أو تخصيص املقاعد الدراسية)
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أما الجدول (4) يوضح مبثال طريقة عمل نظام القبول اإللكرتوين يف ترتيب املتقدمني ” قامئة اإلستحقاق“، حسب أعىل معدل 
تنافيس يف كل برنامج، كام يوضح اعداد املقاعد املتوفرة يف كل برنامج.

 (الجدول 4)

LA001  ترتيب الطلبة يف برنامجML067 ترتيب الطلبة يف برنامجYG004 ترتيب الطلبة يف برنامج

عدد املقاعد املتوفرة (4)عدد املقاعد املتوفرة (1)عدد املقاعد املتوفرة (2)
املعدل اسم الطالب

التنافيس 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

املعدل اسم الطالب

التنافيس 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

املعدل اسم الطالب

التنافيس 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

992فاطمة*884نارص*902أحمد*

985أحمد*871فاطمة851نارص*

972نارص*854أحمد803فاطمة

903علياء*832علياء784علياء

TF125  ترتيب الطلبة يف برنامجRC105 ترتيب الطلبة يف برنامج

عدد املقاعد املتوفرة (1)عدد املقاعد املتوفرة (5)
املعدل اسم الطالب

التنافيس 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

املعدل اسم الطالب

التنافيس 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

955فاطمة*925علياء*

921أحمد824فاطمة*

903نارص813أحمد*

871علياء805نارص*

الطلبة الذين من املمكن أن يقبلوا يف الربنامج حسب عدد املقاعد.

مبا أن النظام يعطي الطالب أفضل اختيار فإن عملية الفرز؛ بعد أن متت عملية ترتيب جميع املتقدمني يف قامئة ترتيب 
اإلستحقاق ستكون كالتايل:

فرز برنامج: LA001 – املقاعد املتوفرة (2)

املقعد (األول):

- أحمد سيحصل عىل املقعد االول يف هذا الربنامج ألنه الطالب الحاصل عىل املعدل التنافيس األعىل من بني الطلبة املتقدمني يف هذا 
الربنامج. ومبا أن هذا الربنامج هو اختياره الثاين فإنه ”سيبقى يف قامئة اإلنتظار يف برنامج RC105 النه اختياره األول“ وسيلغى من ترتيب 

قامئة اإلستحقاق ” قامئة اإلنتظار“  يف الربامج التي تيل اختياره الثاين وهي: YG004 ، ML067، TF125 . (الجدول 3).

املقعد (الثاين):

- نارص سيحصل عىل املقعد الثاين يف هذا الربنامج ألنه الطالب الذي ييل أحمد يف املعدل التنافيس لهذا الربنامج. ومبا أن نارص حصل 
 TF125, ML067, :عىل اختياره األول فإنه سيلغى من ترتيب قامئة اإلستحقاق (الجدول 4) يف الربامج التي تيل اختياره األول وهي
RC105, YG004 أي أن نارص لن يكون يف قامئة اإلنتظار يف أي برنامج آخر يف الفروزات األخرى ألنه حصل عىل اختياره األول واألفضل.
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فرز برنامج: ML067 – املقاعد املتوفرة (1)

املقعد (األول):

- نظرا لتوفر مقعد واحد يف برنامج (ML067) وقد تم الغاء الطالب نارص من قامئة اإلستحقاق لهذا الربنامج بعد أن حصل عىل 
اختياره األول (LA001) فإن هذا املقعد سوف يعطى للطالب الذي يليه يف قامئة اإلستحقاق.

- إذا ستحصل فاطمة عىل املقعد األول يف هذا الربنامج. ومبا أن فاطمة حصلت عىل اختيارها األول فإنها ستلغى من ترتيب 
قامئة اإلستحقاق يف الربامج التي تيل اختيارها األول (الجدول 4)  وهي: RC105, TF125, LA001, YG004 أي أن فاطمة لن 

تكون يف قامئة اإلنتظار يف أي برنامج آخر يف الفروزات األخرى النها حصلت عىل اختيارها األول واألفضل.

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

- نظرا لتوفر أربع مقاعد يف برنامج (YG004) ، وتوفر خمسة مقاعد يف برنامج (TF125) ، تم الغاء الطلبة (نارص، فاطمة، 
أحمد) من قامئة هذين الربنامجني لحصولهم عىل برامج أعىل وأفضل حسب اختيارهم، وستعطى علياء اختيارها الثالث 
(YG004) ،ولعدم وجود أي طالب يف ترتيب قامئة اإلستحقاق للربنامج(TF125)  فإن هذه املقاعد ستبقى شاغرة وسوف يتم 

اإلعالن عنها للطلبة يف الفرز الذي يليه كشواغر ليقوم -من يرغب من الطلبة- بالتسجيل يف هذا الربنامج.

فرز برنامج: RC105– املقاعد املتوفرة (1)

املقعد (األول):

- نظرا لتوفر مقعد واحد يف برنامج (RC105) وقد تم إلغاء الطالبة فاطمة من قامئة اإلستحقاق لهذا الربنامج بعد أن حصلت 
عىل اختيارها األول فإن هذا املقعد سوف يعطى للطالب الذي يليه يف قامئة اإلستحقاق لهذا الربنامج.

- ومبا أن أحمد اليزال يف اإلنتظار لهذا الربنامج  ومبا أن هذا الربنامج هو اختياره األول واألفضل فان النظام سيســتبدل املقعد 
الذي حصل عليه يف برنامج LA001 بهذا الربنامج RC105 يف الفرز الثاين ولن يكون أحمد يف قامئة اإلنتظار يف أي برنامج آخر يف 

.(LA001 :انظر فرز برنامج) الفروزات األخرى ألنه حصل عىل اختياره األول واألفضل

- ويف حالة قيام أحمد بقبول العرض الجديد RC105،  فإنه بذلك ينسحب من الربنامج LA001، ويخيل مكانه للطالب 
املتصدر لقامئة اإلنتظار الخاصة بهذا الربنامج.

- تبقى علياء يف قامئة اإلنتظار يف الربنامجني  ML067، RC105 وهام اختياراتها األول والثاين عىل الرتتيب.

حسم التعادل: املعيار الذي تحدده مؤسسة التعليم العايل للمفاضلة يف عملية قبول الطلبة  يف حالة حصولهم عىل معدالت 
تنافسية متساوية.

مثال: آخر خمسة طلبة يف برنامج الهندسة يتنافسون عىل آخر مقعد درايس متوفر  وهم متساوون يف املعدل التنافيس، وحسم 
التعادل يف هذا الربنامج هو الدرجة األعىل يف مادة الرياضيات البحتة، تليها أعىل درجة يف مادة اللغة اإلنجليزية، وعليه يتم قبول 
الطالب الحاصل عىل أعىل درجة يف مادة الرياضيات البحتة ، ويف حالة تساوي أعىل إثنني من الخمسة يف نتائج مادة الرياضيات 

البحتة، يتم النظر لنتيجة مادة اللغة اإلنجليزية.
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بعــد إنتهــاء مرحلــة التســجيل، ســيقوم املركــز يف بدايــة شــهر يوليــو باإلعــالن عــن نتائــج الفــرز التجريبــي وذلــك بنــاًء 
عــىل الربامــج الدراســية التــي اختارهــا الطلبــة ونتائجهــم يف امتحانــات الفصــل الــدرايس األول.  ويهــدف هــذا اإلجــراء 
إىل تعريــف الطالــب بالربنامــج الــدرايس الــذي ميكــن أن يقبــل بــه بنــاء عــىل ترتيبــه مــن االختيــارات مــام سيســاهم يف 
زيــادة وعــي الطلبــة حــول أهميــة الحــرص عــىل ترتيــب الربامــج الدراســية يف النظــام اإللكــرتوين ترتيبــاً واعيــاً ومبشــاركة 

ويل األمــر، ألن النظــام مصمــم عــىل إعطــاء الطالــب أفضــل برنامــج درايس يســتحقه حســب ترتيبــه مــن االختيــارات. 
ــة،  ــي بوقــت مبكــر عــن النتيجــة النهائي ــول يف الفــرز التجريب ــب وويل أمــره لنتيجــة القب ــة الطال ــع أن معرف ــذا يتوق ل
ســتحد مــن حــاالت الطلبــة الذيــن يســيؤون ترتيــب اختياراتهــم مــن الربامــج الدراســية، ويتقدمــون إىل املركــز بعــد ذلــك 

بطلــب إعــادة ترتيــب االختيــارات، والــذي يتعــذر معالجتــه بســبب غلــق النظــام.
علــامً بــأن نتيجــة القبــول يف الفــرز التجريبــي ال تعنــي بالــرضورة هــي النتيجــة النهائيــة للطالــب، ولكــن يعتمــد ذلــك 

عــىل عــدة عوامــل عــىل ســبيل املثــال:
- إحراز الطالب لنتيجة مساوية أو أفضل يف امتحانات الفصل الدرايس الثاين.

- االحتفاظ بنفس ترتيب الربامج الدراسية املدخلة يف مرحلة التسجيل.
- درجات الطالب مقارنة باملتقدمني اآلخرين لنفس الربامج الدراسية.

علامً بأنه ستتوفر للطالب فرصة أخرى لتغيري الربامج التي اختارها وذلك بعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام.
نصيحة: • 

ــايئ  ــرز النه ــك الفرصــة يف الف ــاح ل ــن تت ــه ل ــي أن ــي، ال يعن ــرز التجريب ــة األوىل يف الف ــك عــىل الرغب - عــدم حصول
للتنافــس عليهــا، لــذا تجنــب حــذف الرغبــات األعــىل يف املرحلــة القادمــة إذا كنــت واثقــاً مــن إنهــا متثــل األفضليــة 

بالنســبة لــك.
- استثمر نتائج الفرز التجريبي يف مراجعة اختيارك حسب رغباتك ونتائجك يف دبلوم التعليم العام.

ــي اختارهــا يف •  ــري الربامــج الت ــب فرصــة أخــرى لتغي ــة ســتتوفر للطال ــج النهائي ــو وبعــد اســتالم النتائ يف شــهر يولي
مرحلــة التســجيل والتــي كانــت مــن (1/ إبريــل- 1/يونيــو/2018)، وســيكون هــذا هــو الرتتيــب النهــايئ الختياراتــه 

(طلــب االلتحــاق النهــايئ).
 عــىل الطلبــة الذيــن يجلســون إلمتحانــات الــدور الثــاين، والطلبــة الذيــن تصــدر نتائجهــم متأخــرة القيــام بتغيــري • 

رغباتهــم مــن الربامــج – إذا رغبــوا يف ذلــك- يف هــذه الفــرتة (شــهر يوليــو) ألنــه لــن تكــون لهــم فرصــة لتغيريهــا 
بعــد ظهــور نتائجهــم النهائيــة.

عــىل الطلبــة اإلطــالع بدقــة عــىل جميــع تفاصيــل التعديــالت واملســتجدات يف الربامــج الدراســية يف املوقــع اإللكــرتوين • 
ــز إن وجدت. للمرك

يف حالــة فقدانــك الرقــم الرسي،إرســل رســالة نصيــة (SMS) مــن هاتفــك النقــال إىل الرقــم (90190) بكتابــة الحــرف • 
(R) وبجــواره الرقــم املــدين وســوف تســتلم بعــد ذلــك رســالة نصيــة مــن املركــز تــزودك بالرقــم الــرسي.

ثانياً: عرض نتائج الفرز التجريبي

ثالثاً: مرحلة تعديل الرغبات
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يجــب عــىل الطالــب التحقــق مــن صحــة البيانــات األساســية وكذلــك املــواد الدراســية ونتائجهــا يف نظــام القبــول • 
ــه إىل النظــام مســتخدماً رقــم املســتخدم، والرقــم الــرسي.  اإللكــرتوين مبجــرد دخول

يســتطيع الطالــب التعــرف عــىل الربامــج الدراســية التــي ميكنــه التقــدم إليهــا مــن خــالل وصلــة مشــاهدة الربامــج • 
املســتويف لرشوطهــا يف نظــام القبــول اإللكــرتوين.

يف حالــة ظهــور برنامــج باللــون األحمــر ومل تقــم بحذفــه مــن قامئــة إختياراتــك، فلــن يتمكــن النظــام يف هــذه الحالــة • 
مــن حفــظ التعديــل الــذي قمــت بــه.

ســوف يعــرض عليــك مقعــد يف الربنامــج الــدرايس الــذي ميثــل أعــىل أفضليــة تكــون مســتحقاً لهــا ضمــن اختياراتــك، • 
لهــذا الســبب رتــب اختياراتــك حســب األفضليــة مــن الربامــج الدراســية التــي ترغــب فيهــا بدقــة.

ــج •  ــن الربام ــك م ــم اســتبعاد اختيارات ــك يت ــج املدرجــة ضمــن أفضليات ــد يف أحــد الربام ــك مقع ــا يعــرض علي عندم
ــًة بقامئــة الربامــج املختــارة مــن ِقبلــك مــن حيــث أفضلياتــك (ســواء تــم قبــول العــرض أو مل  الدراســية األدىن مرتب

يتــم).
الطلبــة الحاصلــون عــىل الشــهادات املعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة إذا مل يقومــوا بتحميــل • 

ــك -يف  ــب ذل ــم - إذا تطل ــة والتعلي ــن وزارة الرتبي ــة م ــة وشــهادة املعادل ــة املدني ــات والبطاق ــن كشــف العالم نســخة م
ــاً. الوقــت املحــدد لذلــك، فلــن يحــق لهــم التنافــس عــىل املقاعــد املعروضــة ويعتــرب تســجيلهم الغي

بعد استالم الرتتيب النهايئ لالختيارات، سيتم ترشيح الطلبة املتقدمني إىل الربامج الدراسية التي تتطلب إجراء إختبارات القبول أو  •
املقابالت الشخصية أو الفحوصات الطبية، وسيتم تحديد مواعيد إجراء االختبارات بعد ذلك عىل املوقع اإللكرتوين ملركز القبول 

املوحد.

يتاح للطالب املجال الختيار عدد غري محدد من الربامج الدراسية التي يستويف لرشوط القبول 
بها،  عىل أن ال يقل عدد اختياراته عن (12) برنامجاً دراســياً. أما بالنسبة الذين ال يستوفون 

الحد األدىن (12) برنامجاً دراسياً، فيمكنهم التقدم ألقل من ذلك.
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الربامج التي تتطلب مقابالت شخصية واختبارات قبول

10خطوات عليك إتباعها يف مرحلة تعديل الرغبات

شكل (5)

استدعاؤك إلجراء إمتحان أو مقابلة يف برنامج درايس ما، ال يعني قبولك يف ذلك الربنامج أو حصولك عليه، لذا فإن  قبولك يف  •
الربنامج يعتمد عىل ما ييل:

نتيجة املقابلة أو االختبار.. 1
عدد املقاعد املتوفرة. . 2
معدلك التنافيس مقارنة بالناجحني اآلخرين.. 3
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بعــد إنتهــاء جميــع املؤسســات مــن إجــراء إختبــارات القبــول واملقابــالت الشــخصية والفحوصــات الطبيــة للربامــج • 
التــي تتطلــب ذلــك، ســيقوم املركــز بفــرز جميــع الربامــج التــي قمــت بإختيارهــا.

يتــم عــرض املقعــد الــدرايس عليــك حســب ترتيبــك يف قامئــة اإلســتحقاق (أي أن كل متقــدم مــن املتقدمني املســتحقني • 
ســوف يحصــل عــىل عــرض واحــد مبقعــد درايس واحــد، وهــذا املقعــد ســيكون بنــاء عــىل أعــىل رغبــة يكــون الطالــب 
مســتحقاً لهــا إعتــامداً عــىل نتائــج اإلمتحانــات ورشوط املؤسســة املتقــدم إليهــا كل طالــب)، واملقاعــد املتوفــرة بــكل 

برنامج.
ــة يف •  ــال- رســالة نصي ــه النق ــم هاتف ــول املوحــد برق ــز القب ــا- يحتفــظ مرك ــول يف برنامــج م ــب مقب يتلقــى كل طال

اليــوم الــذي تعلــن فيــه النتائــج يوضــح لــه فيهــا اســم املســتخدم (الرقــم املــدين) ورمــز الربنامــج املقبــول فيــه. علــامً 
بــأن خدمــة الرســائل النصيــة القصــرية خدمــة مســاعدة، وال يتحمــل املركــز مســؤولية عــدم اســتالم الطالــب لهــذه 
ــق الخــاص باملركــز و مشــاهدة  ــول املوحــد أو التطبي ــوج إىل املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القب ــه الول ــذا علي الرســالة. ل

العــرض يف نظــام القبــول اإللكــرتوين.
ســيتم إعطــاؤك فــرتة محــددة لقبولــك العــرض للربنامــج (التخصــص) املقــدم لــك وعليــك الــرد بالقبــول أو الرفــض • 

ــول  ــة حل ــك، ويف حال ــددة لذل ــرتة املح ــاء الف ــل انته ــا قب ــول به ــة املقب ــجيل يف املؤسس ــراءات التس ــتكامل إج واس
ــوم محــدد  الســاعة 2:00 بعــد الظهــر بتوقيــت الســلطنة مــن آخــر ي
لذلــك ومل يســتلم املركــز ردك، فســوف تفقــد حقــك يف الحصــول عــىل 
املقعــد الــدرايس ويُعطــى لطالــب آخــر يكــون مســتحقاً لــه ، وال يحــق 

لــك املطالبــة بــه بعــد ذلــك.
يف حالــة عــدم تأكيــدك لقبــول الربنامــج (التخصــص) املعــروض عليك يف • 

الفــرتة املحــددة، سيســحب منــك تلقائيــاً وســيتم عرضــه عــىل متقــدم 
آخــر متصــدراً لقامئــة اإلنتظــار لنفــس الربنامــج.

تأكــد مــن املواعيــد املحــددة إلســتكامل إجــراءات التســجيل وتقديــم • 
ــث أن  ــا. حي ــت به ــي قُبل ــة الت ــة التعليمي ــة باملؤسس األوراق الثبوتي
تأخــرك عــن املوعــد املحــدد ســيحرمك مــن املقعــد الــدرايس وســيعاد 

عرضــه عــىل طالــب آخــر مســتحق لــه.
عنــد إســتكاملك كافــة إجــراءات القبــول باملؤسســة املقبــول بهــا، ســتصلك رســالة قصــرية تفيــد ذلــك ، وعليــك عــدم • 

مغــادرة املؤسســة إال بعــد إســتالم تلــك الرســالة، أو الرجــوع إىل نظــام القبــول للتأكــد مــن حالتــك.
ــم املؤسســة بإســتكامل إجــراءات •  ــك ومل تق ــرتة املحــددة لذل ــه للمؤسســة يف الف ــب بتســليم أوراق ــام الطال إذا ق

تســجيله إلكرتونيــاً متســببة يف إســقاط حقــه يف املقعــد املعــروض عليــه، تتحمــل املؤسســة يف هــذه الحالــة تكاليــف 
دراســة الطالــب حســب مميــزات املنحــة أو البعثــة الدراســية.

و ويف
 

رابعاً: مرحلة ظهور النتائج (الفرز األول)
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وميكــن للطالــب أن يتعــرف عــىل وضعــه يف نظــام القبــول اإللكــرتوين مــن خــالل الولــوج إىل وصلــة ”تقريــر فــرز • 
برامــج الطالــب“ ، كــام هــو موضــح يف (شــكل ”6“) 

قامئــة اإلنتظــار للربنامــج: قامئــة بالطلبــة املتقدمــني لربنامــج مؤهلــني لــه ومل يقبلــوا فيــه بســبب شــغل العــدد املحــدد لــه 
مــن املقاعــد،  ويف حــال شــغور مقاعــد الحقــاً ألي ســبب كان، يتــم شــغلها مــن هــذه القامئــة حســب األعــىل يف املعــدل 

لتنافيس. ا

شكل (6) تقرير فرز برامج الطالب
نوع اإلختيار الذي تقدمت إليه .  .1  

رقم ترتيب الربنامج يف قامئة إختياراتك.  .2  
رقم الفرز (1 أو 2).  .3  

رمز الربنامج الذي قمت بإختياره.  .4  
إسم الربنامج الدرايس .  .5  

إسم مؤسســة التعليم العايل التي ُيَدرس بها الربنامج   .6  
الدرايس.

نوع الربنامج.  .7  
مؤهل (مستويف لرشوط التقدم للربنامج أم ال).  .8  

معدلك التنافيس يف ذلك الربنامج.  .9  
املعدل التنافيس آلخر طالب تم قبوله لكل برنامج.  .10  

رقمك يف قامئة اإلنتظار (إن وجد).  .11  
                                                                                           

(4) خطوات عليك إتباعها عند ظهور نتائج القبول

شكل (7)
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إذا رغبت يف قبول العرض فعليك إتباع إحدى الطريقتني اآلتيتني:
الدخــول إىل املوقــع اإللكــرتوين للمركــز www.heac.gov.om ثــم إىل نظــام القبــول اإللكــرتوين لتأكيــد قبولــك للعرض، . 1

كــام ميكــن اعتــامد العــرض مــن خــالل التطبيــق الخــاص باملركــز للهواتــف الذكيــة (التحــق).
إرســل رســالة نصيــة (SMS) مــن هاتفــك النقــال إىل الرقــم (90190) بكتابــة الحــرف (A) وبجــواره رقمــك الــرسي . 2

مبركــز القبــول املوحــد. وســوف تســتلم بعــد ذلــك رســالة نصيــة أخــرى تؤكــد تَلّقــي القبــول الــذي أرســلته بشــكل 
صحيــح وتنــص عــىل: ” لقــد قمــت بإعتــامد العــرض بنجــاح“. وإذا مل تتلــق رســالة لتأكيــد العــرض مــن املركــز خــالل 

نصــف ســاعة فعليــك الدخــول إىل نظــام القبــول اإللكــرتوين والتأكــد مــن قبــول العــرض.
مالحظات: • 
ال يعــد الســفر ســبباً يف عــدم القيــام بــأي إجــراء يف الوقــت املحــدد لــه، واملركــز غــري مســؤول يف حالــة فقــدك ألي . 1

عــرض درايس  بســبب الســفر.   
إذا كنــت مــن طلبــة الضــامن اإلجتامعــي وحصلــت عــىل بعثــة داخليــة، يجــب عليــك وضــع رقــم الحســاب البنــيك . 2

الخــاص بــك يف وصلــة (مشــاهدة وقبــول العــرض) يف نظــام القبــول اإللكــرتوين.

ــة إلســتكامل إجــراءات  ــد مراجعــة املؤسســة التعليمي ــا عن ــي يفضــل اصطحابه ــق  واملســتندات الت ومــن ضمــن الوثائ
التســجيل هــي: 

شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله .. 1
 نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.. 2
صور شخصية حديثة.. 3
الطلبــة الذيــن ســيقبلون يف بعثــات الدخــل املحــدود عليهــم تقديــم شــهادة للمؤسســات املقبولــني بهــا تثبــت أنهــم . 4

مــن ذوي الدخــل املحــدود.
 باإلضافة إىل أية أوراق ثبوتية أخرى قد تطلبها املؤسسة.

ــب  ــا الطال ــول به ــة ” ذوي الدخــل املحــدود ” للمؤسســة املقب ــب اإلجتامعي ــة الطال ــد حال ــي تؤك ــق الت تســلم الوثائ
ــول املوحــد. وليــس ملركــز القب

إعتامد العرض وإستكامل إجراءات التسجيل 

وثائق ومستندات

مالحظة: املركز غري معني بإستالم أي وثيقة كتابية من الطالب تطلبها مؤسسات التعليم العايل مثل الوثائق املذكورة 
أعاله.
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مكان / وسيلة إستكامل إجراءات التسجيلاملؤسسة التعليميةم

وصلة (خدمات الطالب) يف املوقع اإللكرتوين لوزراة التعليم العايلالبعثات واملنح الخارجية1.
www.mohe.gov.om 

.2
البعثات الداخلية

(BS برامج) 
التوجه إىل املؤسسة املقبول بها الطالب لتسليم املستندات املطلوبة.. 1

ومن ثم الدخول عىل وصلة (خدمات الطالب) يف املوقع اإللكرتوين . 2
لوزراة التعليم العايل www.mohe.gov.om، والتسجيل بنظام الوزارة.

.3(SP, SF) يتوجه الطالب إىل املؤسسة التي يرغب بالدراسة بها وفق التخصص . 1البعثات الداخلية
واملؤهل الدرايس املقبول به لتسليم املستندات املطلوبة.

ومن ثم الدخول عىل وصلة (خدمات الطالب) يف املوقع اإللكرتوين . 2
لوزراة التعليم العايل www.mohe.gov.om، والتسجيل بنظام الوزارة. .4(PDO) املنح الداخلية

املحطة اإللكرتونية ( ميالد) يف املوقع اإللكرتوين لجامعة السلطان قابوسجامعة السلطان قابوس 5.
www.squ.edu.om 

مبنى الكلية العسكرية التقنية مبرتفعات املطارالكلية العسكرية التقنية 6.

مبنى كلية العلوم الرشعية يف الخويركلية العلوم الرشعية 7.

كليات العلوم التطبيقية8.
وكلية الرتبية بالرستاق

من خالل صفحة الكرتونية تابعه لكليات العلوم التطبيقية عرب الرابط
http://newstd.cas.edu.om 

التوجه إىل أقرب كلية تقنية ملقر سكن الطالبالكليات التقنية 9.

الكليات املهنية والكلية املهنية 10.
التوجه إىل أقرب كلية مهنية ملقر سكن الطالبللعلوم البحرية

معاهد العلوم الصحية 11.
التوجه إىل أقرب معهد ملقر سكن الطالبوالتمريض  

مبنى السنة التأسيسية يف مجمع املعاهد بالوطيةالطلبة من محافظة مسقط
معهد صحار للتمريضالطلبة من محافظة شامل الباطنة
معهد الرستاق للتمريضالطلبة من محافظة جنوب الباطنة
معهد إبراء للتمريضالطلبة من محافظة شامل الرشقية
معهد صور للتمريضالطلبة من محافظة جنوب الرشقية

معهد الداخلية للتمريضالطلبة من محافظة الداخلية
معهد صاللة للتمريضالطلبة من محافظة ظفار

معهد الظاهرة للتمريضالطلبة من محافظة الظاهرة

أماكن ووسائل إستكامل إجراءات التسجيل مبؤسسات التعليم العايل
 الحكومية والبعثات واملنح
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عزيزي الطالب : انتبه لألمور التالية:
ــج •  ــن الربام ــك م ــم اســتبعاد اختيارات ــك يت ــج املدرجــة ضمــن أفضليات ــد يف أحــد الربام ــك مقع ــا يعــرض علي عندم

ــك: ــايل يوضــح ذل ــال الت ــم). واملث ــرض أو مل يت ــول الع ــم قب الدراســية األدىن (ســواء ت

 

إذا توفــرت مقاعــد شــاغرة، قــد يُعــرض عليــك برنامــج أعــىل مرتبــة ضمــن ترتيــب أفضلياتــك يف الفــرز الثــاين ولكــن  • 
مــن املهــم أن تــدرك أنــه رمبــا لــن تتأهــل مطلقــاً لرغبــة أعــىل ولذلــك يجــب أن تنظــر إىل أي عــرض يقــدم لــك 

باعتبــاره الفرصــة األخــرية التــي ميكــن أن تحصــل عليهــا.
 إذا مل تتعامــل مــع أي عــرض درايس بالطريقــة الصحيحــة ويف الوقــت املحــدد فإنــك قــد تفقــد فرصتــك. لذلــك نوصيــك 
بــرضورة متابعــة اإلعالنــات وآخــر املســتجدات عــىل املوقــع اإللكــرتوين للمركــز أو مواقــع التواصــل اإلجتامعــي يف الفــرتة 
مــن  يوليــو وحتــى أكتوبــر مــن العــام الحــايل ألن هــذه هــي الفــرتة التــي يتــم فيهــا إصــدار عــروض املقاعــد الدراســية. 

- عند دخول طلبة الدور الثاين، والطلبة املتأخرة نتائجهم من حملة املؤهالت الدولية والشهادات األخرى يف املنافسة، 
فال شك أن ترتيب الطلبة السابقني يف قامئة اإلنتظار قد يتغري حسب نتائج هؤالء الطلبة.

يف حالة استالمك لعرض جديد يف مرحلة الفرز الالحق (بسبب عدم رغبة متقدمني آخرين قبول عرض ما) يجوز لك • 
قبول العرض الجديد، إال أن قبول أي عرض الحقاً يلغي فوراً وتلقائياً ما يسبقه من حاالت قبول بحيث ال يتبقى لك 

يف النهاية سوى آخر عرض قبلته. 

شكل ( 8 )
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بعــد تقديــم العــروض لــكل املتقدمــني املســتوفني ملتطلبــات االلتحــاق لربنامــج معــني، قــد تبقــى بعــض املقاعــد شــاغرة 
بســبب خلوهــا مــن املتقدمــني أو عــدم قبــول بعــض املتقدمــني لعــروض املقاعــد املقدمــة لهــم،أو قــد تظهــر برامــج جديدة 
الحقــاً. ويف هــذه الحــاالت ســوف يتــم اإلعــالن عــن الشــواغر عــىل املوقــع اإللكــرتوين للمركــزwww.heac.gov.om والتنويــه 

عنهــا بالرســائل النصيــة القصــرية، لتكــون هــذه املقاعــد متاحــة لجميــع الطلبــة للتقــدم لهــا. 
يجــوز لــك يف هــذه املرحلــة أن تتقــدم للمقاعــد الشــاغرة إذا قمــت بالتســجيل ســابقا بنظــام القبــول املوحــد أو مل تقــم 

بذلــك، وذلــك بالتقــدم مبــارشة مــن خــالل نظــام القبــول باملوقــع اإللكــرتوين للمركــز. 
إذا كنت من الطلبة الذين سبق لهم التسجيل بنظام القبول، فاتبع اإلجراءات التالية:• 

لتعديل إختياراتك ميكنك إضافة الربامج التي ترغب يف التقدم إليها إىل إختيارات الفرز األول.  . 1
اخــرت مــن الربامــج الشــاغرة والجديــدة التــي تكــون مســتوفيا لــرشوط ومتطلبــات االلتحــاق بهــا. علــامً بــأن النظــام لــن . 2

يســمح لــك بإعــادة ترتيــب أو حــذف اختياراتــك الســابقة.
إلدخــال الربامــج التــي اخرتتهــا مــن الشــواغر، يجــب عليــك ضغــط زر إدراج يف املــكان الــذي ترغــب إدراج الربنامــج فيــه . 3

حســب ترتيــب اإلختيار.
إحفظ الربامج بالضغط عىل زر (حفظ).. 4
تأكــد مــن عــدم ظهــور أي رمــز برنامــج باللــون األحمــر، وإال فيجــب التنبــه للخطــأ وإصالحــه، ألن النظــام لــن يتمكــن . 5

مــن حفــظ التعديــالت التــي قمــت بهــا يف حالــة إنــك مل تقــم بحذفــه.

وصورة الشاشة أدناه توضح ذلك:

إذا كنت من الطلبة الذين مل يسبق لهم التسجيل بنظام القبول، فاتبع اإلجراءات التالية:• 
- قم بالتسجيل بنظام القبول املوحد (يرجى الرجوع للصفحة رقم (14)).

- اخــرت الربامــج املســتويف لرشوطهــا التــي ترغــب بدراســتها مــن الربامــج الشــاغرة املعلــن عنهــا فقــط، وقــم بوضعهــا 
ــة لديــك يف القامئــة املحــددة. مرتبــة حســب األفضلي

خامساً: مرحلة املقاعد الشاغرة والجديدة (الفرز الثاين)

شكل ( 9 )
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يحق للطلبة الحاصلني عىل عروض يف الفرز األول، التنافس يف الفرز الثاين.. 1
الطالــب الــذي يحصــل عــىل عــرض جديــد يف الفــرز الثــاين مبؤسســة أخــرى غــري التــي قُبــل بهــا ســابقاً، عليــه ســحب . 2

أوراقــه مــن املؤسســة األوىل أوالً، ومــن ثــم إســتكامل إجــراءات تســجيله باملؤسســة الثانيــة.
ــه التوجــه . 3 ــول بهــا ســابقاً، علي ــاين يف نفــس املؤسســة املقب ــد يف الفــرز الث ــذي حصــل عــىل عــرض جدي ــب ال الطال

ــد، حتــى يســتكمل إجــراءات  ــه عــىل عــرض جدي إىل قســم القبــول والتســجيل بــذات املؤسســة وإبالغهــم بحصول
ــه. التســجيل في

الطالــب الــذي يرغــب يف اإلنتقــال مــن مؤسســة تعليــم عــال ملؤسســة تعليــم عــال أخــرى، أو اإلنتقــال مــن تخصــص . 4
لتخصــص آخــر بعــد إنتهــاء املركــز مــن جميــع عمليــات الفــرز، فعليــه التواصــل مــع املؤسســة –الراغــب يف اإلنتقــال 

إليهــا -مبــارشة  وفــق األنظمــة املتبعــة لديهــم دون الرجــوع للمركــز بهــذا الخصــوص. 

شكل( 10 )

سادساً: مرحلة ظهور النتائج (الفرز الثاين)

مالحظات
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خدمات القبول املساندة 

لجنة التظلامت . 1
تختــص بالنظــر يف تظلــامت الطلبــة املقدمــة للمركــز، وتضــم هــذه اللجنــة مختصــني مــن خــارج وزارة التعليــم العــايل 
يتــم تكليفهــم بقــرار وزاري للنظــر يف تظلــامت الذيــن يعتقــدون بــأن املركــز مل يكــن منصفــاً معهــم أو أن شــكاويهم مل 

تحســم مــن قبــل مركــز القبــول املوحــد.
وتهــدف إجــراءات التظلــم إىل ضــامن توفــري الشــفافية والعدالــة واملعاملــة املنصفــة لــكل متقــدم ليــدرك الجميــع بــأن 
هــذه اإلجــراءات ال يقصــد بهــا وضــع قواعــد خاصــة لبعــض املتقدمــني دون ســواهم، بــل لقــد وضعــت قواعــد هــذا 
النظــام يف األســاس لضــامن معاملــة جميــع املتقدمــني عــىل قــدم املســاواة، ومبــا أن جميــع املتقدمــني قــد أحيطــوا علــامً 
بهــذه القواعــد ســلفاً فهــي لذلــك يجــب أنُ تطبــق عــىل الجميــع وال ميكــن تعديلهــا نــزوالً عنــد رغبــة بعــض املتقدمــني. 

ويف حالة وجود تظلم ننصحك باإللتزام باملواعيد التالية حتى يقبل طلب التظلم:

فرتة تقديم الطلبنوع التظلمم

التظلم بشأن التسجيل بنظام القبول املوحد1
خالل خمسة أيام بعد انتهاء الفرتة املحددة للتسجيل وتقديم 

طلبات االلتحاق.

خالل خمسة أيام بعد انتهاء الفرتة املحددة لتعديل الرغبات.التظلم بشأن تعديل الرغبات من الربامج الدراسية2

خالل خمسة أيام بعد اإلعالن عن نتائج الفرز األول.التظلم بشأن عروض املقاعد الدراسية للفرز األول3

خالل خمسة أيام بعد اإلعالن عن نتائج الفرز الثاين.التظلم بشأن عروض املقاعد الدراسية للفرز الثاين4

ــز يف •  ــع اإللكــرتوين للمرك ــة املوجــودة يف املوق ــق اإلســتامرة اإللكرتوني ــاً عــن طري ــم إلكرتوني ــدم التظل يجــب أن يُق
ــاً. ــه إن كان شــفهياً أو ورقي ــن ينظــر في ــول املســاندة)، ول ــات القب ــة (خدم وصل

يتم إبالغ الطالب املتظلم بقرار لجنة التظلامت عن طريق الرسالة النصية القصرية.• 

إساءة ترتيب اإلختيار. 2
مُيكــن لجميــع الطلبــة الذيــن حصلــوا عــىل عــروض ملقاعــد دراســية مــن خــالل نظــام القبــول املوحــد، ســواء قبلــوا  • 

ــات  ــن اســتكملوا إجــراءات تســجيلهم يف البعث ــة الذي ــدا الطلب ــا -ماع ــك العــروض أم رفضوهــا أم انســحبوا منه تل
الخارجيــة وحصلــوا عــىل حزمــة الســفر- مــن التقــدم بطلــب إســاءة ترتيــب اإلختيــار. حيــث ســيتاح التقــدم بطلــب 
الخدمــة بعــد إنتهــاء مرحلــة اســتكامل  إجــراءات التســجيل للفــرز األول ويســتمر تقديــم الطلبــات لغايــة  إنتهــاء 

مرحلــة اســتكامل  إجــراءات التســجيل للفــرز الثــاين.
ومن رشوط تقديم الطلب:• 

- حصول الطالب عىل فرصة دراسية من خالل نظام القبول املوحد.
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- أن يكون الربنامج الذي يرغب بالتقدم إليه ضمن قامئة اختياراته (أدىن من الربنامج املعروض عليه).
- أن يكون معدله التنافيس يف الربنامج الذي يرغب فيه أعىل أو مساٍو آلخر طالب تم قبوله.

- توفر مقعد شاغر بذلك الربنامج
وبعــد الفــرز الثــاين ســيقوم املركــز بالتواصــل مــع الطلبــة املتقدمــني بطلبــات إســاءة ترتيــب اإلختيــار لتاكيــد طلبهــم، 
ومــن ثــم يتــم فــرز الطلبــات والتواصــل معهــم بنتيجــة الفــرز وموعــد إنهــاء إجــراءات التســجيل يف الربامــج الجديــدة.

استعادة املقعد    .3
يجــوز للمركــز – بعــد الفــرز الثــاين – دراســة الطلبــات التــي تــرد إليــه ( عــىل أن تُقــدم إلكرتونيــاً) بشــأن إســتعادة • 

املقاعــد الدراســية التــي ســحبت مــن املتقــدم بســبب عــدم إعتــامده العــرض، أو عــدم إســتكامل إجــراءات التســجيل 
باملؤسســة التعليميــة التــي قبــل بهــا يف الفــرتات املحــددة لذلــك؛ حيــث ســيقوم املركــز بالتواصــل مــع الطلبــة الذيــن 
فقــدوا مقاعدهــم – دون غريهــم – عــرب الرســائل النصيــة القصــرية بعــد الفــرز الثــاين بشــان موعــد تقديــم طلبــات 

اســتعادة املقعــد.
وسيتم  دراسة هذه الطلبات إذا توفرت كل الحاالت التالية مجتمعة:• 

- تَوفُر مقاعد شاغرة يف ذلك الربنامج، وموافقة مؤسسة التعليم العايل عىل إعادة املقعد للطالب.
- ال يوجــد طلبــة يف ”قامئــة إنتظــار“ ذلــك الربنامــج، أو ”توجــد قامئــة إنتظــار“ إال أن املؤسســة إرتــأت قبــول الطلبــة 

املتقدمــني بطلبــات إســرتجاع مقاعــد .
- أن ال يكون الطالب مقيداً بأي مؤسسة تعليم عال حكومية أو خاصة أو أنه انسحب من ذلك املقعد.

علــامً بانــه إذا متــت املوافقــة عــىل طلــب اإلســتعادة ومل يكمــل الطالــب إجــراءات التســجيل باملؤسســة التعليميــة يف 
الوقــت املحــدد الجديــد يســقط حقــه يف إســتعادته مــرة أخــرى، وبشــكل نهــايئ.

خدمة الرسائل النصية القصرية خدمة مساعدة ، وال يتحمل املركز مسؤولية عدم استالم الطالب أية رسالة. 

إذ عليه الولوج يف املوقع اإللكرتوين للمركز واإلطالع عىل أية مستجدات.

رسالة. 
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خدمات الرسائل النصية القصرية

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

منوذج الرسالة الرمز وصف الخدمة م

H H Help
قامئة الخدمات املتوفرة

(يتم إرسال جميع الخدمات عن 
طريق خدمة الرسائل القصرية)

1

I I Information عنوان مركز القبول املوحد 2

 رقم الجوال   رقم الجلوس   رقم البطاقة املدنية
GH   xxxxxx          xxxx        xxxxx GH Get HEAC 

Number الحصول عىل رقم التسجيل باملركز 3

الرقم الرسي
PI xxxxxxxxx PI Personal 

Information
 الحصول عىل معلومات الطالب

4 الشخصية كاإلسم وتاريخ امليالد والجنس

رقم الضامن   الرقم الرسي
AS   xxxxxxx       xxxxx AS Add Social 

security number تسجيل رقم الضامن اإلجتامعي 5

الرقم الرسي
S xxxxxxxxxxxx S View Social Sec معرفة رقم الضامن اإلجتامعي 6

الرقم الرسي
DS xxxxxxxxxxxx DS Delete Social Sec حذف رقم الضامن اإلجتامعي 7

الرقم الرسي
AL xxxxxxxxxxxx AL Add Low income تحديد حالة الدخل املحدود 8

الرقم الرسي
VL xxxxxxxxxxxx VL View Low income عرض حالة الدخل املحدود 9

الرقم الرسي
DL xxxxxxxxxxxx DL Delete Low 

income حذف حالة الدخل املحدود 10

 رقم الجوال  الرقم الرسي رقم البطاقة املدنية
CG   xxxxxx          xxxxxxx        xxxxx CG Change GSM 

number 11 تغيري رقم الهاتف النقال

رموز الربامج                 الرقم الرسي   
RP  xxxxxxx     xxxxx,xxxxx,xxxxx,,... RP Register Programs تسجيل الربامج الدراسية 12

   ترتيب الربنامج  رمز الربنامج املراد إدراجه  الرقم الرسي
IP   xxxxxxx               xxxxx                    #2 IP Insert Programs إدراج الربامج الدراسية 13

رمز الربنامج املراد إلغاؤه    الرقم الرسي
DP   xxxxxxx               xxxxx DP Delete Programs  إلغاء تسجيل الربامج الدراسية

املسجلة سابقاً 14

رمز الربنامج الجديد   رمز الربنامج القديم   الرقم الرسي
CP   xxxxxx            xxxx                   xxxxx CP  Change

Programs إعادة ترتيب الربامج الدراسية 15

 رقم البطاقة املدنية
R xxxxxxxxxxxx R  Registration

Number طلب الرقم الرسي يف حال فقدانه 16

الرقم الرسي
P xxxxxxxxxxxx P Programs  تزويد الطالب بقامئة الربامج الدراسية

التي اختارها 17

الرقم الرسي
VS xxxxxxxxxxxx VS Social

Security Status
 تأكيد حالة الضامن اإلجتامعي

املسجل 18

الرقم الرسي
G xxxxxxxxxxxx G Grades اإلستفسار عن قامئة العالمات 19
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منوذج الرسالة الرمز وصف الخدمة م

الرقم الرسي
O xxxxxxxxxxxx O  Offered

Programs معرفة نتيجة العرض 20

الرقم الرسي
A xxxxxxxxxxxx A Accept Offer تأكيد قبول العرض 21

رمز الربنامج
C xxxxxxxxxxxx C Criteria اإلستفسار عن رشوط الربامج الدراسية 22

الرقم الرسي
EP xxxxxxxxxxxx EP  Find Eligible

Program
 اإلستفسار عن الربامج املستويف

رشوطها 23

* مالحظة:
عند كتابة الرسالة يجب اإلنتباه إىل ترك فراغ واحد بني كل رمز أو بيانات حسب ماهو موضح يف الجدول.• 
يتلقى الطالب رسالة عىل كل رسالة خدمة يرسلها سواء بشكل صحيح أم خاطئ بعد بضعة دقائق عىل رقم الهاتف املسجل يف نظام القبول • 

اإللكرتوين، وإذا مل يستلم الطالب إفادة فيعني أن النظام مل يستلم الرسالة فعليه املحاولة مرة أخرى.
** علام أن قيمة الرسالة الواحدة تكلف 75 بيسة. 

الطلبة الواردة بياناتهم من وزارة 
الرتبية والتعليم عليهم التأكد من 
صحة بياناتهم الشخصية  ويف حالة 

وجود أي خطأ عليهم مراجعة 
املديرية العامة للتقويم الرتبوي 

بوزارة الرتبية والتعليم.

تابع: خدمات الرسائل النصية القصرية
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مؤسسات التعليم العايل الحكومية مؤسسات التعليم العايل الحكومية 
والبعثات واملنح الخارجية والداخليةوالبعثات واملنح الخارجية والداخلية
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البعثات الخارجية 

- عىل جميع املتقدمني للبعثات الدراسية الخارجية األخذ باألحكام العامة اآلتية بعني اإلعتبار: 
البعثــة الدراســية هــي فقــط لدراســة البكالوريــوس (املرحلــة الجامعيــة األوىل) يف الربنامــج الــذي ســوف يحصــل عليــه الطالــب • 

مــن خــالل مركــز القبــول املوحــد.
تــم تصنيــف الربامــج الدراســية وتقســيمها بنــاًء عــىل التخصصــات العامــة (املجــال الــدرايس) التــي ينتمــي إليهــا كــام وردت • 

ــادة  ــز ع ــف كل رم ــل. يتأل ــج يف الدلي ــكل برنام ــوز ل ــامد األكادميــي، وخصصــت رم ــة لالعت ــة العامني ــج للهيئ ــة الربام يف وثيق
عــىل برنامــج واحــد او أكــرث ضمــن املجــال املعــريف.  والجديــر بالذكــر بــأن مســمى التخصــص الدقيــق الــذي يحصــل عليــه 
ــف بعــض املؤسســات التخصصــات الدقيقــة تحــت مجــال  ــد تصن ــة وأخــرى وق ــف مــن مؤسســه تعليمي ــد يختل ــب ق الطال
معــريف مختلــف عــام هــو موضــح يف دليــل الطالــب، لذلــك عــىل الطالــب البحــث يف املوقــع االلكــرتوين للمؤسســة التــي يرغــب 
بالدراســة بهــا والتخصــص الــذي يرغــب بدراســته حتــى يكــون عــىل بينــة مبحتــوى الدراســة يف ذلــك التخصــص واملســمى لــه 

يف تلــك املؤسســة ومســمى الدرجــة العلميــة التــي ســيحصل عليهــا.
تســعى وزارة التعليــم العــايل إىل مواصلــة تحســني إجــراءات الحصــول عــىل البعثــات الدراســية ولهــا الحــق يف مراجعــة معايــري • 

األهليــة بشــكل دوري لربامجهــا الدراســية وتعديــل هــذه املتطلبــات إذا مــا اعتــرب ذلــك رضوريــا لضــامن التقــدم األكادميــي و 
/ أو تســهيل فــرص الحصــول عــىل البعثــة الدراســية لجميــع املتقدمــني.

تــم وضــع املتطلبــات و الــرشوط لربامــج البعثــات بنــاًء عــىل بحــوث و توصيــات مــن ممثــيل الــوزارة يف مختلــف الــدول لربامــج • 
ــة الجامعيــة األوىل. (يرجــى مالحظــة أنــه عندمــا يتــم االعــرتاف مبؤسســة للتعليــم العــايل مــن قبــل وزارة  اإلبتعــاث للمرحل
التعليــم العــايل يف الســلطنة، فإنــه ال يعنــي بالــرضورة اعتامدهــا كمؤسســة البتعــاث الطلبــة مــن قبــل وزارة التعليــم العــايل).

اشــرتاطات البعثــة الخارجيــة هــي الحــد األدىن مــن متطلبــات التنافــس للبعثــة الخارجيــة، و هــذا يعنــي أن مؤسســات التعليــم • 
العــايل املحــددة قــد تكــون لديهــا متطلبــات إضافيــة للدخــول، وبالتــايل ال ميكــن لــوزارة التعليــم العــايل ضــامن قبــول الحاصلــني 

عــىل البعثــة الدراســية للربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام الطالــب الحاصــل عــىل البعثــة باختيارهــا. 
• يحــق لــوزارة التعليــم العــايل، مــن خــالل ممثليهــا يف الخــارج (امللحقيــات الثقافيــة) ، اختيــار املؤسســة التعليميــة املناســبة • 

لــكل الطلبــة الحاصلــني عــىل البعثــات الدراســية بنــاًء عــىل عــدة أســس منهــا، قــدرات الطالــب، وقــوة / تصنيــف املؤسســة يف 
مجــال معــني، وموقــع املؤسســة، واملتطلبــات الخاصــة بتلــك املؤسســة التعليميــة ، مــع العلــم بانــه يوجــد عــدد محــدود مــن 

املقاعــد يف بعــض الربامــج. 
ــد تطــرأ بعــض •  ــة ، ق ــن الدق ــاٍل م ــيك يكــون عــىل مســتوى ع ــل ل ــداد هــذا الدلي ــة يف إع ــود املبذول ــن الجه ــم م عــىل الرغ

ــول  ــز القب ــع مرك ــه عــرب موق ــا يف حين ــي تســتوجب اإلعــالن عنه ــل و الت ــة املطروحــة يف الدلي املســتجدات للربامــج االكادميي
(www.heac.gov.om) املوحــد 

يخضــع الطلبــة الحاصلــون عــىل البعثــات لقانــون البعثــات، و يتوقــع مــن الطلبــة املبتعثــني االملــام بهــذا القانــون و ميكنهــم • 
.(www.mohe.gov.om) االطــالع عليــه مــن موقــع الــوزارة

ــاء •  ــب إنه ــىل الطال ــة الدراســية، و يجــب ع ــرتة البعث ــلوكيا خــالل ف ــا وس ــب أكادميي ــة الطال ــوم مبتابع ــوزارة ان تق يحــق لل
ــث.  ــب املبتع ــا الطال ــدرس به ــي ي ــة الت ــة التعليمي ــل املؤسس ــن قب ــددة م ــة و املح ــرتة املطلوب ــالل الف ــل خ ــات املؤه متطلب

لغــة الدراســة يف جميــع دول اإلبتعــاث هــي اللغــة اإلنجليزيــة، باســتثناء أملانيــا والتــي تكــون الدراســة فيهــا باللغــة األملانيــة و • 
فرنســا و التــي تكــون الدراســة فيهــا باللغــة الفرنســية.

ــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة خــالل •  ــة بإجــراء اختب ــة الراغبــون يف التســجيل لربامــج البعثــات الخارجي ينصــح الطلب
 IELTS for) ــار امتحــان اللغــة ــب تأخــر االلتحــاق بالدراســة، كــام ينصــح باختي ــك لتجن ــو 2018م وذل ــل او ماي شــهر ابري

ــع دول اإلبتعــاث.  ــب اللغــة لجمي ــه ملتطل ــك لضــامن تحقيق UKVI) وذل
ــار اآليلتــس رفــع النتيجــة خــالل فــرتة التســجيل بنظــام البعثــات االلكــرتوين بعــد •  عــىل الطلبــة الحاصلــني عــىل نتيجــة اختب

ظهــور نتائــج الفــرز األول يف شــهر أغســطس 2018 م، علــامً بــأن الطالــب الــذي مل يقــم باختبــار اآليلتــس قــد ال يســتطيع بــدء 
برنامجــه األكادميــي يف الوقــت املناســب.

يشــرتط عــىل الطلبــة، إضافــة ملتطلبــات التنافــس املذكــورة يف كل بــاب مــن هــذا الدليــل تحقيــق مســتو ى 5.5 عــىل األقــل يف • 
اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة ( آيلتــس ) قبــل إلحاقهــم باملؤسســات االكادمييــة  خــارج الســلطنة للربامــج التــي 

تــدرس باللغــة اإلنجليزيــة. 
 • (IELTS) ســوف يلتحــق الطلبــة غــري الحاصلــني عــىل مســتوى (5.5) عــىل األقــل يف اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة
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بربنامــج اللغــة اإلنجليزيــة داخــل الســلطنة ملــدة 12 شــهراً، ويف حالــة عــدم متكــن الطالــب مــن تحقيــق معــدل اللغــة املطلــوب 
يف الفــرتة املحــددة، ســيتم تعليــق بعثــة الطالــب (وقــف رسيــان البعثــة) ملــدة أقصاهــا عــام يقــوم الطالــب خاللهــا بتحقيــق 
معــدل (5.5) يف اختبــار األيلتــس. وإذا مل يحصــل الطالــب عــىل املعــدل املطلــوب يف فــرتة تعليــق البعثــة املحــدد ســيتم تحويــل 

بعثتــه إىل داخــل الســلطنة بنفــس املجــال املعــريف الحاصــل عليــه وفــق الــرشوط و الضوابــط التــي تقرهــا الــوزارة. 
ويف حال طرأت أي مستجدات اخرى بشأن برنامج اللغة سوف يتم اإلعالن عنها يف حينه.• 
عــىل الطلبــة اجتيــاز الربنامــج التأســييس يف مــدة أقصاهــا عــام أكادميــي واحــد، ويف حــال عــدم متكــن الطالــب مــن اجتيــاز • 

الربنامــج يف املــدة املحــددة يحــق للــوزارة اتخــاذ االجــراء املناســب وفقــا للقوانــني والضوابــط املعمــول بهــا.
ــة •  ــتحقاتهم املالي ــب مس ــتكملون لطل ــرز األول، واملس ــة يف الف ــية خارجي ــة دراس ــىل بعث ــون ع ــة الحاصل ــن الطلب ــن يتمك ل

ــق. ــرز الح ــة يف أي ف ــول املنافس ــن دخ ــاً، م إلكرتوني
تغطــي البعثــة الخارجيــة: الرســوم الدراســية، والتأمــني الصحــي، ورســوم التأشــرية، وتذكــرة ســفر ســنوية، واملخصــص الشــهري، • 

وبقيــة البــدالت املنصــوص عليهــا يف قانــون البعثــات والئحتــه التنفيذيــة، علــامً بأنــه عــىل الطالــب املبتعــث االلتــزام بالفــرتة 
املحــددة للبعثــة والحصــول عــىل نتائــج مرضيــة، وســيتم متابعتــه أكادمييــاً مــن قبــل امللحقيــة الثقافيــة والــوزارة فصليــاً.

يجــب عــىل الطلبــة الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة عــدم التســجيل لبعثــات أســرتاليا نظــرا ألن نظــام التأمــني الصحــي ال • 
يغطــي مثــل هــذه الحــاالت، وإذا اتضــح أن الطالــب يعــاين مــن مثــل هــذه األمــراض ســوف يتــم نقلهــم إىل دولــة أخــرى بنــاء 

عــىل اخــر معــدل تنافــيس تــم قبولــه لنفــس العــام وفــق أنظمــة مركــز القبــول املوحــد.
 التسجيل يف برامج بولندا يكون للطلبة خريجي شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها من داخل السلطنة فقط.• 
الدراسة يف كندا تكون يف الفصل الدرايس الثاين من العام األكادميي  2018/ 2019 (ربيع 2019 ).• 
تخــيل الــوزارة مســؤوليتها تجــاه أي طالــب يســجل يف أي مؤسســة خــارج الســلطنة قبــل اعــالن نتائــج مركــز القبــول املوحــد و • 

تســكني الطلبــة مــن قبــل امللحقيــات و جهــات االرشاف. 
ــا يف الرســوم الدراســية، فعليــه أن يســدد •  اذا رغــب الطالــب بالتســجيل يف جامعــة محــددة و اتضــح ان هنالــك فارقــاً إضافي

ــة اإلبتعــاث و  ــزام بدول ــوزارة مقدمــا لطــوال فــرتة الدراســة مــع االلت ــرة املختصــة بال فــارق الرســوم وفــق مــا تحــدده الدائ
ــه مــن جهــة اإلرشاف.  املجــال املعــريف بتوجي

يحــق للــوزارة تغيــري برنامــج الطالــب او جامعتــه إذا اتضــح أن الربنامــج املبتعــث اليــه يتطلــب درجــة جامعيــة اعــىل مــن • 
ــري التنافــس.  ــب و معاي ــوس ،دون االخــالل بحقــوق الطال البكالوري

ال يســمح للطالــب بتغيــري مقــر الدراســة، أو التخصــص، أو املؤسســة التعليميــة بــدون موافقــة الــوزارة يف جميــع البعثــات، كــام • 
أنــه ملــزم بالدراســة يف املؤسســة التعليميــة التــي يحصــل منهــا عــىل القبــول وتعتمدهــا الــوزارة.

ــات قبــول •  ــوم الطــب البيطــري ملتطلب ــون لدراســة الطــب وطــب االســنان والطــب البيطــري وعل ــة املقبول قــد يخضــع الطلب
ــارات   ــة/ االختب ــب اجتيازهــا لضــامن الدخــول يف الربنامــج األكادميــي (املقابل ــا الجامعــة، وينبغــي عــىل الطال ــة تضعه إضافي
ــىل  ــات، وع ــل الجامع ــن قب ــة م ــية املوضوع ــات الدراس ــع املتطلب ــب لجمي ــاز الطال ــن اجتي ــوزارة ال تضم ــام أن ال ــخ). ك ...ال
ــي تحددهــا  ــة الت ــات العام ــب املتطلب ــك الربامــج والجامعــات إىل جان ــول لتل ــات القب ــد مــن اســتيفائه ملتطلب ــب التأك الطال

ــوزارة.  ال
يف حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب ملتطلبــات القبــول يف برامــج الطــب (املقابلــة/ االختبــارات (، فــان الــوزارة غــري ملزمــة بإيجــاد • 

ــة يف احــد  ــب اكــامل الدراســة يف ذات الجامعــة والدول ــة اخــرى، وعــىل الطال ــول اخــر للطالــب يف جامعــة أخــرى او دول قب
التخصصــات التــي يقبــل فيهــا عــدا برامــج الطــب. 

البعثات الخارجية -حسب التخصص وجهة اإلبتعاث 
(الطب، علوم الطب الحيوي، طب االسنان، الطب البيطري)
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البعثــة الدراســية خاصــة إلعــداد كــوادر وطنيــة مــن األكادمييــني واإلداريــني والفنيــني، لتــويل وظائــف يف جامعــة عــامن، علــامً • 
بــأن التعيــني يف الجامعــة الحقــاً يتــم بنــاًء عــىل توفــر الشــواغر الوظيفيــة واجتيــاز املقابــالت الشــخصية، وأيــة رشوط أخــرى 

ترتــأي إدارة مــرشوع الجامعــة األخــذ بهــا، ويف حالــة عــدم توفــر الشــواغر فــإن الجامعــة غــري ملزمــة بالتعيــني. 
 ســتجرى اختبــارات تقييــم -ومقابلــة شــخصية للطلبــة املرشــحني ضمــن مــرشوع جامعــة عــامن مــن خــالل  مركــز القبــول • 

املوحــد - ويف حــال عــدم متكــن الطالــب مــن اجتيــاز هــذه االختبــارات فيمكنــه التنافــس عــىل البعثــات الدراســية الخارجيــة 
االخــرى. 

ســيتم إدراج قامئــة الجامعــات والتخصصــات املحــددة مــن قبــل مــرشوع جامعــة عــامن عــىل موقــع مركــز القبــول املوحــد. • 
علــامً بــأن قامئــة الجامعــات املــويص بهــا مــن قبــل مــرشوع جامعــة عــامن تــم إعدادهــا بنــاًء عــىل التصنيفــات العامليــة ألفضــل 
الجامعــات حســب التخصصــات املطروحــة، وســيتم تحديــث القامئــة بشــكل دوري لتتوافــق مــع تحديثــات التصنيفــات العامليــة 

املســتمرة. يرجــى االطــالع عــىل موقــع مركــز القبــول املوحــد باســتمرار ملعرفــة آخــر املســتجدات يف هــذا الشــأن. 
يجــب عــىل الطلبــة املقبولــني  ضمــن مــرشوع جامعــة عــامن تحديــد التخصــص الفرعــي قبــل املوعــد النهــايئ للتســجيل، والــذي • 

ســوف يكــون خــالل شــهر اغســطس 2018 م بالتنســيق مــع دائــرة البعثــات الخارجيــة.
عــىل الطالــب اســتيفاء رشوط الجامعــة الراغــب يف الدراســة فيهــا، والحصــول عــىل قبــول منهــا خــالل مــدة ال تتعــدى عــام • 

واحــد مــن تاريــخ حصولــه عــىل البعثــة الدراســية.
عــىل الطلبــة الحاصلــني عــىل بعثــات دراســية خارجيــة ضمــن برنامــج مــرشوع جامعــة عــامن والحاصلــني عــىل قبــول جامعــي • 

مــن إحــدى الجامعــات املدرجــة ضمــن القامئــة املحــددة التقــدم إىل دائــرة البعثــات الخارجيــة ومكتــب مــرشوع جامعــة عــامن 
للنظــر يف مــدى اعتــامد الجامعــة وتوافقهــا ورشوط البعثــة.

ــول •  ــىل قب ــوا ع ــن مل يحصل ــامن والذي ــة ع ــرشوع جامع ــج م ــن برنام ــة ضم ــية خارجي ــات دراس ــىل بعث ــني ع ــة الحاصل الطلب
ــارج.  ــة يف الخ ــات الثقافي ــع امللحقي ــيق م ــة بالتنس ــات الخارجي ــرة البعث ــق دائ ــن طري ــم ع ــيتم توجيهه ــي، س جامع

ــا بحيــث يتمكــن مــن الســفر والدراســة خــارج الســلطنة إضافــة إىل توفــري رســالة عــدم •  عــىل الطالــب أن يكــون الئقــاً طبي
ــد بعــدم املامنعــة مــن الســفر وااللتحــاق بالدراســة يف الخــارج.  ــويص تفي ــه أو ال مامنعــة مــن أحــد والدي

كل رمــز مــن الرمــوز قــد يحتــوي عــىل عــدة تخصصــات دقيقــه و بإمــكان الطالــب اختيــار التخصــص الدقيــق الــذي يرغــب • 
ــوزارة قبــول الطالــب يف  بدراســته ضمــن الرمــز الحاصــل عليــه قبــل فــرتة التســجيل يف أغســطس 2018، ولكــن ال تضمــن ال

التخصــص الدقيــق الــذي قــام باختيــاره نظــرا ملحدوديــة املقاعــد و/أو متطلبــات الجامعــة. 
ــات •  ــة البعث ــوزارة لكاف ــا ال ــي تعلنه ــم الت ــزام بالقوائ ــب االلت ــاً، وعــىل الطال ــة الحق ــد املؤسســات التعليمي ــم تحدي ســوف يت

الخارجيــة.و املطروحــة يف الــدول التاليــة: أســرتاليا، ، أملانيــا، فرنســا، إيرلنــدا، مالطــا، ماليزيــا، نيوزلنــدا، بولنــدا، هولنــدا، اململكــة 
املتحــدة، الواليــات املتحــدة ،مملكــة البحريــن قــربص. 

ســوف يقــوم الطالــب املقبــول يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة أو اململكــة املتحــدة باختيــار خمــس جامعــات بهــا التخصــص • 
الحاصــل عليــه، وذلــك مــن قامئــة الجامعــات التــي ســوف تعــرض عليــه عنــد التســجيل بالنظــام االلكــرتوين للبعثــات بعــد قبوله 
للعــرض مــن مركــز القبــول املوحــد، مــع العلــم بــأن بعــض الــدول ال توجــد بهــا ســوى جامعــة واحــده مثــل بولنــدا ومالطــا. 
كــام يجــب التأكيــد أن توزيــع الطلبــة عــىل مختلــف الجامعــات يظــل ضمــن ســلطة وزارة التعليــم العــايل وال تلتــزم امللحقيــة 

بتســكينه يف جميــع الخيــارات املتاحــة وفقــا ملعــدالت الطلبــة و محدوديــة املقاعــد. 
قــد يختلــف مســمى التخصــص الدقيــق الــذي يحصــل عليــه الطالــب مــن مؤسســه تعليميــة وأخــرى، وقــد تصنــف بعــض • 

ــب  ــك عــىل الطال ــب، لذل ــل الطال املؤسســات التخصصــات الدقيقــة تحــت مجــال معــريف مختلــف عــام هــو موضــح يف دلي
البحــث يف املوقــع االلكــرتوين للمؤسســة التــي يرغــب بالدراســة بهــا والتخصــص الــذي يرغــب بدراســته حتــى يكــون عــىل بينــة 
مبحتــوى الدراســة يف ذلــك التخصــص واملســمى لــه يف تلــك املؤسســة ومســمى الدرجــة العلميــة التــي ســيحصل عليهــا الحقــا.

البعثات الخارجية (حسب التخصص وجهة اإلبتعاث)

البعثات الخارجية – بعثات مرشوع جامعة ُعامن:
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املؤسسة التعليمية: جامعة اإلمارات العربية املتحدة.• 
تبدأ الدراسة ابتداء من الفصل الدرايس الثاين (2018 /2019).• 
 •.(TOEFL) أو (500) درجة يف ،(IELTS) تشرتط الجامعة شهادة اجتياز اللغة اإلنجليزية (5) درجات يف
تتحمــل الجامعــة الرســوم الدراســية واملســكن والتغذيــة واملواصــالت الداخليــة والكتــب الدراســية بينــام يتحمل ويل أمــر الطالب • 

بقيــة التكاليــف (منــح جزئية).
يتم منح الطالب مخصص شهري وقدره (1302) درهم امارايت من وزارة التعليم العايل بالسلطنة.• 

املؤسسة التعليمية: جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.• 
املنح مخصصة للحصول عىل مؤهل البكالوريوس.• 
توفر الجامعة السكن واإلعاشة ومرصوف الجيب وتذكرة سفر ذهابا وإيابا سنوياً (منح كاملة).• 
عــىل الطالــب اختيــار الكليــة فقــط وســيتم توزيــع املقبولــني عــىل التخصصــات مــن قبــل الجامعــة. (ال ميكــن للطالــب أن يقوم • 

بتغيــري الكليــة التــي رشــح إليها)
عىل الطالب استيفاء رشوط خاصة تحددها الكلية املعنية لطلبتها.• 
تشرتط كليات الهندسة والعلوم اإلدارية اجتياز اختبار القدرات.• 
يف حالة عدم نجاح الطالب يف اختبار القدرات سوف يتم نقله إىل كلية أخرى حسب املقاعد الشاغرة.• 
عــىل الطالــب املقبــول إحضــار شــهادات الصفــوف (العــارش والحــادي عــرش والثــاين عــرش) والتــي يجــب أن تكــون مــن نفــس • 

الدولــة (أي أن يكــون الطالــب قــد درس آخــر ثــالث صفــوف يف نفــس الدولــة).
يتــم عمــل معادلــة للشــهادة الصــادر مــن عــامن ويحســب لهــا مجمــوع جديــد حســب املــواد التــي تــدرس بدولــة الكويــت • 

وبذلــك مــن املمكــن أن تقــل نســبة الطالــب.
عدم إتاحة الفرصة للطالب الحاصلني عىل شهادة الثانوية العامة من السعودية للتنافس عىل املنح املقدمة.• 
يخضع الطالب املرشح الختبارات القبول من قبل الجامعة ويحدد عىل ضوئه قبوله يف بعض الكليات والتخصصات.• 
يف حالــة رفــع نســبة القبــول يف أي كلية/تخصــص، يتــم نقــل الطالــب إىل كلية/تخصــص بنفــس الجامعــة حســب الشــواغر، • 

وذلــك وفــق اآلليــات املتبعــة بالجامعــة.
بناًء عىل آخر موعد للتسجيل يف جامعة الكويت يتحدد موعد بدء الدراسة (الفصل األول أو الفصل الثاين).• 
 •.(http://www.kuniv.edu/ku) للتعرف عىل التخصصات يف كليات جامعة الكويت الرجاء االطالع عىل موقع الجامعة
يتــم منــح الطالــب الحاصــل عــىل منحــة إىل جامعــة الكويــت مخصــص شــهري وقــدره (30) دينــاراً كويتيــاً مــن وزارة التعليم • 

العايل بالســلطنة.
يتــم منــح الطالــب الحاصــل عــىل منحــة إىل الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب مخصــص شــهري وقــدره (70) • 

دينــاراً كويتيــا.ً 

املؤسسة التعليمية: جامعة الخليج العريب.• 
لغة الدراسة: اإلنجليزية.• 
تتحمــل الجامعــة الرســوم الدراســية والســكن وقيمــة العــالج واملواصــالت الداخليــة بينــام يتحمــل ويل أمــر الطالــب بقيــة • 

التكاليــف كتذاكــر الســفر وقيمــة الكتــب ومصاريــف اإلعاشــة (منــح جزئيــة).
يشــرتط النجــاح يف امتحــان القــدرات األكادمييــة واملقابلــة الشــخصية التــي تعقــد مبقــر الجامعــة، ودفــع (50) دينــاراً بحرينيــا • 

رســوم تقديــم االمتحانــات واملقابــالت الشــخصية.
يتــم منــح الطالــب الحاصــل عــىل منحــة إىل جامعــات البحريــن مخصــص شــهري وقــدره (134) دينــاراً بحرينيــاً مــن وزارة • 

التعليــم العــايل بالســلطنة.

منح الدول مجلس التعاون الخليجي

اإلمارات العربية املتحدة

الكويت

البحرين
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جامعة السلطان قابوس

مالحظات هامة للطلبة املقبولني:
أن يكون الطالب الئقاً صحياً وال يعاين من أي إعاقات تحول دون مالمئته للربامج املطروحة بالكليات.• 
لغــة الدراســة هــي اللغــة اإلنجليزيــة يف برامــج العلــوم التطبيقيــة وبكالوريــوس إعــداد معلــم اللغــة اإلنجليزيــة، وباللغــة • 

ــاء.  ــاء واألحي ــاء والفيزي ــات والكيمي ــات ” يف تخصصــات الرياضي ــوم ورياضي ــة ” عل ــوس الربامــج الرتبوي ــة لبكالوري العربي
عــىل جميــع الطلبــة املقبولــني دخــول اختبــار تحديد املســتوى ملكونــات الربنامج التأســييس وهي اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيات • 

وتقنيــة املعلومــات، الــذي يعقــد يف األســبوع التعريفــي املتزامن مع بدء الدراســة.
يلتحــق جميــع الطلبــة املقبولــني بالربنامــج التأســييس الــذي يعتــرب إلزاميــاً للتأهــل لدراســة الربنامــج التخصــيص ويــوزع الطلبــة • 

إىل مســتويات وفقــا لنتائجهــم يف اختبــار تحديــد املســتوى املشــار إليــه يف البنــد (2) أعــاله، ويف حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب 
للربنامــج التأســييس يف املــدة املحــددة يفقــد مقعــده بالكليــة، وميكــن للطالــب أن يتخطــى الربنامج التأســييس يف حالــة تحقيقه 

للمســتوى املطلــوب واجتيــاز اختبــارات التحــدي يف جميــع مكونــات الربنامــج التأســييس.
التخصصــات ليــس مــن الــرضورة أن تطــرح جميعهــا يف الكليــات التــي بهــا الربنامــج، ويف ضــوء نتائــج الطالــب وتوفــر املقاعــد • 

يف التخصــص ميكــن النظــر يف إمكانيــة النقــل إىل الكليــات التــي تطــرح التخصــص يف الســنتني األخريتــني.
يتوفــر ســكن داخــيل بكليــات عــربي والرســتاق وصــور للطالبــات الــاليت يبعــد مقــر ســكنهن بأكــرث مــن 50 كــم عــن الكليــة • 

مالحظات هامة للمقبولني: 
أصبــح الربنامــج التأســييس بجامعــة الســلطان قابــوس مدخــال إلزاميــاً للدراســة بجميــع كليــات الجامعــة ، حيث يؤهــل الربنامج • 

ــة .  ــداً لدراســته الجامعي ــم متهي ــة املعلومــات ) ومهــارات الدراســة والتعل ــات وتقني ــة والرياضي الطالــب يف (اللغــة اإلنجليزي
(  www.squ.edu.om/fpar : وملزيــد مــن االستفســارات عــن الربنامــج التأســييس الرجــاء الدخــول إىل)

املدة القصوى لتكملة متطلبات الربنامج التأسييس هي عامني أكادمييني.• 
عــىل جميــع الطلبــة املقبولــني  دخــول اختبــار تحديــد املســتوى يف اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات والحاســب اآليل قبــل بدايــة • 

الدراســة .
إلجتيــاز مســتويات اللغــة اإلنجليزيــة يجــب أن يحصــل الطالــب عــىل (500) نقطــة يف اختبــار (Paper-based TOEFL)  أو • 

61 عــىل األقــل يف اختبــار (TOEFL iBT ) أو الحصــول عــىل  (BAND  5 ) عــىل األقــل يف النســخة األكادمييــة  العامليــة مــن 
شــهادة ( IELTS ) مــع الحصــول عــىل 4.5 عــىل األقــل يف جميــع املهــارات (الكتابــة -  التحــدث- االســتامع- القــراءة). أو النجاح 

يف اختبــار اجتيــاز  اللغــة اإلنجليزيــة أو دراســة مقــررات اللغــة وإمتامهــا بنجــاح.
ميكــن للطلبــة الدارســني يف الربنامــج التأســييس إعــادة أيــا مــن مســتويات  اللغــة اإلنجليزيــة مــرة واحدة عــىل أال تتجــاوز إعادة • 

املســتويات يف الربنامــج التأســييس للغــة اإلنجليزيــة يف كل مقــررات اللغــة اإلنجليزية  ثــالث مرات .
يشــرتط ألداء اختبــار اإلجتيــاز يف الرياضيــات و تقنيــة املعلومــات باللغــة اإلنجليزيــة أن يحصــل الطالــب مســبقاً عــىل املســتوى • 

الرابــع يف امتحــان تحديــد املســتوى للغــة اإلنجليزيــة باعتبــاره حــداً أدىن يف اللغــة اإلنجليزيــة.
ميكــن للطالــب تحقيــق متطلبــات الربنامــج التأســييس يف مــادة الرياضيــات مــن خــالل النجــاح يف اختبــاري تحديــد املســتوى • 

واإلجتيــاز يف مــادة الرياضيــات او دراســة املقــررات الدراســية وامتامهــا بنجــاح. جديــر بالذكــر أن مــادة الرياضيــات يف الربنامــج 
التأســييس منقســمة إىل مادتــني لــكل الطــالب مبختلــف تخصصاتهــم ويجــب النجــاح يف املــادة األوىل لإلنتقــال للــامدة الثانيــة.

ميكن للطلبة الدارسني يف الربنامج التأسييس إعادة كل من مقررات الرياضيات مرة واحدة فقط لكل مقرر.• 
ــاري تحديــد •  ــة املعلومــات مــن خــالل النجــاح يف اختب ميكــن للطالــب تحقيــق متطلبــات الربنامــج التأســييس يف مــادة تقني

ــدرايس وإمتامــه بنجــاح. ــرر ال ــة املعلومــات أو الحصــول عــىل شــهادة ICDL أو دراســة املق ــادة تقني ــاز مل املســتوى واإلجتي
ميكن للطلبة الدارسني يف الربنامج التأسييس إعادة  مقرر تقنية املعلومات مرة واحدة .• 
ســيطلب مــن الطالــب اإلنســحاب نهائيــاً مــن الجامعــة يف حالــة إخفاقــه يف إنهــاء الربنامــج التأســييس خــالل عامــني أكادمييــني • 

حســب األنظمــة واللوائــح.

كليات العلوم التطبيقية
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الكليات التقنية

التــي قُبلــت بهــا وذلــك وفقــاً للشــواغر املتاحــة، الطالبــات الــاليت يقبلــن العــرض يف الكليــات الــاليت ال يتوفــر بهــا ســكن داخيل، 
يتحملــن قــرار اختيارهــن. 

ســيُطلب مــن الطالــب اإلنســحاب نهائيــاً مــن الكليــة يف حالــة إخفاقــه يف إنهــاء الربنامــج التأســييس خــالل عاميــني أكادمييــني • 
حســب األنظمــة واللوائــح.

تهــدف الكليــات التقنيــة يف برامجهــا إىل إكســاب املعــارف واملهــارات والكفايــات ذات الصلــة باإلنتــاج والتشــغيل واســتخدام • 
ــة برامــج ومســتويات متعــددة مــن  ــات التقني ــح الكلي ــا ســوق العمــل. ومتن ــي يحتاجه ــف املجــاالت الت ــات يف مختل التقني

املؤهــالت األكادمييــة لتلبيــة حاجــة الســوق وتوفــر األســس ملســارات تعليميــة الحقــة.
يبلــغ عــدد الكليــات التقنيــة يف الســلطنة (7) كليــات وهــي : التقنيــة العليــا مبســقط، صاللــة، نــزوى، املصنعــة، إبــراء، عــربي، • 

وشــناص. ومتنــح الكليــات يف املحافظــات شــهادات الدبلــوم والدبلــوم املتقــدم، أمــا الكليــة التقنيــة العليــا فتمنــح إضافــة لذلــك 
درجــة البكالوريــوس التقنــي.

تطــرح جميــع الكليــات التقنيــة برامــج يف تخصصــات الهندســة وتقنيــة املعلومــات والدراســات التجاريــة، أمــا الكليــة التقنيــة • 
العليــا فإنهــا إضافــة لذلــك تطــرح برامــج العلــوم التطبيقيــة وبرنامــج مســاعد صيــديل وبرنامــج التصويــر الضــويئ وتصميــم 

األزيــاء.
يجب أن يكون الطالب الئقاً صحياً. • 
يتم توزيع الطلبة عىل الكليات التقنية باملحافظات حسب الطاقة اإلستيعابية لكل كلية. • 
عــىل الطالــب أداء برنامــج تأســييس  يف اللغــة اإلنجليزيــة، يتــم إلحــاق الذيــن يجتازونــه بنجــاح بالربامــج  التخصصيــة التــي تــم • 

قبولهــم بهــا وتــؤدي ملؤهــالت مســتوى الدبلــوم والبعــض للدبلــوم املتقــدم والبكالوريــوس  التقنــي حســب تحصيــل الطالــب 
وحســب طبيعــة الربنامــج املقبــول فيــه .

الكليات املهنية والكلية املهنية للعلوم البحرية

ــرب تنميــة املــوارد البرشيــة إحــدى اإلســرتاتجيات الرئيســية املعتمــدة لتحقيــق الرؤيــة املســتقبلية لإلقتصــاد العــامين، والتــي  تعت
تهــدف إىل إحــداث تطــورات كميــة ونوعيــة يف مجــاالت التعليــم العــام والتعليــم والتدريــب املهنــي والتعليــم التقنــي والتعليــم 

العــايل وأن تكــون مخرجاتهــا جميعــاً تنســجم واحتياجــات ســوق العمــل مبختلــف مســتوياتها املهنيــة. 
ــة وفــق •  ــة وطنيــة يف مختلــف املجــاالت املهني ــزة األساســية يف تعليــم وتدريــب وتأهيــل قــوى عامل ــة: أن نكــون الركي الرؤي

املعايــري املهنيــة الوطنيــة والعامليــة.
الرســالة: رفــد ســوق العمــل بقــوى وطنيــة قــادرة عــىل املنافســة لإلســهام الفاعــل بالتنميــة اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة مــن خالل • 

طــرح برامــج مهنيــة ذات جــودة عاليــة.
 التعليــم والتدريــب املهنــي : نظــام تعليمــي تدريبــي يغلــب عليــه التدريــب العمــيل أكرث مــن التعليــم النظري بحيــث تتوافق • 

التخصصــات املهنيــة املطروحــة مــع احتياجــات ســوق العمــل، ومؤهــل الدبلــوم املهنــي هــو دراســة ملــدة ســنتني بعــد الربنامج 
التأســييس تليهــا فــرتة تدريــب ميــداين ال تقــل عــن (8) أســابيع، ويحصــل املتخــرج عــىل املعرفــة واملهــارات املتعلقــة بالتخصص 

ومهــارات العمــل الالزمــة ملواقــع العمــل يف القطــاع الخــاص أو القطــاع العــام أو للعمــل الحر.
رشوط التقدم• 

يُشــرتط عنــد التقــدم للربامــج املطروحــة يف الكليــات املهنيــة والكليــة املهنيــة للعلــوم البحريــة للعــام األكادميــي 2018/ 2019م مــا 
يــيل:-

أن تكون الشهادة املطلوبة حديثة اإلصدار للعام الدرايس 2017/ 2018م  -
أن يكون الطالب الئقا صحيّا وال يعاين من أي إعاقة تحول دون مالمئته ملتطلبات الربنامج.  -

الخدمات واألنشطة واملزايا التي تقدمها الكليات املهنية والكلية املهنية للعلوم البحرية• 
ترصف لكل طالب وطالبة منحة شهرية وفقا ملا هو مقرر .  -

متابعة ومساعدة الخريجني يف ايجاد فرص عمل بعد التخرج، وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية بالتشغيل.  -
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املنح الداخلية الكاملة مقدمة من رشكة تنمية نفط عامن

مناطق االمتياز:
واليــة بهــالء: النهيــدة – الســيح – الشــبكة – الشــويهية – غابــة العمــريي – الوديــان – مســيح –مطابقــات  – رأس قليلــة – ســيح 

العــراد -  أم فطــرة – وادي الســقطان – قصبيــه – العــرف – عويفيــه
والية هيامء: أبومظايب – عنزوز – السحمة - وادي الغربة 

واليــة عــربي: أبوظفــرية – الخويــر - فلــج حــران – فتيحــه - وادي العــرف  - وادي العمــريي - وادي الطويــه - وادي ســال – حمــراء 
الدروع

والية مقشن: خدرت قتبيت - مسفر- رملة مقشن – مقشن
واليــة أدم: أبــو طحــال - الغبــار –  الحقــف – كوثــر– العشــيش –  الزاهيــه –  الــرايك –  بــركات –  بوثيلــه - برهــان – فخر – فيشــيغة  

–  جفــار – حبيبــه -  قطينــة  - رأس الجبــل - قــارة امللــح – عويفيــه – وادي نهيــده - قــرن العلم
والية الجازر: الغبرية  -الغربة الشاملية - الغربة الجنوبية .

واليــة شــليم: شــليم -  جــوع الســالم - كوبــوت -  نيابــة دميــت - وادي عــارة - محويــس -  فتخيــت -  وادي هكــة - رحــاب – زخــر 
– اجاريــت - جــوع وشــام  

 والية مثريت: مثريت - كثبة  صدحان ( قتبيت سدحون)- ربكوت – بربزوم - براصاص – ذهبون

مالحظات هامة للطلبة املقبولني:
-    تكون الدراسة باللغة اإلنجليزية.

-    عــىل جميــع الطلبــة املقبولــني إجــراء اختبــار تحديــد املســتوى يف اللغــة اإلنجليزيــة الــذي يُعقــد خــالل األســبوع التعريفــي 
مــع بدايــة الدراســة إذ يُصنــف الطلبــة  وفــق مســتويات محــددة، كــام يــدرس الطالــب بالربنامــج التأســييس مقــررات الرياضيات 
وتقنيــة املعلومــات واملهــارات العمليــة، ويجــب عــىل الطالــب النجــاح يف جميــع متطلبــات الربنامــج التأســييس العــام لإلنتقــال 

إىل الربنامــج التخصــيص.
-   مجــال التخصصــات وتخصصاتهــا الفرعيــة :الهندســة الكهربائية(متديــدات كهربائيــة منزلية،متديــدات كهربائيــة صناعيــة)-

هندســة إلكرتونيات(صيانــة األجهــزة اإللكرتونية،ميكاترونكس)-هندســة التربيــد والتكييف(تكييــف منــزيل وصناعي،تربيــد منزيل 
وصناعي)-تقنيــة الســيارات(تقنية صيانــة سيارات،ســمكرة الســيارات،دهان السيارات)-الهندســة امليكانيكية(ميكانيــكا التشــغيل 
–الصيانــة الصناعية)-اللحــام وتشــكيل املعادن(اللحــام وتشــكيل املعادن)-تقنيــة األخشــاب( تصميــم وتصنييــع األثاث) -هندســة 
ــيص  ــع التخص ــة (البي ــات التجاري ــان والديكور)-الدراس ــم املعامري،الده ــيل والديكور،الرس ــاءات(التصميم الداخ ــاء واإلنش البن
والتســويق)-تقنيات الزراعة(اإلنتــاج النبــايت)- -تربيــة األحيــاء املائيــة (اإلســتزراع الســميك)-التنمية السمكية(اإلرشــاد الســميك 
وضبــط الجــودة)- تقنيــات املالحــة ومعــدات الصيد(ربــان ســفن صيد ســاحيل،ربان ســفن صيد أعامق)-هندســة الصيد(هندســة 

ســفن صيــد ساحيل،هندســة ســفن صيــد أعــامق).
-   يتقــدم الطالــب للقبــول يف أحــد الربامــج (الهندســية أو الدراســات التجاريــة أو التدريــب الزراعــي مثــال) وليــس مــن الــرضورة 
طــرح جميــع التخصصــات الفرعيــة يف جميــع الكليــات التــي بهــا الربامــج ، ويتقــرر ذلــك عند إجتيــاز الربنامــج التأســييس يف ضوء 
توفــر املــوارد ونتائــج الطالــب وتوفــر املقاعــد بالتخصــص الفرعــي وذلــك وفــق اآلليــة املعتمــدة يف الكليــات املهنية،كــام أن بعض 

الربامــج متاحــة للذكــور فقــط، كــام يوجــد تخصصــات متاحــة للذكــور واإلناث.
- تطبــق نفــس الــرشوط عــىل قبــول الطلبــة ذوي اإلعاقــة الحركيــة البســيطة فقــط باإلضافــة إىل رضورة خضوع الطالــب للمقابلة 

الشــخصية والفنيــة وفــق اآلليــة التي وضعــت لذلك.
- منح للدراسة يف املؤسسات التعليمية الخاصة داخل السلطنة.

- يتم قبول الطلبة للسنة التأسيسية، ويسمح بعد اجتيازها بنجاح مواصلة الدراسة ملستوى الدبلوم.
- إستمرارية املنحة ملستوى البكالوريوس مرشوطة بنجاح الطالب يف مرحلة الدبلوم.
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البعثات الداخلية يف مؤسسات التعليم العايل الخاصة داخل السلطنة

•  تقسم البعثات الداخلية إىل قسمني فقط:
1) برامج البكالوريوس  ( BS ) لجميع الطلبة:

بعثــات داخليــة كاملــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط  ملرحلــة البكالوريــوس ، مــع تحمــل ويل األمــر لتكاليــف النقــل والســكن  - 
إن دعــت الحاجــة لذلــك – وهــي مخصصــة لجميــع الطلبــة .

ميكن لطلبة الضامن االجتامعي  التقدم لهذه الربامج ، مع بقاء حصولهم عىل املخصص الشهري.

 :(SF )2) برامج الدبلوم لطلبة الضامن االجتامعي
بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية فقــط ملرحلــة الدبلــوم ، وهــي مخصصــة لـــلطلبة مــن أبنــاء أرس الضــامن االجتامعــي 

وســيتم رصف مخصــص شــهري لهــم.
- يحدد الطالب املؤسسة التي يرغب بالدراسة بها، وفق التخصص الدرايس املقبول فيه.

: ( SP )  3) برامج الدبلوم لطلبة الدخل املحدود
بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية فقــط ملرحلــة الدبلــوم ، ومخصصــة للطلبــة  مــن أبنــاء أرس الدخــل املحــدود ، والذيــن 
ال يتجــاوز إجــاميل الدخــل الشــهري ألوليــاء أمورهــم عــن (600 ريــاالً عامنيــاً ) مــع تحمــل ويل األمــر لتكاليــف النقــل والســكن  

- إن دعــت الحاجــة لذلــك – .
  - يحدد الطالب املؤسسة التي يرغب بالدراسة بها، وفق التخصص الدرايس املقبول فيه.

• مــدة الدراســة يف املرحلــة التأسيســية (اللغــة) عــام واحــد فقــط. إذا مل يحقــق الطالــب املســتوى املطلــوب يف ذلــك العام، فســتقوم 
الــوزارة بتجميــد بعثتــه ملــدة ال تزيــد عــن عــام، بحيــث يقــوم الطالــب  خاللهــا برفــع مســتواه يف اللغــة للمســتوى املطلــوب يف 
مؤسســته التعليميــة لاللتحــاق بالربنامــج األكادميــي أو الحصــول عــىل قبــول مبــارش يف الربنامــج األكادميــي مــن مؤسســة تعليــم عايل 

خاصــة أخــرى ويف ذات املجــال املعــريف. وإذا مل يحقــق ذلــك خــالل تلــك الفــرتة يفقــد بعثتــه الدراســية.
• توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العــايل الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات عــىل نفقــة الطالــب الخاصــة، عــدا جامعــة 

مســقط والكليــة الحديثــة للتجــارة والعلوم.
• عــىل الطالــب الرجــوع إىل املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القبــول املوحــد  ملعرفــة التخصصــات الدراســية ملرحلــة الدبلــوم واملؤسســات 

التعليميــة التــي تطرحهــا.
• يجــب عــىل جميــع الطلبــة الحاصلــني عــىل بعثــات داخليــة مــن مركــز القبــول املوحــد تقديــم أوراهــم الثبوتيــة إلنهــاء إجــراءات 

التســجيل مبؤسســات التعليــم العــايل الخاصــة التــي تــم قبولهــم بهــا خــالل الفــرتة املحــددة لذلــك.
• الطلبــة مــن فئــة الضــامن االجتامعــي الذيــن يحصلــون عــىل بعثــات دراســية، يجــب عليهــم إدخــال أرقــام الحســابات البنكيــة 

الخاصــة بهــم يف وصلــة البيانــات الشــخصية يف النظــام اإللكــرتوين مبركــز القبــول املوحــد.
• الطلبــة ذوي الدخــل املحــدود الذيــن يســجلون يف برامــج الدبلــوم  ، يف حالــة عــدم تقدميهــم إثبات للمؤسســة التعليميــة املقبولني 
بهــا ، تفيــد أن الدخــل الشــهري لــويل األمــر ال يزيــد عــن ( 600 ) ريــاالً عامنيــاً مــن قبــل وايل الواليــة أو جهــة العمــل يف الوقــت 

املحــدد ( فــرتة اســتكامل إجــراءات التســجيل ) ســيتم إلغــاء قبولهــم تلقائيــاً مــن الربنامــج الــذي تــم قبولهــم فيــه.

-  يف حالــة وجــود أي مشــكلة فنيــة يف اســتكامل إجــراءات القبــول يرجــى التواصــل مــع فريــق الدعــم الفنــي عــىل األرقــام اآلتيــة: 
.24340365 - 24340364

الطالب الذي يحصل عىل بعثة خارجية يف الفرز األول ويستكمل إجراءات سفره ويحصل عىل 

مستحقاته املالية لن يدخل يف املنافسة يف أي فرز الحق.
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www.oaaa.gov.om :املوقع اإللكرتوين  

التي يرغبون  الدراسية  الربامج  العايل واختيار  التعليم  يعادله مبؤسسات  أو ما  العام  التعليم  الطلبة خريجي دبلوم  يتم قبول 
االلتحاق  بها للمرحلة الجامعية األوىل من خالل مركز القبول املوحد. وتشري اإلحصائيات إىل أن معظم هؤالء الطلبة يلتحقون 

بالربنامج التأسييس العام عند تسجيلهم يف هذه املؤسسات. 

  ما هو الربنامج التأسييس العام ؟
برنامج مصمم إلعداد الطلبة و تزويدهم باملهارات الالزمة  لدخول مرحلة التعليم العايل.• 
يتضمن أربع مواد رئيسية و هي: اللغة اإلنجليزية والرياضيات ومهارات الحاسب اآليل ومهارات التعلم.• 
قد تحدد بعض مؤسسات التعليم العايل متطلبات قبول أخرى إضافية.• 
ال تحتسب للربنامج نقاط  أو ساعات معتمده ولكنه خاضع للتقويم وسياسات النجاح والرسوب يف كل مؤسسة.• 

دور هيئة االعتامد األكادميي يف ضامن جودة الربامج التأسيسية:
تطوير ومراجعة املعايري األكادميية للربامج التأسيسية العامة.. 1
تدقيق الربامج الـتأسيسية العامة.. 2
اعتامد الربامج التأسيسية العامة.. 3
توفري التدريب الالزم ملساعدة مؤسسات التعليم العايل عىل بناء قدراتها الذاتية يف مجال تطوير أنظمتها الداخلية  لضامن . 4

الجودة، بالتعاون مع األطراف ذات العالقة.

الربامج التأسيسية العامة

إذا مل تقم بقبول العرض واستكامل إجراءات التسجيل  يف الفرتة املحددة سوف تفقد فرصة 
االلتحاق بالربنامج املعروض عليك. 
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برامج مؤسسات التعليم العايل الحكومية ورشوط االلتحاق بها 
للعام األكادميي 2018/ 2019  

يحتوى هذا القسم عىل برامج مؤسسات التعليم العايل الحكومية والبعثات الداخلية واملنح يف مؤسسات التعليم العايل الخاصة 

والبعثات واملنح خارج السلطنة باإلضافة إىل رشوط االلتحاق بها. وقد تم تصنيف الربامج الدراسية وتقسيمها بناًء عىل التخصصات 

العامة (املجال الدرايس) الصادرة عن الهيئة العامنية لإلعتامد األكادميي. وتعترب قوائم الربامج بهذا الدليل صحيحة حتى لحظة 

طباعته. وسوف يقوم مركز القبول املوحد بتعميم أية إضافات أو إلغاءات أو تغيريات أخرى الحقة قد تطرأ عىل هذه القوائم يف 

الوقت املناسب عىل املوقع اإللكرتوين للمركز. 

قامئة التخصصات العامة
50 - 60الصحة

61 - 66تخصصات متعددة

67 - 72العلوم الطبيعية والفيزيائية

73 - 75الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

76 - 87الهندسة والتقنيات ذات الصلة

88 - 91العامرة واإلنشاء

92 - 95تكنولوجيا املعلومات 

96 - 102الرتبية 

103 - 111اإلدارة واملعامالت التجارية 

112 - 118املجتمع والثقافة

119 - 123الفنون اإلبداعية

124 - 125الدين والفلسفة

126 - 131الربامج املخصصة للطلبة ذوي اإلعاقات الخاصة

 القــــــس القــــــسم األول:م األول:
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HEALTHHEALTH           الصحة           الصحة
هل أنت فرد إجتامعي بطبعك؟ هل تحب مساعدة الناس واإلهتامم بصحتهم؟ هل تهمك كيفية تجنب األمراض وتشخيصها 

وعالجها؟ هل أنت مستعد للخوض يف بحر من العلوم؟
الوحيدة يف هذا  الوظيفة  إذا كنت كذلك، فمجال الصحة هو األنسب لك. والبد أن تعلم أن وظيفة دكتور يف الطب ليست 
املجال. قد تصبح ممرضاً، أو صيدالنياً، أو طبيباً بيطرياً إن كنت تحب التعامل مع الحيوانات،  وإن اخرتت العمل خلف الكواليس 
ومساعدة األطباء يف تشخيص األمراض فإن وظيفة أخصايئ مختربات طبية هي األنسب لك حتامً، ورمبا ترغب يف الرتكيز عىل 
الجانب الصحي ألحد أعضاء الجسم بالتحديد كالفم لتصبح (طبيب أسنان)، أو األقدام (إختصايص أقدام) أو األذن (إختصايص 
السمع) وال ننىس الوظائف الطبية املساندة والتي تركز عىل مجاالت عدة كصحة الفم واألشعة التشخيصية والنطق وعالج اللغة 

والعالج الطبيعي، وكذلك الوظائف اإلدارية املتعلقة بالصحة كإدارة املعلومات الصحية.

إحصل عىل النسخة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2018 عىل املوقع اإللكرتوين  للمركز
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البعثات الخارجية 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE001

(Medicine)
بلد الدراسة: ايرلندا

- يتم اختيار جامعة الطب املناسبة لكل مبتعث بناء عىل قدرات الطالب
واملتطلبات الخاصة بالجامعة بسبب محدودية املقاعد يف تخصص

الطب والربامج التأسيسية لاللتحاق بالربنامج.

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90 %).
الكيمياء (90 %).• 
األحياء (90 %).• 
الرياضيات البحتة أو الفيزياء (90 %).• 
اللغة اإلنجليزية (85 %)• 

- الكيمياء

- األحياء

SE003
(Medicine)

بلد الدراسة: البحرين
The Arabian Gulf University :املؤسسة التعليمية

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

SE006

(Medicine)
بلد الدراسة: البحرين
املؤسسة التعليمية:

 The Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) -Bahrain (Campus)
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات واملقابلة قبل
الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2018 م

SE010
(Medicine)

بلد الدراسة: قربص
The University of Nicosia :املؤسسة التعليمية

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

SE012
(Medicine)

بلد الدراسة: اململكة املتحدة (اسكتلندا)
The University of Glasgow :املؤسسة التعليمية

SE007
(Medicine)

بلد الدراسة: اململكة املتحدة (اسكتلندا)
The University of Aberdeen :املؤسسة التعليمية

SE009

(Medicine)
بلد الدراسة: اململكة املتحدة (اسكتلندا)

The University of St Andrews :املؤسسة التعليمية
- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات واملقابلة قبل

الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2018 م
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90 %).

• الكيمياء (95 %).
• األحياء (90 %).

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

SE004

(Medicine) 
بلد الدراسة: نيوزلندا

The University of Auckland :املؤسسة التعليمية
- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات واملقابلة قبل

الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2018 م

SE002

(Medicine) 
بلد الدراسة: مالطا

The University of Malta :املؤسسة التعليمية
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات واملقابلة قبل
الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2018 م

*مالحظات:-
يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي تأخري يف • 

الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.
تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة بها.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم 40• 
املقابالت: سيتم دعوة الطلبة املرشحني للمقابالت من اجل الحضور إىل الوزارة إلجراء املقابلة مع وفد الجامعة يف أغسطس . الطلبة الذين يجتازون • 

املقابلة ويحصلوا عىل البعثة الدراسية، لن يحق لهم املطالبة بتغيري الجامعة أو الكلية الحقا.
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-مالحظات:
اإلبتعاث •  دول  من  دولة  كل  بها يف  بالدراسة  املوىص  الجامعات  يف  املتوفرة  التخصصات  بقامئة  البعثات  املتقدمني عىل هذه  تزويد  سيتم 

املعتمدة عرب املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد ومنشورات أخرى وذلك يف أبريل 2018م.
يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 

تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.
تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 

بها، قد تختلف مسميات الربنامج من مؤسسة/دولة إىل أخرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم 40• 
املقبولون يف بعثات مرشوع جامعة عامن ممن يتوفر لديهم قبول من إحدى الجامعات غري تلك الجامعات املوىص بها من قبل املرشوع • 

لدرجة  يكون  أن  عىل  الطلب  لدراسة  عامن  جامعة  عىل مرشوع  للقامئني  طلبهم  تقديم  عليهم  يتعني  سوف  أدناه)،  املدرجة  (الجامعات 
البكالوريوس.

* بإمكان الطالب املبتعث اختيار برنامج من الربامج أدناه (مع األخذ بعني اإلعتبار بأن التخصص الذي سيتم اختياره البد ان يخضع للموافقة 
من قبل مكتب الجامعة )

* أن الحد األدىن للمتطلبات املذكورة قرين الربامج املشار إليها أعاله متثل الحد األدىن للحصول عىل مقعد ابتعاث يف مرشوع جامعة عامن، علامً 
بأن بعض الربامج الجامعية قد تتطلب نسب مختلفة يف بعض املواد أو مواد إضافية أخرى . حيث أن الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول 

يف الربنامج املرغوب فيه من ِقبل الطالب.

تابع: البعثات الخارجية

بعثات جامعة عامن 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE016
(Medicine)

بلد الدراسة: أسرتاليا
Monash University :املؤسسة التعليمية

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90 %).
• الكيمياء (95 %).
• األحياء (90 %).

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

- الكيمياء

- األحياء

SE011

(Dentistry)
بلد الدراسة: نيوزلندا

The University of Otago :املؤسسة التعليمية
- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات واملقابلة

قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2018 م
- النجاح يف جميع املواد.

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90 %).
• الكيمياء (90 %).
• األحياء (90 %).

• الرياضيات البحتة أو الفيزياء 
.(% 90)

• اللغة اإلنجليزية (85 %).

SE013

(Dentistry)
بلد الدراسة: مالطا

The University of Malta :املؤسسة التعليمية
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

 - عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات واملقابلة
قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2018 م

SE014
(Dentistry) 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة (اسكتلندا)
The University of Glasgow :املؤسسة التعليمية

SE032
(Veterinary Medicine & Surgery)
بلد الدراسة: اململكة املتحدة (اسكتلندا)

The University of Glasgow :املؤسسة التعليمية

OE001

(MEDICINE)
بلد الدراسة: اململكة املتحدة (اسكتلندا)

The University of St Andrews :املؤسسة التعليمية
- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات

واملقابلة قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس
2018 م

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90 %)
• الكيمياء (95 %)
• األحياء (90 %)

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

- الكيمياء
- األحياء
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تابع: بعثات جامعة عامن 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE409Podiatry
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
.(% 90)

• الفيزياء (85 %).
• األحياء (85 %).

• الكيمياء (85 %).
• اللغة اإلنجليزية (85 %).

- األحياء
- الكيمياء

SE410

Occupational Therapy
بلد الدراسة: مالطا

The University of Malta :املؤسسة التعليمية
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85   -
.(%

• األحياء (85 %).
• الفيزياء أو الهندسة أو  الرياضيات البحتة 

.(% 85)
• اللغة اإلنجليزية (85 %).

- األحياء
- الفيزياء أو 
الهندسة أو  

الرياضيات البحتة
SE408Occupational Therapy

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قد تتطلب بعض الربامج التابعة لهذه البعثات متطلبات إضافية أخرى لذلك فإن وزارة التعليم العايل ال تضمن القبول النهايئ للمتقدم يف الربنامج و / • 

أو الجامعة التي قام باختيارها حيث يعتمد القبول يف التخصص أو الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة بها عىل قدرات الطالب واملتطلبات الخاصة 
بالجامعة، كام أن للوزارة الصالحية يف اختيار الجامعة املناسبة للطالب حسب التخصص الذي قام باختياره.

يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي تأخري يف • 
الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.

تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة بها. • 
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم 40• 
جميع الربامج الصحية املدرجة أدناه هي برامج مطلوبة يف القطاع الصحي وال يسمح للحاصلني عىل هذه الربامج بتغيريها الحقاً.• 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE002

(PHARMACY)
بلد الدراسة: نيوزلندا

The University of Auckland :املؤسسة التعليمية
- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات

واملقابلة قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس
2018 م

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90 
(%

• الكيمياء (90 %)
• األحياء أو الرياضيات البحتة أو الفيزياء 

(% 90)
• اللغة اإلنجليزية (90 %).

• إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل 
عن (80 %) يف كل مادة من باقي املواد.

- الكيمياء 
- األحياء أو 

الرياضيات البحتة 
أو الفيزياء

*OE050

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

 Pharmacology, Neuroscience or a 
BSC of Health Science in Counselling

بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة
األمريكية أو كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول

محددة يف اسيا وأوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس

2018 م

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90 
 (%

• مادتني من:
الكيمياء أو األحياء أو الرياضيات البحتة أو 

الفيزياء (90 %)
• اللغة اإلنجليزية (85 %).

• إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل 
عن (80 %) يف كل مادة من باقي املواد.

- مادة من:
األحياء أو الكيمياء 

أو
الرياضيات البحتة 

أو الفيزياء

002.indd   53002.indd   53 3/11/18   1:01 PM3/11/18   1:01 PM



54

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE801

Nursing
بلد الدراسة: نيوزلندا

The University of Auckland :املؤسسة التعليمية
- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات

واملقابلة قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس
2018 م

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).
• األحياء أو الكيمياء (85 %).

• اللغة اإلنجليزية (90 %).
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال

يقل عن( 75 %) يف كل مادة من باقي 
املواد.

- اللغة اإلنجليزية

SE420
 Diagnostic Imaging, Radiography, Radiation Therapy or

Medical Technology
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85   -
.(%

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

• اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء أو 

الهندسة
SE425Prosthetics & Orthotics

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE416Sport Rehabilitation or Physiotherapy
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ( 85 
(%

- اللغة اإلنجليزية ( 80 % )
-مادتني من:

الرياضيات البحتة أو األحياء أو
الكيمياء أو الفيزياء ( 85 % .)

- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال
يقل عن( 75 %) يف كل مادة من باقي املواد.

- مادتني من:
الرياضيات البحتة أو 

األحياء أو
الكيمياء أو الفيزياء 

SE421Dietetics (NOT Nutrition )
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE451
Dental Hygiene or Dental Technology

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات املذكورة ال تشمل طب وجراحة االسنان.

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85   -
(%

- اللغة اإلنجليزية ( 80 %)
- الرياضيات البحتة ( 85 %)

- األحياء (85 %)

- الرياضيات البحتة 
- األحياء

SE417Audiology
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85   -
(%

- اللغة اإلنجليزية ( 85 %)
- الرياضيات البحتة ( 85 %)

- األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء (85 %)

- الرياضيات البحتة 
- األحياء أو الكيمياء 

أو الفيزياء

SE418Bachelor of Health Science in Counselling
بلد الدراسة: نيوزلندا

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن
(% 85 )

- اللغة اإلنجليزية ( 85 % )
- مادتني من:

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

- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال
باقي  من  مادة  كل  يف   (%  75  ) عن  يقل 

املواد.

- مادتني من:
الرياضيات البحتة أو 

األحياء أو
الكيمياء أو الفيزياء 

SE419
 Bachelor of Health Science in Managing Care of the

Older Person
بلد الدراسة: نيوزلندا

SE426Paramedic Science
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن
(% 85 )

- اللغة اإلنجليزية ( 85 %)
- األحياء أو الكيمياء ( 85 %)

- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن ( 
75 %) يف كل مادة من باقي املواد.

- األحياء أو الكيمياء SE427 Paramedicine
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

SE402 Paramedicine
بلد الدراسة: نيوزلندا
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تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE428 Speech & Language Therapy
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن( 85 %)
- اللغة اإلنجليزية ( 90 %)

- الرياضيات البحتة ( 85 %)
- الفيزياء أو األحياء أو الكيمياء ( 85 %)

- الرياضيات البحتة
- اللغة اإلنجليزية

SE041Pharmacy (MPharm)
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %)
- اللغة اإلنجليزية ( 85 %)

- الكيمياء (90 %)
- الرياضيات البحتة أو الفيزياء ( 80 %)

- األحياء (85 %)

- الكيمياء
- األحياء

SE043Midwifery
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %)
- اللغة اإلنجليزية ( 90 %)

- الرياضيات البحتة ( 80 %)
- األحياء أو الكيمياء (85 %)

- األحياء أو الكيمياء
- اللغة اإلنجليزية

SE044Nursing
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE064Medical Physics or Physics with Medical Physics 
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).
- اللغة اإلنجليزية (85 %)

- الفيزياء (85 %)
-الرياضيات البحتة (85 %)

- الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء

SE066Neuroscience
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).
- اللغة اإلنجليزية (85 %)

- الكيمياء (85 %)
- األحياء (85 %)

- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن 
(75 %) يف باقي املواد.

- الكيمياء 
- األحياء

منح دول مجلس التعاون الخليجي

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE935الطب البرشي

- معدل عام ال يقل عن (90 %).
- معدل ال يقل عن (80 %) يف املواد 

اآلتية:
الكيمياء-  األحياء-  البحتة-  الرياضيات 

الفيزياء.

- الرياضيات 
البحتة

- األحياء 
- الكيمياء

(منح جزئية)
- بلد الدراسة: البحرين.

- املؤسسة التعليمية: جامعة الخليج العريب.
- لغة الدراسة: اإلنجليزية.

*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: الفنون 
التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن املعدل العام.

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ050كلية الطب والعلوم الصحية
(دكتور بالطب)

- (80 %) يف (الرياضيات البحتة -
اللغة اإلنجليزية)

- دراسة مادتني فقط عىل األقل من
(الكيمياء – الفيزياء – األحياء )

والحصول عىل ( 80 %) يف كل منهام

بعد  دراسية  سنوات  لست  ميتد  الطب  كلية  يف   MDالـ برنامج 
الربنامج التأسييس وميكن لبعض الطلبة الحصول عىل بكالوريوس 
قبل  بالربنامج  الخاصة  للرشوط  استيفائهم  بعد  الصحية  العلوم 

. MDإكاملهم الدراسة للحصول عىل درجة الـ
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

جامعة السلطان قابوس
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معاهد العلوم الصحية التابعة لوزارة الصحة

يشرتط للتقدم ألي برنامج من الربامج التعليمية التابعة لوزارة الصحة للعام األكادميي 2018/ 2019 م ما ييل: 
أن يكون حاصالً عىل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدرايس 2017 /2018م.  .1

2.    أن ال يقل عمر الطالب عن 17 سنة و ال يزيد عن 25 سنة عند االلتحاق باملعهد.
أن يكون الئقاً طبياً .  .3

عىل الطالب الذي يعاين من أي نوع من اإلعاقة أو من ذوي اإلحتياجات الخاصة أن يتصل باملعهد للتأكد حول مالءمته للدراسة   .4
قبل أن يقوم باختيار أي برنامج.

أن ال يقل طوله عن 140 سم.  .5
6.   أن يكون مستوفياً للرشوط التي يتطلبها الربنامج املعنّي.

مالحظات : 
لن تتكفل املعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة بتوفري السكن والنقل للطلبة.  .1

هذه الربامج تبدأ بالربنامج التأسييس باإلضافة إىل السنوات الدراسية األخرى عىل حسب التخصصات.  .2
الدراسة يف املعاهد التعليمية والتدريب  يف املستشفيات يكون يف محيط مختلط من الجنسني.  .3

يسقط حق الطالب يف الحصول عىل مقعد إذا مل يلتحق بالدراسة خالل أسبوعني من تاريخ بدئها.  .4
يقدم الطالب الذي تم قبوله املستندات التالية:  .5

أصل ونسخة من شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها مصدقاً عليها من الجهات املعنية بوزارة الرتبية والتعليم.- 
شهادة حسن سرية وسلوك من آخر مدرسة كان ملتحقا بها الطالب.- 
عدد (4) صور ملونة حديثة – مقاس جواز السفر- 
صورة من البطاقة املدنية و جواز السفر- 

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ055كلية الطب والعلوم الصحية
(العلوم الطبية الحيوية)

- (80 %) يف (الرياضيات البحتة -
اللغة اإلنجليزية)

- دراسة مادتني فقط عىل األقل من
(الكيمياء – الفيزياء – األحياء )

والحصول عىل ( 80 %) يف كل منهام

والعلوم  الطب  كلية  تقدمه  الذي  الحيوي  الطب  علم  برنامج    
الصحية لديه منهج يهدف إىل تدريب الطالب الجامعيني ليصبحوا 
للرعاية  التميز  زيادة  وبالتايل  الناجحني،  الحيوي  الطب  علامء 

الصحية يف سلطنة عامن.
- تخصصات: 

الكيمياء الحيوية .• 
أمراض الدم .• 
علم األحياء الدقيقة .• 
علم األمراض الخلوي.• 

مدة الربنامج أربع سنوات مع الربنامج التأسييس.
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية

SQ100كلية التمريض

دراسة املواد األربعة التالية و الحصول 
عىل (65 %) كحد ادىن يف ثالث منها :-

    (الرياضيات البحتة ، الكيمياء ،  
الفيزياء ، األحياء)

- (65 %) كحد ادىن يف اللغة اإلنجليزية

- تتمثل رؤية كلية التمريض يف جامعة السلطان قابوس ألن تكون 
إحدى الكليات الرائدة يف املنطقه ومبستوى عال يف مجايل التعليم 

والبحث. 
- إن مهمة كلية التمريض يف جامعة السلطان قابوس هي تلبية 
من  وذلك  الصحية  الرعاية  من  السلطنة  يف  املجتمع  إحتياجات 
التمريض  تعليم  يف  الجودة  عالية  برامج  وتنفيذ  تطوير  خالل 

واملشاركة يف البحوث العلمية
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية

تابع: جامعة السلطان قابوس
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معهد عامن للصيدلة

الربنامج  (بعد  سنوات   أربع  الربنامج   ومدة  صيدلة.  بكالوريوس  عىل  للحصول  الطالب  وتدريب  تعليم  إىل  الصيدلة  برنامج  يهدف 
التأسييس).  ويتوجب عىل الطالب إكامل املقررات املهنية بنجاح وهي املامرسة الصيدالنية وأشكال الجرعات والعالجيات التطبيقية 
والكيمياء الصيدالنية والطبية وغريها باإلضافة إىل املقررات غري املهنية األخرى. ويتأهل الخريج للعمل يف مؤسسات الخدمات الصحية 

الحكومية منها أو الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر. 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

PI005 بكالوريوس
الصيدلة

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن   .1
65 % يف دبلوم التعليم العام.

2.  الحصول عىل 65 % عىل األقل يف: 
كيمياء         -
أحياء            -

األول: الكيمياء -
الثاين:  األحياء -
الـــثـــالـــث: الــلــغــة  -

اإلنجليزية

التوزيع  أســاس  عىل  القبول  يتم 
الجغرايف

يهدف برنامج علوم املختربات الطبية إىل تعليم وتدريب الطالب ومدة الربنامج أربع سنوات بعد الربنامج التأسييس،  حيث يتم تدريب 
الشباب العامين يف مجال املختربات الطبية وعىل الدراسة العلمية للدم والسوائل واألنسجة وذلك ملساعدة األطباء يف تشخيص حاالت 
املرىض وعالجهم يف الخدمات الصحية، ويتأهل الخريجون للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية منها أو الخاصة بعد اكامل 

الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.  

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH001 بكالوريوس علوم
املختربات الطبية

1.  الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
65 % يف دبلوم التعليم العام.

2.  الحصول عىل 65 % عىل األقل يف: 
كيمياء  -
أحياء -

األول: الكيمياء -
الثاين:  األحياء -
الـــثـــالـــث: الــلــغــة  -

اإلنجليزية

التوزيع  أساس  عىل  القبول  يتم 
الجغرايف

يهدف برنامج التصوير الطبي إىل تعليم وتدريب الطالب ومدة الربنامج أربع سنوات بعد الربنامج التأسييس، حيث يُعنى بإستخدام 
مختلف اشكال اإلشعاع إلنتاج صور عالية الجودة تساعد يف التشخيص السليم وبالتايل يف عالج اإلصابات واألمراض، وهو مجال يجمع بني 
علم الطب والتقنية الخاصة بالرعاية الطبية. ويحوز الجانب العميل من الدراسة باملستشفيات عىل 56 % من الوقت املخصص للربنامج، 
ويتأهل الخريجون للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية منها أو الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH002 بكالوريوس التصوير
الطبي

الحصول عىل معدل عام ال يقل   .1
التعليم  دبلوم  يف   %  65 عن 

العام.
األقل  عىل   %  65 عىل  الحصول   .2

يف: 
فيزياء -
أحياء -

األول: الفيزياء -
الثاين:  األحياء -
الـــثـــالـــث: الــلــغــة  -

اإلنجليزية

التوزيع  أســاس  عىل  القبول  يتم   -
الجغرايف.

- التقدم لهذا الربنامج متاح للطلبة 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من 

مدارس محافظات السلطنة، بإستثناء 
محافظتي الوسطى ومسندم ( ذكور) ، 

و مصرية (إناث).
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يهدف برنامج العالج الطبيعي إىل تعليم وتدريب الطالب ومدة الربنامج أربع سنوات بعد الربنامج التأسييس. العالج الطبيعي يُعني 
البدين/ بالصحة والضعف  املتعلقة  الحاالت  املرىض من حيث  تقييم  والذي يشمل  الطبيعي  املعالج  يقدمها  التي  والخدمات  بالرعاية 

الوظيفي أو اإلعاقات لتحديد التشخيص البدين بغرض معالجة الضعف والقصور الوظائفي للجسم والحفاظ عىل مستوى الصحة العامة 
ونوعية األداء الحريك والوظيفي. ويشمل التعليم والتدريب يف هذا الربنامج املبادئ اإلنسانية والتحليل العلمي وخدمة املجتمع .يتمتع 
املعالجون الطبيعيون باإلملام التام بالعلوم واملهارات املهنية الرضورية ليؤدوا دورهم كامالً يف التثقيف الصحي و تقديم الرعاية والعالج 
للمرىض، باإلضافة إىل تقييم  فاعلية العالج الطبيعي املطبق وتعديله حسبام هو مالئم . يتأهل الخريجون للعمل  يف مؤسسات الخدمات 

الصحية الحكومية منها أو الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH003بكالوريوس
العالج الطبيعي

1. الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
65 % يف دبلوم التعليم العام.

2. الحصول عىل 65 % عىل األقل يف: 
أحياء -
فيزياء -

األول: األحياء -
الثاين: الفيزياء  -
الـــثـــالـــث: الــلــغــة  -

اإلنجليزية

- يتم القبول عىل أساس التوزيع 
الجغرايف.

- التقدم لهذا الربنامج متاح للطلبة 
العام  التعليم  دبلوم  عىل  الحاصلني 
السلطنة،  محافظات  مــدارس  من 
بإستثناء محافظة الوسطى ( ذكور) ، 

و مصرية (إناث).

معاهد التمريض

يوجد 9 معاهد للتمريض تابعة لوزارة الصحة وهي : معهد عامن للتمريض (يف مسقط) ومعهد صحار للتمريض ومعهد شامل الباطنة 
للتمريض (يف شامل الباطنة) ومعهد الرستاق للتمريض (يف جنوب الباطنة) ومعهد الداخلية للتمريض (يف الداخلية) ومعهد الظاهرة 
للتمريض (يف الظاهرة) ومعهد ابراء للتمريض (يف شامل الرشقية) ومعهد صور للتمريض (يف جنوب  الرشقية) ومعهد صاللة للتمريض 
(يف ظفار) . ويهدف الربنامج العام ملعاهد التمريض إىل إعداد الشباب العامين ملستقبل مهني يف مجال التمريض بعد حصولهم عىل درجة 
البكالوريوس ومدته أربع سنوات بعد الربنامج التأسييس. ويتأهل الخريجون للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية منها أو 

الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.

تابع: معهد العلوم الصحية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NM001

بكالوريوس 
التمريض العام

1.  الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
65 % يف دبلوم التعليم العام.

2.  الحصول عىل 60 % عىل األقل يف: 
أحياء -
كيمياء -

األول: األحياء -
الثاين: الكيمياء  -
الـــثـــالـــث: الــلــغــة  -

اإلنجليزية

معهد عامن للتمريض
فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
للطلبة الحاصلني عىل دبلوم التعليم 
مسقط  محافظة  مدارس  من  العام 

وواليات بركاء وبدبد ومصرية.

NH001

معهد الظاهرة للتمريض
فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
للطلبة الحاصلني عىل دبلوم التعليم 
العام من مدارس محافظتي الظاهرة 

والربميي

NI001

معهد إبراء للتمريض
فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
للطلبة الحاصلني عىل دبلوم التعليم 
شامل  محافظة  مــدارس  من  العام 

الرشقية.
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NU001

بكالوريوس 
التمريض العام

1.  الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
65 % يف دبلوم التعليم العام.

2.  الحصول عىل 60 % عىل األقل يف: 
أحياء -
كيمياء -

األول: األحياء -
الثاين: الكيمياء  -
الـــثـــالـــث: الــلــغــة  -

اإلنجليزية

معهد صور للتمريض
فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
للطلبة الحاصلني عىل دبلوم التعليم 
جنوب  محافظة  مدارس  من  العام 

الرشقية.
 بإستثناء والية مصرية

NS001

معهد شامل الباطنة للتمريض
فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
للطلبة الحاصلني عىل دبلوم التعليم 
شامل  محافظتي  مدارس  من  العام 

الباطنة ومسندم.

NR001

معهد الرستاق للتمريض
فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
للطلبة الحاصلني عىل دبلوم التعليم 
جنوب  محافظة  مدارس  من  العام 

الباطنة، 
بإستثناء والية بركاء

NN001

معهد الداخلية للتمريض
فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
دبلوم  عــىل  الحاصلني  للطلبة 
التعليم العام من مدارس محافظتي 

الداخلية والوسطى،
 بإستثناء والية بدبد

NA001

معهد صاللة للتمريض
فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
دبلوم  عىل  الحاصلني  للطلبة 
التعليم العام من مدارس محافظة 

ظفار.

تابع: معاهد التمريض

معهد عامن إلدارة املعلومات الصحية 

 يهدف برنامج إدارة املعلومات الصحية إىل تنمية املوارد البرشية العامنية للحصول عىل شهادة الدبلوم والبكالوريوس يف إدارة املعلومات 
برنامج  ملواصلة  الثانية  السنة  نهاية  يف  فوق  فام   2.75 تراكمي  معدل  عىل  الطالب  ويشرتط حصول  التأسييس  الربنامج  بعد  الصحية 
البكالوريوس يف السنة الثالثة والرابعة ، حيث يشمل الربنامج عىل مقررات نظرية وعملية تحتوي عىل كافة املعلومات واملهارات األساسية 
الصحية  الخدمات  مؤسسات  يف  للعمل  الخريجون  ويتأهل  الصحية.  املعلومات  وإدارة  املعلوماتية  مجال  يف  الطالب  إلعداد  الالزمة 

الحكومية منها أو الخاص بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر. 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

HM001
 

إدارة املعلومات 
الصحية

1. الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
65 % يف دبلوم التعليم العام.

2. الحصول عىل 65 % عىل األقل يف: 
أحياء             -كيمياء -
الرياضيات البحتة أو التطبيقية -

األول: األحياء -
الثاين: الرياضيات  -

البحتة أو التطبيقية
الثالث: الكيمياء -

التوزيع  أساس  عىل  القبول  يتم 
الجغرايف
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الكلـــــيات التقــــــنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC005صيدلة

 معدل عام (60 %)
- دراسة املواد التالية:

• رياضيات بحتة          • فيزياء
• كيمياء                     • أحياء

• اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعىل يف 
املواد :

- كيمياء
-  أحياء

 مالحظة : متنح درجة الدبلوم فقط يف هذا الربنامج.

  البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS001طب عام
النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير(70 %)

- (80 %) يف الكيمياء واألحياء.
- (70 %) يف اللغة اإلنجليزية

كلية عامن الطبية
* اجتياز امتحان القبول واملقابلة الشخصية 

بنجاح

BS006طب وجراحة الفم واألسنان

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- (80 %) يف املواد اآلتية: الكيمياء، األحياء.

- (70 %) يف اللغة اإلنجليزية
- (65 %) يف الرياضيات البحتة أو التطبيقية

كلية عامن لطب االسنان

BS017التمريض

- النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- الحصول عىل معدل (65 %) يف املواد اآلتية:

- األحياء 
-اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى

BS227التمريض

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- الحصول عىل معدل (65 %) يف :
- الرياضيات البحتة         - األحياء

- الكيمياء                       
- اللغة اإلنجليزية

جامعة الربميي
* اجتياز امتحان القبول واملقابلة الشخصية 

بنجاح

BS002الصيدلة

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- الحصول عىل معدل (65 %) يف املواد اآلتية:

- الكيمياء 
- األحياء

- اللغة اإلنجليزية

كلية عامن الطبية

BS289الصيدلة

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- الحصول عىل معدل (65 %) يف املواد اآلتية:

- الكيمياء 
- اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى

*مالحظات:- 
بعثة الطالب تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ويل أمر الطالب تكاليف النقل والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك ).. 1
توفر جميع مؤسسات التعليم العايل الخاصة سكنات داخلية للطلبة والطالبات عىل نفقة الطالب الخاصة ، عدا جامعة مسقط والكلية الحديثة للتجارة . 2

والعلوم.
طلبة الضامن اإلجتامعي فقط يتم رصف مخصص شهري لهم.. 3
للتعرف عىل مؤسسات التعليم العايل الخاصة والربامج الدراسية التي تبتعث إليها الوزارة حسب املؤهل األكادميي والتخصص، ميكن الرجوع إىل املوقع . 4

اإللكرتوين للمركز (وصلة دليل الطالب).

تخصصات متعددة 
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تخصصات متعددة تخصصات متعددة 

002.indd   61002.indd   61 3/11/18   1:01 PM3/11/18   1:01 PM



62

مالحظات عن البعثات الخارجية

(STEM) تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات
(ESAM) تخصصات الرتبية والعلوم االجتامعية والفنون واإلدارة

يجب عىل الطلبة حضور املحارضات التعريفية املخصصة لهذا النوع من البعثات قبل انتهاء مرحلة التسجيل يف أغسطس 2018م، وسوف يتم • 
اإلعالن عن املواعيد الخاصة باملحارضات الحقا.

 ميكن للطلبة املقبولني والحاصلني عىل البعثات التي تقع ضمن الرمزين STEM & ESAM اختيار التخصص الفرعي/الدقيق من ضمن املظالت • 
املعرفية املدرجة.

عىل الطلبة املقبولني ضمن الرمزين STEM & ESAM اختيار التخصص و دولة اإلبتعاث ضمن الدول التي تبتعث اليها الوزارة قبل انتهاء فرتة • 
استكامل إجراءات التسجيل يف أغسطس 2018م.

الطلبة الذين تم قبولهم يف أحد برامج ال  STEM و ال ESAM بإمكانهم اختيار أحد املؤسسات املوىص بالدراسة بها يف دول اإلبتعاث التالية: • 
اململكة املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية، مالطا، املانيا، ايرلندا، ماليزيا، هولندا، بولندا، نيوزيلندا، اسرتاليا، فرنسا، كندا. ويف كل األحوال فإن 

القرار النهايئ يف املوافقة عىل املؤسسة يكون من صالحيات الوزارة.
قامئة الربامج املعتمدة لهذه البعثات مذكورة يف صفحة (63)، (64).• 
قد تشرتط املؤسسات التعليمية مواد دراسية مختلفة عن املواد التي تم اشرتاطها لبعض الربامج، لذا فان وزارة التعليم العايل ال تضمن أن • 

يحصل الطالب عىل التخصص الراغب به يف حال عدم انطباق رشوط املؤسسة التعليمية عليه، يجب عىل الطالب التحقق من مدى استيفاءه 
ملتطلبات القبول يف تلك املؤسسة.

ال توجد حاجة إلرفاق أي قبول للمنافسة عىل هذه البعثات، ولكن الطالب الحاصل عىل قبول يجب عليه عرضه عىل الوزارة إلبداء الرأي فيه.• 
ال يسمح للطالب بتغيري مقر الدراسة، أو التخصص، أو املؤسسة التعليمية بدون موافقة الوزارة يف جميع البعثات، كام أنه ملزم بالدراسة يف • 

املؤسسة التعليمية التي يحصل منها عىل القبول وتعتمدها الوزارة.
سيتم نرش قامئة بالجامعات املوىص بها يف الوقت املناسب. • 

  public.services@mohe.gov.om ملزيد من املعلومات، يرجى التواصل عرب الربيد اإللكرتوين

- نتيجة القبول يف الفرز التجريبي ال تعني بالرضورة هي النتيجة النهائية للطالب.
التجريبي يف مراجعة اختيارك حسب رغباتك ونتائجك يف دبلوم  الفرز  نتائج  - استثمر 

التعليم العام.
- عدم حصولك عىل الرغبة األوىل يف الفرز التجريبي، ال يعني أنه لن تتاح لك الفرصة يف 
الفرز النهايئ للتنافس عليها، لذا تجنب حذف الرغبات األعىل يف املرحلة الالحقة إذا كنت 

واثقاً من إنها متثل األفضلية بالنسبة لك.
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- يف حالة أراد الطالب ان يقوم باختيار تخصص غري مطروح يف القامئة املذكورة فإنه يجب عليه أخذ موافقة الوزارة.
ليست كل التخصصات املعتمدة لهذه البعثات متوفرة يف كل دول اإلبتعاث (ملزيد من املعلومات الرجاء الرجوع إىل موقع القبول املوحد • 

يف شهر أبريل)
Audiology, Astronomy, Astrophysics, Aquaculture & Fisheries,  Bachelor Degree in Teaching Science (for Secondary 
School), Biological Sciences, Business Statistics, Dietetics (not Nutrition), Earth Sciences, Environmental Sciences, 
Geology,  Geophysics, Geochemistry, Genetics, Hydrogeology,  Meteorology, Mathematics and/with Statistics, 
Marine Science, Medical Physics,  Medical Laboratory Science, Neuroscience, Public Health Science, (Applied) 
Physics,  Podiatry,  Prosthetics & Orthotics, Respiratory Therapy, Radiography, Sustainability Science, Science, 
Statistics, Water Technology or Zoology 

Computer Science, Computer Science &/with Artificial Intelligence, Computer Forensics, Computer Applications 
Development, Computer Science &/or with Software Development, Data/Information Science or Systems Engineering

Aeronautical Engineering (should concern a non-flight major - cannot include Pilot Training!), Architectural 
Engineering, Architecture, Biomedical Engineering, Building Services/Maintenance Engineering, Civil Engineering, 
Construction Engineering, Chemical Engineering,  Electrical and/or Electronic(s) Engineering,  Environmental 
Engineering,  Fire Safety Engineering, Geological Engineering,  Industrial Engineering, landscape Architecture, 
Logistics Engineering, Materials Engineering, Mining Engineering, Metallurgical Engineering, Mechanical 
Engineering, Mechatronics/Mechatronic Engineering, Network Engineering, Petroleum or Oil & Gas Engineering, 
Renewable Energy Engineering, Surveying Engineering, Transport Engineering, Telecommunications Engineering 
or Quantity Surveying, Urban Planning

يف حال رغبتك دراسة تخصص غري مدرج يف القامئة أعاله الرجاء ارسال بريد الكرتوين إىل العنوان التايل:• 
public.services@mohe.gov.om للتأكد من اعتامد التخصص من قبل الوزارة.

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE380

- ميكن للطالب الحاصل عىل البعثة ( STEM ) تحديد تخصص يقع 
ضمن التخصصات الرئيسية التالية:

البرشي، طب/ الطب  تخصصات  باستثناء   (  SCIENCES  ) العلوم   -
جراحة االسنان، الطب البيطري، الصيدلة، وعلم النفس االكلينييك.

( TECHNOLOGY) التكنولوجيا -
( ENGINEERING) الهندسة -

( MATHEMATICAL SCIENCES ) علوم الرياضيات -
- ليست كل التخصصات املعتمدة لهذه البعثات متوفرة يف كل دول 
اإلبتعاث (ملزيد من املعلومات الرجاء الرجوع إىل موقع القبول املوحد)

النجاح يف جميع املواد. -
الحصول عىل معدل عام ال يقل  -

عن (90 %).
الرياضيات البحتة (85 %). -
(الكيمياء أو األحياء  أو الفيزياء) -

.(% 85)
اللغة اإلنجليزية (85 %) -

- إضافة إىل الحصول عىل
كل  يف   (%  80) عن  يقل  ال  معدل 

مادة من باقي املواد.

- الرياضيات البحتة

- الكيمياء أو 
الفيزياء أو األحياء

البعثات الخارجية
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE390

- ميكن للطالب الحاصل عىل البعثة (ESAM ) تحديد تخصص يقع 
ضمن التخصصات الرئيسية التالية:

( EDUCATION) الرتبية -
( SOCIAL SCIENCES ) العلوم االجتامعية-

( ARTS) الفنون -
( MANAGEMENT) اإلدارة -

- ليست كل التخصصات املعتمدة لهذه البعثات متوفرة يف كل دول 
اإلبتعاث(ملزيد من املعلومات الرجاء الرجوع إىل موقع القبول املوحد)

النجاح يف جميع املواد. -
الحصول عىل معدل عام ال يقل  -

عن (90 %).
الرياضيات البحتة أو الرياضيات - 

التطبيقية (85 %).
اللغة اإلنجليزية (90 %) -

لكل  املعدل  يقل  أال  يجب  كام 
التي درسها  األخرى  املواد  مادة من 
معدل  عن  أعاله  تُذكر  ومل  الطالب 

(% 80)

- الرياضيات البحتة 
أو الرياضيات 

التطبيقية

- يف حالة أراد الطالب ان يقوم باختيار تخصص غري مطروح يف القامئة املذكورة فإنه يجب عليه اخذ موافقة الوزارة.
ليست كل التخصصات املعتمدة لهذه البعثات متوفرة يف كل دول اإلبتعاث (ملزيد من املعلومات الرجاء الرجوع إىل موقع القبول املوحد • 

يف شهر أبريل)

Bachelor Degree in Teaching Arts (Secondary School) or in Teaching English Language (to Non-Native Speakers)

Archeology, Criminal Sciences (e.g. Criminology or Forensic Science), Economics,  Geographical Information 
Systems, Law, Peace & Conflict Studies (Political Sciences or International Relations Science as such are NOT an 
option), Psychology (Bachelor of Arts only –and does NOT include Clinical Psychology),  Sociology or Tourism 
Studies (focus on planning aspect) 

Animation, (Digital) Media,  Fine Arts (e.g. Painting, Sculpture, Music), Journalism (Digital), Television/Broadcasting, 
Video/TV/Film Production or Visual Arts

Aviation Management (cannot include Pilot Training – should concern a non-flight major), Actuarial Science, 
Accounting, Auditing, Banking, Business (Administration), Enterprise/Entrepreneurship,  Emergency Administration 
& Planning, Finance,  Financial Risk Management, Financial Services,  Healthcare Policy/Management, Health 
Education, Health Economics, Investment,  Insurance,  Islamic Banking,  Logistics and/or Supply Chain Management, 
Management, Maritime Transport, Operations Management,  Organizational Leadership Studies,  Shipping & Port 
Management and/or Logistics,  Safety and/or Security Management or Transport Management

يف حال رغبتك دراسة تخصص غري مدرج يف القامئة أعاله الرجاء إرسال بريد الكرتوين إىل العنوان التايل:• 
public.services@mohe.gov.om للتأكد من اعتامد التخصص من قبل الوزارة.

البعثات الخارجية
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج

Direct Entry Scholarship
التخصصات: الطب البرشي، طب األسنان، 

 ESAM  أي من التخصصات املتاحة يف رمزي
STEM و

يجب عىل املتقدمني لبعثات القبول املبارش تقديم وثيقتني مختلفتني عرب 
DES@mohe.gov.om :الربيد اإللكرتوين

 قبل نهاية مايو2018:. 1
يجب عىل الطالب إرفاق شهادة مستوى اللغة اإلنجليزية األيلتس 

IELTS بحد أدىن 6.0، أو TOEFL بحد أدىن 60 درجة أو iBT بحد أدىن 
78 درجة.

قبل نهاية فرتة تعديل الرغبات يف يوليو 2018:. 2
يجب عىل الطالب ارفاق: قبول مبارش واحد فقط لدرجة البكالوريوس 
يف إحدى الجامعات املوىص بها لهذه البعثة (لالطالع بقامئة الجامعات 

أدناه).
وسيتم التواصل مع الطلبة من ِقبل مركز القبول املوحد الستكامل باقي 

إجراءات التسجيل.

- يف حال تجاوز عدد 
املتقدمني لعدد البعثات 
املخصصة لهذا لربنامج 

فان حسم التعادل يكون 
كااليت: 

مرتبة الجامعة يف تصنيف 
شانغهاي،  

ومن ثم املعدل التنافيس

البعثات الخارجية

مالحظات للطلبة الحاصلون عىل قبول مبارش:-• 
 هذه البعثات مخصصة للطلبة الحاصلني عىل قبول مبارش لدراسة التخصص مبارشة من أحد الجامعات املوىص بها لهذه البعثات، عليه يجب أن يكون • 

القبول الحاصل عليه الطالب مبارشا دون دراسة برنامج اللغة أو الربنامج التأسييس إلحدى الجامعات املختارة واملصنفة يف ضمن أفضل 150 جامعة يف 
تصنيف شانغهاي يف دول اإلبتعاث والجامعات التي حددت لهذا الرمز، ووجود هذه الجامعات يف هذا الرمز ال يعني أحقية الطالب بااللتحاق بها يف 

حال تم تسكينه يف أحد الرموز األخرى بهذا الدليل.
 •.DES@mohe.gov.om :يجب عىل الطالب ارسال القبول وشهادة مستوى اللغة اإلنجليزية قبل نهاية مايو 2018م عىل الربيد اإللكرتوين
قبل نهاية فرتة تعديل الرغبات يف يوليو 2018م، يجب عىل املتقدمني ارفاق نسخة رسمية من القبول للدراسة يف العام األكادميي 2018/2019م (بداية • 

الدراسة ليست قبل اغسطس2018م)، ولن يقبل بأي نسخة قبول حصل عليها الطالب عرب املراسالت االلكرتونية.
يجب ان يكون القبول الحاصل عليه الطالب لدرجة البكالوريوس فقط.• 
هذه البعثات ال تغطي دراسة اللغة او السنة التأسيسية، لذلك عىل الطلبة الحاصلني عىل قبول مبارش للتخصص فقط التقدم لهذه البعثات، ولن يقبل بأي • 

طلب عدا ذلك. 
تابع مالحظات للطلبة الحاصلون عىل قبول مبارش:-• 
تحمل الطالب مسؤولية اختيار اختبار اللغة املناسب لكل وجهة.• 
يتم االحتكام لتصنيف الجامعة العام، وليس تصنيفها يف تخصص محدد.• 

*يجب عىل املتقدمني ارفاق نسخة صالحة من شهادة مستوى اللغة اإلنجليزية، الطالب مسؤول عن اختيار االختبار املناسب للقبول يف الجامعة التي 
اختارها، اما الطلبة الراغبني يف الدراسة يف املانيا او فرنسا فعليهم ارفاق شهادة ثبت كفاءتهم يف أحد هاتني اللغتني.

املؤسسات التعليمية املوىص بها من قبل وزارة التعليم العايل للطلبة الحاصلني عىل قبول مبارش يف املرحلة الجامعية األوىل.
- تم ترتيب الدول حسب الرتتيب االبجدي باإلنجليزية وتم توضيح رقم التصنيف العاملي شنغهاي 2017 بني القوسني.

- الجامعات املدرجة مخصصة فقط لربنامج القبول املبارش، ال يعني ذلك ان القامئة ميكن ان تنطبق عىل باقي أنواع البعثات-سيتم ادراج قامئة الجامعات 
املعتمدة لباقي أنواع البعثات األخرى يف الوقت املناسب

كندا
University of Toronto (23), University of British Columbia (31), McMaster University (66), McGill University (67), University of Alberta 

( 101 - 15)

فرنسا
Pierre and Marie Curie University - Paris 6 (40), University of Paris-Sud (Paris 11) (41), Ecole Normale Superieure – Paris (69), Aix 

Marseille University (101-150), University of Strasbourg (101-150), University Paris Diderot - Paris 7 (101-150)

املانيا
Heidelberg University (42), Technical University Munich (50), University of Munich (57), University of Goettingen (95) University of 

Bonn (101-150), University of Frankfurt (101-150), University of Freiburg (101-150)

مملكة هولندا
Utrecht University (47), University of Groningen (59), Erasmus University (73), Leiden University (88), Radboud University Nijmegen 

(101-150), University of Amsterdam (101-150), University of Wageningen (101-150), VU University Amsterdam (101-150)
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تابع: البعثات الخارجية

معلومات إضافيةحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

PD005

- جميع التخصصات 
التي تبتعث إليها وزارة 
التعليم العايل ما عدا 

التخصصات الطبية

الحصول عىل معدل عام (65 
%) يف دبلوم التعليم العام

الدرجات األعىل يف:
- الرياضيات البحتة 

أو التطبيقية
- اللغة اإلنجليزية

- اللغة العربية
- الفيزياء أو 

الكيمياء

-يختار الطالب الدراسة يف أي من املؤسسات التعليمية 
الخاصة واملعتمدة يف السلطنة.

- رضورة الحصول عىل قبول مبديئ من إحدى الكليات 
املطلوبة  التخصصات  للدراسة يف  الخاصة  الجامعات   /
املؤسسة  قبل  من  املطلوب  املعدل  تحقيق  رشط 

التعليمية التي تم اختيارها.
بعد  ويسمح  التأسيسية،  للسنة  الطلبة  قبول  -يتم 

اجتيازها بنجاح مواصلة الدراسة ملستوى الدبلوم.
مرشوطة  البكالوريوس  ملستوى  املنحة  -استمرارية 

بنجاح الطالب/الطالبة يف مرحلة الدبلوم.
-يتم رصف لكل طالب/ طالبة مخصص شهري وقدره 
يف  ريال  و(120)  التأسيسية،  املرحلة  يف  ريال   (90)

مرحلة الدبلوم، و(165) ريال يف مرحلة البكالوريوس.

(PDO) املنح الداخلية الكاملة مقدمة من رشكة تنمية نفط عامن

املؤسسات التعليمية املوىص بها من قبل وزارة التعليم العايل للطلبة الحاصلني عىل قبول مبارش يف املرحلة الجامعية األوىل.
- تم ترتيب الدول حسب الرتتيب االبجدي باإلنجليزية وتم توضيح رقم التصنيف العاملي شنغهاي 2017 بني القوسني.

- الجامعات املدرجة مخصصة فقط لربنامج القبول املبارش، ال يعني ذلك ان القامئة ميكن ان تنطبق عىل باقي أنواع البعثات-سيتم ادراج قامئة الجامعات 
املعتمدة لباقي أنواع البعثات األخرى يف الوقت املناسب

اململكة املتحدة
University of Cambridge (3), University of Oxford (7), University College London (16), Imperial College London (27), The University 
of Edinburgh (32), The University of Manchester (38), King’s College London (46), University of Bristol (61), Cardiff University (99), 
The University of Glasgow (101-150), The University of Sheffield (101-150), University of Birmingham (101-150), University of Leeds 
(101-150), University of Liverpool (101-150), University of Nottingham (101-150), University of Southampton (101-150), University of 

Warwick (101-150)

الواليات املتحدة األمريكية
Harvard University (1), Stanford University (2), Massachusetts Institute of Technology (MIT) (4), University of California, Berkeley (5), 

Princeton University (6), Columbia University (8), California Institute of Technology (9), University of Chicago (10), Yale University (11), 
University of California, Los Angeles (12), University of Washington (13), Cornell University (14), University of California, San Diego 
(15), University of Pennsylvania (17), Johns Hopkins University (18), Washington University in St. Louis (20), University of California, 

San Francisco (21), Northwestern University (22), University of Michigan-Ann Arbor (24), Duke University (26), University of Wisconsin 
– Madison (28), New York University (29), University of North Carolina at Chapel Hill (33), University of Minnesota, Twin Cities (34), 
University of Illinois at Urbana-Champaign (37), University of Colorado at Boulder (43), University of California, Santa Barbara (45), 
, The University of Texas at Austin (51), Vanderbilt University (52), University of Maryland, College Park (53), University of Southern 
California (54), University of California, Irvine (64), University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus (68), Rice University (74), Purdue 
University - West Lafayette (77), Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick (79), Boston University (80), Carnegie 

Mellon University (80), The Ohio State University – Columbus (80), Georgia Institute of Technology (85), Pennsylvania State University - 
University Park (85), University of California, Davis (85), University of Florida (88), University of California, Santa Cruz (98), University 

of Arizona (99), Arizona State University (101-150), Brown University (101-150), Case Western Reserve University (101-150), Emory 
University (101-150), Icahn School of Medicine at Mount Sinai (101-150), Indiana University Bloomington (101-150), Michigan State 

University (101-150), Texas A&M University (101-150), The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center (101-150), University of 
Rochester (101-150), University of Utah (101-150)
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العلوم الطبيعية والفيزيائيةالعلوم الطبيعية والفيزيائية
  NATURAL AND PHYSICALNATURAL AND PHYSICAL

SCIENCESSCIENCES
هل تحب دراسة الكيمياء والفيزياء واألحياء والرياضيات؟ هل ترغب يف اكتساب مهارات التحليل وحل املشكالت؟ هل ترغب 
يف دراسة طبيعة الصخور يف عامن؟ أو تعلُّم كيفية الحفاظ عىل موارد املياه التي تهددها عوامل كثرية يف السلطنة والعامل؟ قد 
يكون مجال علوم األرض أو العلوم البيئية هو الخيار األمثل لك.  ولعلوم األرض مسميات أخرى أيضاً كالجيولوجيا، أو العلوم 
الجيولوجية (الجيوفيزياء والجيوكيمياء) الذي يعنى بدراسة أصل األرض والعمليات الفيزيائية والكيميائية واألحيائية املكونة لها 
منذ باليني السنني.  قد ترغب يف أن تكون لديك القدرة عىل توقع الطقس، وهنا سيكون تخصص علم األرصاد الجوية هو الخيار 
األنسب لتحقيق رغبتك. أما علم الفلك فهو يقودك لدراسة أجرام هذا الكون الفسيح كاألرض واملجرات والنجوم والكواكب. 
ولديك أيضاً الفيزياء الفلكية التي تركز عىل تطبيق املعرفة يف مجاالت الفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسب اآليل  يف استكشاف 

الفضاء.
 هل متيل لدراسة الرياضيات وعلوم الحاسب اآليل؟ اإلحصاء هو املجال األقرب مليولك إذاً، فهو يركز عىل صقل مهاراتك يف جمع 

وتحليل وتفسري البيانات، وبالتايل توفري البيانات لتجد عىل إثرها حلوالً للمشكالت والتحديات التي يواجهها املجتمع.
وإن كنت من محبي القصص البوليسية والتحقيقات يف مرسح الجرمية، فأنت فيام يبدو متيل ملجال العلم الجنايئ. والبد أن 
تضع يف الحسبان أن التخصص يف هذا املجال يتطلب مزيداً من العمل الدقيق يف جمع وتحليل املعطيات وتوفري األدلة العلمية 

الستخدامها يف التحقيقات الجنائية أو إخضاعها للتحليل املخربي.  
ويندرج تحت هذا املجال تخصصات عدة  يف مختلف العلوم كالتقنية الحيوية بأنواعها (البحرية والزراعية والبيئية).

إحصل عىل النسخة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2018 عىل املوقع اإللكرتوين  للمركز
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج رمز الربنامج

OE070

 Biochemistry, Biology, Marine Biology or Biophysics
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو 

كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف 

أغسطس 2018م.

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90 %).

 - مادتني من:
األحياء أو الكيمياء أو الرياضيات البحتة أو 

الفيزياء (90 %).
- اللغة اإلنجليزية (85 %).

- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن 
(80 %) يف كل مادة من باقي املواد.

- مادتني من:
الرياضيات البحتة 

أو األحياء أو 
الكيمياء أو الفيزياء

OE071

Applied Physics
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو 

كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف آسيا وأوروبا 
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف 

أغسطس 2018م.

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90 %).

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

- اللغة اإلنجليزية (85 %).

- الفيزياء
- الرياضيات البحتة

OE072

Environmental Science, Sustainability Studies, 
Water Resources, Hydrology or Hydrogeology

بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو 
كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا 
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف 

أغسطس 2018م

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90 %).

- مادة من:
الكيمياء أو الفيزياء (85 %).

- مادة من:
األحياء أو الجغرافيا أو العلوم البيئية (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (85 %).
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن 

(80 %) يف كل مادة من باقي املواد.

- مادة من:
الكيمياء أو الفيزياء

-  مادة من:
األحياء أو الجغرافيا 

أو العلوم البيئية

-مالحظات:
اإلبتعاث •  دول  من  دولة  كل  بها يف  بالدراسة  املوىص  الجامعات  يف  املتوفرة  التخصصات  بقامئة  البعثات  املتقدمني عىل هذه  تزويد  سيتم 

املعتمدة عرب املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد ومنشورات أخرى وذلك يف أبريل 2018م.
يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 

تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.
تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 

بها، قد تختلف مسميات الربنامج من مؤسسة/دولة إىل أخرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40 )• 
بإمكان الطالب املبتعث اختيار برنامج من الربامج أدناه ( مع األخذ بعني اإلعتبار بأن التخصص الذي سيتم اختياره البد ان يخضع للموافقة • 

من قبل مكتب جامعة عامن ).
أن الحد األدىن للمتطلبات املذكورة قرين الربامج املشار إليها أدناه متثل الحد األدىن للحصول عىل البعثة، علامً بأن بعض الربامج الجامعية • 

قد تتطلب نسب مختلفة يف بعض املواد أو مواد إضافية أخرى. حيث أن الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول يف الربنامج املرغوب فيه 
من ِقبل الطالب.
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج رمز الربنامج

SE560

 Geological Sciences or Geosciences (Exploration
 Geophysics or Geochemistry), Environmental Sciences,
Earth Sciences, Marine Science or Sustainability Studies

بلد الدراسة: أسرتاليا

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الحصول عىل (85 %) يف ثالث مواد من:
 الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات البحتة أو 

األحياء أو الجغرافيا أو العلوم البيئية
- اللغة اإلنجليزية (80 %)

-الكيمياء أو الفيزياء 
أو الرياضيات 

البحتة أو األحياء أو 
الجغرافيا أو العلوم 

البيئية

SE561

 Earth Science(s), Geology or Geosciences (Geophysics or
Geochemistry), Sustainable Development, Ecology, Con-

 servation & Environment or
Marine Environmental Science

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE563

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

 Environmental Geosciences
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

SE575
Earth Sciences, Applied Geology, Geology or

 Environmental Sciences
بلد الدراسة: نيوزلندا

SE568Environmental Science & Sustainable Technology
بلد الدراسة: ايرلندا

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

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

- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

SE610 Astronomy, Astrophysics or Physics
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الرياضيات البحتة (85 %).
- الفيزياء (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الفيزياء
- الرياضيات البحتة

SE762
  Biology, Biological Sciences or Chemistry

يخضع التخصص الدقيق ملوافقة الوزارة
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو اسرتاليا

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الحصول عىل (85 %) يف مادتني من:
 الرياضيات البحتة أو الكيمياء أو األحياء

- اللغة اإلنجليزية (80 %).
- اضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن (75%) 

يف كل مادة من باقي املواد.

- الرياضيات البحتة 
أو الكيمياء أو 

األحياء
SE763

 Biological Sciences or Chemistry
يخضع التخصص الدقيق ملوافقة الوزارة 
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قد تتطلب بعض الربامج التابعة لهذه البعثات متطلبات إضافية أخرى لذلك فإن وزارة التعليم العايل ال تضمن القبول النهايئ للمتقدم يف • 

الربنامج و / أو الجامعة التي قام باختيارها حيث يعتمد القبول يف التخصص أو الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة بها عىل قدرات الطالب 
واملتطلبات الخاصة بالجامعة، كام أن للوزارة الصالحية يف اختيار الجامعة املناسبة للطالب حسب التخصص الذي قام باختياره.

يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 
تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.

تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 
بها. 

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40) • 
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تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث   

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج رمز الربنامج

SE600

Forensic Science
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو 

أسرتاليا
هذا التخصص ليس له عالقة بالطب البرشي

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الكيمياء (85 %) 
- األحياء (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %).
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن 

(%75) يف كل مادة من باقي املواد.

 - األحياء
- الكيمياء

SE590Statistics or Business Statistics
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الرياضيات البحتة (85 %).
- اللغة اإلنجليزية (80 %)

- الرياضيات البحتة
SE593 Statistics

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

SE753

 Science
بلد الدراسة: كندا

- سيتمكن الطالب من اختيار التخصص ملرحلة البكالوريوس يف أحد 
الجامعات املعرتف بها وذلك يف شهر أغسطس 2018 عىل ان يكون 

ضمن أحد تخصصات العلوم.
- اختيار الجامعة والتخصص يخضع ملوافقة الوزارة

- الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول يف التخصص أو الجامعة 
األعىل تفضيال

- تبدأ الدراسة يف كندا يف فصل ربيع 2019

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

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

- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

SE754

 Science
بلد الدراسة: فرنسا

لغة الدراسة: اللغة الفرنسية
- النجاح يف املقابلة قبل الحصول عىل املقعد

- سيتم طرح التخصصات العلمية الدقيقة يف ابريل 2018 يف موقع 
مركز القبول املوحد.

-  سيتوجب عىل الطالب اختيار أحد الجامعات املعرتف بها وذلك بعد 
انتهائه من اللغة والربنامج التأسييس.

- اختيار الجامعة والتخصص يخضع ملوافقة الوزارة

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الرياضيات البحتة (90 %)
- الفيزياء (90 %)
- الكيمياء (90 %)

- اللغة اإلنجليزية أو اللغة الفرنسية (85 %).

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE900العلوم

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
(85 %) والحصول عىل معدل ال يقل 

عن (85 %) يف املواد اآلتية:
 اللغة اإلنجليزية - الفيزياء  - 

الرياضيات البحتة 

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

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

- املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية املتحدة.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 

الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن 
املعدل العام.

SE922العلوم

-معدل عام ال يقل عن (80 %) 
-معدل ال يقل عن (70 %) يف املواد 
اآلتية: اللغة اإلنجليزية-الرياضيات 

البحتة –الفيزياء -األحياء

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

- اللغة اإلنجليزية

 (منح كاملة)
بلد الدراسة: دولة الكويت.

املؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 

الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن 
املعدل العام.

 منح دول مجلس التعاون الخليجي 
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جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ150كلية العلوم

 - دراسة املواد األربعة التالية: الرياضيات 
البحتة،  الكيمياء،  الفيزياء، األحياء

والحصول عىل (65 %) كحد أدىن يف ثالث 
منها

- (65 %) كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية

التخصصات:
التقنيات الحيوية، األحياء البيئية، الكيمياء، الكيمياء التطبيقية، 
الحاسب اآليل، علوم االرض، الجيوفيزياء، الفيزياء ، الرياضيات، 
اإلحصاء  مع  اإلحصاء  اإلحصاء،  الطبية،  الفيزياء  مع  الفيزياء 

الصحية. 
-  لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

الكلـــــيات التقــــــنية

كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC003علوم تطبيقية

 معدل عام (60 %)
- دراسة املواد التالية:

• رياضيات بحتة          • فيزياء
• كيمياء                     • أحياء

• اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعىل يف 
املواد :

- كيمياء
-  أحياء
- فيزياء

 مالحظة : متنح درجة البكالوريوس اذا حقق الطالب 
املعدل املطلوب.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS001

بكالوريوس
التقنية الحيوية 

التطبيقية
(كلية صور)

الحصول عىل  (65 %) يف مادة اللغة 
اإلنجليزية.  

- النجاح يف ثالث مواد من املواد التالية:
- األحياء

- الرياضيات البحتة 
- الكيمياء  أو الفيزياء

الدرجات األعىل يف املواد:
-اللغة اإلنجليزية

- األحياء
- الرياضيات البحتة

- الكيمياء أو الفيزياء

تخصصات الربنامج:
* التقنية الحيوية البحرية

* تقنية الزراعة الحيوية والغذاء
* التقنية الحيوية البيئية

 البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS016التقنية الحيوية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %) يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة
- األحياء       

- الكيمياء
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

جامعة نزوى

*مالحظات:- 
بعثة الطالب تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ويل أمر الطالب تكاليف النقل والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك ).. 1
توفر جميع مؤسسات التعليم العايل الخاصة سكنات داخلية للطلبة والطالبات عىل نفقة الطالب الخاصة ، عدا جامعة مسقط والكلية الحديثة للتجارة . 2

والعلوم.
طلبة الضامن اإلجتامعي فقط يتم رصف مخصص شهري لهم.. 3
للتعرف عىل مؤسسات التعليم العايل الخاصة والربامج الدراسية التي تبتعث إليها الوزارة حسب املؤهل األكادميي والتخصص، ميكن الرجوع إىل املوقع . 4

اإللكرتوين للمركز (وصلة دليل الطالب).
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 البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS020اإلحصاء
النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)

- الرياضيات البحتة (65 %)
- اللغة اإلنجليزية (60 %)  

جامعة نزوى

BS228علوم البرصيات

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %) يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة
- األحياء   
- الكيمياء

- الفيزياء   
 - اللغة اإلنجليزية(60 %)

جامعة الربميي
* اجتياز امتحان القبول واملقابلة 

الشخصية

BS208علوم االرض التطبيقية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %) يف املواد اآلتية: 

- الرياضيات البحته 
- الفيزياء 
- الكيمياء

- اللغة اإلنجليزية(60 %)

الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف 
عامن

BS218
- العلوم البحرية  والرثوة 

والسمكية
- علوم الغذاء والتغذية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %) يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة         
- األحياء

- الفيزياء أو الكيمياء     
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

جامعة الرشقية

BS090اإلحصاء
النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية (65 %)
- اللغة اإلنجليزية   (60 %)

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
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الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بهاالزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها
AGRICULTURE, ENVIRONMENTAL AGRICULTURE, ENVIRONMENTAL 

AND RELATED STUDIESAND RELATED STUDIES
للدراسة  موضوعاً  أصبحت  الزمن،  مرور  ومع  الدول،  اقتصادات  إنعاش  يف  هاماً  دوراً  تلعب  (الزراعة)  األجداد  تزال حرفة  ال 
والتطوير يف املدارس واملعاهد والجامعات، بعد أن أخذت الهندسة والتكنولوجيا حيزاً كبرياً فيها، فظهر املهندسون الزراعيون، 
وظهرت مجاالت أخرى كتقنيات املياه وعلوم املحاصيل وعلوم الرتبة. وال ننىس أن للحيوانات مكانتها يف تاريخ الزراعة، فظهر 
تخصص علم الحيوان كأحد املجاالت املرتبطة بالزراعة. أما فيام يتعلق باإلنسان، ال يختلف اثنان عىل أن الزراعة لها النصيب 

األكرب يف تغذية اإلنسان، وهنا نجد تخصيص األغذية والزراعة وتغذية اإلنسان.
وال ينصب هذا املجال فقط عىل جانب واحد، فالبحر له نصيب أيضاً يف تأمني الرثوات الغذائية لإلنسان، ونذكر تخصصات تربية 

األحياء السمكية والتنمية السمكية يف هذا املجال. 

إحصل عىل النسخة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2018 عىل املوقع اإللكرتوين  للمركز
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج رمز الربنامج

SE773Aquaculture & Fisheries
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو نيوزلندا

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %)
- الكيمياء أو الفيزياء (85 %).

- األحياء أو الجغرافيا أو العلوم البيئية (85 %).
- اضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن (75 %) 

يف كل مادة من باقي املواد.

- الكيمياء أو الفيزياء
- األحياء أو الجغرافيا 

أو العلوم البيئية

SE774

Water Technology
بلد الدراسة: املانيا

لغة الدراسة: اللغة األملانية 
املؤسسة التعليمية: جامعات العلوم التطبيقية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (80 %).

- الرياضيات البحتة (85 %)
- الكيمياء أو الفيزياء أو األحياء أو الهندسة أو 

علوم البيئة (85 %).
- الرياضيات البحتة- اللغة اإلنجليزية أو اللغة األملانية (85 %).

-الكيمياء أو الفيزياء 
أواالحياء أو الهندسة 

أو علوم البيئة

SE775
Water & Wastewater Technology

بلد الدراسة: ماليزيا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية 

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (80 %).

- الرياضيات البحتة (85 %)
- الكيمياء أو الفيزياء أو األحياء أو الهندسة أو 

علوم البيئة (85 %).
- اللغة اإلنجليزية (80 %).

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قد تتطلب بعض الربامج التابعة لهذه البعثات متطلبات إضافية أخرى لذلك فإن وزارة التعليم العايل ال تضمن القبول النهايئ للمتقدم يف • 

الربنامج و / أو الجامعة التي قام باختيارها حيث يعتمد القبول يف التخصص أو الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة بها عىل قدرات الطالب 
واملتطلبات الخاصة بالجامعة، كام ان للوزارة الصالحية يف اختيار الجامعة املناسبة للطالب حسب التخصص الذي قام باختياره.

يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 
تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.

تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 
بها. 

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40)  • 

 منح دول مجلس التعاون الخليجي 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE905األغذية والزراعة

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
(85 %) والحصول عىل معدل ال 

يقل عن (85 %) يف املواد اآلتية : 
اللغة اإلنجليزية - األحياء - الكيمياء

- األحياء
- الكيمياء

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

- املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية املتحدة.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: الفنون 

التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن املعدل العام.
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جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ001كلية العلوم الزراعية 
والبحرية

- الحصول عىل (65 %)  يف : 
(الرياضيات البحتة - اللغة اإلنجليزية)

- دراسة مادتني فقط عىل األقل من:
( الكيمياء – الفيزياء – األحياء) 

والحصول عىل (65%) كحد أدين يف كل 
منهام

التخصصات:
الهندسة  البيطرية،  التقنية  الحيوان  علم  الطبيعية،   املوارد  (اقتصاد   
البحرية والسمكية،  علم األغذية،   العلوم  الزراعية،  علوم املحاصيل،  

تغذية اإلنسان ،  علوم الرتبة،  تقنيات املياه).
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية

الكلية املهنية بصحم

الكلية املهنية للعلوم البحرية بالخابورة

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC005
التدريب الزراعي

(ذكور- إناث)
اإلنتاج النبايت

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية
-  الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو العلوم 

والبيئة  

-

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MS004

التدريب السميك
( ذكور- إناث)

تربية األحياء املائية
(استزراع سميك)

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة
- اللغة  اإلنجليزية

-  الفيزياء  
-

MS005

التدريب السميك
( ذكور- إناث)

التنمية السمكية
(إرشاد سميك وضبط الجودة)

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية 

- اللغة  اإلنجليزية

الكلية املهنية للعلوم البحرية بالخابورة

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MS006

التدريب السميك
(ذكور)  

تقنيات املالحة ومعدات الصيد
(ربان سفن صيد ساحيل)

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات 

التطبيقية
- اللغة  اإلنجليزية

- يخضع الطالب للفحص الطبي بعد قبوله بالربنامج، ويف 
حالة عدم اجتيازه للفحص يتم تخيريه لتخصص آخر.

MS007

التدريب السميك
( ذكور)

هندسة صيد
(هندسة سفن صيد ساحيل)

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة
- اللغة  اإلنجليزية

-  الفيزياء  

-
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الهندسة والتقنيات ذات الصلةالهندسة والتقنيات ذات الصلة
 ENGINEERING AND RELATED  

TECHNOLOGIES
من صفات املهندس الجيد أن يكون قادراً عىل تطبيق العلوم والرياضيات ومهارات أخرى إليجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ، 
املهارات،  لديك هذه  توفرت  املجتمع. وإن  التي يحتاجها  الخدمات  أو  املنتجات  أو  األساسية  البنية  لتطوير وتحسني وصيانة 
فيمكنك أن تتخصص يف إحدى مجاالت الهندسة كتلك التي تندرج تحت  هندسة العمليات واملوارد وتتطلب مهارات جيدة يف 
الرياضيات والكيمياء كهندسة البرتول والهندسة الكيميائية وهندسة الطاقة املتجددة وهندسة املواد والتعدين. أو إن كنت تهتم 
أكرث مبجال هندسة البناء واإلنشاء فهي تتفرع إىل الهندسة املدنية وهندسة اإلنشاء وهندسة املساحة والتعمري (والبد أن تعرف 
ما الفرق بني التعمري والعامرة ألنهام مجاالن مختلفان متاماً). وهناك تخصصات هندسية أخرى كالهندسة الكهربائية وامليكانيكية 
وامليكاترونكس وتقنية السيارات والحاسب اآليل والهندسة الصناعية والبيئية والجيولوجية واللوجستية وهندسة السالمة من 
بالنسبة إليك أن تبحث أكرث وتتعمق يف مختلف  الحرائق وهندسة الطريان وهندسة الصيد وتقنيات املالحة. ومن املهم جداً 

مجاالت الهندسة حتى يسهل عليك اختيار املجال الذي يتناسب وقدراتك.

إحصل عىل النسخة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2018 عىل املوقع اإللكرتوين  للمركز
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE060

Mining Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو

كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف

أغسطس 2018 م

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن

(% 90 )
- الرياضيات البحتة (85 %)

- الكيمياء (85 %)
- الفيزياء أو الهندسة (80 % )

- اللغة اإلنجليزية (85 %)

- الرياضيات البحتة
- الكيمياء

OE061

 (Environmental Engineering, Systems (Design) Engineering or 
Computer Engineering

بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو
كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف

أغسطس 2018 م.

النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل 

عن(90 %)
- الرياضيات البحتة (85 %)

- الفيزياء أو الهندسة ( 85 %)
- اللغة اإلنجليزية (85 %)

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء أو 

الهندسة

 (PDO) املنح الخارجية الكاملة- منح رشكة تنمية نفط عامن

الحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
حسم 
التعادل

معلومات إضافية عن الربنامج

EG006

هندسة الجيوماتكس 
أو علوم الجيوماتكس 
(مسح الكميات ورسم 

الخرائط)
Geomatics 
Geodesy/ 

Surveying & 
Mapping Science/ 

Eng
( للذكور فقط )

- النجاح يف دبلوم التعليم العام 
مبعدل ال يقل عن (85 %) 

والحصول عىل :
- (85 %) يف الرياضيات البحتة

- (80 %) يف اللغة اإلنجليزية
- (80 %) يف  أحد املواد التالية:
(الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء)

- أن يكون الطالب حاصالً عىل معدل 
اللغة  امتحان  يف   (5.5) عن  يقل  ال 
اإلنجليزية UKVI IELTS  وأن ال تقل 
نتيجة أي عنرص من عنارص االمتحان 

عن (5).

الدرجات 
األعىل يف:
- امتحان 

اللغة اإلنجليزية 
UKVI IELTS
- الرياضيات 

البحتة
- اللغة 

اإلنجليزية

يف  املطلوب  املعدل  عىل  الحاصلني  غري  الطلبة  استبعاد  سيتم   -
امتحان اللغة اإلنجلريية  UKVI IELTS من املنافسة.

- أن يكون الطالب الئقاً صحياً وأن يجتاز إجراءات الفحص الطبي.
- مدة دراسة الربنامج 3 سنوات بعد السنة التأسيسسة يف اململكة 

املتحدة.
- يشرتط يف املتقدم أن يكون عىل قدر عاِل من االستعداد والتهيئة 

للدراسة خارج السلطنة والتأقلم مع الظروف املعيشية املتغرية.
العام  للدبلوم  املعادلة  الشهادات  حملة  بالربنامج  يقبل  لن   -

والصادرة من اململكة العربية السعودية.
- أن يلتزم الطالب بدراسة التخصص املبتعث له ويف بلد الدراسة 

واملؤسسة التعليمية املحددة من قبل الرشكة.
- سيتم سحب البعثة يف حالة رسوب الطالب يف أي عام أكادميي 
خالل فرتة دراسته أو عند مخالفته ألي من مواد اللوائح واالجراءات 

املنظمة لالبتعاث بالرشكة.
- ترسل االستفسارات إىل الربيد اإللكرتوين الخاص بالربنامج:

 Said.SR.Rahbi1@pdo.co.om

-مالحظات:
سيتم تزويد املتقدمني عىل هذه البعثات بقامئة التخصصات املتوفرة يف الجامعات املوىص بالدراسة بها يف كل دولة من دول اإلبتعاث املعتمدة عرب املوقع • 

اإللكرتوين ملركز القبول املوحد ومنشورات أخرى وذلك يف أبريل 2018م.
يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي تأخري يف • 

الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.
تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة بها، قد • 

تختلف مسميات الربنامج من مؤسسة/دولة إىل أخرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40) • 
بإمكان الطالب املبتعث اختيار برنامج من الربامج أدناه ( مع األخذ بعني اإلعتبار بأن التخصص الذي سيتم اختياره البد أن يخضع للموافقة من قبل • 

مكتب جامعة عامن ).
أن الحد األدىن للمتطلبات املذكورة قرين الربامج املشار إليها أدناه متثل الحد األدىن للحصول عىل مقعد ابتعاث يف مرشوع جامعة عامن، علامً بأن • 

بعض الربامج الجامعية قد تتطلب نسب مختلفة يف بعض املواد أو مواد إضافية أخرى. حيث أن الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول يف الربنامج 
املرغوب فيه من ِقبل الطالب.
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج رمز الربنامج

SE042Biomedical Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
(% 85)

- اللغة اإلنجليزية ( 85 %)
- الفيزياء ( 85 %)

- الرياضيات البحتة ( 85 %)
- األحياء أو الكيمياء (85 %)

- الفيزياء 
- الرياضيات البحتة

SE470Petroleum Engineering
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
• الرياضيات البحتة (85 %).

• الكيمياء (85 %).
• اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
 - الكيمياء

SE489Renewable Energy Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE473

 Chemical Engineering , Chemical & Petroleum Engineering,
 Chemical & Environmental Engineering; Chemical & Energy

 Engineering or Chemical & Materials Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE480Chemical Engineering
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

SE485Sustainable or Renewable Energy (Engineering) 
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

SE487
Renewable / Sustainable Energy Engineering or 

Photovoltaics & Solar Energy Engineering 
بلد الدراسة: اسرتاليا

SE494Materials Science and/or Materials Engineering
- النجاح يف جميع املواد.بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
.(% 85)

• الرياضيات البحتة (85 %).
• الكيمياء أو الفيزياء (85 %).

• اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
 - الكيمياء أو 

الفيزياء
SE495

 Mining Engineering, Materials Science/Materials Engineering or
Metallurgical Engineering or Metallurgy

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE496
 Mining Engineering, Materials Science/Materials Engineering or

Metallurgical Engineering
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE483
Chemical Engineering

بلد الدراسة: ماليزيا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 80)
• الرياضيات البحتة (85 %).

• الكيمياء (85 %).
• اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
 - الكيمياء

-مالحظات:
قد تتطلب بعض الربامج التابعة لهذه البعثات متطلبات إضافية أخرى لذلك فإن وزارة التعليم العايل ال تضمن القبول النهايئ للمتقدم يف • 

الربنامج و / أو الجامعة التي قام باختيارها حيث يعتمد القبول يف التخصص أو الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة بها عىل قدرات الطالب 
واملتطلبات الخاصة بالجامعة، كام أن للوزارة الصالحية يف اختيار الجامعة املناسبة للطالب حسب التخصص الذي قام باختياره.

يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 
تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.

تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 
بها. 

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40) • 
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تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج رمز الربنامج

SE500

 Marine & Offshore Engineering, Architectural Engineering, Civil
 Engineering, Construction Engineering, Structural Engineering,

Mechanical Engineering or Mechatronics
بلد الدراسة: اسرتاليا

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
• الرياضيات البحتة (85 %).

• الفيزياء أو الهندسة (85 %).
• اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
 - الفيزياء

SE501

 Architectural Engineering, Civil Engineering, Construction
 Engineering Electrical and/or Electronic(s) Engineering,

Mechanical Engineering or Industrial Engineering
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
• الرياضيات البحتة (85 %).

• الفيزياء أو الهندسة (85 %).
• اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
 - الفيزياء

SE502

Architectural Engineering, Civil Engineering, Construction 
Engineering, Communication Systems Engineering, Structural 

Engineering, Electrical and/or Electronic(s) Engineering, 
Mechanical Engineering, Mechatronics or Industrial Engineering

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE553

Surveying Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو أسرتاليا

(للذكور فقط)
- يخضع الطالب املتقدم للربنامج للمقابلة الشخصية والفحوصات الطبية 

املخصصة للعسكريني، كام أن الطالب املبتعث لهذه الربامج ال يسمح له بتغيري 
التخصص أو الدولة.

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
• الرياضيات البحتة (85 %).

• الفيزياء أو الهندسة أو الكيمياء أو 
األحياء أو الجغرافيا (80 %).
• اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة

- الفيزياء أو 
الكيمياء أو األحياء 

أو الجغرافيا

SE557Surveying Engineering or Quantity Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE566Environmental Engineering
بلد الدراسة: أسرتاليا أو اململكة املتحدة

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
• الرياضيات البحتة (85 %).

• الفيزياء أو الهندسة (85 %).
• الكيمياء أو األحياء أو العلوم البيئية 

.(% 85)
• اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
 - الفيزياء أو 

الهندسة
SE565Environmental Engineering

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

SE509

Naval Architecture
بلد الدراسة: اسرتاليا 

 or 
 Marine Technology with Naval Architecture

بلد الدراسة: اململكة املتحدة 
(للذكور فقط)

- يخضع الطالب املتقدم للربنامج للمقابلة الشخصية والفحوصات الطبية 
املخصصة للعسكريني، كام أن الطالب املبتعث لهذه الربامج ال يسمح له بتغيري 

التخصص أو الدولة.

النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن

(% 85)
- الرياضيات البحتة(85 %)

- الفيزياء (85 %)
- اللغة اإلنجليزية (80 %)

- الرياضيات البحتة
 - الفيزياء

SE508

Embedded Systems Engineering, Energy & Raw Materials, Energy 
Technology, Industrial Engineering, Industrial Engineering & Logistics 
, Marine Engineering, Material Sciences, Renewable Energy, Electrical 
Engineering, Environmental Engineering, Mechanical Engineering, 

Civil Engineering or Mechatronics
بلد الدراسة: املانيا

لغة الدراسة: اللغة األملانية
املؤسسة التعليمية: جامعات العلوم التطبيقية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 80)
• الرياضيات البحتة (85 %).

• الفيزياء أو الهندسة أو الكيمياء (85 %).
• اللغة اإلنجليزية  أو األملانية (85 %).

- الرياضيات البحتة
 - الفيزياء أو 

الهندسة
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج رمز الربنامج

SE525

Logistics Engineering,
Industrial Engineering & Management, Telecommunications 

Engineering, Sound Engineering, Electrical Information 
Engineering, Mechanical Engineering , Mechatronics Engineering 

or Electrical Engineering
بلد الدراسة: هولندا

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل 

عن (80 %).
• الرياضيات البحتة (85 %).

• الفيزياء أو الهندسة(85 %).
• اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
 - الفيزياء أو 

الهندسة

SE504

 Mechanical Engineering , Mechatronics Engineering, Electrical or
 Electronic Engineering, Civil Engineering or

Building Services Engineering
بلد الدراسة: ايرلندا 

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل 

عن (85 %).
• الرياضيات البحتة (85 %).

• الفيزياء أو الهندسة(85 %).
اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
 - الفيزياء أو 

الهندسة

SE522
Mechanical Engineering or Electrical Engineering

بلد الدراسة: مالطا 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل 

عن (80 %).
• الرياضيات البحتة (85 %).

• الفيزياء أو الهندسة(85 %).
اللغة اإلنجليزية (80 %).

SE523

Environmental Engineering, Power Engineering, Mechatronics, 
Civil Engineering or Electrical Engineering

بلد الدراسة: بولندا
Warsaw University of Technology :املؤسسة التعليمية

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
هذا الربنامج لطلبة دبلوم التعليم العام الدارسني داخل السلطنة فقط

SE529

 Telecommunications Engineering, Mechatronics or
Electrical Engineering

بلد الدراسة: ماليزيا 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

تابع:البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

منح دول مجلس التعاون الخليجي

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE904

الهندسة

- معدل عام ال يقل عن (95 %)
- معدل ال يقل عن (95 %) يف املواد 

اآلتية: 
اللغة اإلنجليزية - الفيزياء - الرياضيات 

البحتة – الكيمياء

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

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

- املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية 
املتحدة.

*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 
الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن 

املعدل العام.

SE920

- معدل عام ال يقل عن (80 %) 
- معدل ال يقل عن (70 %) يف املواد 

اآلتية: 
اللغة اإلنجليزية-الرياضيات البحتة –

الفيزياء -األحياء

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

- اللغة اإلنجليزية

 (منح كاملة)
بلد الدراسة: دولة الكويت.

املؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 

الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن 
املعدل العام.
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كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS002
بكالوريوس 

الهندسة
(كلية صحار)

 الحصول عىل (65 %) كحد أدىن يف 
مادة اللغة اإلنجليزية 

- النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة

-  الفيزياء
-  الكيمياء 

- الدرجات األعىل يف 
املواد:

- اللغة اإلنجليزية
- الرياضيات البحتة

- الفيزياء
- الكيمياء 

- تخصصات الربنامج: 
* هندسة كيميائية

* هندسة ميكانيكية
* هندسة كهربائية

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ200كلية الهندسة

الحصول عىل:
-  (65 %) كحد أدىن يف املواد 

التالية: 
الرياضيات البحتة، الفيزياء، اللغة  

اإلنجليزية، الكيمياء

التخصصات:
(أنظمة  اآليل  والحاسب  الكهربائية  الهندسة  املعامرية،  الهندسة  املدنية،  الهندسة 
الحاسب اآليل والشبكات)، الهندسة الكهربائية والحاسب اآليل (االتصاالت ومعالجة 
الهندسة  والطاقة)،  القدرة  (أنظمة  اآليل  والحاسب  الكهربائية  الهندسة  اإلشارة)، 
امليكانيكية،  الهندسة  والتحكم)،  اإللكرتونية  (القياسات  اآليل  والحاسب  الكهربائية 
واملعالجة  الكيمياء  هندسة  الطبيعي،  والغاز  النفط  هندسة  الصناعية،  الهندسة 

التحويلية، الهندسة امليكاترونية.
أهداف الكلية :

 -إعداد مهندسني ذوي كفاءة عالية يف مختلف الحقول الهندسية قادرين عىل تلبية 
احتياجات سوق العمل يف مؤسسات الدولة وقطاعات الصناعة، و متابعة دراستهم 

العليا، والتكيف مع تطور التقنيات من اجل مواكبة توسع الحاجات اإلنسانية.
-إجراء البحوث العلمية من أجل نرش املعرفة يف مختلف الحقول الهندسية والعلمية 
ومن اجل إيجاد حلول هندسية للمشاكل التي تواجهها القطاعات العامة والخاصة 

يف املجتمع العامين.
-توفري التعليم املستمر للمجتمع ونرش املعرفة الهندسية يف القطاعات العامة والخاصة 
االستشارات،  وتقديم  واملؤمترات  العمل،  وورش  القصرية،  الدورات  من خالل  وذلك 

واملحارضات.تنمية التعاون اإلقليمي والدويل مع الجامعات العريقة يف أنحاء العامل.
- لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

متطلبات القبول ومعلومات  للمتقدمني : - 

1. أن يكون الطالب حاصالً عىل شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها للعام الدرايس 2017/ 2018م.

إجتياز الفحوصات الطبية واملقابلة الشخصية واختبار القبول يف اللغة اإلنجليزية، بنجاح وميكن استثناء الطالب من اختبار   .2
القبول يف اللغة اإلنجليزية إذا كان لديه شهادة المتحان (IELTS) األكادميي بحيث ال يقل املعدل العام عن ( 5 ) وسارية 
املفعول ملدة ال تقل عن 6 أشهر من بداية العام األكادميي (2018م/ 2019م)، ويحق له أن يلتحق بربنامج التخصص يف حالة 
نجاحه مبعدل (60 %) يف امتحانات املواد األخرى من برنامج الدراسات العامة، ويشمل ( الفيزياء / الرياضيات األساسية/ 
التي سوف يختربها يف املوقع  للمواد  الحاسب اآليل ) وميكن للطالب اإلطالع عىل وصف املقررات   / البحتة  الرياضيات 

اإللكرتوين للكلية.
يخضع الطالب لربنامج التدريب العسكري الذي ُوِضَع لتهيئة الطالب للدخول للربنامج األكادميي، وذلك لفرتة زمنية محددة   .3
وهي (4) أسابيع متواصلة قبل بدء الدراسة يف السنة التأسيسية، بينام يقترص التدريب خالل الدراسة األكادميية عىل برنامج 
الرياضة واملحارضات مبعدل محارضتني يف كل أسبوع وملدة ساعة واحدة للمحارضة باإلضافة إىل الربامج التدريبية العسكرية 

املتقدمة األخرى.
يسمح للطالب الخروج من حرم الكلية يف منتصف كل أسبوع وفق آلية محددة.  .4

الكلية العسكرية التقنية
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الحد األدىن للتقدم اسم الربنامجرمز الربنامج 
معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلللربنامج

MT001
رئاسة 

أركان قوات 
السلطان 
املسلحة

هندسة النظم 
جميع  - يف  النجاح 

والحصول  املـــواد 
 (%55) معدل  عىل 
املــواد  مجموع  يف 

التالية:
اللغة اإلنجليزية -
الرياضيات البحتة -
الفيزياء -

الـــلـــغـــة  -
اإلنجليزية

ت   - ضيا يا لر ا
البحتة

- يرصف للطالب منحة شهرية وقدرها (-/125 ر.ع) اعتباراً 
بالكلية، مع زيادة سنوية وقدرها (-/25  التحاقه  تاريخ  من 

ر.ع) يف حالة النجاح.

- توفري (3) وجبات يومية طيلة فرتة دراسته بالكلية وتوفري 
السكن والرعاية الصحية واملالبس الرسمية والرياضية وخدمة 

غسيل املالبس.

- تضمن الكلية العسكرية التقنية لخريجيها فرصاً وظيفية بعد 
التخرج وفقاً للربنامج املقبول به واألنظمة والقوانني املعمول 

بها.

- توظيف خريجي الكلية من حملة الدبلوم املتقدم بوزارة 
الدفاع وقوات السلطان املسلحة برتبة رقيب (الراتب الشهري 

يف حدود 800 ر.ع حالياً). 

- يتم تأمني كافة الطلبة ضد املخاطر داخل حرم الكلية. 

متخصصة  عاملية  هندسية  مؤسسات  مع  الكلية  ترتبط   -
.(EASA.PT.66,ICE,IET,RAeS,IMechE,IMarEST,EI)

- جميع برامج الطريان تتطلب النجاح يف كافة أجزاء إمتحانات 
(EASA) بنسبة 75 %.  

التحاقه  عند  محمول  آيل  حاسب  جهاز  طالب  كل  مينح    -
بالكلية مع توفري خدمة اإلنرتنت. 

الفرعية والرشوط  - ميكن للطالب اإلطالع عىل التخصصات 
الطبية املطلوبة توافرها يف املتقدم لطلب االلتحاق كطالب يف 

الكلية العسكرية التقنية يف موقع الكلية 

www.mtc.edu.om 

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT002
الجيش 

السلطاين 
العامين

هندسة النظم 

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT003
سالح الجو 
السلطاين 

العامين

هندسة الطريان

النجاح يف جميع  -
املواد والحصول 

عىل معدل (60 %) 
يف مجموع املواد 

التالية:
 اللغة اإلنجليزية -
الرياضيات البحتة -
الفيزياء -

 هندسة النظم

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

تابع: الكلية العسكرية التقنية

يقبل الطالب بالربنامج يف الجهة التي استوىف املعايري املحددة لها لالتحاق بها، مع اعتبار املعدل التنافيس واملقاعد املتوفرة   .5
يف كل برنامج .

عىل جميع الطلبة الدارسني بالكلية إكامل متطلبات برنامج الدراسات العامة بنجاح والحصول عىل معدل ال يقل عن ( 5 )   .6
يف امتحان اللغة اإلنجليزية (IELTS) األكادميي، وذلك خالل عامني كأقىص فرتة زمنية.

بعد اجتياز الطلبة لربنامج الدراسات العامة ( الفيزياء / الرياضيات األساسية/ الرياضيات البحتة / الحاسب اآليل) بنجاح،   .7
يتم توزيعهم عىل التخصصات الرئيسية بناًء عىل تطلعاتهم الشخصية، ومبا يتناسب ومعدالتهم الدراسية بربنامج الدراسات 

العامة، مع مراعاة احتياجات الجهة املنتمي إليها كمعيار أويل.
يلتزم الطالب بالعمل يف الجهة املنتمي إليها بوزارة الدفاع وقوات السلطان املسلحة ملدة (10) أعوام بعد تخرجه مبؤهل   .8
وذلك حسبام هو موضح  بها،  بالعمل  اإللتزام  فرتات  فتتفاوت  املستفيدة  األخرى  للجهات  بالنسبة  أما  املتقدم،  الدبلوم 

تفصيالً بالعقود املحددة لكل جهة عىل املوقع اإللكرتوين للكلية.
ال يجوز للطالب اإلنسحاب من الكلية بعد بدء العام الدرايس األول إال لظروف قاهرة خارجة عن اإلرادة، كتعرث حالته   .9
الصحية بشهادة مصدقة من الطبيب من الخدمات الطبية مبستشفى القوات املسلحة، أو لظروف شخصية أخرى تحددها 

لجنة متخصصة بالكلية.
10.   يتطلب النجاح يف كافة أجزاء االمتحانات واملعايري املحددة برنامج الرخصة األوروبية لسالمة الطريان (EASA)، وذلك 

مبعدل ال يقل عن (%75) للطلبة املنتمني للطريان العامين كمعيار أسايس للتوظيف.
بالجهات  العمل  ببيئة  وسيلتحقون   ،(Advanced Diploms) املتقدم  الدبلوم  مؤهل  ستنال  الكلية  مخرجات  جميع    .11
الدراسة  املجال  األكادميية األخرية فرصة  بالسنة  لاللتحاق  املحددة  للمعايري  املجيدون واملستوفون  لها مع منح  املنتمون 
بالكلية مستقبالً لنيل مؤهل البكالوريوس (BEng) بعد اكتسابهم خربة عملية وبالتنسيق مع الجهات املنتمون إليها، وذلك 

وفق القوانني واألنظمة املعمول بها لدى جهة العمل، باإلضافة إىل استيفائه للمتطلبات األكادميية بالكلية.
12. تقترص الدراسة يف الكلية العسكرية التقنية للعام األكادميي (2018م / 2019م) عىل الذكور فقط.
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تابع: الكلية العسكرية التقنية

الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC001هندسة

- معدل عام ال يقل عن (60 %)
- دراسة املواد التالية:
• الرياضيات البحتة 

• الفيزياء
• الكيمياء أو هندسة ميكانيكية

• اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعىل يف 
املواد :

- الرياضيات البحتة
-  الفيزياء

 مالحظة : متنح درجة البكالوريوس اذا حقق الطالب 
املعدل املطلوب.

الحد األدىن للتقدم اسم الربنامجرمز الربنامج 
معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلللربنامج

MT004
البحرية 

السلطانية 
العامنية

هندسة بحرية

الحصول عىل  -
املعدل (55 %) 

يف مجموع املواد 
التالية:

اللغة اإلنجليزية -
الرياضيات البحتة -
الفيزياء -

الـــلـــغـــة  -
اإلنجليزية

ت   - ضيا يا لر ا
البحتة

- يرصف للطالب منحة شهرية وقدرها (-/125 ر.ع) اعتباراً 
بالكلية، مع زيادة سنوية وقدرها (-/25  التحاقه  تاريخ  من 

ر.ع) يف حالة النجاح.

- توفري (3) وجبات يومية طيلة فرتة دراسته بالكلية وتوفري 
السكن والرعاية الصحية واملالبس الرسمية والرياضية وخدمة 

غسيل املالبس.

- تضمن الكلية العسكرية التقنية لخريجيها فرصاً وظيفية بعد 
التخرج وفقاً للربنامج املقبول به واألنظمة والقوانني املعمول 

بها.

- توظيف خريجي الكلية من حملة الدبلوم املتقدم بوزارة 
الدفاع وقوات السلطان املسلحة برتبة رقيب (الراتب الشهري 

يف حدود 800 ر.ع حالياً). 

- يتم تأمني كافة الطلبة ضد املخاطر داخل حرم الكلية. 

متخصصة  عاملية  هندسية  مؤسسات  مع  الكلية  ترتبط   -
.(EASA.PT.66,ICE,IET,RAeS,IMechE,IMarEST,EI)

- جميع برامج الطريان تتطلب النجاح يف كافة أجزاء إمتحانات 
(EASA) بنسبة 75 %.  

التحاقه  عند  محمول  آيل  حاسب  جهاز  طالب  كل  مينح    -
بالكلية مع توفري خدمة اإلنرتنت. 

الفرعية والرشوط  - ميكن للطالب اإلطالع عىل التخصصات 
الطبية املطلوبة توافرها يف املتقدم لطلب االلتحاق كطالب يف 

الكلية العسكرية التقنية يف موقع الكلية 

www.mtc.edu.om 

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT005 الخدمات
الهندسية

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

هندسة النظم 

MT009 الطريان
العامين

هندسة الطريان

النجاح يف جميع املواد 
مبعدل (65 %) 

والحصول عىل :-
- (65 %) يف اللغة 

اإلنجليزية
(65 %) يف الرياضيات  -

البحتة
(65 %) يف الفيزياء -
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الكلية املهنية بالسيب

الكلية املهنية بصحم

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC001

الهندسة
( ذكور )

تقنية السيارات-الكهرباء-التربيد والتكييف-تقنية 
األخشاب-البناء واإلنشاءات-امليكانيكا-اللحام 

وتشكيل املعادن
( ذكور- إناث )

 االلكرتونيات – تصميم وديكور- الرسم املعامري

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة
- اللغة  اإلنجليزية

-  الفيزياء  

-

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC003

الهندسة
( ذكور )

تقنية السيارات-الكهرباء-التربيد والتكييف-تقنية 
األخشاب-البناء واإلنشاءات-امليكانيكا-اللحام 

وتشكيل املعادن
( ذكور - إناث ) 

اإللكرتونيات – تصميم وديكور-   
الرسم املعامري 

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة
- اللغة  اإلنجليزية

-  الفيزياء  

-

الكلية املهنية بصور

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC006

الهندسة
( ذكور ) 

 تقنية السيارات-الكهرباء-التربيد والتكييف-تقنية 
األخشاب-البناء واإلنشاءات-امليكانيكا-اللحام وتشكيل 

املعادن
( ذكور - إناث ) 

االلكرتونيات – تصميم وديكور-   
الرسم املعامري 

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة
- اللغة  اإلنجليزية

-  الفيزياء  

-

الكلية املهنية بعربي

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC008

الهندسة
( ذكور )

 تقنية السيارات-الكهرباء-التربيد والتكييف-
تقنية األخشاب-البناء واإلنشاءات-امليكانيكا-

اللحام وتشكيل املعادن
( ذكور - إناث )

 االلكرتونيات – تصميم وديكور-   الرسم 
املعامري 

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة
- اللغة  اإلنجليزية

-  الفيزياء   

-
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الكلية املهنية بشناص

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC010

الهندسة
( ذكور )

 الكهرباء-التربيد والتكييف- اللحام وتشكيل املعادن
(  ذكور- إناث )

  اإللكرتونيات -   
امليكاترونكس

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة
- اللغة  اإلنجليزية

-  الفيزياء    

-

الكلية املهنية بالربميي

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC012

الهندسة
( ذكور- إناث )

 تقنية السيارات-الكهرباء-التربيد والتكييف-
امليكانيكا-اللحام وتشكيل املعادن

(  ذكور- إناث ) 
اإللكرتونيات -   
الرسم املعامري 

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة
- اللغة  اإلنجليزية

-  الفيزياء    

-

الكلية املهنية بصاللة

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC015
الهندسة

( ذكور ) الكهرباء
(ذكور– اناث ) االلكرتونيات

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة
- اللغة  اإلنجليزية

-  الفيزياء    

-

 البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS014الهندسة الكيميائية والبرتوكيميائية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
-الحصول عىل معدل  (65 %)  يف املواد اآلتية:

الرياضيات البحتة، الفيزياء، الكيمياء 
-اللغة اإلنجليزية (60 %)

جامعة نزوى

BS013
- الهندسة املدنية

- الهندسة الكهربائية
- هندسة الحاسوب
- الهندسة البيئية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل معدل (65 %)  يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة         
 - الفيزياء

- اللغة اإلنجليزية (60 %)

*مالحظات:- 
بعثة الطالب تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ويل أمر الطالب تكاليف النقل والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك ).. 1
توفر جميع مؤسسات التعليم العايل الخاصة سكنات داخلية للطلبة والطالبات عىل نفقة الطالب الخاصة ، عدا جامعة مسقط والكلية الحديثة للتجارة . 2

والعلوم.
طلبة الضامن اإلجتامعي فقط يتم رصف مخصص شهري لهم.. 3
للتعرف عىل مؤسسات التعليم العايل الخاصة والربامج الدراسية التي تبتعث إليها الوزارة حسب املؤهل األكادميي والتخصص، ميكن الرجوع إىل املوقع . 4

اإللكرتوين للمركز (وصلة دليل الطالب).
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تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS209
- هندسة العمليات

- الهندسة امليكانيكية
- الهندسة البيئية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل معدل (65 %) يف املواد اآلتية: 

- الرياضيات البحته
- الفيزياء

- الكيمياء       
- اللغة اإلنجليزية(60 %)

يف  للتكنولوجيا  األملانية  الجامعة 
عامن

BS026

- الهندسة الكهربائية والحاسب اآليل
- الهندسة امليكانيكية وااللكرتوميكانيكية

-  الهندسة املدنية
- هندسة العمليات املعدنية واملواد

- الهندسة الكيميائية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %) يف املواد اآلتية: 

-  الفيزياء أو الكيمياء
- الرياضيات البحتة أو التطبيقية 

- اللغة اإلنجليزية (60 %)    

جامعة صحار

BS217
- الهندسة املدنية
- الهندسة البيئية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)- الهندسةاإللكرتونية واإلتصاالت
الحصول عىل (65 %) يف املواد اآلتية: 

- الفيزياء أو الكيمياء
- الرياضيات البحتة 

- اللغة اإلنجليزية (60 %) 

جامعة الرشقية

BS226

- الهندسة املدنية
- الهندسة املعامرية

- الهندسة امليكانيكية
- هندسة املعلومات واالتصاالت

- هندسة الحاسب اآليل  

جامعة الربميي

BS051

- الهندسة امليكانيكية مبساعدة الكمبيوتر
- هندسة الكمبيوتر 
- هندسة االتصاالت
- الهندسة املدنية

- هندسة االنشاءات
- هندسة الطاقة الكهربائية

- هندسة املكاترونيكس
- هندسة أجهزة القياس وااللكرتونيات

- هندسة القياس والتكاليف

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %) يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية  
- الفيزياء أو الكيمياء

كلية كالدونيان الهندسية- اللغة اإلنجليزية (60 %)

BS053هندسة املعالجة والصيانة -
- الهندسة الكيميائية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %)  يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية
- الكيمياء      

-اللغة اإلنجليزية (60 %) 

BS061الهندسة البحرية -
النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)

الحصول عىل (65 %)  يف املواد اآلتية:  
- الرياضيات البحتة - الكيمياء   - الفيزياء

كلية عامن البحرية الدولية- اللغة اإلنجليزية (60 %)

BS062الهندسة التحويلية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %)  يف املواد اآلتية:  

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية 
- الكيمياء       

- اللغة اإلنجليزية (60 %)
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تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS034

- الهندسة امليكانيكية
- الهندسة الكيميائية

- الهندسة املدنية
- الهندسة الكهربائية وااللكرتونية
- هندسة الكمبيوتر واالتصاالت

- الهندسة املعامرية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %)  يف:

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء
- الكيمياء

- اللغة اإلنجليزية(60 %)

 جامعة ظفار

BS117الهندسة املعامرية -
- الهندسة امليكانيكية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %)  يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة  - الفيزياء أو الكيمياء
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

كلية صور الجامعية

BS042

- هندسة االلكرتونيات واالتصاالت
- هندسة مكونات الحاسب اآليل والشبكات

- هندسة إتصال البيانات وإدارة النظم
- هندسة الشبكات الالسلكية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %)  يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية 
-  الفيزياءأو الكيمياءأو األحياء

- اللغة اإلنجليزية  (60 %)

كلية الرشق األوسط

BS043

- الهندسة املدنية
- الهندسة امليكانيكية

- هندسة األجهزة واإللكرتونيات
- الهندسة البيئية واإلدارة
- هندسة خدمات املباين

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %)  يف املواد اآلتية:  

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

- اللغة اإلنجليزية(60 %)

كلية الرشق األوسط

BS266الهندسة امليكانيكية و تكنولوجيا السيارات -
- الهندسة اإللكرتونية و االتصاالت  

الكلية العاملية للهندسة 
والتكنولوجيا

BS158

- هندسة علوم الكمبيوتر
- هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت

- الهندسة الكيميائية
- الهندسة امليكانيكية

- هندسة التكنولوجيا الحيوية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %)  يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة
-  الفيزياء      - الكيمياء 
- اللغة اإلنجليزية(60 %)

كلية ولجات للعلوم التطبيقية

BS246هندسة السالمة من الحرائق -
- الهندسة امليكانيكة (حفر آبار)

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %)  يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة- الفيزياء أو الكيمياء 
- اللغة اإلنجليزية(60 %)

الكلية الدولية للهندسة واالدارة

BS291الهندسة الكيميائية -

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (75 %)
الحصول عىل (75 %) يف املواد اآلتية:

  - الكيمياء    - الرياضيات البحتة
- (80 %) يف اللغة اإلنجليزية

جامعة مسقط
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العامرة واإلنشاءالعامرة واإلنشاء
ARCHITECTURE AND BUILDINGARCHITECTURE AND BUILDING

ميتزج الفن بالعلوم والتصميم والتكنولوجيا، فيأيت مجايل العامرة واإلنشاء يف املقدمة. فهل تعلم أن البيئة املشيدة التي نعيش 
فيها صممت عىل أيدي معامريني؟ قد يعمل املصمم املعامري يف امليدان، أو قد يقيض أغلب ساعات عمله خلف شاشة الحاسب 
الواسع يتضمن عىل تخصصات عدة كمعامري املناظر الطبيعية والذي يقوم بتصميم الحدائق واملتنزهات  اآليل، فهذا املجال 
التجارية واملطارات واملدارس  الداخيل للمنازل واملراكز  الداخيل عىل الشكل  واألماكن املفتوحة، بينام يف املقابل يركز املصمم 
وغريها. وقد وجدت تخصصات أخرى يف هذا املجال لتواكب مسرية التنمية يف الدول كتخطيط املدن وإدارة العقارات وإدارة 

املرافق وإدارة املمتلكات مثالً.

إحصل عىل النسخة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2018 عىل املوقع اإللكرتوين  للمركز
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بعثات جامعة عامن

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE090

Property Management or Facility Management
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو

كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف

أغسطس 2018م 

النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن

(% 90 )
- الرياضيات البحتة (90 %)

- مادة من الفيزياء أو األحياء أو 
الكمياء أو الجغرافيا (90 %)
- اللغة اإلنجليزية ( 85 %)

- الرياضيات البحتة 
- الفيزياء أو األحياء أو 

الكيمياء أو الجغرافيا

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE546
 Property/Real Estate Management or Facility/Facilities

Management
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن( 85 %)

- الرياضيات البحتة (85 %)
- مادة من الفيزياء أو األحياء أو الكيمياء أو 

الجغرافيا (85 %)
- اللغة اإلنجليزية (80 %)

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء أو 

الكيمياء أو األحياء 
أو الجغرافيا

-مالحظات:
اإلبتعاث •  دول  من  دولة  كل  بها يف  بالدراسة  املوىص  الجامعات  يف  املتوفرة  التخصصات  بقامئة  البعثات  املتقدمني عىل هذه  تزويد  سيتم 

املعتمدة عرب املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد ومنشورات أخرى وذلك يف أبريل 2018م.
يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 

تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.
تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 

بها، قد تختلف مسميات الربنامج من مؤسسة/دولة إىل أخرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40)  • 
بإمكان الطالب املبتعث اختيار برنامج من الربامج أعاله( مع األخذ بعني اإلعتبار بأن التخصص الذي سيتم اختياره البد أن يخضع للموافقة • 

من قبل مكتب جامعة عامن ).
أن الحد األدىن للمتطلبات املذكورة قرين الربامج املشار إليها أعاله متثل الحد األدىن للحصول عىل مقعد ابتعاث يف مرشوع جامعة عامن، علامً • 

بأن بعض الربامج الجامعية قد تتطلب نسب مختلفة يف بعض املواد أو مواد إضافية أخرى. حيث أن الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل 
قبول يف الربنامج املرغوب فيه من ِقبل الطالب.

-مالحظات:
قد تتطلب بعض الربامج التابعة لهذه البعثات متطلبات إضافية أخرى لذلك فإن وزارة التعليم العايل ال تضمن القبول النهايئ للمتقدم يف • 

الربنامج و / أو الجامعة التي قام باختيارها حيث يعتمد القبول يف التخصص أو الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة بها عىل قدرات الطالب 
واملتطلبات الخاصة بالجامعة، كام أن للوزارة الصالحية يف اختيار الجامعة املناسبة للطالب حسب التخصص الذي قام باختياره.

يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 
تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.

تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 
بها. 

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40) • 
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تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE540
Architecture, Landscape Architecture, Urban Planning or 

Interior Architecture
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ( 85 %)

-  الرياضيات البحتة أو الفيزياء  (85 % )
الرسم  أو  الجرافييك  التصميم  أو  التشكيلية  الفنون   -
الهنديس أو تقنية املعلومات أو التاريخ أو اللغة العربية 

أو الرتبية اإلسالمية ( 85 %)
-  اللغة اإلنجليزية ( 80 % )

- باإلضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن( 75 %) يف 
كل مادة من باقي املواد.

*املؤسسة التعليمية قد تطلب املحفظة الفنية للطالب 
كمتطلب إضايف إلثبات قدراته الفنية.

- الرياضيات البحتة 
أو الفيزياء

-الفنون التشكيلية 
أو التصميم 

الجرافييك أو الرسم 
الهنديس أو تقنية 

املعلومات أو التاريخ 
أو اللغة العربية أو 

الرتبية اإلسالمية

SE542Landscape Architecture or Urban Planning
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

SE544 Landscape Architecture
بلد الدراسة: أسرتاليا

   SE543Architecture
بلد الدراسة: ايرلندا

SE541

Architecture or Urban Planning
بلد الدراسة: املانيا

لغة الدراسة: اللغة األملانية
املؤسسة التعليمية: جامعات العلوم التطبيقية

*املؤسسة التعليمية قد تطلب Art Portfolio للطالب كمتطلب 
اضايف الثبات قدراته الفنية.

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ( 80 %)

-  الرياضيات البحتة أو الفيزياء  (85 % )
الرسم  أو  الجرافييك  التصميم  أو  التشكيلية  الفنون   -
الهنديس أو تقنية املعلومات أو التاريخ أو اللغة العربية 

أو الرتبية اإلسالمية ( 85 %)
-  اللغة اإلنجليزية أو األملانية ( 85 % )

- باإلضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن( 70 %)يف 
كل مادة من باقي املواد.

- الرياضيات البحتة 
أو الفيزياء

-الفنون التشكيلية 
أو التصميم 

الجرافييك أو الرسم 
الهنديس أو تقنية 

املعلومات أو التاريخ 
أو اللغة العربية أو 

الرتبية اإلسالمية

SE547

Facilities/Facility Management
بلد الدراسة: هولندا

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
املؤسسة التعليمية: جامعات العلوم التطبيقية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (80 %).

• الرياضيات البحتة (85 %).
• الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو الجغرافيا (85 %).

• اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
- اللغة اإلنجليزية

 البعثات الداخلية 

 البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس) 

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS140العامرة

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %) يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء      

- اللغة اإلنجليزية(60 %)

الكلية العلمية للتصميم

*مالحظات:- 
بعثة الطالب تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ويل أمر الطالب تكاليف النقل والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك ).. 1
توفر جميع مؤسسات التعليم العايل الخاصة سكنات داخلية للطلبة والطالبات عىل نفقة الطالب الخاصة ، عدا جامعة مسقط والكلية الحديثة للتجارة . 2

والعلوم.
طلبة الضامن اإلجتامعي فقط يتم رصف مخصص شهري لهم.. 3
للتعرف عىل مؤسسات التعليم العايل الخاصة والربامج الدراسية التي تبتعث إليها الوزارة حسب املؤهل األكادميي والتخصص، ميكن الرجوع إىل املوقع . 4

اإللكرتوين للمركز (وصلة دليل الطالب).
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تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS232العامرة الداخلية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %) يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء أو الكيمياء

- اللغة اإلنجليزية(60 %)

جامعة الربميي

BS207النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)تخطيط املدن والتصميم املعامري
الحصول عىل (65 %) يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية
- اللغة اإلنجليزية  (60 %)                  

الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن

BS220جامعة الرشقيةالهندسة يف إدارة املشاريع اإلنشائية

BS037العامرة الداخلية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %)  يف املواد اآلتية:
-الرياضيات البحتة، الفيزياء، الكيمياء 

- اللغة اإلنجليزية(60 %)

جامعة ظفار

BS045 هندسة علوم مسح الكميات وإدارة
اإلنشاءات

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %) يف املواد اآلتية:

- الرياضيات البحتة      - الفيزياء          
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

كلية الرشق االوسط

BS015هندسة التصميم الداخيل والديكور
النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)

- الرياضيات البحتة (65 %)
جامعة نزوى- اللغة اإلنجليزية(60 %)

BS225هندسة علم العامرة

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
الحصول عىل (65 %)  يف املواد اآلتية:

-الرياضيات البحتة              - الفيزياء 
- اللغة اإلنجليزية(60 %)

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة الدبلوم)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ضمان
إجتماعي
(دبلوم)

دخل محدود
مختلف تخصصات العامرة (دبلوم)

واإلنشاء حسب ما تقدمه كل 
مؤسسة تعليمية خاصة ملؤهل 

الدبلوم، مع مراعاة رشوط 
االلتحاق بتلك التخصصات.

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير 
 (% 65)

الحصول عىل  (60 %) يف املواد اآلتية:
- الرياضيات البحته أو التطبيقية 

- الفيزياء 
- اللغة اإلنجليزية

مقر الدراسة: إحدى الجامعات والكليات 
الخاصة.  

 - يحدد الطالب املؤسسة التي يرغب 
بالدراسة بها وفق التخصص الدرايس 

املقبول به .                         
- ال يسمح بتغيري املؤسسة التعليمية بعد 

استكامل إجراءات التسجيل. SF001SP001
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تكنولوجيا املعلوماتتكنولوجيا املعلومات
INFORMATION  TECHNOLOGYINFORMATION  TECHNOLOGY

مل يكن يدرك مؤسسو الرشكات العاملية الكربى مثل رشكة األبل والفيسبوك أن مجال  تقنية املعلومات سوف يجعل منهم األشهر 
واألكرث  ثراًء يف العامل، فخرباء تقنية املعلومات الذين ميلكون القدرة عىل تطبيق الحوسبة يف مختلف مجاالت الحياة وبإمكانهم 

إيجاد الحلول للمشكالت، هم من أهم العنارص الفعالة يف أي مؤسسة سواء أكانت يف القطاع الحكومي أو الخاص.
إن كنت ترغب يف تعلم كيفية تطبيق تقنية املعلومات يف املؤسسات، وتصميم الربمجيات واألجهزة واإلتصاالت فتخصص تقنية 
املعلومات واإلتصاالت هو التخصص املناسب لك، أما إذا كانت ميولك نظرية بحتة يف مجال تقنية املعلومات بإمكانك تعلم 
أساسيات الحوسبة والربمجيات وأنظمة برامج وأجهزة الحاسب اآليل فأنت بالطبع ترغب يف التخصص يف مجال علوم الحاسب 
اآليل أو الحوسبة. وإذا اخرتت مجال هندسة الربمجيات فأنت ستتعلم كيفية تطوير وصيانة أنظمة الربمجيات، ورمبا تتخصص 
يف مجال مشابه وهو نظم معلومات الحاسب اآليل مبزيد من العمق يف فهم كيفية بناء نظم معلومات واسعة النطاق كقواعد 

البيانات ومواقع شبكة املعلومات العاملية والبيانات املجدولة. 
ولنفرض أنك تطمح ألن تصبح خبري حامية شبكات الحاسب اآليل، لذلك ليس أمامك خيار أنسب كتخصص أمن الشبكات، وإن 
رغبت يف دراسة الجانب الجنايئ بتقنية املعلومات فليس هناك أنسب من تخصص التحليل الجنايئ الحاسويب أو العلوم الجنائية 
الرقمية والتي تتعلق باألدلة الجنائية التي يعرث عليها يف الحواسيب والوسائط الرقمية. أما تخصص نظم املعلومات اإلدارية فهو 
الخيار األمثل ملن يرغب يف دراسة العالقة بني البرش والتقنية يف املؤسسات وكيفية استثامر الكفاءات البرشية مع الرتكيز عىل 

الجانب التقني. 
وال ننىس إداري األنظمة والشبكات الذي يقوم بتفعيل الحسابات وتثبيت الخوادم واملحوالت الحاسوبية وإعدادها باإلضافة إىل 

مراقبة أداء الشبكة وإصالح املشكالت الفنية.

إحصل عىل النسخة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2018 عىل املوقع اإللكرتوين  للمركز
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE080

 Computing/Computer Science, Management Information
 Systems or Business Information Systems, Networks/Network
 Security and/or Information Security, Artificial Intelligence

or Data Science
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو

كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف

أغسطس 2018 م

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 90)
• الرياضيات البحتة (85 %).

• الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو تقنية 
املعلومات (85 %).

• اللغة اإلنجليزية (85 %).

- الرياضيات البحتة 
- الفيزياء أو 

الكيمياء أو األحياء 
أو تقنية املعلومات

-مالحظات:
اإلبتعاث •  دول  من  دولة  كل  بها يف  بالدراسة  املوىص  الجامعات  يف  املتوفرة  التخصصات  بقامئة  البعثات  املتقدمني عىل هذه  تزويد  سيتم 

املعتمدة عرب املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد ومنشورات أخرى وذلك يف أبريل 2018م.
يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 

تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.
تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 

بها، قد تختلف مسميات الربنامج من مؤسسة/دولة إىل أخرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40)  • 
بإمكان الطالب املبتعث اختيار برنامج من الربامج أدناه ( مع األخذ بعني اإلعتبار بأن التخصص الذي سيتم اختياره البد أن يخضع للموافقة • 

من قبل مكتب جامعة عامن ).
أن الحد األدىن للمتطلبات املذكورة قرين الربامج املشار إليها أدناه متثل الحد األدىن للحصول عىل مقعد ابتعاث يف مرشوع جامعة عامن، علامً • 

بأن بعض الربامج الجامعية قد تتطلب نسب مختلفة يف بعض املواد أو مواد إضافية أخرى. حيث أن الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل 
قبول يف الربنامج املرغوب فيه من ِقبل الطالب.

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE620

Computer Science, Information Technology, Big Data, Data 
Analytics, Data Science, Web/Computer Applications or 

Informatics (and Informatics preferably with a specialization in 
either Cyber Security, Data Analytics, Social Media or Software 

Development – subject to availability)
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
- الرياضيات البحتة (85 %).

- تقنية املعلومات أو الهندسة أو 
الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
- تقنية املعلومات أو 
الهندسة أو الفيزياء 

أو الكيمياء أو 
األحياء

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قد تتطلب بعض الربامج التابعة لهذه البعثات متطلبات إضافية أخرى لذلك فإن وزارة التعليم العايل ال تضمن القبول النهايئ للمتقدم يف • 

الربنامج و / أو الجامعة التي قام باختيارها حيث يعتمد القبول يف التخصص أو الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة بها عىل قدرات الطالب 
واملتطلبات الخاصة بالجامعة، كام أن للوزارة الصالحية يف اختيار الجامعة املناسبة للطالب حسب التخصص الذي قام باختياره.

يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 
تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.

تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 
بها. 

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40)  • 
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تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE621

Computer Science, Cyber Security, Computer Networks, 
Computer Science with Artificial Intelligence, Computer & 
Networking Technology, Computer Science with Software 

Engineering or Forensic Computing
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
- الرياضيات البحتة (85 %).

- تقنية املعلومات أو الهندسة أو 
الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
- تقنية املعلومات أو 
الهندسة أو الفيزياء 

أو الكيمياء أو 
األحياء

SE623

 Software Development, Computing in Systems & Networking, 
Systems & Networking, Multimedia Applications Development or 

Multimedia Programming (Interactive Digital Media)
بلد الدراسة: ايرلندا

SE625

Multimedia Technology or Information Technology (IT in either 
Forensic Computing, Mobile Computing & Networking, Mobile 

Technology, Data Communication & Networking, Network 
Technology, Network Computing, Security Technology or 

Information Systems Security)
بلد الدراسة: ماليزيا 

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 80)
- الرياضيات البحتة (85 %).

- تقنية املعلومات أو الهندسة أو 
الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات البحتة
- تقنية املعلومات أو 
الهندسة أو الفيزياء 

أو الكيمياء أو 
األحياء

SE624

ICT & Technology with a specialisation in Cyber Security, Soft-
ware Engineering & Business Informatics or 

Data Science & Knowledge Engineering
بلد الدراسة: هولندا

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
املؤسسة التعليمية: جامعات العلوم التطبيقية

كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS003بكالوريوس تقنية املعلومات
(كلية صحار)

- الحصول عىل (60 %) يف مادة 
اللغة  اإلنجليزية 

- النجاح يف مادة الرياضيات البحتة  

الدرجات األعىل يف املواد:
- اللغة اإلنجليزية

- الرياضيات البحتة   

تخصصات الربنامج  
* شبكات الحاسوب
* تطوير الربمجيات 

* أمن تقنية املعلومات
* إدارة البيانات

AS004 بكالوريوس تقنية املعلومات
(كلية صور)

AS005 بكالوريوس تقنية املعلومات
(كلية عربي)

AS016 بكالوريوس تقنية املعلومات
(كلية صاللة )

الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC002تقنية املعلومات

معدل عام ال يقل عن (60 %)
-  دراسة املواد التالية:

• الرياضيات بحتة
• اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعىل يف املواد:
- الرياضيات البحتة
- اللغة اإلنجليزية  

حقق  اذا  البكالوريوس  درجة  متنح   : مالحظة   
الطالب املعدل املطلوب.
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 البعثات الداخلية 

 البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS237

- الحوسبة وإدارة األعامل
- علوم الحاسوب

- شبكات وأمن املعلومات
- تقنية املعلومات والحوسبة

- النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير( 70 %)
- الرياضيات البحتة أو التطبيقية(65 %)

- اللغة اإلنجليزية (60 %)

الجامعة العربية املفتوحة

BS148

- الحاسب اآليل وهندسة الربمجيات
- الحاسب اآليل لألعامل

- أنظمة الحاسب اآليل والشبكات
- علوم الحاسب اآليل

كلية مسقط

BS076كلية الربميي الجامعية هندسة الربمجيات
BS106كلية الزهراء للبنات علوم هندسة الربمجيات

BS094
- علوم الحاسوب
- أمن املعلومات
- نظم املعلومات

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

BS206الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن- علوم الحاسب اآليل

BS268علوم أمن الحسابات واألدلة الجنائية -
- هندسة الربمجيات

الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا

BS287جامعة نزوى- تصميم الويب وأمن املعلومات

BS044تقنية الوسائط املتعددة -
- نظم إدارة قواعد البيانات

كلية الرشق األوسط

BS257برمجة اإلتصاالت -
- برمجة الحاسوب

كلية الخليج

*مالحظات:- 
بعثة الطالب تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ويل أمر الطالب تكاليف النقل والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك ).. 1
توفر جميع مؤسسات التعليم العايل الخاصة سكنات داخلية للطلبة والطالبات عىل نفقة الطالب الخاصة ، عدا جامعة مسقط والكلية الحديثة للتجارة . 2

والعلوم.
طلبة الضامن اإلجتامعي فقط يتم رصف مخصص شهري لهم.. 3
للتعرف عىل مؤسسات التعليم العايل الخاصة والربامج الدراسية التي تبتعث إليها الوزارة حسب املؤهل األكادميي والتخصص، ميكن الرجوع إىل املوقع . 4

اإللكرتوين للمركز (وصلة دليل الطالب).

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة الدبلوم)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ضمان
إجتماعي
(دبلوم)

دخل محدود
مختلف تخصصات تكنولوجيا (دبلوم)

املعلومات حسب ما تقدمه كل 
مؤسسة تعليمية خاصة ملؤهل 

الدبلوم، مع مراعاة رشوط 
االلتحاق بتلك التخصصات.

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير 
 (% 65)

الحصول عىل  (60 %) يف املواد 
اآلتية:

- اللغة اإلنجليزية
- الرياضيات البحته أو التطبيقية 

 

الدراسة: إحدى الجامعات والكليات 
الخاصة.

 - يحدد الطالب املؤسسة التي يرغب 
بالدراسة بها وفق التخصص واملؤهل 

الدرايس املقبول به .   
- ال يسمح بتغيري املؤسسة التعليمية بعد 

استكامل إجراءات التسجيل.
SF002SP002
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الرتبيةالرتبية
EDUCATIONEDUCATION

إن مهنة التعليم عريقة وقدمية بقدم اإلنسان، وهي جديرة باإلحرتام والتقدير، وتعترب من الركائز األساسية لتقدم األمم وتطورها، 
عوضاً عن كونها رسالة عظيمة وسامية قبل أن تكون مجرد وظيفة. إن التخصص  يف مجال الرتبية يتيح لك خوض هذه التجربة 
املليئة بالطموحات والتحديات، لرتبية األجيال، ونرش العلم واملعرفة، وصناعة املستقبل، وبناء الحضارات. وإن اخرتت هذا املجال 

فسيكون أمامك عدة خيارات من الربامج الدراسية، وهي مخصصة ملن يرغب يف أن يصبح معلامً يف مدارس السلطنة.
 أو هناك مجال آخر ملن يرغب التخصص يف الرتبية من أجل مساعدة األطفال من فئة ذوي اإلحتياجات الخاصة يف التغلب عىل 
التحديات التي تعرتضهم يف سبيل التعلم وهو تخصص الرتبية الخاصة، وبالنسبة لتخصص طفل ما قبل املدرسة فهو يتيح لك 

فرصة التعامل مع األطفال الصغار حتى سن السادسة وتعليمهم وتربيتهم.

إحصل عىل النسخة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2018 عىل املوقع اإللكرتوين  للمركز
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE120

English Language
Educational Psychology and/or Counselling, Education and/with 

Technology or Educational Technology
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو

كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف

أغسطس 2018 م
 *(يفضل أن يتم دمج برنامج البكالوريوس للغة اإلنجليزية مع التخصصات التالية: 

اآلداب اإلنجليزي، اللغة اإلنجليزية وتدريس اللغة اإلنجليزية لغري الناطقني بها 
(TESOL)

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
.(% 90)

- الرياضيات البحتة أو الرياضيات 
التطبيقية (85 %) أو علم النفس(90 %)

- اللغة اإلنجليزية (90 %)

- اللغة اإلنجليزية

-مالحظات:
اإلبتعاث •  دول  من  دولة  كل  بها يف  بالدراسة  املوىص  الجامعات  يف  املتوفرة  التخصصات  بقامئة  البعثات  املتقدمني عىل هذه  تزويد  سيتم 

املعتمدة عرب املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد ومنشورات أخرى وذلك يف أبريل 2018م.
يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 

تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.
تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 

بها، قد تختلف مسميات الربنامج من مؤسسة/دولة إىل أخرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40)  • 
بإمكان الطالب املبتعث اختيار برنامج من الربامج أدناه ( مع األخذ بعني اإلعتبار بأن التخصص الذي سيتم اختياره البد أن يخضع للموافقة • 

من قبل مكتب جامعة عامن ).
أن الحد األدىن للمتطلبات املذكورة قرين الربامج املشار إليها أدناه متثل الحد األدىن للحصول عىل مقعد ابتعاث يف مرشوع جامعة عامن، علامً • 

بأن بعض الربامج الجامعية قد تتطلب نسب مختلفة يف بعض املواد أو مواد إضافية أخرى. حيث أن الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل 
قبول يف الربنامج املرغوب فيه من ِقبل الطالب.

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE712

 Early Childhood Education or Special Needs Education
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو نيوزيلندا أو الواليات املتحدة 

األمريكية
التخصصات املتوفرة يف اململكة املتحدة هي: 

Childhood Studies,  Childhood and Youth: Theory and 
Practice, Primary and Early Years Education or Early 

Childhood Studies
- ال يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثات بتغيري

التخصص إال للتخصص املدرج ضمن نفس الرمز
وذلك ألن هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات

محدده لبعض القطاعات 

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الرياضيات البحتة (80 %) أو الرياضيات التطبيقية أو 
اإلقتصاد أو األعامل (85 %).
- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن (75 %) يف 
كل مادة من باقي املواد.

- اللغة اإلنجليزية

-مالحظات:
قد تتطلب بعض الربامج التابعة لهذه البعثات متطلبات إضافية أخرى لذلك فإن وزارة التعليم العايل ال تضمن القبول النهايئ للمتقدم يف الربنامج و / • 

أو الجامعة التي قام باختيارها حيث يعتمد القبول يف التخصص أو الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة بها عىل قدرات الطالب واملتطلبات الخاصة 
بالجامعة، كام أن للوزارة الصالحية يف اختيار الجامعة املناسبة للطالب حسب التخصص الذي قام باختياره.

يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي تأخري يف • 
الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.

تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة بها. • 
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40) • 
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 الوظائف التدريسية يف وزارة الرتبية والتعليم
-مالحظات:

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية. -
قد يختلف مسمى الربنامج بحسب املؤسسة التعليمية. -
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو املؤسسة التعليمية أو التخصص. -
عىل الطالب اجتياز املقابلة الشخصية قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2018. -
عىل الطالب إبراز شهادة حسن السرية والسلوك خالل املقابلة الشخصية. -
أن يكون الطالب الئقاً صحياً. -
سوف يقوم الطالب الحاصل عىل البعثة الدراسية بالتوقيع عىل تعهد لوزارة الرتبية والتعليم يلزمه بالعمل بوظيفة معلم يف املدارس التابعة  -

للوزارة.
التعيني كمعلم بوزارة الرتبية والتعليم يتم بعد اجتياز الطالب إلشرتاطات وزارة الرتبية والتعليم الخاصة بوظيفة معلم. -

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ED011Mathematics for Secondary School Teaching
- النجاح يف جميع املواد.بلد الدراسة: اسرتاليا

- الحصول عىل معدل عام ال يقل
عن  (85 % )

- الرياضيات البحتة (85 % )
- اللغة اإلنجليزية (85 %)

- الرياضيات 
البحتة ED017Mathematics for Secondary School Teaching

بلد الدراسة: نيوزيلندا

ED006Mathematics for Secondary School Teaching
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

ED012Physics for Secondary School Teaching
- النجاح يف جميع املواد.بلد الدراسة: اسرتاليا

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %)
- الرياضيات البحتة (80 %)

- الفيزياء (85 %)
- اللغة اإلنجليزية (85 %)

- الفيزياء
- الرياضيات 

البحتة 
ED018Physics for Secondary School Teaching

بلد الدراسة: نيوزيلندا

ED007Physics for Secondary School Teaching
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

ED013 Chemistry for Secondary School Teaching
بلد الدراسة: اسرتاليا

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %) 

- الرياضيات البحتة (75%)
- الكيمياء (85 %)
- األحياء (85 %)

- اللغة اإلنجليزية (85 %)

- الكيمياء
- الرياضيات 

البحتة
ED019 Chemistry for Secondary School Teaching

بلد الدراسة: نيوزيلندا

ED008 Chemistry for Secondary School Teaching
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

ED014Biology for Secondary School Teaching
بلد الدراسة: اسرتاليا

- األحياء
- الرياضيات 

البحتة
ED020Biology for Secondary School Teaching

بلد الدراسة: نيوزيلندا

ED009Biology for Secondary School Teaching
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

ED015
English for Secondary School Teaching

للذكور فقط
- النجاح يف جميع املواد.بلد الدراسة: اسرتاليا

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).
- اللغة اإلنجليزية (90 %).

- اللغة العربية أو لغة أخرى (75 %)
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن (75 %) 

يف كل مادة من باقي املواد.

- اللغة اإلنجليزية ED021
English for Secondary School Teaching

للذكور فقط
بلد الدراسة:  نيوزيلندا

ED010
English for Secondary School Teaching

للذكور فقط
بلد الدراسة: اململكة املتحدة
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ED016
Primary School Teaching

لإلناث فقط
بلد الدراسة: اسرتاليا

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الرياضيات البحتة (80 %) أو الرياضيات التطبيقية 
أو اإلقتصاد أو األعامل (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (90 %)
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن (75 %) 

يف كل مادة من باقي املواد.

- اللغة اإلنجليزية

ED022
Primary School Teaching

لإلناث فقط
بلد الدراسة: نيوزيلندا

مالحظة: قد يختلف مسمى الربنامج بحسب املؤسسة التعليمية أو الدولة.

تابع: الوظائف التدريسية يف وزارة الرتبية والتعليم

منح دول مجلس التعاون الخليجي

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE901الرتبية
(للطالبات فقط)

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
(85 %) والحصول عىل معدل ال 
يقل عن (85 %) يف املواد اآلتية: 

اللغة اإلنجليزية – اللغة العربية

- اللغة 
اإلنجليزية

- اللغة العربية

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

- املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية املتحدة.
- القبول النهايئ لكلية الرتبية يتطلب اجتياز الطالبة للمقابلة 

الشخصية باإلضافة ملتطلبات الكلية.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: الفنون 

التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن املعدل العام.

SE924الرتبية

- معدل عام ال يقل عن (80 %)
- معدل ال يقل عن (70 %) يف املواد 

اآلتية: 
اللغة اإلنجليزية – اللغة العربية- 

الرياضيات البحتة أو التطبيقية

- اللغة العربية
- اللغة 

اإلنجليزية
- الرياضيات 

البحتة أو 
التطبيقية

            (منح كاملة)
• بلد الدراسة: دولة الكويت.

• املؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: الفنون 

التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن املعدل العام.

SE930 كلية الرتبية
األساسية

- معدل عام ال يقل عن (80 %)
- معدل ال يقل عن (70 %) يف املواد 

اآلتية:   
اللغة اإلنجليزية - الرياضيات البحتة 

أو التطبيقية – اللغة العربية

- الرياضيات 
البحتة أو 
التطبيقية

- اللغة العربية
- اللغة اإلنجليزية

(منح كاملة)
• بلد الدراسة: الكويت.

• املؤسسة التعليمية: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب.

*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 
الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن 

املعدل العام.

جامعة السلطان قابوس (كلية الرتبية)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ300علوم ورياضيات
دراسة املواد األربعة التالية والحصول عىل 

(65 %) يف ثالث منها وهي:
 الرياضيات البحتة،  الكيمياء،  الفيزياء، األحياء

-  (65 %) يف اللغة اإلنجليزية

التخصصات :
األحياء – الكيمياء – الفيزياء – الرياضيات 

- لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ350الرتبية اإلسالمية

الحصول عىل:
- ( 65 %)  يف املواد التالية:

 الرتبية اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة 
اإلنجليزية .

- لغة التدريس اللغة العربية.
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تابع: جامعة السلطان قابوس (كلية الرتبية)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ500اللغة اإلنجليزية

الحصول عىل:
- ( 90 % ) يف مادة اللغة اإلنجليزية 

 -  (65 %) يف املواد التالية :
 اللغة العربية ، والرتبية  اإلسالمية

_

SQ550اللغة العربية
الحصول عىل ( 65 %) يف املواد التالية:

 اللغة العربية،  اللغة اإلنجليزية،  الرتبية  
اإلسالمية

_

SQ600الرتبية الرياضية
الحصول عىل (65 %)  يف املواد التالية:

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية،  الرياضة 
املدرسية  

(عىل الطالب اجتياز اختبار القدرات)

SQ650الرتبية الفنية
الحصول عىل  (65 %) يف املواد التالية:

 اللغة العربية، الفنون التشكيلية، اللغة 
اإلنجليزية

(عىل الطالب اجتياز اختبار القدرات)

SQ660 تكنولوجيا
التعليم والتعلم

الحصول عىل (65 %) يف املواد التالية:
 الرياضيات البحتة أو التطبيقية، اللغة 

العربية ، اللغة اإلنجليزية  

يقّدم القسم برنامج درجة البكالوريوس يف تكنولوجيا التعليم والتعلم، من 
أجل تلبية االحتياجات امللحة يف مجالني رئيسيني مبدارس التعليم األسايس، 

هام: تدريس تقنيات التعليم يف نظام التعليم العام واألسايس وإدارة 
وتشغيل وتطوير مراكز مصادر التعلم وتتضمن بنية برنامج البكالوريوس.  

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ670

طفل ما قبل 
املدرسة

(لإلناث فقط)

الحصول عىل:
-  (65 %) يف املواد التالية:           

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية،  الرتبية 
اإلسالمية.

مع رضورة  املدرسة»،  قبل  ما  طفل  «تربية  يف  متخصصات  معلامت  إعداد 
اكتساب املعلامت الخريجات ملا ييل:

النظريات والبحوث الخاصة بنمو  الثابتة املبنية عىل  اإلملام بفلسفة املهنية 
األطفال وكذلك النظريات الخاصة بالتدريس. 

كفاءات القيام بالرعاية املناسبة يف جميع املجاالت التي يحتاجها الطفل. 
كفاءة استخدام مهارات املالحظة وأدوات التقييم وتقنيات التوثيق يف تقويم 
منو األطفال وتطورهم. كفاءة استخدام مهارات التخاطب والتفاعل وتوجيه 

سلوكهم. 
(املعرفية  املجاالت  كافة  النمو يف  األطفال عىل  القدرة عىل حفز ومساعدة 
واالجتامعية واالنفعالية والبيئية) وعىل االستقاللية يف التعلم، وعىل اكتساب 

املعرفة ذات القيمة من البيئة املحيطة بهم. 
النمو املهني يف تصميم واستخدام النشاطات املناسبة لتطوير األطفال يف كافة 

النواحي املنهجية. 
الكفاءة يف تصميم البيئة املالمئة لألطفال، والقدرة عىل اختيار األدوات واملعدات 

املناسبة وكذلك مهارة تصميم املواد املالمئة. 
كفاءة فهم وتطبيق املذكرات املكتوبة والبحوث. 

مهارات العمل بتناغم وفعالية مع الكبار ( أولياء األمور واملعلامت واملهنيني 
اآلخرين). 

كفايات تحسني وتطوير تعليم األطفال ذوي الحاجات الخاصة.
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

كلية الرتبية بالرستاق

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS014بكالوريوس الرتبية
(اللغة اإلنجليزية)

الحصول عىل (65 %) يف مادة اللغة 
اإلنجليزية 

النجاح يف املواد التالية:
-  اللغة العربية

-  الرتبية اإلسالمية

الدرجات األعىل يف املواد:
• اللغة اإلنجليزية  

• اللغة العربية 
• الرتبية اإلسالمية

_
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تابع: كلية الرتبية بالرستاق

كلية الرتبية بالرستاق (برنامج توطني الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة)

معلومات إضافية عن الربنامج:

* لغة الدراسة : اللغة العربية

هذه الربامج الدراسية مخصصة للطلبة الدارسني يف مدارس محافظة الوسطى وبعض املدارس يف املحافظات األخرى ويشرتط: 
- أن يكون الطالب من سكان تلك القرى البعيدة وقىض الثالث سنوات الدراسية األخرية بها  .

*ميكن التعرف عىل قامئة أسامء املدارس من خالل موقع مركز القبول املوحد اإللكرتوين.
*يلتحق جميع الطلبة املقبولني والحاصلني عىل أقل من (65 %) يف املادة العلمية املرتبطة بالتخصص بربنامج التجسري الرتبوي [وهو برنامج 
تكمييل لاللتحاق بربامج الرتبية بكلية الرستاق ومدته ( 18) ساعة - مكونات الربنامج اللغة العربية واللغة اإلنجليزية وتقنية املعلومات] والذي 
يعترب إلزامياً للتأهل لدراسة الربنامج التأسييس ويوزع الطلبة إىل مستويات وفقا لنتائجهم ، ويف حالة عدم اجتياز الطالب للربنامج التأسييس يف 
املدة املحددة يفقد مقعده بالكلية ، وميكن للطالب أن يتخطى الربنامج التأسييس يف حالة تحقيقه للمستوى املطلوب واجتياز اختبارات التحدي 

يف جميع مكونات الربنامج التأسييس 
* يتوفر سكن داخيل بكلية الرتبية بالرستاق للطالبات الاليت يبعد مقر سكنهن بأكرث من 50 كم عن الكلية .

* سُيطلب من الطالب اإلنسحاب نهائيا من الكلية يف حالة إخفاقه يف إنهاء الربنامج التأسييس خالل عاميني أكادمييني حسب األنظمة واللوائح .

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS025 بكالوريوس الرتبية
(رياضيات)

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام 
والحصول عىل (60 %) كحد أدىن يف مادة الرياضيات البحتة 

* النجاح يف مادة اللغة اإلنجليزية 

الدرجات األعىل يف املواد:
• الرياضيات البحتة 

• اللغة اإلنجليزية

AS026بكالوريوس الرتبية
(أحياء)

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام           
 والحصول عىل (60 %) كحد أدىن يف مادة األحياء

النجاح يف املواد التالية:   
- الكيمياء أو الفيزياء

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية  
- اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعىل يف املواد:
• األحياء

• الكيمياء أو الفيزياء
• الرياضيات البحتة أو التطبيقية

• اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS018 بكالوريوس الرتبية
(رياضيات)

الحصول عىل (65 %) يف مادة الرياضيات 
البحتة 

- النجاح يف مادة اللغة اإلنجليزية  

الدرجات األعىل يف املواد:
• الرياضيات البحتة  

لغة الدراسة: اللغة العربية• اللغة اإلنجليزية

AS019 بكالوريوس الرتبية
(أحياء)

الحصول عىل (65 %) يف مادة األحياء
النجاح يف املواد التالية:   

- الكيمياء أو الفيزياء       - اللغة اإلنجليزية 
 - الرياضيات البحتة أو التطبيقية  

الدرجات األعىل يف املواد:
•األحياء

•الكيمياء أو الفيزياء
•الرياضيات البحتة أو التطبيقية  

•اللغة اإلنجليزية
لغة الدراسة: اللغة العربية

AS020 بكالوريوس الرتبية
(كيمياء)

الحصول عىل (65 % ) يف مادة الكيمياء 
النجاح يف املواد التالية: -
- الفيزياء أو األحياء      

- الرياضيات البحتة  
- اللغة اإلنجليزية 

الدرجات األعىل يف املواد:
• الكيمياء

• الفيزياء أو األحياء   
• الرياضيات البحتة 

• اللغة اإلنجليزية

AS021  بكالوريوس الرتبية
(فيزياء)

الحصول عىل (65 %) يف مادة الفيزياء
النجاح يف املواد التالية:

- الكيمياء أو األحياء     
- الرياضيات البحتة 

-اللغة اإلنجليزية 

الدرجات األعىل يف املواد:
• الفيزياء

• الكيمياء أو األحياء
• الرياضيات البحتة

• اللغة اإلنجليزية

لغة الدراسة: اللغة العربية
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كلية الرتبية بالرستاق (برنامج توطني الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة)

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS027بكالوريوس الرتبية
(كيمياء)

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام  
والحصول عىل (60 %) كحد أدىن يف مادة الكيمياء 

النجاح يف املواد التالية:-
- الفيزياء أو األحياء   - الرياضيات البحتة  

- اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعىل يف املواد:
• الكيمياء

• الفيزياء أو األحياء
• الرياضيات البحتة 

• اللغة اإلنجليزية 

AS028 بكالوريوس الرتبية
(فيزياء)

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام 
والحصول عىل (60 %) كحد أدىن يف مادة الفيزياء

النجاح يف املواد التالية:
- الكيمياء أو األحياء   - الرياضيات البحتة    - اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعىل يف املواد:
• الفيزياء

• الكيمياء أو األحياء
• الرياضيات البحتة 

• اللغة اإلنجليزية 

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS222
بكالوريوس الرتبية

(مجال أول)
 ( لإلناث فقط )

- النجاح يف دبلوم التعليم العام  
والحصول عىل (65 %) يف املواد التالية :-

- اللغة العربية      - الرتبية اإلسالمية  
جامعة الرشقية- الدراسات اإلجتامعية/ هذا وطني

لغة الدراسة: اللغة العربية

BS223
بكالوريوس الرتبية 

(مجال ثاين)
( لإلناث فقط )

- النجاح يف دبلوم التعليم العام  
والحصول عىل (65 %) يف املواد التالية :-

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية
- الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو العلوم العامة

BS029
بكالوريوس الرتبية 
(اللغة اإلنجليزية) 

( للذكور فقط )

- النجاح يف دبلوم التعليم العام  
والحصول عىل (65 %) يف مادة اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى

BS030
بكالوريوس الرتبية 
(اللغة اإلنجليزية) 

( للذكور فقط )
جامعة  صحار 

BS040
بكالوريوس الرتبية 
(اللغة اإلنجليزية) 

( للذكور فقط )
جامعة  ظفار

BS270 بكالوريوس الرتبية
(الرياضيات)

- النجاح يف دبلوم التعليم العام  
والحصول عىل (65 %) يف مادة الرياضيات البحتة

جامعة صحار 
لغة الدراسة : اللغة العربية

BS038 بكالوريوس الرتبية
- النجاح يف دبلوم التعليم العام  (الرياضيات)

- الرضيات البحتة  (65 %)      
 - اللغة اإلنجليزية(60 %)

جامعة نزوى
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS039 بكالوريوس الرتبية
(الرياضيات)

جامعة ظفار
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

مالحظات:- 
بعثة الطالب تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ويل أمر الطالب تكاليف النقل والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك ).. 1
توفر جميع مؤسسات التعليم العايل الخاصة سكنات داخلية للطلبة والطالبات عىل نفقة الطالب الخاصة ، عدا جامعة مسقط والكلية الحديثة للتجارة . 2

والعلوم.
طلبة الضامن اإلجتامعي فقط يتم رصف مخصص شهري لهم.. 3
للتعرف عىل مؤسسات التعليم العايل الخاصة والربامج الدراسية التي تبتعث إليها الوزارة حسب املؤهل األكادميي والتخصص، ميكن الرجوع إىل املوقع . 4

اإللكرتوين للمركز (وصلة دليل الطالب).
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اإلدارة واملعامالت التجاريةاإلدارة واملعامالت التجارية
MANAGEMENT AND COMMERCEMANAGEMENT AND COMMERCE

كنت من  فإن  التخصصات،  من  للعديد  إىل  تتفرع  التي  الواسعة  الدراسية  املجاالت  من  يعتربان  التجارية  واملعامالت  اإلدارة 
الراغبني يف هذا املجال، ميكنك التخصص يف اإلدارة واألعامل، أو املالية أو املالية واملحاسبة أو الصريفة اإلسالمية واملالية أو إدارة 

املوارد البرشية.
ويف مجال األعامل ميكنك اختيار أحد التخصصات الفرعية كتخصص دراسات األعامل، وإدارة األعامل، والدراسات التجارية أو 
التجارة. كأحد أبرز التخصصات يف هذا املجال تخصص األعامل الدولية، الذي يركز عىل كيفية إدارة املؤسسات يف ظل اإلقتصاد 
العاملي املتغري، كام قد يتيح لك هذا التخصص فرصة تعلم لغة أخرى. وإن كنت ترغب يف بدء مرشوع خاص بك أو أن تكون 
رائداً ألحد مشاريع األعامل، فتخصص ريادة األعامل /املبادرات هو الخيار املناسب لك، أما يف إدارة املشاريع فأمامك تخصيص 
إدارة املشاريع وإدارة املشاريع الرتفيهية . وال ننىس تخصص اإلدارة اللوجستية/ أو إدارة سلسلة التوريدات والذي يعنى بإدارة 

ر وانتهاًء بالعميل.  تدفق املواد واملنتجات والصفقات بدًء باملُصدَّ
هل لديك رغبة يف  اكتساب مهارات اإلتصال؟ ليس هناك تخصص أنسب لك من تخصيص العالقات العامة أو التسويق واإلعالن. 
وهل تعلم بأن السياحة هي أحد أهم القطاعات الواعدة يف السلطنة والتي بدأت بالنمو بشكل متسارع مؤخراً؟ إن كنت ترغب 
اإلنضامم لهذا القطاع فليس عليك سوى اختيار أحد الربامج املتخصصة كإدارة الضيافة الذي يتفرع إلدارة الفعاليات و إدارة 

الفنادق،  وإدارة السياحة.

إحصل عىل النسخة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2018 عىل املوقع اإللكرتوين  للمركز
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE100

Business Administration, Management, Human Resource 
Management/Development, Entrepreneurship/ Enterprise, 

Event Management or Public Relations 
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو كندا أو 

اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا واوروبا
-  عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس 

2018م

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90 %).

- مادة من: الرياضيات البحتة أو املحاسبة 
(85 %) أو الرياضيات التطبيقية أو األعامل أو 

اإلقتصاد (90 %).
- اللغة اإلنجليزية (85 %).

- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن 
(80 %) يف كل مادة من باقي املواد.

- الرياضيات 
البحتة أو املحاسبة 

أو الرياضيات 
التطبيقية أو األعامل 

أو اإلقتصاد

OE102

Logistics & Supply Chain Management, Transports &
 Logistics Management, Safety Management or 

Environmental Management 
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو كندا أو 

اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس 

2018م

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90%).

-  الرياضيات البحتة (85%).
- الفيزياء او األحياء او الكيمياء او الهندسة 

.(85%)
- اللغة اإلنجليزية (85%).

- الرياضيات البحتة
- األحياء او الكيمياء 

أو الفيزياء أو 
الهندسة

OE101

Actuarial Science or Financial Risk Management  
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو كندا أو 

اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس 

2018م  

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (90 %)

- الرياضيات البحتة أو املحاسبة (85 %)
- اللغة اإلنجليزية (85 %) 

- الرياضيات البحتة 
أو املحاسبة

-مالحظات:
سيتم تزويد املتقدمني عىل هذه البعثات بقامئة التخصصات املتوفرة يف الجامعات املوىص بالدراسة بها يف كل دولة من دول اإلبتعاث املعتمدة عرب املوقع • 

اإللكرتوين ملركز القبول املوحد ومنشورات أخرى وذلك يف أبريل 2018م.
يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي تأخري يف • 

الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.
تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة بها، قد • 

تختلف مسميات الربنامج من مؤسسة/دولة إىل أخرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40)  • 
بإمكان الطالب املبتعث اختيار برنامج من الربامج أدناه ( مع األخذ بعني اإلعتبار بأن التخصص الذي سيتم اختياره البد أن يخضع للموافقة من قبل • 

مكتب جامعة عامن ).
أن الحد األدىن للمتطلبات املذكورة قرين الربامج املشار إليها أدناه متثل الحد األدىن للحصول عىل مقعد ابتعاث يف مرشوع جامعة عامن، علامً بأن • 

بعض الربامج الجامعية قد تتطلب نسب مختلفة يف بعض املواد أو مواد إضافية أخرى. حيث أن الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول يف الربنامج 
املرغوب فيه من ِقبل الطالب.

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قد تتطلب بعض الربامج التابعة لهذه البعثات متطلبات إضافية أخرى لذلك فإن وزارة التعليم العايل ال تضمن القبول النهايئ للمتقدم يف الربنامج و / • 

أو الجامعة التي قام باختيارها حيث يعتمد القبول يف التخصص أو الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة بها عىل قدرات الطالب واملتطلبات الخاصة 
بالجامعة، كام أن للوزارة الصالحية يف اختيار الجامعة املناسبة للطالب حسب التخصص الذي قام باختياره.

يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي تأخري يف • 
الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.

تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة بها. • 
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40) • 

002.indd   104002.indd   104 3/11/18   1:02 PM3/11/18   1:02 PM



105

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE630

Management, Marketing, Advertising, Entrepreneurship, Leadership 
studies (Management & Leadership) or Business Analytics

*Some of these majors are offered as a BA of Business 
Administration

- النجاح يف جميع املواد. بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
- الرياضيات البحتة أو املحاسبة (80 %) 

أو الرياضيات التطبيقية أو األعامل أو 
اإلقتصاد (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %).
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال

يقل عن(75 %) يف كل مادة من باقي 
املواد.

- الرياضيات 
البحتة أو 

املحاسبة أو 
الرياضيات 

التطبيقية أو 
األعامل أو 

اإلقتصاد

SE631

(International) Business & Finance, Entrepreneurship, Management 
& Organizational Behavior, Marketing, Retailing or Retail 

Management, Leadership (Business), Consumer Behavior & 
Marketing, Business Enterprise, Advertising & Brand Management, 

Advertising & Digital Marketing or Business Analytics & 
Consultancy 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE632
Project Management (not in Engineering - should be offered by 

Business School) Advertisement and/or Public Relations 
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE637
Business & Entrepreneurship, Event Management or 

Tourism Management 
بلد الدراسة: نيوزلندا

SE635
Branding & Advertising

بلد الدراسة: ماليزيا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية 

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 80)
- الرياضيات البحتة أو املحاسبة (80 %) 

أو الرياضيات التطبيقية أو األعامل أو 
اإلقتصاد (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %).
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال

يقل عن(70 %) يف كل مادة من باقي 
املواد.

SE638 Environmental Management
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
- الرياضيات البحتة (85 %).

- الكيمياء أو األحياء أو العلوم البيئية 
.(% 80)

- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات 
البحتة 

- الكيمياء أو 
األحياء أو العلوم 

البيئية

SE639
Aviation Management 

(ال يسمح بدراسة الطريان أو تدريب الطريان)
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
- الرياضيات البحتة (85 %).

- الفيزياء أو الهندسة (80 %).
- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات 
البحتة

- الفيزياء أو 
الهندسة 

SE640
Logistics Management 

بلد الدراسة:  الواليات املتحدة األمريكية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
- الرياضيات البحتة أو املحاسبة (80 %) 

أو الرياضيات التطبيقية أو األعامل أو 
اإلقتصاد (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %).
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال

يقل عن(75 %) يف كل مادة من باقي 
املواد.

- الرياضيات 
البحتة أو 

املحاسبة أو 
الرياضيات 

التطبيقية أو 
األعامل أو 

اإلقتصاد SE647
Supply Chain Management 

بلد الدراسة:  الواليات املتحدة األمريكية
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE643Airport Security Management, Logistics and/or Supply Chain Management
بلد الدراسة:  اململكة املتحدة

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
- الرياضيات البحتة أو املحاسبة (80 %) 

أو الرياضيات التطبيقية أو األعامل أو 
اإلقتصاد (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %).
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال

يقل عن(75 %) يف كل مادة من باقي 
املواد.

- الرياضيات 
البحتة أو 

املحاسبة أو 
الرياضيات 

التطبيقية أو 
األعامل أو 

اإلقتصاد

SE644Logistics and/or Supply Chain Management
بلد الدراسة:  اسرتاليا

SE791Event Management or Hotel & Restaurant Management   
بلد الدراسة:  الواليات املتحدة األمريكية  

SE790
International Event Management,

Tourism Management or Hotel & Events Management
بلد الدراسة:  اململكة املتحدة

SE792Event Management or Tourism Management 
بلد الدراسة:  اسرتاليا

SE641
Retail Management, Travel & Tourism Management or

 Logistics & Supply Chain Management
بلد الدراسة:  ايرلندا

SE744

Tourism Management or Marketing
بلد الدراسة: هولندا

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
املؤسسة التعليمية: جامعات العلوم التطبيقية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 80)
- الرياضيات البحتة أو املحاسبة (80 %) 

أو الرياضيات التطبيقية أو األعامل أو 
اإلقتصاد (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %).
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال

يقل عن(70 %) يف كل مادة من باقي 
املواد.

SE642
Digital Business Concepts, Logistics Management or Water Management

بلد الدراسة: هولندا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 80)
- مادة من:

- الرياضيات البحتة (85 %) 
- األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو 

الهندسة (85 %).
- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات 
البحتة

- األحياء أو 
الكيمياء أو 
الفيزياء أو 

الهندسة
- اللغة اإلنجليزية

SE660
Finance, Actuarial Science/Studies, Risk Management & Insurance 

or Accounting
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
•  الرياضيات البحتة أو املحاسبة (85 %).

• اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات 
البحتة أو 
املحاسبة

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث 
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تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE661

 Accounting, Accounting & Finance, Accounting & Economics,
 Accounting & Management, Finance, Finance & Economics,
 Accounting & Financial Management, Banking/Finance &

 Management, Finance & Business, Actuarial Sciences, Accountancy
 & Business Law, International Finance, Finance & Law, Finance

&Investment, Accounting & Statistics or Finance & Statistics
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 85)
•  الرياضيات البحتة أو املحاسبة (85 %).

• اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات 
البحتة أو 
املحاسبة

SE662Finance, Actuarial Science/Studies, Accounting or Banking
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE663
Accounting, Accounting & Finance or Finance & Investment

بلد الدراسة: ايرلندا

SE666
Finance & Investment, Accounting or Actuarial Studies

بلد الدراسة: ماليزيا 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 

.(% 80)
- الرياضيات البحتة أو املحاسبة (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات 
البحتة أو 
املحاسبة

SE669
Islamic Banking & Finance

بلد الدراسة: ماليزيا 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

SE664

   Finance
بلد الدراسة: هولندا

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
املؤسسة التعليمية: جامعات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE902اإلدارة واإلقتصاد

- معدل عام ال يقل عن (90 %) 
- معدل ال يقل عن (90 %) يف املواد 
اآلتية: اللغة اإلنجليزية – الرياضيات 

البحتة أو التطبيقية

- الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

- اللغة اإلنجليزية

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

- املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية 
املتحدة.

*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 
الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى 

ضمن املعدل العام.

SE921العلوم اإلدارية

- معدل عام ال يقل عن (80 %) 
- معدل ال يقل عن (70 %) يف املواد 
اآلتية:  اللغة اإلنجليزية- الرياضيات 

البحتة – الفيزياء - األحياء

- الرياضيات البحتة
- الفيزياء

- اللغة اإلنجليزية

            (منح كاملة)
• بلد الدراسة: دولة الكويت.

• املؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 

الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى 
ضمن املعدل العام.

منح دول مجلس التعاون الخليجي
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الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC004دراسات تجارية

معدل عام ال يقل عن (60 %) -
دراسة املواد التالية: -

الرياضيات البحتة أو  -
التطبيقية

اللغة اإلنجليزية -

الدرجات األعىل يف -
 اللغة اإلنجليزية -

حقق  اذا  البكالوريوس  درجة  متنح   : مالحظة   
الطالب املعدل املطلوب.

كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS008
بكالوريوس

إدارة األعامل  
- الحصول عىل (60 %) يف  مادة اللغة (كلية صاللة )

اإلنجليزية 
–  النجاح يف املواد التالية:

الرياضيات البحتة أو التطبيقية
- الدراسات اإلجتامعية أو إدارة 

األعامل

الدرجات األعىل يف املواد:
- اللغة اإلنجليزية

- الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

 - الدراسات اإلجتامعية أو  
إدارة األعامل

- تخصصات الربنامج
*  إدارة األعامل ، إدارة 

السياحة، املحاسبة، إدارة 
الضيافة، إدارة سالسل اإلمداد، 

التسويق، الخدمات املالية 
واملرصفية، التأمني.

AS015
بكالوريوس

إدارة األعامل 
(كلية نزوى )

AS017
بكالوريوس

إدارة األعامل  
(كلية عربي )

الكلية املهنية بالسيب

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC002
الدراسات التجارية

(ذكور- إناث)
البيع التخصيص والتسويق

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية 

- اللغة  اإلنجليزية
-

الكلية املهنية بصحم

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC004
الدراسات التجارية

(ذكور- إناث)
البيع التخصيص والتسويق

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية
-

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ250 كلية اإلقتصاد
والعلوم السياسية

الحصول عىل:
- (65 %) يف اللغة اإلنجليزية،  

الرياضيات البحتة أو الرياضيات  
التطبيقية.

التخصصات:
(املحاسبة، اإلقتصاد، املالية، نظم املعلومات، التسويق، إدارة 

العمليات ، اإلحصاء التجاري، اإلدارة).
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.
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الكلية املهنية بصور

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC007
الدراسات التجارية

(ذكور- إناث)
البيع التخصيص والتسويق

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية
-

الكلية املهنية بعربي

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC009
الدراسات التجارية

(ذكور- إناث)
البيع التخصيص والتسويق

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية
-

الكلية املهنية بشناص

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC011
الدراسات التجارية

(ذكور- إناث)
البيع التخصيص والتسويق

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية
-

الكلية املهنية بالربميي

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC014
الدراسات التجارية

(ذكور- إناث)
البيع التخصيص والتسويق

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية
-

الكلية املهنية بصاللة

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

VC016
الدراسات التجارية

(ذكور- إناث)
البيع التخصيص والتسويق

النجاح يف املواد التالية:
-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

- اللغة  اإلنجليزية
-
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البعثات الداخلية

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس) 

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS031اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد -

- النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية (65 %)

جامعة ظفار

BS216جامعة الرشقية - ريادة األعامل الجامعية

BS229
- إدارة نظم املعلومات

- الصريفة املالية واالسالمية
- إدارة التوريدات العاملية واللوجستية

جامعة الربميي 

BS236

 إدارة األعامل يف:
- اإلدارة

- اإلقتصاد
- املحاسبة
- التسويق
- األنظمة

- العلوم يف املحاسبة

- النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية (65 %)
الجامعة العربية املفتوحة

BS168
- إدارة السياحة والضيافة

- إدارة الفعاليات
- التسويق السياحي

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية (65 %)
كلية عامن للسياحة 

BS097

-  املحاسبة واملالية   -  اإلدارة واألعامل
- العلوم املرصفية واملالية     - إدارة األعامل

- العلوم يف املالية اإلسالمية
-  املحاسبة والتدقيق املايل

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية (65 %)

كلية الدراسات املرصفية واملالية 

BS130القيادة التنظيمية واالرشافية -
- ريادة األعامل

كلية مزون

BS211 العلوم يف إدارة األعامل الدولية والخدمات -
- العلوم يف الخدمات اللوجستية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- اللغة اإلنجليزية (60 %)  

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية (65 %)

يف  للتكنولوجيا  األملانية  الجامعة 
عامن

*مالحظات:- 
بعثة الطالب تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ويل أمر الطالب تكاليف النقل والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك ).. 1
توفر جميع مؤسسات التعليم العايل الخاصة سكنات داخلية للطلبة والطالبات عىل نفقة الطالب الخاصة ، عدا جامعة مسقط والكلية الحديثة . 2

للتجارة والعلوم.
طلبة الضامن اإلجتامعي فقط يتم رصف مخصص شهري لهم.. 3
للتعرف عىل مؤسسات التعليم العايل الخاصة والربامج الدراسية التي تبتعث إليها الوزارة حسب املؤهل األكادميي والتخصص، ميكن الرجوع . 4

إىل املوقع اإللكرتوين للمركز (وصلة دليل الطالب).
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS083

- اآلداب يف اإلقتصاد
- العلوم يف املحاسبة

-  إدارة الطريان
-  العلوم يف إدارة املطارات

- العلوم يف إدارة الصحة والسالمة
- العلوم يف إدارة النقل والخدمات اللوجستية

- العلوم يف  إدارة األعامل

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية (65 %)
الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

BS149

- دراسات األعامل 
-  املحاسبة ودراسات األعامل 

- املحاسبة وعلم الحاسب األيل 
- إدارة املوارد البرشية

- التسويق

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية (65 %)
كلية مسقط 

BS290
- الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة 

التموين
- املحاسبة لإلدارة

- معدل عام بتقدير ال يقل عن (75 %)
- (80 %) يف اللغة اإلنجليزية

- (75 %) يف الرياضيات البحتة أو التطبيقية
جامعة مسقط 

BS071العلوم  املالية واملرصفية -

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية (65 %)

كلية الربميي الجامعية

BS109كلية الزهراء للبنات- العلوم املالية واملرصفية

BS012 إدارة املشاريع الرتفيهية -
- التجارة الدولية واملالية

جامعة نزوى

BS186
-إدارة املشاريع الصغرية

- السياحة.
- التجارة اإللكرتونية.

كلية مجان

BS041كلية الرشق األوسط- اإلدارة اللوجستية

BS116كلية صور الجامعية- العلوم املالية واملرصفية

BS256كلية الخليج- إدارة التسويق

BS177كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيا- التسويق والتجارة اإللكرتونية

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة الدبلوم)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ضمان
إجتماعي
(دبلوم)

 دخل
محدود
(دبلوم)

مختلف تخصصات اإلدارة 
واملعامالت التجارية حسب ما 

تقدمه كل مؤسسة تعليمية خاصة 
ملؤهل الدبلوم،  مع مراعاة رشوط 

االلتحاق بتلك املؤسسة.

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير 
 (% 65)

الحصول عىل (60 %) يف املواد اآلتية:
• اللغة اإلنجليزية 

• الرياضيات البحته أو التطبيقية

مقر الدراسة: إحدى الجامعات والكليات 
الخاصة.

- يحدد الطالب املؤسسة التي يرغب 
بالدراسة بها وفق التخصص واملؤهل 

الدرايس املقبول به.                          
- ال يسمح بتغيري املؤسسة التعليمية بعد 

استكامل إجراءات التسجيل
SF003SP003
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املجتمع والثقافةاملجتمع والثقافة
SOCIETY AND CULTURESOCIETY AND CULTURE

تزداد حاجة سوق العمل اليوم إىل كوادر متتلك مهارات جيدة يف اإلتصال والعمل الجامعي والتفكري الفني والتحلييل والنقدي 
باإلضافة إىل مهارة حل املشكالت. إن كنت تشعر برغبة يف اكتساب هذه املهارات، فأمامك عدة خيارات للدراسة. 

اإلستهالك،  وتحفيز  اإلنتاج  لتحقيق  املوارد  واستغالل  استخدام  عىل  القدرة  يكسبك  الذي  املثال  سبيل  عىل  اإلقتصاد  تخصص 
ويؤهلك للعمل يف أكرث من وظيفة. أما دراسة القانون فهي ستفتح لك آفاقاً واسعة لتعلم النظام اإلجتامعي وكيفية حل النزاعات 
واإلبقاء عىل النظام يف املجتمع، فضالً عن تعلم كيفية الكتابة والتحدث بلغة رصينة وتطوير مهارات التحليل وحل املشكالت 
واإلتصال، وهي مبثابة خطوتك األوىل لإلنضامم إىل عامل القانون، ولكن البد أن تعلم بأنه ليس بالرضورة أن كل من يدرس القانون 

سيمتهن مهنة قانونية. 
علم الجرمية علٌم مستقٌل بذاته، ميكنك من خالل دراستك لهذا العلم معرفة األسباب وراء ارتكاب الناس للجرائم، وتتبع تأثريات 
وتبعات الجرائم عىل املجتمع. أما علم النفس فريكز عىل دراسة السلوك البرشي والوظائف العقلية. عموماً، يهتم علامء النفس 
كثرياً بدراسة «كيف نفكر؟  أو نترصف؟ أو نتفاعل؟ أو نشعر؟ « والبد أن تنتبه جيداً للفرق بني عامل النفس والطبيب النفيس، 

كونهام تخصصان مختلفان ومهنتان مختلفتان متاماً. 
أما علم املعلومات فهو أحد التخصصات املهمة واملساعدة يف اكتساب مهارات تحليل وجمع وتصنيف وتخزين واسرتجاع ونقل 

وحفظ املعلومات، وعلم املكتبات أيضاً سيؤهلك لهذه املهارات ومبستويات أكرث تقدماً. 
أترغب يف دراسة العلوم واإلنسانيات يف قالب واحد؟

ننصحك إذاً بالدخول إىل عامل الجغرافيا الذي يعنى بدراسة التفاعل اإلنساين واإلجتامعي والفيزيايئ والبيئي، لتفهم جيداً ماهية 
املشاكل الحقيقية التي تحدث يف عاملنا اليوم كالتغري املناخي واألزمة اإلقتصادية العاملية. 

وهل تشعر بشغف لتطوير مهاراتك اللغوية؟ هل ترغب يف التحدث بطالقة باللغتني اإلنجليزية والعربية؟ 
تخصيص الرتجمة التحريرية والرتجمة الفورية يؤهالنك الكتساب مهارات لغوية يف هاتني اللغتني، وتتيح لك تخصصات اللغات 

والرتجمة فرصة اكتساب لغات جديدة والتعرف عىل الثقافات األخرى. 

إحصل عىل النسخة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2018 عىل املوقع اإللكرتوين  للمركز
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بعثات جامعة عامن

بعثات برنامج الخرباء العامنيني

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE110  

Library Science/Librarianship or Information Science or 
Information Management

بلد الدراسة: اململكة املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية، كندا، اسرتاليا،
نيوزيلندا أو دول محددة يف اسيا واوروبا

- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف
أغسطس 2018 م

- الحصول عىل معدل عام ال يقل 
عن (90 %).

• الرياضيات البحتة (80 %) أو 
الرياضيات التطبيقية (85 %) 

• اللغة اإلنجليزية (85 %)

- اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

LE001القانون
( للجنسني )

- الحصول عىل معدل عام (80 %)
- الحصول عىل معدل (90 %) 

يف اللغة اإلنجليزية  
- الحصول عىل معدل (80 %) 

يف اللغة العربية
- الحصول عىل (65 %) يف 

الرياضيات (البحتة أو التطبيقية)
عىل  حاصال  الطالب  يكون  أن   -
معدل ال يقل عن (5.5) يف امتحان 
ال  وما   ،IELTS اإلنجليزية  اللغة 
امتحان  يف  نقطة   (550) عن  يقل 
TOEFL، ولن يسمح بأي حال من 
االمتحان  الطالب  دخول  األحوال 
الشخصية  واملقابلة  التحريري 
اللغة  اختبار  بدون إحضار شهادة 

اإلنجليزية

- النجاح يف االمتحان التحريري و املقابلة الشخصية.
- اجتياز الكشف الطبي وأن يكون الطالب الئقا صحيا.

- أن يستويف الطالب جميع رشوط قبول ونظام الدراسة بالجامعة التي يبعث إليها (رشيطة أن تكون 
من بني أعىل 25 جامعة يف مجال التخصص يف بلد الدراسة).

- أن يكون الطالب مستعداً للسفر وأن يلتزم بنظام اإلبتعاث والئحة الربنامج، والربنامج الدرايس 
ويوقع عىل عقد اإلبتعاث.

- أن يلتزم بخدمة  حكومة السلطنة ملدة ال تقل عن سنتني مقابل كل سنة من سنوات بعثته، وإال 
إلتزم برد جميع ما انفق ورصف عليه خالل مدة البعثة الدراسية. 

- الطالب املتميز يف دراسة البكالوريوس  سوف ينظر يف إمكانية مواصلة دراسته العليا.
- ملزيد من اإليضاح ميكنكم اإلطالع عىل الالئحة التنظيمية لربنامج الخرباء العامنيني عىل املوقع 

اإللكرتوين ملركز القبول املوحد. 

مالحظة:
يف حالة رسوب الطالب يف أي عام من أعوام الدراسة يتم حذفه من الربنامج وإنقطاع بعثته.

-مالحظات:
اإلبتعاث •  دول  من  دولة  كل  بها يف  بالدراسة  املوىص  الجامعات  يف  املتوفرة  التخصصات  بقامئة  البعثات  املتقدمني عىل هذه  تزويد  سيتم 

املعتمدة عرب املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد ومنشورات أخرى وذلك يف أبريل 2018م.
يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 

تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.
تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 

بها، قد تختلف مسميات الربنامج من مؤسسة/دولة إىل أخرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40)  • 
بإمكان الطالب املبتعث اختيار برنامج من الربامج أدناه ( مع األخذ بعني اإلعتبار بأن التخصص الذي سيتم اختياره البد أن يخضع للموافقة • 

من قبل مكتب جامعة عامن ).
أن الحد األدىن للمتطلبات املذكورة قرين الربامج املشار إليها أدناه متثل الحد األدىن للحصول عىل مقعد ابتعاث يف مرشوع جامعة عامن، علامً • 

بأن بعض الربامج الجامعية قد تتطلب نسب مختلفة يف بعض املواد أو مواد إضافية أخرى. حيث أن الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل 
قبول يف الربنامج املرغوب فيه من ِقبل الطالب.
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE680Economics
 بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الرياضيات البحتة أو املحاسبة (85 %).
- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الرياضيات 
البحتة أو 
املحاسبة

SE682

Economics, Business Economics, Financial Economics, 
Economics & Finance , Economics & Mathematics, 

Economics & Geography, Economics & Management,
International Economics, Economics & Accounting, 
Economics & Econometrics, Financial Economics, 

Economics & Business Law or Industrial Economics
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE683Economics
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE684
Economics or Business Economics

بلد الدراسة: هولندا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

SE804

Law, Law with Criminology,
Law with Media, Law with Psychology, Maritime Law, 

Law with Criminal Justice, Business Law, International Law, 
International Commercial Law or 

International Arbitration & Commercial Law
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية (75 %).
- اللغة العربية أو لغة أخرى (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (85 %).

- اللغة اإلنجليزية

- اللغة العربية أو 
لغة أخرى SE808Law

بلد الدراسة: نيوزلندا

SE809Law
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE670

Criminology, Criminology & Social Policy, 
Criminology & Sociology, Criminology & Criminal Justice, 

Criminology & Forensic Studies or
 Criminology & Criminal Behavior

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الرياضيات البحتة أو املحاسبة (75 %) أو 
الرياضيات التطبيقية أو األعامل أو اإلقتصاد (80 %).

- اللغة اإلنجليزية (85 %).
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل

عن (75 %) يف كل مادة من باقي املواد.

- اللغة اإلنجليزية

SE671Criminology or Criminal Justice
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE672Criminology or Criminal Justice
 بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

-مالحظات:
قد تتطلب بعض الربامج التابعة لهذه البعثات متطلبات إضافية أخرى لذلك فإن وزارة التعليم العايل ال تضمن القبول النهايئ للمتقدم يف • 

الربنامج و / أو الجامعة التي قام باختيارها حيث يعتمد القبول يف التخصص أو الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة بها عىل قدرات الطالب 
واملتطلبات الخاصة بالجامعة، كام أن للوزارة الصالحية يف اختيار الجامعة املناسبة للطالب حسب التخصص الذي قام باختياره.

يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 
تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.

تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 
بها. 

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40) • 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE698

Archeology  
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض القطاعات لذا ال 
يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري التخصص

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الرتبية اإلسالمية أو التاريخ أو الدراسات 
االجتامعية أو الفنون (85 %).

- اللغة اإلنجليزية (80 %).
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل

عن (75 %) يف كل مادة من باقي املواد.

الرتبية اإلسالمية 
أو التاريخ 

أو الدراسات 
االجتامعية أو 

الفنون
SE699

Archeology
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض القطاعات لذا ال 
يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري التخصص

SE700
Psychology (Bachelor of Arts - NOT CLINICAL) or

 Psychology with Criminology or Social Work
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- الرياضيات البحتة (75 %) أو الرياضيات 
التطبيقية (80 %).

- األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو علم النفس 
أو الدراسات االجتامعية أو الرتبية اإلسالمية 

.(% 85)
- اللغة اإلنجليزية (85 %).

- اللغة اإلنجليزية
- الرياضيات 
البحتة  أو 
الرياضيات 
التطبيقية SE704Psychology (Bachelor of Arts - NOT CLINICAL) 

بلد الدراسة: نيوزلندا

SE694

Translation & Interpretation
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض
القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري

التخصص

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- اللغة العربية (90 %).
- اللغة اإلنجليزية (90 %).

- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل
عن (75 %) يف كل مادة من باقي املواد.

- اللغة اإلنجليزية

SE695French or Spanish for Translation/Interpretation
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).

- اللغة العربية أو الفرنسية أو االسبانية أو 
األملانية (90 %).

- اللغة اإلنجليزية (90 %).
- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل

عن (75 %) يف كل مادة من باقي املواد.

- اللغة العربية 
أو الفرنسية 

أو األسبانية أو 
األملانية

SE789

Archeology
بلد الدراسة: مالطا

املؤسسة التعليمية: جامعة مالطا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض
القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري

التخصص

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (80 %).

- الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية 
أو اإلقتصاد أو املحاسبة أو الجغرافيا أو التاريخ 

.(% 80)
- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل
عن (75 %) يف كل مادة من باقي املواد.

- اللغة اإلنجليزية

SE571
Geographical Information Systems or 

Geographical Information Science (GIS)
- النجاح يف جميع املواد.بلد الدراسة: أسرتاليا أو اململكة املتحدة

- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (85 %).
- الرياضيات البحتة (85 %).

- الجغرافيا (85 %).
- اللغة اإلنجليزية (80 %).

- الجغرافيا

- الرياضيات 
البحتة SE572

Geographical Information Systems or Science (GIS)
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو أسرتاليا

للذكور فقط
يخضع الطالب املتقدم للربنامج املساحة للمقابلة الشخصية والفحوصات 

الطبية املخصصة للعسكريني، كام أن الطالب املبتعث لهذا الربنامج ال 
يسمح له بتغيري التخصص أو الدولة.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE787

Tourism Studies
بلد الدراسة: مالطا

املؤسسة التعليمية: جامعة مالطا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية .

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض القطاعات لذا ال 
يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري التخصص

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن( 80 %)
- الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية 

أو اإلقتصاد أو املحاسبة أو الجغرافيا أو التاريخ 
(% 80)

- اللغة اإلنجليزية ( %80 )
- باإلضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن 

- اللغة اإلنجليزية( 70% ) يف كل مادة من باقي املواد

SE788

(Cultural) Heritage Studies
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض القطاعات لذا ال 
يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري التخصص

النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن( 85 %)

- الرتبية اإلسالمية أو التاريخ أو الدراسات 
االجتامعية أو الفنون التشكيلية ( 85 %)

- اللغة اإلنجليزية (%80 )
- باإلضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن 

( 75% ) يف كل مادة من باقي املواد.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE903  القانون

- معدل عام ال يقل عن (85 %) 
- معدل ال يقل عن (85 %) يف املواد 

اآلتية:
 اللغة اإلنجليزية –  اللغة العربية - 

الرياضيات البحتة أو التطبيقية

- اللغة العربية
- اللغة اإلنجليزية 

 (منح جزئية)
- بلد الدراسة: دولة اإلمارات العربية املتحدة.
- املؤسسة التعليمية: جامعة اإلمارات العربية 

املتحدة.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 

الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى 
ضمن املعدل العام.

SE925اآلداب

معدل عام ال يقل عن (80 %)
-معدل ال يقل عن (70 %) يف املواد 

اآلتية:
 اللغة اإلنجليزية –  اللغة العربية- 

الرياضيات البحتة أو التطبيقية

- اللغة اإلنجليزية
- اللغة العربية

- الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

(منح كاملة)
- بلد الدراسة: دولة الكويت.

- املؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 

الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى 
ضمن املعدل العام. SE926العلوم اإلجتامعية

معدل عام ال يقل عن (80 %)
-معدل ال يقل عن (70 %) يف املواد 

اآلتية:
 اللغة اإلنجليزية –  اللغة العربية

- اللغة العربية
- اللغة اإلنجليزية

منح دول مجلس التعاون الخليجي

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ255
كلية اإلقتصاد 

والعلوم السياسية
(العلوم السياسية)

الحصول عىل:
- (80 %) يف اللغة العربية و اللغة 

اإلنجليزية
-  (65 % )  يف الرياضيات البحتة 

أوالرياضيات التطبيقية

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

جامعة السلطان قابوس
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جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS021األعامل والقانون التجاري -
- القانون

- النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- (80 %) يف اللغة العربية

- (65 %) يف اللغة اإلنجليزية

جامعة صحار

BS033جامعة ظفارالقانون 

BS073كلية الربميي الجامعيةالقانون 

BS231جامعة الربمييالقانون

BS219جامعة الرشقيةالقانون

BS111كلية الزهراء للبناتالحقوق

BS092الكلية الحديثة للتجارة والعلومالقانون التجاري

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ800كلية الحقوق

الحصول عىل:
- (65 %) يف املواد التالية: 

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرتبية 
اإلسالمية

- لغة التدريس اللغة العربية و تدرس بعض املقررات باللغة 
اإلنجليزية

SQ700

كلية اآلداب 
والعلوم 
اإلجتامعية

  (آداب عام)

الحصول عىل:
-  (65 %) يف املواد التالية:

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرتبية  
اإلسالمية.

تطرح الكلية التخصصات اآلتية:
 - وآدابها  اإلنجليزية  اللغة  تخصص   - وآدابها   العربية  اللغة  تخصص   -  
علم  تخصص   - الجغرافيا  تخصص   - التاريخ  تخصص   - الرتجمة  تخصص 

اإلجتامع
تخصص   - املعلومات  دراسات  تخصص   - اإلجتامعي  العمل  تخصص   -

اإلعالم 
- تخصص املوسيقى والعلوم املوسيقية - تخصص السياحة 

وبعد استيفاء الطلبة للرشوط العامة لاللتحاق بالكلية يتم توزيعهم عىل 
هذه التخصصات وفقا للمعايري التالية:

1 - رغبة الطالب
2 - عدد املقاعد املتاحة يف كل تخصص

3 - نتائج اختبار تحديد املستوى و اختبار اإلجتياز يف اللغة اإلنجليزية
بينام يتم توزيع الطالب عىل تخصص الرتجمة بعد التحاقهم بتخصص اللغة 

اإلنجليزية وحصولهم عىل درجات تنافسية لبعض املقررات بالتخصص.
أما يف تخصص املوسيقى والعلوم املوسيقية فيطبق عىل الطلبة الرشوط 

العامة باإلضافة إىل اختبار القدرات
وعىل جميع الطلبة بعد استيفائهم رشوط القبول بالكلية اجتياز متطلبات 

الربنامج التأسييس قبل التحاقهم بالتخصصات.

*مالحظات:- 
بعثة الطالب تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ويل أمر الطالب تكاليف النقل والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك ).. 1
توفر جميع مؤسسات التعليم العايل الخاصة سكنات داخلية للطلبة والطالبات عىل نفقة الطالب الخاصة ، عدا جامعة مسقط والكلية الحديثة للتجارة . 2

والعلوم.
طلبة الضامن اإلجتامعي فقط يتم رصف مخصص شهري لهم.. 3
للتعرف عىل مؤسسات التعليم العايل الخاصة والربامج الدراسية التي تبتعث إليها الوزارة حسب املؤهل األكادميي والتخصص، ميكن الرجوع إىل املوقع . 4

اإللكرتوين للمركز (وصلة دليل الطالب).
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تابع: البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS011
- اللغة الفرنسية والرتجمة
- اللغة اإلنجليزية والرتجمة
- اللغة األملانية والرتجمة

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
- (65 %) يف املواد اآلتية:

- اللغة اإلنجليزية
- اللغة العربية

جامعة نزوى

BS023دراسات اللغة اإلنجليزية -
- اللغة اإلنجليزية والرتجمة

 جامعة صحار 

BS036اللغة اإلنجليزية -
- الرتجمة

جامعة ظفار

BS127كلية مزون- اللغة اإلنجليزية 

BS074اللغة اإلنجليزية وآدابها -
- الرتجمة

كلية الربميي الجامعية

BS107اللغة اإلنجليزية والرتجمة - 
- اللغة اإلنجليزية وآدابها

كلية الزهراء للبنات

BS197األدب االنجليزي -
- الكتابة االنجليزية االحرتافية

كلية البيان

BS188اللغة اإلنجليزية
- النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)

- (80 %) يف اللغة اإلنجليزية
- (65 %) يف اللغة العربية

كلية مجان الجامعية

BS128 علم النفس

- النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
-  (65 %) يف املواد اآلتية:

- اللغة العربية
- الرياضيات البحتة أو التطبيقية

كلية مزون- اللغة اإلنجليزية (60 %)

BS129اإلقتصاد
- النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية (65 %)
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

BS221اإلرشاد النفيس

- النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)
-  (65 %) يف املواد اآلتية:

- اللغة العربية
- الرياضيات البحتة أو التطبيقية

- اللغة اإلنجليزية(60 %)

جامعة الرشقية
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الفنون اإلبداعيةالفنون اإلبداعية
CREATIVE ARTSCREATIVE ARTS

ماذا تعرف عن الفنون اإلبداعية؟
هي ليست مجرد فنون تشكيلية أو فنون برصية، إنها مسار أشمل بكثري ويحوي عىل كمٍّ هائٍل من الخيارات.حتى تكون الصورة 

أكرث وضوحاً:
هل تحب متابعة األحداث الراهنة وكتباتها وإيصالها لآلخرين؟ 

هل تهمك املواضيع التي تشغل الرأي العام وتشعر برغبة يف الكتابة عنها؟
إذا كانت إجابتك نعم! فأنت أقرب لتخصص اإلعالم واإلتصال. وإن اخرتت دراسة الصحافة فستكون ماهراً يف الكتابة اإلحرتافية 

وستكون لديك خيارات واسعة من الوظائف يف املستقبل.
فيام يحوي تخصص اإلتصال الجامهريي و/ أو دراسات اإلعالم فروعاً مختلفًة كاإلعالن والتسويق واإلعالم الجامهريي واإلدارة 
والعالقات العامة والشؤون العامة واإلرشاد، وقد تصحبك هذه املجاالت للدخول إىل نوافذ أخرى كالقانون وعلم النفس والعلوم 

السياسية أو اإلقتصاد.
من الفنون اإلبداعية أيضاً، تخصصات التلفزيون واإلعالم و/ أو إنتاج األفالم التي تؤهلك لصناعة أفالم الفيديو والتلفزيون واألفالم 

القصرية. 
أمل تشعر بالفضول يوماً ملعرفة ماذا يحدث يف كواليس الربامج اإلذاعية أثناء استامعك للمذياع؟ أو ما يحدث وراء شاشة التلفاز؟

إن من ميتلك القدرة عىل صناعة البث الصويت واملريئ ونقله إلينا بصورته النهائية هم بالطبع أناٌس متخصصون يف مجال البث 
اليوم  الذي ال يقل أهمية عن سابقيه لحاجة اإلعالم  البرصية  الرقمي واملؤثرات  اإلذاعي والتلفزيوين، وال ننىس مجال اإلعالم 

ألشخاص قادرين عىل التحكم باملؤثرات البرصية يف األفالم والرسوم املتحركة والوسائط املختلفة.
وملن لديه إهتامم بعامل املتاحف واملعروضات وكيفية إبراز املوروث الثقايف للدول، فإن تخصص دراسات املتاحف سيلبي هذا 
اإلهتامم، أما الفنون التشكيلية أو الفنون الجميلة فهو مجال غني عن التعريف، قد يجرك هذا املجال ألن تبحر يف فنون التلوين 
والنحت التي تجدها أيضاً يف تخصص آخر وهو الفنون البرصية الذي يتيح لك فرصة تعلم الرسم والتصميم واألشغال اليدوية 
والتصوير وصناعة األفالم والفيديو. وإن اخرتت الرتكيز عىل فن واحد أكرث من الفنون األخرى فأمامك تخصصات مختلفة كالتصوير 

الضويئ وتصميم األزياء والتصميم الجرافييك والرسوم املتحركة.

إحصل عىل النسخة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2018 عىل املوقع اإللكرتوين  للمركز
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE130  

 Graphic Design
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو

كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف

أغسطس 2018 م

النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ( 90 %)

-  الرياضيات البحتة أو الرياضيات
التطبيقية أو تقنية املعلومات( 85 %)

- اللغة اإلنجليزية ( 85 % )
- اللغة العربية أو لغة أخرى أو االعالم 

أو علم النفس أو الفنون أو التصميم 
الجرافييك(90 %)

-  الرياضيات البحتة أو 
الرياضيات التطبيقية أو 

تقنية املعلومات
- اللغة العربية أو لغة 

أخرى أو االعالم أو علم 
النفس أو الفنون أو 

التصميم الجرافييك

-مالحظات:
اإلبتعاث •  دول  من  دولة  كل  بها يف  بالدراسة  املوىص  الجامعات  يف  املتوفرة  التخصصات  بقامئة  البعثات  املتقدمني عىل هذه  تزويد  سيتم 

املعتمدة عرب املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد ومنشورات أخرى وذلك يف أبريل 2018م.
يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 

تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.
تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 

بها، قد تختلف مسميات الربنامج من مؤسسة/دولة إىل أخرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40)  • 
بإمكان الطالب املبتعث اختيار برنامج من الربامج أدناه ( مع األخذ بعني اإلعتبار بأن التخصص الذي سيتم اختياره البد أن يخضع للموافقة • 

من قبل مكتب جامعة عامن ).
أن الحد األدىن للمتطلبات املذكورة قرين الربامج املشار إليها أدناه متثل الحد األدىن للحصول عىل مقعد ابتعاث يف مرشوع جامعة عامن، علامً • 

بأن بعض الربامج الجامعية قد تتطلب نسب مختلفة يف بعض املواد أو مواد إضافية أخرى. حيث أن الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل 
قبول يف الربنامج املرغوب فيه من ِقبل الطالب.

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قد تتطلب بعض الربامج التابعة لهذه البعثات متطلبات إضافية أخرى لذلك فإن وزارة التعليم العايل ال تضمن القبول النهايئ للمتقدم يف • 

الربنامج و / أو الجامعة التي قام باختيارها حيث يعتمد القبول يف التخصص أو الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة بها عىل قدرات الطالب 
واملتطلبات الخاصة بالجامعة، كام أن للوزارة الصالحية يف اختيار الجامعة املناسبة للطالب حسب التخصص الذي قام باختياره.

يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 
تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.

تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 
بها. 

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم (40) • 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE720

Digital Media, Graphic Design, Animation, Broadcast or 
Digital Journalism, TV and/or Film and/or Media Production 

or Computer Graphics, Imaging & Multimedia
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ( 85 %)

- مادتني من:
- اللغة العربية (أو لغة أخرى) أو

االعالم أو علم النفس أو الفنون أو التصميم 
الجرافييك أو الرتبية اإلسالمية أو الدراسات 

االجتامعية أو تقنية املعلومات (85 %)
- اللغة اإلنجليزية ( 80 % )

- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال
يقل عن ( 75 % ) يف كل مادة من باقي املواد

- اللغة اإلنجليزية

SE721

Digital Media, Media, Visual Arts, Graphic Design, 
Broadcasting, Communication Studies, Journalism or 

TV or Film (Production)
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE783

 Fine Arts, Visual Arts, Art Gallery & Museum Studies, 
Museum Studies & Archeology

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض القطاعات لذا 

ال يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري التخصص
- املؤسسة التعليمية قد تطلب art portfolio للطالب كمتطلب 

إضايف إلثبات قدراته الفنية.

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ( 85 %)

- الفنون أو التاريخ أو التصميم الجرافييك أو اللغة 
العربية أو الرتبية اإلسالمية أو الدراسات االجتامعية 

(% 85 )
- اللغة اإلنجليزية ( 80 % )

- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن (75 % ) 
يف كل مادة من باقي املواد.

- الفنون أو التاريخ 
أو التصميم الجرافييك 

أو اللغة العربية أو 
الرتبية اإلسالمية أو 

الدراسات االجتامعية

SE784

Ceramics/Sculpture, Fabric Arts (e.g. Textiles/Fashion), 
Metal Arts or Metalsmithing, Leather Arts or 

Wood Carving
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض القطاعات لذا 
ال يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري التخصص

- املؤسسة التعليمية قد تطلب art portfolio للطالب كمتطلب 
إضايف إلثبات قدراته الفنية.

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ( 85 %)

- الفنون أو التصميم الجرافييك ( 85 %)
- اللغة اإلنجليزية ( 85 % )

- إضافة إىل الحصول عىل معدل ال يقل عن (75 % ) 
يف كل مادة من باقي املواد.

- الفنون أو التصميم 
الجرافييك

- اللغة اإلنجليزية

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ780

كلية اآلداب 
والعلوم 
اإلجتامعية

(املوسيقى و 
العلوم املوسيقية)

(65 %) يف املواد التالية
اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية ، 

املهارات املوسيقية
(اجتياز اختبار القدرات للموسيقى)

مستوى  تحديد  اختبار  يف   (LEVEL5)الخامس املستوى  عىل  الحصول   .1
اللغه االنجليزيه يف الجامعه أو مايعادلها.

2. ال يحق للطالب والطالبات الذين حصلوا عىل معدالت يف دبلوم التعليم 
والعلوم  اآلداب  كلية  تخصصات  يف  قبوله  تم  معدل  اقل  من  اقل  العام 
والعلوم  املوسيقى  قسم  من  التحويل  قبولهم  سنة  لنفس  االجتامعية 

املوسيقيه ايل أي من اقسام الكلية األخرى.
اللغه  مستوى  تحديد  اختبار  امتحان  يف  املعدالت  اعىل  قبول  يتم   .3
اإلنجليزيه.ويف حالة عدم استيفاء ذلك العدد يتم تكملته من الطالب األعىل 

معدال يف املستوى األدىن.

(عىل الطلبه املتقدمني إىل امتحان تقييم القدرات الفنية التطبيقيه اصطحاب 
اآلالت التي يجيدون العزف عليها).

لغة التدريس اللغة العربية و تدرس بعض املقررات باللغة اإلنجليزية
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كليات العلوم التطبيقية

الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC006التصوير الضويئ

 معدل عام ال يقل عن  -
(% 60)

 دراسة املواد التالية: -
رياضيات بحتة أو تطبيقية -
اللغة اإلنجليزية -

الدرجة األعىل يف  -
املواد:

رياضيات بحتة أو  -
تطبيقية

اللغة اإلنجليزية -

 مالحظة : متنح درجة الدبلوم يف هذه الربامج.

TC007تصميم األزياء
(لإلناث فقط)

 معدل عام ال يقل عن  -
(% 60)

دراسة املواد التالية: -
اللغة اإلنجليزية -
اللغة العربية -
فنون تشكيلية -

اجتياز االختبار واملقابلة  -
الشخصية

الدرجات األعىل يف  -
اللغة اإلنجليزية -
الفنون التشكيلية -

 مالحظة : متنح درجة الدبلوم يف هذه الربامج.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS009
بكالوريوس

اإلتصال الجامهريي
(كلية صور)

- الحصول عىل (60 %) يف مادة اللغة 
اإلنجليزية

- النجاح يف مادة اللغة العربية

الدرجات األعىل يف املواد:
- اللغة اإلنجليزية

-اللغة العربية

تخصصات الربنامج 
* اإلعالم الرقمي 

* إدارة اإلعالم
* العالقات العامة 

* الصحافة
* اإلعالن

AS010
بكالوريوس

اإلتصال الجامهريي
(كلية صاللة)

AS011
بكالوريوس

اإلتصال الجامهريي
(كلية نزوى)

AS013
بكالوريوس
التصميم

(كلية نزوى)

- الحصول عىل (60 %) يف ماديت اللغة 
اإلنجليزية ، والفنون التشكيلية أو الرسم 

الهنديس 
- النجاح يف ماديت:

-  الرياضيات البحتة أو التطبيقية 
-  اللغة العربية

الدرجات األعىل يف املواد:
• اللغة اإلنجليزية 

• الفنون التشكيلية أو 
الرسم  الهنديس

• الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية أو الرياضيات

• اللغة العربية

تخصصات الربنامج
* تصميم الوسائط املتعددة  

* التصميم الجرافييك
* التصميم الداخيل 
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البعثات الداخلية

*مالحظات:- 
بعثة الطالب تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ويل أمر الطالب تكاليف النقل والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك ).. 1
توفر جميع مؤسسات التعليم العايل الخاصة سكنات داخلية للطلبة والطالبات عىل نفقة الطالب الخاصة ، عدا جامعة مسقط والكلية الحديثة . 2

للتجارة والعلوم.
طلبة الضامن اإلجتامعي فقط يتم رصف مخصص شهري لهم.. 3
للتعرف عىل مؤسسات التعليم العايل الخاصة والربامج الدراسية التي تبتعث إليها الوزارة حسب املؤهل األكادميي والتخصص، ميكن الرجوع إىل . 4

املوقع اإللكرتوين للمركز (وصلة دليل الطالب).

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS286الفنون الجميلة -
النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)

- الفنون التشكيلية (65 %)
- اللغة اإلنجليزية (60 %)

جامعة نزوى

BS136

- تصميم االزياء
-  الفنون الجميلة

- التصميم الجرافييك الرقمي
- التصميم الداخيل
- الرسوم املتحركة

- التصوير الفوتوغرايف

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %) 
- (60 %)  يف اللغة اإلنجليزية

الكلية العلمية للتصميم

BS112التصميم الداخيل -
النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (70 %)

-اللغة اإلنجليزية (60 %)
- الرياضيات البحتة أو التطبيقية (65 %)

كلية الزهراء للبنات

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

تابع: البعثات الداخلية (لدرجة الدبلوم)

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ضمان
إجتماعي
(دبلوم)

 دخل
محدود
(دبلوم)

مختلف تخصصات الفنون اإلبداعية 
حسب ما تقدمه كل مؤسسة 
تعليمية خاصة ملؤهل الدبلوم، 

مع مراعاة رشوط االلتحاق بتلك 
التخصصات

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير (65 %) 
- الحصول عىل (60 %) يف املواد اآلتية:

• اللغة اإلنجليزية 
• الرياضيات البحته أو التطبيقية

الدراسة: إحدى الجامعات والكليات 
الخاصة. 

- يحدد الطالب املؤسسة التي 
يرغب بالدراسة بها وفق التخصص 

واملؤهل الدرايس املقبول به.
- ال يسمح بتغيري املؤسسة 

التعليمية بعد استكامل إجراءات 
التسجيل

SF004SP004
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الدين والفلسفةالدين والفلسفة
RELIGION AND PHILOSOPHYRELIGION AND PHILOSOPHY

الدين هو الحياة، به تنتظم شؤون الفرد واملجتمع، ودراسات الدين والفلسفة هي دراسات تعمق وتنمي الجانب الروحي لدى 
اإلنسان، باإلضافة إىل الحفاظ عىل املعتقدات وفهمها بصورتها الوسطية التي جاء بها اإلسالم السمح، كام تعني اإلنسان يف فهم 

وإدراك وتفسري الواقع املعارص مبا يتناسب مع الفطرة السوية التي أرادها الخالق جلت قدرته.
وكمجال درايس، تأيت الحاجة لدراسة وفهم مختلف املجاالت ذات العالقة كالفقه، والدعوة والرشيعة، والدراسات اإلسالمية، 
واألخالق، والفلسفة وغريها من املجاالت ذات الصلة، ملواكبة املتغريات التي تطرأ كل يوم عىل مجتمعنا، ومساعدة األفراد يف 
الحفاظ عىل الجانب الروحي والوقوف عىل أبرز القضايا التي تعرتض حياة الفرد املسلم يف هذا العامل وسط ثورة التكنولوجيا 

واملادة واإلعالم والنظرة لالختالفات الدينية والعقدية.

إحصل عىل النسخة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2018 عىل املوقع اإللكرتوين  للمركز
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IS003*
(للذكور 

فقط)

الفقه وأصوله

الحصول عىل معدل عام(75 %) -
يف  -  (%  80) تقدير  عىل  الحصول 

مادة الرتبية اإلسالمية.
يف  -  (%  80) تقدير  عىل  الحصول 

مادة اللغة العربية.

يف  - األعىل  الدرجات 
املواد التالية:

اللغة العربية -
الرتبية اإلسالمية  -

*تخصص الطالب(الذكور) يكون بعد 
السنة الثانية (الفقه وأصوله ، وأصول 

الدين، والفقه والدعوة) عىل حسب معايري 
التخصص املتبعة يف الكلية.

أصول الدين

الفقه والدعوة

IS004
( إناث 
فقط)

الدراسات 
اإلسالمية

كلية العلوم الرشعية
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  الربامج املخصصة للطلبة ذوي اإلعاقاتالربامج املخصصة للطلبة ذوي اإلعاقات
  الخاصةالخاصة
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE890

الربنامج مخصص للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية فقط
SCHOLARSHIPS FOR DEAF STUDENTS

- ميكن للطالب الحاصل عىل البعثة الدراسية اختيار التخصص الذي
يرغب بدراسته يف الجامعة/ الجامعات املوىص بالدراسة بها.

 (قد يحتاج بعض الطلبة دراسة اللغة اإلنجليزية أوالً).
- يخضع اختيار الطالب للربنامج الدرايس ملوافقة الوزارة أوالً، وال

ميكن للوزارة ان تضمن القبول النهايئ للطالب يف الربنامج الذي قام
باختياره حيث ان القبول يعتمد عىل قدرات الطالب ومدى استيفاءه

ملتطلبات ذلك الربنامج.
- سيتم اإلعالن عن قامئة الجامعات والتخصصات يف الوقت املناسب.

- النجاح يف جميع املواد.
- الحصول عىل معدل عام ال يقل عن (80 %)
- الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية 

( % 80 )
- اللغة اإلنجليزية ( 80 % )

- باإلضافة إىل الحصول عىل معدل
ال يقل عن (70 % ) يف كل مادة من باقي 

املواد

- اللغة اإلنجليزية

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ001 كلية العلوم
الزراعية والبحرية

- الحصول عىل (65 %)  يف : 
(الرياضيات البحتة - اللغة اإلنجليزية)

- دراسة مادتني فقط عىل األقل من:
( الكيمياء – الفيزياء – األحياء) 

والحصول عىل (65%) كحد أدىن يف كل 
منهام

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
نوع اإلعاقة:

عجز حريك كيل أو جزيئ باألطراف السفىل
- سيتم قبول طلبة ذوي اإلعاقات الخاصة يف التخصصات التالية :

(اقتصاد املوارد الطبيعية، وعلم األغذية والتغذية فقط) .

SQ150كلية العلوم

- دراسة املواد األربعة التالية: الرياضيات 
البحتة،  الكيمياء،  الفيزياء، األحياء

والحصول عىل (65 %) كحد أدىن يف ثالث 
منها

- (65 %) كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية

نوع اإلعاقة:
إعاقة حركية SQ250 كلية اإلقتصاد

والعلوم السياسية

الحصول عىل:
- (65 %) يف اللغة اإلنجليزية،  الرياضيات 

البحتة أو الرياضيات  التطبيقية.

SQ255
كلية اإلقتصاد والعلوم 

السياسية
(العلوم السياسية)

-  (80 %) يف اللغة العربية و اللغة 
اإلنجليزية

-  (65 % )  يف الرياضيات البحتة أو 
الرياضيات التطبيقية

-مالحظات:
قد تتطلب بعض الربامج التابعة لهذه البعثات متطلبات إضافية أخرى لذلك فإن وزارة التعليم العايل ال تضمن القبول النهايئ للمتقدم يف • 

الربنامج و / أو الجامعة التي قام باختيارها حيث يعتمد القبول يف التخصص أو الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة بها عىل قدرات الطالب 
واملتطلبات الخاصة بالجامعة، كام أن للوزارة الصالحية يف اختيار الجامعة املناسبة للطالب حسب التخصص الذي قام باختياره.

يُنصح الطلبة املتقدمني عىل هذه البعثات بالتقدم عىل اختبار األيلتس (UKVI ACADEMIC) يف أبريل أو مايو 2018م وذلك لتجنب أي • 
تأخري يف الحصول عىل القبول الجامعي للبدء يف الدراسة.

تم ادراج مسميات الربامج التابعة لهذه البعثات باللغة اإلنجليزية كونه املُسمى الدقيق للربنامج يف الجامعات واملؤسسات املوىص بالدراسة • 
بها. 

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.• 
للمزيد من املعلومات واإليضاحات يُرجى العودة لألحكام والرشوط العامة يف الصفحة رقم 40 • 
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تابع:جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IS005*
(للذكور فقط)

الفقه وأصوله

الحصول عىل معدل عام(75 %) -
النجاح يف املقابلة الشخصية -

الدرجات األعىل يف  -
املواد التالية:

اللغة العربية -
الرتبية اإلسالمية -

أن ال تكون اإلعاقة مانعة له عن االستقالل  -
بنفسه وتدبري شؤونه.

أن ال تكون اإلعاقة بكاًم. -

أن ال يتجاوز عمره (25) عاماً. -

أصول الدين

الفقه والدعوة

IS006
( إناث فقط)

الدراسات 
اإلسالمية

*تخصص الطالب(الذكور) يكون التخصص بعد السنة الثانية (الفقه وأصوله ، وأصول الدين، والفقه والدعوة) عىل حسب معايري الكلية لإلختيار.

كلية العلوم الرشعية

الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC011هندسة

 معدل عام ال يقل عن  -
(% 60)

دراسة املواد التالية: -
رياضيات بحتة – فيزياء – كيمياء 

- اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعىل يف املواد:
- الرياضيات البحتة

-  الفيزياء

نوع اإلعاقة:
ضعف يف السمع أو صعوبة يف النطق أواألمراض 
املزمنة غري املقعدة أو شلل أطفال أو تشوهات 

خلقية.
- مقابلة شخصية

TC012تقنية املعلومات

 معدل عام ال يقل عن  -
(% 60)

دراسة املواد التالية: -
رياضيات بحتة - اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعىل يف املواد:
- الرياضيات البحتة

- اللغة اإلنجليزية 

نوع اإلعاقة:
إعاقة جسدية يف األطراف العليا أو ضعف 

بالبرص أو إعاقة سمعية أو صعوبة يف النطق 
أو األمراض املزمنة أو شلل أطفال أو تشوهات 

خلقية.
- مقابلة شخصية TC013دراسات تجارية

- معدل عام ال يقل عن (60 %)
- دراسة املواد التالية:

رياضيات بحتة أو تطبيقية - 
اللغة اإلنجليزية

- الدرجات األعىل يف اللغة 
اإلنجليزية 

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ650   كلية الرتبية
(الرتبية الفنية)

- (65 %) يف املواد التالية:
 اللغة العربية، الفنون التشكيلية، اللغة 

اإلنجليزية 

نوع اإلعاقة:
عجز حريك كيل أو جزيئ باألطراف السفىل أو كالهام (ذكور)

SQ700
كلية اآلداب والعلوم 

االجتامعية
(آداب عام )

- (65 %) يف املواد التالية:
اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرتبية  

اإلسالمية.

نوع اإلعاقة:
إعاقة حركية ، وإعاقة برصية

SQ800كلية الحقوق

الحصول عىل:
- (65 %) يف املواد التالية: 

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرتبية 
اإلسالمية

نوع اإلعاقة:
إعاقة حركية ، وإعاقة برصية
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS260
 إعاقات حركية

فقط

- التخصصات الهندسية
- التخصصات التجارية واإلدارية واللغوية

- تخصصات نظم املعلومات
النجاح يف دبلوم التعليم العام - تخصصات التصميم

بتقدير (65 %)
- الحصول عىل (60 %) يف 

املواد اآلتية:
- الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية
- اللغة اإلنجليزية

مكان الدراسة: الجامعات والكليات الخاصة
- عىل الطلبة اختيار التخصص واملؤسسة التعليمية الخاصة 

التي تستقبل نوع إعاقتهم.

BS261
 إعاقات برصية

فقط

- القانون
-اللغات والرتجمة

-اللغة العربية

كلية الزهراء/ جامعة نزوى/ جامعة صحار/ جامعة ظفار
- يختار الطالب املؤسسة التي يرغب بااللتحاق بها

BS262 
 إعاقات
 سمعية
ونطقية

 كلية الخليج- التخصصات اإلدارية

كلية الزهراء للبنات- التصميم الجرافييك

جامعة نزوى- الفنون الجميلة

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)

*مالحظات:- 
بعثة الطالب تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ويل أمر الطالب تكاليف النقل والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك ).. 1
توفر جميع مؤسسات التعليم العايل الخاصة سكنات داخلية للطلبة والطالبات عىل نفقة الطالب الخاصة ، عدا جامعة مسقط والكلية الحديثة للتجارة . 2

والعلوم.
طلبة الضامن اإلجتامعي فقط يتم رصف مخصص شهري لهم.. 3
للتعرف عىل مؤسسات التعليم العايل الخاصة والربامج الدراسية التي تبتعث إليها الوزارة حسب املؤهل األكادميي والتخصص، ميكن الرجوع إىل املوقع . 4

اإللكرتوين للمركز (وصلة دليل الطالب).
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املؤسسات التعليمية التي تستقبل طلبة ذوي اإلعاقات الخاصة

اإلعاقة البصريةاإلعاقة السمعية والنطقيةاإلعاقة الحركية المؤسسة م

جامعه ظفار1

نعم (اإلدارة /المالية /
نظم المعلومات اإلدارية /

المحاسبة /التسويق /اللغة 
اإلنجليزية /علوم الكمبيوتر 

/العمل االجتماعي /
الترجمة)

ال
نعم (القانون/
اللغة العربية)

النعم (جميع التخصصات)جامعه صحار2

نعم (اللغة اإلنجليزية 
والترجمة-دراسات الغه 

اإلنجليزية- اللغة العربية 
وآدابها- القانون)

الالالالجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان3

جامعه نزوى4
نعم (كل التخصصات 

باستثناء الفنون الجميلة )
نعم (الفنون الجميلة فقط )

نعم (اللغة اإلنجليزية/
اللغة الفرنسية والترجمة /

األلمانية والترجمة )

الالنعمجامعة مسقط5

الالنعم (جميع التخصصات)الكلية العلمية للتصميم6

الالنعمكلية البريمي الجامعية7

الالنعمكلية مجان8

كلية الزهراء للبنات9

نعم (علوم إدارية ومالية/
إدارة اعمال /مالية 
ومصرفية/المحاسبة /
التصميم الجرافيكي

/اللغة اإلنجليزية وآدابها/
اللغة اإلنجليزية والترجمة/

علوم الحاسوب/علوم 
هندسة البرمجيات/

الحقوق)

نعم (التصميم الجرافيكي )
نعم(جميع التخصصات ) 
ماعدا التصميم الجرافيكي

الالنعم (جميع التخصصات)كلية الدراسات المصرفية10
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تابع: املؤسسات التعليمية التي تستقبل طلبة ذوي اإلعاقات الخاصة

اإلعاقة البصريةاإلعاقة السمعية والنطقيةاإلعاقة الحركية المؤسسة م

كلية الخليج11

نعم (إدارة أعمال / إدارة 
التسويق / محاسبة / 

مالية /اقتصاد تجاري / 
علوم الحاسوب/ برمجة 
علوم الحاسوب / برمجة 

اتصاالت / نظم المعلومات 
/إدارة سفر وسياحة / نظم 

المعلومات اإلدارية )

نعم (إدارة أعمال / إدارة 
التسويق / محاسبة / مالية 

/اقتصاد تجاري / علوم 
الحاسوب/ برمجة علوم 

الحاسوب / برمجة اتصاالت / 
نظم المعلومات /إدارة سفر 
وسياحة / نظم المعلومات 

اإلدارية )

ال

كلية ولجات للعلوم التطبيقية12
نعم ( إدارة اعمال /
تطبيقات الكمبيوتر)

الال

كلية صور الجامعية13

نعم (تكنولوجيا 
المعلومات/نظم 

المعلومات /العلوم 
المالية والمصرفية/ اإلدارة 

والتسويق/ المحاسبة)

الال

كلية الشرق األوسط14

(مكونات الحاسب االلي 
وشبكات/اتصال بيانات 
وادرة النظم/الشبكات 

الالسلكية/نظم أدراة قواعد 
البيانات/تقنية البرمجيات/
الحوسبة/علوم الحاسب 
االلي/تقنيات الوسائط 
المتعددة/إدارة األعمال 
ونظم المعلومات/اإلدارة 

اللوجستية)

الال

الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا15
هندسة البرمجيات/

أمن الحاسبات واألدلة
الجنائية

الال

الالنعم (جميع التخصصات)كلية مزون16
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  القــــــسم الثاين:  القــــــسم الثاين:

برامج مؤسسات التعليم العايل الخاصة
(الدراسة عىل نفقة الطالب الخاصة) 

للعام األكادميي  2018/ 2019 م

مؤسسات التعليم العايل الخاصة بالسلطنة تقدم برامج دراسية يف مختلف التخصصات ليس فقط للطلبة العامنيني بل 
أيضاً لغريهم من األقطار املختلفة. وبإستطاعة جميع الطلبة الدارسني بالسلطنة التقدم لهذه املؤسسات مبارشًة وذلك 

تسهيالً لهم. أدناه بعض املعلومات العامة التى يحتاج الطالب أن يدركها قبل أن يتقدم لهذه املؤسسات: 

مالحظات هامة: 
للمزيد من املعلومات عن مؤسسات التعليم العايل الخاصة وبرامجها ميكن اإلتصال باملؤسسة مبارشة.- 
للدراسة يف هذه املؤسسات يتعني عىل الطالب تسديد جميع الرسوم املقررة.- 
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

الصحية كلية الهندسة والعلوم  الهندسة  كليات  برامج 
والتجارة:

التمهيدي  الربنامج  اجتياز  الطالب  عىل   -
يف  االلتحاق  قبل  بنجاح  التأسيسية)  (السنة 

التخصص األكادميي.
:(اللغة  من  التأسييس  الربنامج  يتكون   -

اإلنجليزية والرياضيات ومهارات الحاسوب).
ثالثة  التأسييس  الربنامج  يف  الدراسة  مدة   -

فصول نظامية.
املستوى  تحديد  إلمتحان  الطالب  -يخضع 

ملواد الربنامج التأسييس.
الربنامج  دراسة  من  الطالب  إعفاء  ميكن   -
اإلنجليزية  اللغة  من  كًال  يف  التمهيدي 
ال  معدل  عىل  حصوله  حالة  يف  والحاسوب 
يقل عن 5.0 يف امتحان األيلس وحصوله عىل 
امتحان  اجتيازه  أو   ICDL/IC3 الـ  شهادة 

التحدي بنجاح يف جميع املهارات. 
- متنح الجامعة درجتي الدبلوم والبكالوريوس 

يف كليتي التجارة والهندسة.
البكالوريوس فقط يف  الجامعة درجة  - متنح 

كلية العلوم الصحية.
- الدراسة باللغة اإلنجليزية يف جميع الربامج.

برامج كلية الحقوق:
الحقوق  لكلية  التأسييس  الربنامج  يتكون   -
من: (مهارات الحاسوب والرياضيات ومهارات 

التعلم العامة للقانون).
فصل  التأسييس  الربنامج  يف  الدراسة  مدة   -

درايس نظامي واحد.
الربنامج  دراسة  من  الطالب  إعفاء  ميكن   -
والحاسوب  الرياضيات  من  كًال  يف  التمهيدي 
 ICDL /IC3يف حالة حصوله عىل شهادة ال
باللغة العربية أو اجتيازه إمتحان التحدي يف 

كل منهام بنجاح.
البكالوريوس فقط يف  الجامعة درجة  - متنح 

كلية الحقوق
- الدراسة باللغة العربية يف برنامج بكالوريوس 

القانون. 
املواصالت(بوالية  خدمتي  الجامعة  توفر   -
الربميي) والسكن(بالحرم الجامعي) للطالبات 

الراغبات عىل نفقتهن الخاصة.
محافظة  الربميي(  جامعة  الدراسة:  مكان   -

الربميي).

BU001الهندسة املدنية
النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام  -

بتقدير (65 %)
الحصول عىل تقدير ال يقل عن (50 %)  -

يف الرياضيات البحتة واللغة اإلنجليزيـة 
و(الفيزياء أو الكيمياء). 

BU002الهندسة املعامرية
BU003  الهندسة امليكانيكية

BU008هندسة املعلومات واإلتصاالت

BU011هندسة الحاسب اآليل
BU013العامرة الداخلية

كلية العلوم الصحية

BU004النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام  -بكالوريوس التمريض
بتقدير (65 %)

الحصول عىل تقدير ال يقل عن (65 %)   -
يف األحياء والكيمياء والرياضيات البحتة 

واللغة اإلنجليزيـة
اجتياز امتحان القبول بالتخصص  -

واملقابلة الشخصية بنجاح BU005بكالوريوس البرصيات

كلية التجارة
BU006إدارة التصدير

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام -
الحصول عىل تقدير ال يقل عن (50  -

%) يف الرياضيات البحتة أو التطبيقية  
واللغة اإلنجليزيـة

BU007 إدارة األعامل واألعامل
اإللكرتونية

BU009إدارة نظم املعلومات
BU010الصريفة اإلسالمية واملالية

BU012 إدارة التوريدات العاملية
اللوجستية

كلية الحقوق

BU014النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام  -القانون
بتقدير 50 %
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الحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

معلومات إضافية عن الربنامج

عدد الساعات 
املعتمدة

جهة اإلرتباطلغة التدريس
السنة 

التأسيسية

SD002
بكالوريوس 

التصميم الجرافييك 
- الرقمي

دبلوم  شهادة  يف  النجاح 
التعليم العام أو ما يعادله

اللغة اإلنجليزية132
الجامعة اللبنانية 

ثالثة فصول األمريكية
دراسية

SD003 بكالوريوس الفنون
الجميلة

اللغة اإلنجليزية132
الجامعة اللبنانية 

األمريكية

SD004 بكالوريوس تصميم
األزياء

اللغة العربية136
املعهد العايل للفنون 

التطبيقية
ال يوجد

SD005 بكالوريوس
التصميم الداخيل

اللغة اإلنجليزية132
الجامعة اللبنانية 

األمريكية

ثالثة فصول 
دراسية

SD006بكالوريوس العامرة

- النجاح يف شهادة دبلوم 
التعليم العام أو ما 

يعادله
- الحصول عىل 50 % 

يف الفيزياء والرياضيات 
البحتة

اللغة اإلنجليزية175
الجامعة اللبنانية 

األمريكية

SD007
بكالوريوس 

التصوير 
دبلوم الفوتوغرايف شهادة  يف  النجاح 

التعليم العام أو ما يعادله

اللغة اإلنجليزية132
الجامعة اللبنانية 

األمريكية

SD008 بكالوريوس الرسوم
املتحركة

اللغة اإلنجليزية132
الجامعة اللبنانية 

األمريكية

مالحظة : 
- القبول يف بكالوريوس العامرة: النجاح يف شهادة الدبلوم العام أو ما يعادلها والحصول عىل (50 %) يف الفيزياء والرياضيات البحتة- امللف الفني 

الشخيص للطالب (portfolio)- النجاح مبعدل ال يقل عن -C يف ماديت: استوديو التصميم 1، 2.
- القبول يف بكالوريوس التصوير الفوتوجرايف: النجاح يف شهادة الدبلوم العام أو ما يعادلها- توفري كامريا رقمية (SLR 35mm)- النجاح مبعدل ال 

يقل عن -C يف ماديت: استوديو التصميم 1، 2.
- القبول يف بكالوريوس الرسوم املتحركة: النجاح يف شهادة الدبلوم العام أو ما يعادلها - النجاح مبعدل ال يقل عن -C يف ماديت :  استوديو التصميم 

1 و 2.
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الحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
عدد الساعات 

الدراسية املعتمدة
معلومات إضافية عن الربنامج

AO001بكالوريوس إدارة األعامل- إدارة 

النجاح يف دبلوم التعليم العام 
أو ما يعادله

135 ساعة

ألربعة  - الطالب  يخضع 
امتحانات تحديد املستوى 
واللغة  العربية  اللغة  يف 
والرياضيات  اإلنجليزية 

وتقنيات املعلومات.
الدراسة باللغة اإلنجليزية. -
التعلم  - بنظام  الــدراســة 

املنتظم أو املفتوح.

AO002135 ساعةبكالوريوس إدارة األعامل-األنظمة

AO003135 ساعةبكالوريوس إدارة األعامل-اإلقتصاد

AO004135 ساعةبكالوريوس إدارة األعامل-املحاسبة

AO005135 ساعةبكالوريوس إدارة األعامل-التسويق

AO015135 ساعةبكالوريوس العلوم يف املحاسبة

AO00662 ساعةالدبلوم يف إدارة األعامل

AO007 - بكالوريوس اللغة اإلنجليزية وآدابها
اللغة اإلنجليزية وآدابها

132 ساعة

AO00964 ساعةالدبلوم يف اللغة اإلنجليزية وآدابها

AO010 134 ساعةبكالوريوس تقنية املعلومات والحوسبة

AO011–بكالوريوس تقنية املعلومات والحوسبة
علوم الحاسب

134 ساعة

AO012 –بكالوريوس تقنية املعلومات والحوسبة
إدارة األعامل

134 ساعة

AO016 - بكالوريوس تقنية املعلومات والحوسبة
أمن املعلومات

134 ساعة

AO01460 ساعةالدبلوم يف تقنية املعلومات والحوسبة

الجامعة ال تعادل شهادات الخربة بشهادة الدبلوم العام أو الثانوية العامة.
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اسم الربنامجرمز الربنامج 
الحد األدىن للتقدم 

للربنامج
معلومات إضافية عن الربنامج

MM001محاسبة
(دبلوم عايل + بكالوريوس)

النجاح يف دبلوم 
التعليم العام أو ما 

يعادله

يف  املستوى  تحديد  ألمتحان  املستجد  الطالب  يخضع   -
اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، وتقنية املعلومات.

- الدراسة باللغة اإلنجليزية  لجميع الربامج.
- عىل الطالب إجتياز الربنامج التأسييس (السنة التأسيسية) 
ويدرس  األكادميي،  التخصص  يف  االلتحاق  قبل  بنجاح 
الطالب يف الربنامج التأسييس اللغة اإلنجليزية والرياضيات 

والحاسوب.
- مدة الربنامج عام واحد.

أو  الكامل  اإلنتظام  أساس  عىل  الربامج  جميع  تطرح   -
الجزيئ.

أربع  والبكالوريوس  العايل سنتان  للدبلوم  الدراسة  - مدة 
سنوات (من غري فرتة الربنامج التأسييس).

- يحتسب املعدل الفصيل برضب النقاط التي حصل عليها 
الطالب يف كل مادة بعدد ساعاتها املعتمدة لجميع املواد 
مجموع  يقسم  ثم  الفصل  ذلك  يف  الطالب  درسها  التي 
حاصل الرضب عىل مجموع  عدد الساعات املعتمدة للمواد 
 (CGPA)التي درسها يف ذلك الفصل. أما املعدل الرتاكمي
فهو حاصل تقسيم نقاط جميع املواد التي درسها الطالب 

عىل عدد الساعات املعتمدة لهذه املواد.

MM002إدارة أعامل
(دبلوم عايل + بكالوريوس)

MM003علوم  الحاسب اآليل
(دبلوم عايل + بكالوريوس)

MM004اإلقتصاد
(بكالوريوس)

MM005اللغة اإلنجليزية
(دبلوم عايل + بكالوريوس)

MM006علم تقنية املعلومات
(دبلوم عايل + بكالوريوس)

MM007إدارة نظم املعلومات
(دبلوم عايل + بكالوريوس)

MM008علم النفس
( بكالوريوس)
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IM001
املالحة البحرية

( ضابط سطح السفينة) 
*

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام مبعدل  -
عام (50 %)

الحصول عىل تقدير (50 %) يف املواد اآلتية: -

اللغة اإلنجليزية -

املقرون  -الرياضيات - للتخصص  للبحارة)  طبية  فحص(لياقة  يوجد 
بـ(*).

جميع الربامج متوفرة  للجنسني ( الذكور واإلناث). -

املرحلة  - بعد  برنامج هي 4 سنوات  لكل  الزمنية  الفرتة 
التأسيسة. أي برنامج يؤدي إىل نيل مؤهل علمي بدرجة 

الدبلوم أو البكالوريوس.

توفر الكلية سكن للطالب الذكور داخل حرم الكلية ملن  -
يرغب وبأسعار معقولة حسب توفر الغرف.

آمن  - سكن  لتوفري  العقارات  أصحاب  مع  الكلية  تنسق 
للطالبات بأسعار معقولة.

بالقرب  - البحر  الكلية يف والية صحار عىل شاطيء  تقع 
من ميناء صحار الصناعي.

IM002* الهندسة البحرية

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام مبعدل  -
عام (50%)

الحصول عىل تقدير (%50) يف املواد اآلتية: -

اللغة اإلنجليزية ، الرياضيات -

الكيمياء والفيزياء -

IM003إدارة اللوجستيات والنقل

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام مبعدل  -
عام (50 %)

الحصول عىل تقدير (50 %) يف املواد اآلتية: -

اللغة اإلنجليزية -

الرياضيات -

IM004الهندسة التحويلية

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام مبعدل  -
عام (50%)

الحصول عىل تقدير (%50) يف املواد اآلتية: -

اللغة اإلنجليزية ، الرياضيات -

الكيمياء  -
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اسم الربنامجرمز الربنامج 
الحد األدىن للتقدم 

للربنامج
معلومات إضافية عن الربنامج

BA001
الكتابة 

اإلنجليزية 
شهادة اإلحرتافية يف  النجاح   -

العام  التعليم  دبلوم 
أو ما يعادله 

الطالب  عىل   -
التقدم  املستجد 
تحديد  إلمتحان 
اللغة  يف  املستوى 
اإلنجليزية والحاسوب 

والرياضيات.

الطالب  اجتياز  أو   -
التوفل  إلمتحان 
أو   (500) بدرجة 
األيلتس  امتحان 

بدرجة (5.0)

أن الكتابة األنجليزية األحرتافية هو تخصص مثايل للطلبة الذين يحبون الكتابة و يريدون اتقان انواع  -
مختلفة من الكتابة. يدرس الربنامج الجوانب العملية يف الكتابة الوظيفية يف مختلف السياقات لتأهيل 
الطلبة للعمل يف مجال النرش، والتحرير، والكتابة املهنية خاصة تلك املستخدمة يف املؤسسات العامة و 
الخاصة ، من رشكات و صحف و أذاعة و تلفزيون. سيدرس الطلبة يف هذا التخصص موضوعات عدة 
البالغة و اساليب االقناع الفعالة  يف مجموعة من املقررات ، فباألضافة إىل دروس التخصص يف  منها 
الدراسات  األنجليزية و  الدراسات  ، هنالك مقررات دراسية عامة و أخرى من قسمي  املهنية  الكتابة 

األعالمية .

BA002 األدب
اإلنجليزي

األدب اإلنجليزي مجال جميل للدراسة، يفتح للطالب آفاق واسعة يف حياته ليدخلها، ويعني دراسة هذا  -
التخصص يف كافة جوانب األدب مثل النرث والقصة والشعر والرواية وتاريخ األدب من العصور القدمية 

مروراً بالعصور املتوسطة والحديثة.

BA003 اإلذاعة
والتلفزيون

املريئ  - التخصص لشغل وظائف يف مجاالت اإلعالم  تهيئة طلبة  اإلذاعة والتلفزيون إىل  يهدف تخصص 
التخصص  طلبة  يتدرب  واقتدار.  مهنية  بكل  اإلعالمية  الرسالة  نقل  عىل  قادرين  وليكونوا  واملسموع، 
عىل إعداد وإنتاج الربامج بكافة أشكالها، كتابة وتحرير النصوص اإلذاعية والتلفزيونية وإعداد النرشات 
اإلخبارية. الوظائف املتاحة للطالب بعد تخرجه: مذيع، معد برامج، مخرج ، منتج، محرر أخبار، مصور 

، مراسل ميداين، مصمم دعاية وإعالن مريئ، كتابة سيناريو وحوار 

BA004يرتكز هذا التخصص عىل اإلعالم املقروءة وتتمحور الدراسة من خالله عىل مهارة الكتابة وفنون الصياغة  -الصحافة
وكتابة األخبار والتقارير سواء للصحف ، املطبوعات، القنوات اإلخبارية املتعددة.

BA005اإلعالن
يدرس الطالب يف هذا التخصص أسس اإلعالن وصناعته ومهارات تصميم وكتابة االعالن، باإلضافة إىل  -

طرق التعبري والتسويق يف العمل التجاري، حاميل الشهادة يف هذا التخصص لديهم فرص ممتازة للعمل 
يف قطاع اإلعالن ، وأقسام العالقات يف املؤسسات الحكومية والخاصة.

BA006 العالقات
العامة

الخاص وسيلة استشارية  - القطاع  الحكومي وغالبية  القطاع  التخصص عند بعض مؤسسات  يعترب هذا 
يقدم النظرة املستقبلية إلسرتاتيجية املؤسسة، حيث سيكون لهذا التخصص دور كبري يف إبراز أي مؤسسة 
وإظهار الجانب املرشق لها. ويجب أن يتوفر يف موظف العالقات العامة اإلبداع والرغبة يف التطور وعدم 
التقيد حيث يعترب حلقة الوصل بني الجمهور واملؤسسة وهو الجهاز الفعال الذي يقوم بإبراز ما تقوم به 

املؤسسة من أنشطة وفعاليات كاملعارض والندوات واللقاءات وورش العمل وغريها.
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
معلومات إضافية عن 

الربنامج

DH001الدبلوم يف الرياضيات

النجاح يف دبلوم التعليم العام او 
مايعادله      (انجاز املواد التالية بنجاح 
يف دبلوم التعليم العام: فيزياء -كيمياء-

رياضيات بحته)

يف حالة تعادل 
الطلبة يف املعدل 

يقبل الجميع

مدة الربنامج سنتني 
بدون الربنامج التأسييس

DH002النجاح يف دبلوم التعليم العام او الدبلوم يف العمل االجتامعي
مايعادله

DH003الدبلوم  يف الكيمياء

النجاح يف دبلوم التعليم العام او 
مايعادله     (انجاز املواد التالية بنجاح 
يف دبلوم التعليم العام: فيزياء -كيمياء-

رياضيات بحته)

DH004 النجاح يف دبلوم التعليم العام او الدبلوم يف اللغة اإلنجليزية
مايعادله

DH038النجاح يف دبلوم التعليم العام او الدبلوم يف الفيزياء
مايعادله (انجاز املواد التالية بنجاح يف 

دبلوم التعليم العام: فيزياء -كيمياء-
رياضيات بحته) DH005الدبلوم يف علوم الكمبيوتر
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
معلومات إضافية عن 

الربنامج

DH006الدبلوم  يف إدارة األعامل - اإلدارة

النجاح يف دبلوم التعليم العام او 
مايعادله

يف حالة تعادل 
الطلبة يف املعدل 

يقبل الجميع

مدة الربنامج سنتني 
بدون الربنامج التأسييس

DH007الدبلوم  يف إدارة األعامل –املالية

DH008الدبلوم  يف إدارة األعامل - املحاسبة

DH009 الدبلوم  يف إدارة األعامل -  نظم
املعلومات اإلدارية

DH039الدبلوم  يف إدارة األعامل - التسويق

DH040الدبلوم  يف إدارة األعامل - التأمني

DH010النجاح يف دبلوم التعليم العام او الدبلوم  يف الهندسة املدنية
مايعادله      (انجاز املواد التالية بنجاح 
يف دبلوم التعليم العام: فيزياء -كيمياء-

رياضيات بحته) DH011الدبلوم  يف هندسة امليكاترونكس

DH013النجاح يف دبلوم التعليم العام او الدبلوم  يف الهندسة الكيميائية
مايعادله     (انجاز املواد التالية بنجاح 
يف دبلوم التعليم العام: فيزياء -كيمياء-

رياضيات بحته) DH014الدبلوم  يف الهندسة امليكانيكية

DH015النجاح يف دبلوم التعليم العام او الدبلوم  يف هندسة العامرة الداخلية
مايعادله

DH016الدبلوم  يف هندسة  الكهرباء والحاسوب

النجاح يف دبلوم التعليم العام او 
مايعادله     (انجاز املواد التالية بنجاح 
يف دبلوم التعليم العام: فيزياء -كيمياء-

رياضيات بحته)

DH017بكالوريوس آداب يف العمل اإلجتامعي

النجاح يف دبلوم التعليم العام او 
مايعادله

مدة الربنامج 4سنوات 
بدون الربنامج التأسييس 

DH018بكالوريوس آداب يف اللغة اإلنجليزية

DH019بكالوريوس يف الحقوق

DH020بكالوريوس العلوم يف الرياضيات

النجاح يف دبلوم التعليم العام او 
مايعادله      (انجاز املواد التالية بنجاح 
يف دبلوم التعليم العام: فيزياء -كيمياء-

رياضيات بحته)

DH021بكالوريوس العلوم يف الكيمياء

DH041بكالوريوس العلوم يف الفيزياء

DH022بكالوريوس العلوم يف علوم الكمبيوتر

 www.du.edu.om:جامـــــعة ظفار                                        املوقع اإللكرتوين
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 www.du.edu.om:تابع: جامـــــعة ظفار                                  املوقع اإللكرتوين

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
معلومات إضافية عن 

الربنامج

DH023 - بكالوريوس آداب يف إدارة األعامل
محاسبة

النجاح يف دبلوم التعليم العام او 
مايعادله

يف حالة تعادل 
الطلبة يف املعدل 

يقبل الجميع

مدة الربنامج 4سنوات 
بدون الربنامج التأسييس

DH042بكالوريوس آداب يف الرتجمة

DH024 – بكالوريوس آداب يف إدارة األعامل
اإلدارة

DH025 بكالوريوس آداب يف إدارة األعامل – نظم
املعلومات اإلدارية

DH026 – بكالوريوس آداب يف إدارة األعامل
املالية

DH043 – بكالوريوس آداب يف إدارة األعامل
التسويق

DH044 – بكالوريوس آداب يف إدارة األعامل
التأمني

DH028بكالوريوس العلوم – الهندسة املدنية

النجاح يف دبلوم التعليم العام او 
مايعادله      (انجاز املواد التالية بنجاح 
يف دبلوم التعليم العام: فيزياء -كيمياء-

رياضيات بحته)

DH029 بكالوريوس العلوم –  هندسة
امليكاترونكس

DH030 بكالوريوس العلوم يف الهندسة
امليكانيكية

DH031 بكالوريوس العلوم يف هندسة الكمبيوتر
واإلتصاالت

DH032بكالوريوس يف الهندسة الكيميائية

DH033 بكالوريوس العلوم يف الهندسة الكهربائية
واإللكرتونية

DH034بكالوريوس يف هندسة العامرة الداخلية

النجاح يف دبلوم التعليم العام او 
مايعادله

DH035بكالوريوس اآلداب يف اللغة العربية

DH045 بكالوريوس العلوم يف اللوجستيات
وإدارة سلسلة التوريد

DH036بكالوريوس العلوم يف الهندسة املعامرية

النجاح يف دبلوم التعليم العام او 
مايعادله      (انجاز املواد التالية بنجاح 
يف دبلوم التعليم العام: فيزياء -كيمياء-

رياضيات بحته)

DH046
بكالوريوس الرتبية يف ( اللغة 
اإلنجليزية- الرياضيات- تقنية 

املعلومات)

النجاح يف دبلوم التعليم العام أو ما 
يعادله مبعدل 79 % والحصول عىل 

درجة يف مادة التخصص 80 %
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 www.muscatuniversity.edu.om :جامعة مسقط                   املوقع اإللكرتوين

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MU001 الهندسة الكيميائية

-  معدل عام بتقدير ال يقل عن (75%)
- معدل ال يقل عن (%80) يف اللغة 

اإلنجليزية 
- معدل ال يقل عن (%75) يف الكيمياء

- معدل ال يقل عن (%75) يف الرياضيات 
البحتة

لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية  -

اإلرتباط األكادميي: جامعة أستون ( اململكة املتحدة) -

مستوى  - عىل  يعتمد  التأسييس  للربنامج  الدراسة  مدة 
الطالب

مدة الدراسة للربنامج األكادميي: (4) سنوات -

ايلتس ال يقل عن (4٫5) للقبول يف الربنامج التأسييس. -

اجتياز الربنامج التأسييس  -

يقل  - ال  مبعدل  التأسييس  الربنامج  بعد  األيلتس  اختبار 
عن (6).

MU002 الخدمات اللوجستية
وإدارة سلسلة التموين

معدل عام بتقدير ال يقل عن (75%) -
 معدل ال يقل عن (%80) يف اللغة  -

اإلنجليزية
معدل ال يقل عن (%75) يف  -

الرياضيات البحتة أو التطبيقية
MU003املحاسبة لإلدارة

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SC001 املحاسبة

الحصول عىل دبلوم  -
التعليم العام أو ما يعادله

اجتياز الربنامج التأسييس  -
بنجاح

-

مواد  - لدراسة  التأسيسية  السنة  يف  الطالب  يقبل 
الربنامج التأسييس ملدة عام (فصلني) ويتم اعفاءه 

من أي مادة يف حالة اجتيازه اإلمتحانات بنجاح.

اللغه  - هي  التأسييس  الربنامج  مــواد  بان  علاًم 
اإلنجليزية، الرياضيات العامة، مبادئ الحاسوب.

للحصول عىل الدبلوم : يتوجب عىل الطالب إنهاء  -
60 ساعة معتمدة بنجاح حسب الخطة الدراسية 

ومبعدل تراكمي ال يقل عن 0.. 2

للحصول عىل البكالوريوس : يتوجب عىل الطالب  -
الخطة  حسب  بنجاح  معتمدة  ساعة   120 إنهاء 

الدراسية ومبعدل تراكمي ال يقل عن 0.. 2

SC002 العلوم املالية
واملرصفية 

SC004 نظم املعلومات

SC005تكنولوجيا املعلومات

SC006اإلدارة والتسويق

SC007الهندسة املعامرية
(بكالوريوس)

الحصول عىل دبلوم  -
التعليم العام أو ما يعادله

اجتياز الربنامج التأسييس  -
الخاص بالهندسة أو 

الحصول عىل معدل ال 
يقل عن (470) يف التوفل 

أو ما يعادله.

للحصول عىل البكالوريوس : يتوجب عىل الطالب  -
الخطة  حسب  بنجاح  معتمدة  ساعة   152 إنهاء 

الدراسية ومبعدل تراكمي ال يقل عن 0.. 2 SC008الهندسة امليكانيكية
(بكالوريوس)

  www.suc.edu.om :كلية صور الجامعية                                 املوقع اإللكرتوين
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www.waljatcollege.edu.om :كلية ولجات للعلوم التطبيقية         املوقع اإللكرتوين

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

WS001 بكالوريوس هندسة علوم
الكمبيوتر

الحصول عىل معدل عام (50 %) عىل  -
األقل يف املواد التي درسها الطالب يف 

الصف الثاين عرش والواردة أدناه:
اللغة اإلنجليزية -
الرياضيات البحته -
الكيمياء -
الفيزياء  -
 أقل نسبة قبول يف دبلوم التعليم العام  -

هي: (55 %)

التأسييس  - الربنامج  اجتياز  للطالب  ميكن   
مواد           يف  القبول  بامتحان  نجاحه  حالة  يف 
 ، البحته  الرياضيات  اإلنجليزية،  (اللغة 

الكيمياء ، الفيزياء).

عىل  - والطالبات  للطلبة  سكنات  يتوفر   
نفقتهم الخاصة.

معدل  - عىل  الحاصل  الطالب  اعفاء  ميكن 
امتحان  من   (SAT) الجدارة  اختبار  يف  جيد 

القبول.

WS010 دبلوم متقدم يف هندسة
علوم الكمبيوتر

WS002 دبلوم هندسة علوم
الكمبيوتر

WS003 بكالوريوس هندسة
اإللكرتونيات واإلتصاالت

WS011 دبلوم متقدم يف هندسة
اإللكرتونيات واإلتصاالت

WS004 دبلوم هندسة اإللكرتونيات
واإلتصاالت

WS005 بكالوريوس هندسة
التكنولوجيا الحيوية

WS012 بكالوريوس يف الهندسة
الكيامئية

WS015 بكالوريوس يف الهندسة
امليكانيكية

الحصول عىل معدل عام (50 %) عىل  -
األقل يف املواد التي درسها الطالب يف 

الصف الثاين عرش والواردة أدناه:
اللغة اإلنجليزية -
الرياضيات البحته -
الكيمياء - الفيزياء  -
 أقل نسبة قبول يف دبلوم التعليم العام  -

هي: (65 %)

WS006 بكالوريوس تطبيقات
الكمبيوتر

 الحصول عىل معدل عام (50 %) عىل  -
األقل يف املواد التي درسها الطالب يف 

الصف الثاين عرش وهي:
 اللغة اإلنجليزية -
 الرياضيات البحتة أو التطبيقية أو برمجة  -

الحاسوب.
أقل نسبة قبول يف دبلوم التعليم العام  -

هي: (50 %)

ميكن للطالب اجتياز السنة التأسيسية يف  -
حالة نجاحه بامتحانات القبول يف مواد ( 
اللغة اإلنجليزية ، الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية)

عىل  - والطالبات  للطلبة  سكنات  يتوفر   
نفقتهم الخاصة.

WS007دبلوم تطبيقات الكمبيوتر

WS008 بكالوريوس إدارة  
الحصول عىل تقدير (50 %) يف اللغة  -األعامل

اإلنجليزية
أقل نسبة قبول يف دبلوم التعليم العام  -

هي: 50 % 

 ميكن للطالب اجتياز السنة التأسيسية يف  -
حالة نجاحه بامتحانات القبول يف مواد ( 

 TOEFL  اللغة اإلنجليزية  أو حصوله عىل
مبعدل (5 .6) أو IELTS مبعدل 6 وأيضا 

نجاحه بامتحان القبول يف الرياضيات.

عىل  - والطالبات  للطلبة  سكنات  يتوفر 
نفقتهم الخاصة.

WS009دبلوم إدارة األعامل

معلومات إضافية:-
5. تجمع طلبة من جنسيات وثقافات مختلفة.

6. توجد أندية لألنشطة والتعلم اإللكرتوين للتنمية الشاملة.
7. مرافق مختربات مجهزة تجهيزاً جيداً.

1. معرتف بها دولياً.
2. أعضاء هيئة تدريسية ذو كفاءة عالية.

.(IEEE) 3. مركز الطالب ملعهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات
4. توفر الكلية تأشرية للطلبة الغري عامنيني.
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

UN001علوم حاسوب

 (%  65) عام  معدل  عىل  -الحصول 
درسها  التى  املــواد  يف  ــل  األق عىل 

الطالب.

املتكافؤون يقبلوا

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف 
 (عدد الساعات املعتمدة 135 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات املعتمدة 72 ساعة معتمدة)

UN002الرياضيات

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
 (عدد الساعات املعتمدة 135 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات املعتمدة 70 ساعة معتمدة)

UN003اإلحصاء

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
 (عدد الساعات املعتمدة 135 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات املعتمدة 73 ساعة معتمدة)

UN004الفيزياء

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
 (عدد الساعات املعتمدة 135 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات املعتمدة 72 ساعة معتمدة)

UN005 تربية يف *
الحاسوب

-الحصول عىل معدل عام (79 %)
عىل األقل + (65 %) يف الرياضيات 

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصفالبحته.
(عدد الساعات املعتمدة 135 ساعة معتمدة)

UN006 تربية يف * 
الفيزياء

-الحصول عىل معدل عام (79 %) 
عىل األقل + (80 %) يف الفيزياء.

UN007التقنية الحيوية

الحصول عىل معدل عام (65 %) عىل 
األقل يف املواد التى درسها الطالب.

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
 (عدد الساعات املعتمدة 137 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات املعتمدة 73 ساعة معتمدة)

UN008الكيمياء 

-بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات املعتمدة 136 ساعة معتمدة)

دبلوم ملدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات املعتمدة 73 ساعة معتمدة)

UN009 تربية يف *
الكيمياء

- الحصول عىل معدل عام (79 %) 
عىل األقل + (80 %) يف الكيمياء.

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات املعتمدة 135 ساعة معتمدة)

UN010تربية يف األحياء *
- الحصول عىل معدل عام (79 %) 

عىل األقل + (80 %) يف األحياء.
- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف

(عدد الساعات املعتمدة 135 ساعة معتمدة)

UN011اللغة العربية

-الحصول عىل معدل عام 65 %) عىل 
األقل يف املواد التى درسها الطالب.

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
 (عدد الساعات املعتمدة 130 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة ثالث سنوات و نصف
(عدد الساعات املعتمدة 72 ساعة معتمدة)

UN012 اللغة اإلنجليزية
- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصفوالرتجمة

 (عدد الساعات املعتمدة 132 ساعة معتمدة)
- دبلوم ملدة ثالث سنوات و نصف

(عدد الساعات املعتمدة 72 ساعة معتمدة)

UN013 اللغة الفرنسية
والرتجمة

UN014 اللغة األملانية  
والرتجمة

  www.unizwa.edu.om :جامـــــعة نــــــــزوى                          املوقع اإللكرتوين

مالحظات: يشرتط يف التخصصات املقرونة بـ (*) اللياقة الصحية.
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

UN015 تربية يف اللغة
العربية

الحصول عىل معدل عام (79 %) 
عىل األقل، و(80 %) يف اللغة 

العربية

املتكافؤون يقبلوا

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات ونصف
(عدد الساعات املعتمدة 130 ساعة معتمدة)

UN016 تربية يف اللغة
اإلنجليزية

الحصول عىل معدل عام (79 %) 
عىل األقل، و(80 %) يف اللغة 

اإلنجليزية (أ) أو (ب)

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات ونصف
(عدد الساعات املعتمدة 132 ساعة معتمدة)

UN017
 الهندسة 

الكيميائية و 
البرتوكيميائية

الحصول عىل معدل عام (65 %)   
عىل األقل يف املواد التى درسها 

الطالب.

- بكالوريوس ملدة ست سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 153 ساعة معتمدة)

 - دبلوم ملدة أربع سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 88 ساعة معتمدة)

UN018 هندسة علم
العامرة

- بكالوريوس ملدة ست سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 160 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة أربع سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 90 ساعة معتمدة)

UN019 الهندسة
الكهربائية

- بكالوريوس ملدة ست سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 148 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة أربع سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 88 ساعة معتمدة)

UN020بكالوريوس ملدة ست  سنواتهندسة الحاسوب -
(عدد الساعات املعتمدة 148 ساعة معتمدة)

    - دبلوم ملدة أربع سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 88 ساعة معتمدة) UN021الهندسة املدنية 

UN022
هندسة التصميم 

الداخيل و 
الديكور

- بكالوريوس ملدة ست سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 148 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة أربع سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 90 ساعة معتمدة)

UN023الهندسة البيئية

- بكالوريوس ملدة ست سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 148 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة أربع سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 89 ساعة معتمدة)

UN024  بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصفإدارة األعامل -
(عدد الساعات املعتمدة 130 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات املعتمدة 73 ساعة معتمدة) UN025املحاسبة

UN026التسويق

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات املعتمدة 130 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات املعتمدة 72 ساعة معتمدة)

UN027 إدارة املشاريع
- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصفالرتفيهية

(عدد الساعات املعتمدة 130 ساعة معتمدة)
- دبلوم ملدة ثالث سنوات ونصف

(عدد الساعات املعتمدة 73 ساعة معتمدة)

UN028نظم معلومات

UN029 التجارة الدولية
واملالية
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

UN030الصيدلة *

- الحصول عىل معدل عام (65 %) 
عىل األقل يف املواد التى درسها الطالب.

- بكالوريوس ملدة ست سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 149 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة أربع سنوات 
(عدد الساعات املعتمدة 96 ساعة معتمدة)

UN031التمريض *

- بكالوريوس ملدة ست سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 152ساعةمعتمدة)

- دبلوم ملدة أربع سنوات
(عدد الساعات املعتمدة 96 ساعةمعتمدة)

UN032 تربية يف
الرياضيات

-الحصول عىل معدل عام (79 %) 
عىل األقل + (80 %) يف الرياضيات 

البحتة

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات املعتمدة 135 ساعة معتمدة)

UN033 تربية يف الرتبية *
- الحصول عىل معدل عام (79 %) الخاصة

عىل األقل.

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات املعتمدة 132 ساعة معتمدة)

UN034 تربية يف رياض
األطفال

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات املعتمدة 133 ساعة معتمدة)

UN035
الرتبية الفنية

- يشرتط اجتياز 
امتحان القدرات

-  الحصول عىل معدل عام (79 
%) عىل األقل +(80 %) يف الفنون 

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصفالتشكيلية.
(عدد الساعات املعتمدة 132 ساعة معتمدة)

UN036الفنون الجميلة
 65) عــام  معدل  عىل  الحصول   -
الفنون  يف   (%  65)+ األقل  عىل   (%

التشكيلية.

UN037 تصميم الويب
وأمن املعلومات

- الحصول عىل معدل عام (65 %) 
عىل األقل يف املواد التى درسها الطالب.

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات املعتمدة 130 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات املعتمدة 73 ساعة معتمدة)

UN038إدارة العمليات
- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف

(عدد الساعات املعتمدة 130 ساعة معتمدة)

UN039اإلقتصاد واملالية

- بكالوريوس ملدة خمس سنوات و نصف
(عدد الساعات املعتمدة 130 ساعة معتمدة)

- دبلوم ملدة ثالث سنوات ونصف
(عدد الساعات املعتمدة 73 ساعة معتمدة)
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الحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

معلومات إضافية عن الربنامج

الساعات املعتمدة 
لدرجة الدبلوم

الساعات املعتمدة 
لدرجة الدبلوم 

املتقدم

الساعات املعتمدة 
لدرجة البكالوريوس

BC001التعليم علوم الحاسب اآليل دبلوم  امتحان  يف  النجاح 
ضمن  مــن  يكون  أن  عــىل  الــعــام 
أو  البحتة  الرياضيات  مادة  املواد 

الرياضيات التطبيقية

6696126

BC0026393123أنظمة املعلومات

BC012  123--هندسة الربمجيات

BC003املحاسبة

النجاح يف دبلوم التعليم العام

6699129

BC0046393123تنمية املوارد البرشية

BC0056696129اللغة اإلنجليزية وآدابها

BC0066393123علوم مالية ومرصفية

BC0076393123إدارة األعامل

BC008129--الرتجمة

BC009129--القانون

BC0106393123التجارة الدولية

BC0116393123التسويق

 www.buc.edu.om :كلية الربميي الجامعية                             املوقع اإللكرتوين
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MJ001
اللغة اإلنجليزية

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريوس (مع 
مرتبة الرشف)

تقدير (80 %) يف اللغة 
اإلنجليزية.

تقدير (65 %) يف اللغة 
العربية يف امتحان دبلوم 

التعليم العام.

اللغة 
اإلنجليزية

بعد املرحلة العامة (دبلوم التعليم العام) يجب  -
بتقدير  التأسييس  الربنامج  اجتياز  الطالب  عىل 

ممتاز.

لاللتحاق املبارش يجب الحصول عىل أكرث من 70  -
أو توفري ما يثبت  % يف اختبار تحديد املستوى 
إجادة اللغة اإلنجليزية مبا يعادل( 0 . 6 ) نقاط 

.IELTS يف اختبار
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MJ002
إدارة أعامل (إدارة عامة) دبلوم التعليم 

العايل/ بكالوريوس 
(مع مرتبة الرشف)

تقدير (50 %) يف اللغة 
اإلنجليزية

اللغة 
العام)  -اإلنجليزية التعليم  دبلوم   ) العامة  املرحلة  بعد 

التأسييس  يجب عىل الطالب اجتياز الربنامج 
ومدته عام واحد ويتألف من فصلني دراسيني.

لاللتحاق املبارش يجب اجتياز اختبار تحديد  -
عىل  الحصول  رشيطة  املقابلة  و  املستوى 

.IELTS معدل يساوي( 5. 5) يف اختبار

اإلنجليزية  - باللغة  املواد  جميع  تدريس  يتم 
وتطرح الربامج عىل أساس اإلنتظام الكيل أو 
الجزيئ حيث يقوم طلبة اإلنتظام الكيل بأخذ 
4 مواد دراسية يف كل فصل درايس فيام يقوم 
دراسية  مواد   3 بأخذ  الجزيئ  اإلنتظام  طلبة 

كحد أقىص يف كل فصل درايس.

MJ003
إدارة أعامل (إدارة املوارد البرشية)
دبلوم التعليم العايل/بكالوريوس

(مع مرتبة الرشف)

MJ004
إدارة أعامل (املحاسبة)

دبلوم التعليم العايل / بكالوريوس (مع 
مرتبة الرشف)

MJ005
إدارة أعامل (نظم املعلومات)

دبلوم التعليم العايل / بكالوريوس (مع 
مرتبة الرشف)

MJ006
إدارة أعامل (التسويق)

دبلوم التعليم العايل / بكالوريوس (مع 
مرتبة الرشف)

MJ007
إدارة أعامل (إدارة مشاريع صغرية)

دبلوم التعليم العايل / بكالوريوس (مع 
مرتبة الرشف)

MJ008
إدارة أعامل (سياحة)

دبلوم التعليم العايل / بكالوريوس
(مع مرتبة الرشف)

MJ009
الحاسوب و تطبيقات اإلنرتنت

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريوس (مع 
مرتبة الرشف)

MJ010
التجارة اإللكرتونية

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريوس (مع 
مرتبة الرشف)

تقدير (65 %) يف اللغة 
اإلنجليزية

MJ011
الشبكات

دبلوم التعليم العايل/بكالوريوس (مع 
مرتبة الرشف)

تقدير (50 %) يف اللغة  -
اإلنجليزية

تقدير (50 %) يف  -
الرياضيات

- اللغة 
اإلنجليزية 
- الرياضيات

MJ012
املحاسبة

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريوس (مع 
مرتبة الرشف)

تقدير (50 %) يف اللغة 
اإلنجليزية

اللغة 
اإلنجليزية

MJ013
التسويق

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريوس (مع 
مرتبة الرشف)

MJ014
املالية

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريوس
(مع مرتبة الرشف)
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معلومات إضافية حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
عن الربنامج

ME001
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة 

الرشف)
يف الشبكات الالسلكية

الحصول عىل الدبلوم العام أوما يعادلها من 
عىل  الطالب  حصول  أي  الدولية  الشهادات 
مستوى (د) عىل األقل يف مواد الدبلوم العام، 
 5.5 عن  يقل  ال  معدل  عىل  الحصول  كذلك 
يف امتحان اآليلتس (IELTS) لتحديد مستوى 
والحصول عىل  يعادله  ما  آو  إنجليزية  اللغة 
IC3/ اآليل  للحاسب  الدولية  القيادة  شهادة 

يجتاز  أن  يجب  ذلك  عن  عوضا   ،ICDL
الطالب  اختبار تحديد املستوى الذي تجريه 
الربامج  بتلك  لاللتحاق  يجب  و  الكلية، 
(ج)  معدل  عىل  الطالب  حصول  الهندسية 
عىل األقل يف مادتني (يف كل مادة عىل حدة) 
من املواد العلمية األربعة التالية (الرياضيات 

البحتة، الفيزياء، الكيمياء، األحياء

بني  املئوية  النسبة  تساوت  إذا 
األولوية  الطلبة ستعطى  إثنان من 
معدل  أعىل  عىل  الحاصل  للطالب 
العلمية  املـــواد  مــن  مــادتــني  يف 
البحتة،  (الــريــاضــيــات  التالية 
عىل  األحياء)  الكيمياء،  الفيزياء، 
حصل   (1) الطالب  املثال:  سبيل 
مادة  يف   (%  50) مستوى   عىل 
(50 %) يف  الرياضيات ومعدل    
حصل  والطالب(2)  الفيزياء،  مادة 
مادة  يف   (%  65) مستوى  عىل 
الرياضيات ومعدل     (50 %) يف 
الحالة  هذه  ففي  الفيزياء،  مادة 

تعطى األولوية للطالب رقم (2).

للطالب  ميكن 
ــدد  ــي ع ــق ــل ت
ــن  مـــعـــني م
ــــدات  ــــوح ال
من  الدراسية 
مختلفة  أقسام 
من خالل املواد 

اإلختيارية

ME003
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة 

الرشف)
 يف اتصال البيانات وإدارة النظم

ME008
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة 

الرشف) 
يف مكونات الحاسب اآليل 

والشبكات

ME011
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة 

الرشف)
يف اإللكرتونيات واإلتصاالت

ME002
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة 

الرشف) 
يف تقنية الوسائط املتعددة

الحصول عىل الدبلوم العام أو ما يعادلها من 
عىل  الطالب  حصول  أي  الدولية  الشهادات 
مستوى (50 %) عىل األقل يف مواد الدبلوم 
العام، كذلك الحصول عىل معدل ال يقل عن 
لتحديد   (IELTS) اآليلتس  امتحان  يف   5.5
مستوى اللغة إنجليزية أو ما يعادله والحصول 
اآليل  للحاسب  الدولية  القيادة  شهادة  عىل 
ICDL، عوضا عن ذلك يجب أن يجتاز الطالب  
الكلية. تجريه  الذي  املستوى  تحديد  اختبار 

بني  املئوية  النسبة  تساوت  إذا 
األولوية  الطلبة ستعطى  إثنان من 
أعــىل  ــىل  ع الــحــاصــل  للطالب 
عىل  الرياضيات.  مادة  يف  معدل 
حصل  الطالب(1)  املثال:  سبيل 
مادة  يف   (%  50) مستوى   عىل 
الرياضيات والطالب(2) حصل عىل 
مستوى(65 %) يف مادة الرياضيات، 
األولوية  تعطى  الحالة  هذه  ففي 

للطالب رقم (2).

للطالب  ميكن 
ــدد  ــي ع ــق ــل ت
ــن  مـــعـــني م
ــــدات  ــــوح ال
من  الدراسية 
مختلفة  أقسام 
من خالل املواد 

اإلختيارية

ME004
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة 

الرشف)
يف علوم الحاسب اآليل

ME005
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة 

الرشف)
 يف تقنية الربمجيات

ME007
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة 

الرشف)
 يف نظم إدارة قواعد البيانات

ME009
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة 

الرشف)
يف الحوسبة ونظم املعلومات

ME012

بكالوريوس العلوم (مع مرتبة 
الرشف )

يف إدارة األعامل ونظم 
املعلومات يف مساق اإلدارة 

اللوجستية

ME013

بكالوريوس العلوم (مع مرتبة 
الرشف)  يف إدارة األعامل ونظم 
املعلومات يف مساق املحاسبة 

واملالية

ME015

بكالوريوس العلوم (مع مرتبة 
الرشف)  يف إدارة األعامل ونظم 

املعلومات يف مساق إدارة 
املوارد البرشية
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معلومات إضافية حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
عن الربنامج

ME014 بكالوريوس العلوم يف إدارة
الوثائق واملحفوظات

الحصول عىل الدبلوم العام أو ما يعادلها من 
عىل  الطالب  حصول  أي  الدولية  الشهادات 
مستوى (50 %) عىل األقل يف مواد الدبلوم 
العام، كذلك الحصول عىل معدل ال يقل عن 
لتحديد   (IELTS) اآليلتس  امتحان  يف   5.5
مستوى اللغة إنجليزية أو ما يعادله والحصول 
اآليل  للحاسب  الدولية  القيادة  شهادة  عىل 
ICDL، عوضاً عن ذلك يجب أن يجتاز الطالب  
الكلية. تجريه  الذي  املستوى  تحديد  اختبار 

بني  املئوية  النسبة  تساوت  إذا 
األولوية  الطلبة ستعطى  إثنان من 
معدل  أعىل  عىل  الحاصل  للطالب 

يف مادة اللغة العربية

للطالب  ميكن 
ــدد  ــي ع ــق ــل ت
ــن  مـــعـــني م
ــــدات  ــــوح ال
من  الدراسية 
مختلفة  أقسام 
من خالل املواد 

اإلختيارية

ME016
بكالوريوس العلوم ( مع مرتبة 
الرشف ) يف إدارة اإلنشاءات 

ومسح الكميات
الحصول عىل الدبلوم العام أوما يعادلها من 
عىل  الطالب  حصول  أي  الدولية  الشهادات 
مستوى (د) عىل األقل يف مواد الدبلوم العام، 
 5.5 عن  يقل  ال  معدل  عىل  الحصول  كذلك 
يف امتحان اآليلتس (IELTS) لتحديد مستوى 
والحصول عىل  يعادله  ما  آو  إنجليزية  اللغة 
IC3/ اآليل  للحاسب  الدولية  القيادة  شهادة 

ICDL، عوضا عن ذلك يجب أن يجتاز الطالب  
اختبار تحديد املستوى الذي تجريه الكلية، و 
يجب لاللتحاق بتلك الربامج الهندسية حصول 
عىل  مادة  كل  (يف  (ج)  معدل  عىل  الطالب 
حدة) يف ماديت الرياضيات البحتة والفيزياء.

بني  املئوية  النسبة  تساوت  إذا 
األولوية  الطلبة ستعطى  إثنان من 
معدل  أعىل  عىل  الحاصل  للطالب 
العلمية  املـــواد  مــن  مــادتــني  يف 
البحتة،  (الــريــاضــيــات  التالية 
عىل  األحياء)  الكيمياء،  الفيزياء، 
حصل  الطالب(1)  املثال:  سبيل 
مادة  يف   (50%) مستوى   عىل 
الرياضيات ومعدل (%50) يف مادة 
عىل  حصل  الفيزياء،والطالب(2) 
مستوى(%65) يف مادة الرياضيات 
الفيزياء،  مادة  يف   (50%) ومعدل 
األولوية  تعطى  الحالة  هذه  ففي 

للطالب رقم (2)

ME017
 بكالوريوس الهندسة (مع 
مرتبة الرشف) يف الهندسة 

املدنية

ME018 بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة
الرشف) يف الهندسة امليكانيكية

ME019
بكالوريوس الهندسة (مع 
مرتبة الرشف) يف هندسة 

خدمات املباين

 www.mec.edu.om:تابع: كلية الرشق األوسط                             املوقع اإللكرتوين

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

GC001املحاسبة واملالية

النجاح يف دبلوم التعليم 
العام أو ما يعادله

اإلرتباط األكادميي :
جامعة كارديف مرتوبولينت الربيطانية

GC002    اقتصاديات األعامل

GC003
دراسات األعامل اإلدارية
-  إدارة املوارد البرشية

- القانون   

GC004 إدارة التسويق

GC005نظم املعلومات اإلدارية

GC006    علوم الحاسوب

اإلرتباط األكادميي :
جامعة ستافوردشاير الربيطانية

GC007 علوم برمجة الحاسوب

GC008علوم الحاسب اآليل
 (برمجة االتصاالت)   

GC009 أنظمة املعلومات

  www.gulfcollege.edu.om:كلية الخليج                                 املوقع اإللكرتوين
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SU001علوم الحاسوب والوسائط املتعددة
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

النجاح يف امتحان شهادة 
دبلوم التعليم العام مبعدل ال 

يقل عن (50 %)

مجموعة  تعادل  حال  يف 
املعدل  يف  الطلبة  من 

العام يتم قبولهم جميعاً

عىل الطالب إجتياز الربنامج 
التحضريي (السنة التأسيسية) 

بنجاح قبل االلتحاق يف 
التخصص األكادميي، ويدرس 
الطلبة يف الربنامج التحضريي 
(اللغة اإلنجليزية والرياضيات 

والحاسوب)

SU002علوم الحاسوب و هندسة الويب
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU003الشبكات وقاعدة البيانات
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU004(تقنية املعلومات) إدارة األعامل
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU005
الهندسة الكهربائية و الحاسب 

اآليل
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

النجاح يف امتحان شهادة 
دبلوم التعليم العام مبعدل 

ال يقل عن (50 %)، وحصول 
الطالب عىل تقدير (50 %) 

عىل األقل يف مادة الرياضيات 
البحتة والكيمياء أو الفيزياء

SU006الهندسة الكيميائية
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU007
الهندسة امليكانيكية 
واإللكرتوميكانيكية

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU008الهندسة املدنية
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU009املحاسبة
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

النجاح يف امتحان شهادة 
دبلوم التعليم العام مبعدل ال 

يقل عن (50 %)

SU010اإلدارة
 دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU011التسويق     
 دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU012  نظم املعلومات اإلدارية
  بكالوريوس فقط

SU013 األعامل والقانون التجاري
  بكالوريوس فقط

SU015اللغة اإلنجليزية والرتجمة
بكالوريوس فقط

SU020اللغة العربية وآدابها

SU021الرتبية الرياضية

النجاح يف امتحان شهادة 
دبلوم التعليم العام مبعدل ال 

يقل عن (%80)، والحصول 
عىل معدل ال يقل عن 80% 

يف مادة الرتبية الرياضية

اجتياز اختبار القدرات

003.indd   150003.indd   150 3/11/18   1:03 PM3/11/18   1:03 PM



151

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SU023دراسات اللغة اإلنجليزية
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

شهادة  امتحان  يف  النجاح 
دبلوم التعليم العام مبعدل ال 

يقل عن (50 %)

مجموعة  تعادل  حال  يف 
املعدل  يف  الطلبة  من 

العام يتم قبولهم جميعاً

عىل الطالب إجتياز الربنامج 
التحضريي (السنة التأسيسية) 

بنجاح قبل االلتحاق يف التخصص 
األكادميي ، ويدرس الطلبة يف 

الربنامج التحضريي (اللغة اإلنجليزية 
والرياضيات والحاسوب.

SU024القانون
بكالوريوس فقط

شهادة  امتحان  يف  النجاح 
دبلوم التعليم العام مبعدل ال 
والحصول   ،(%  50) عن  يقل 
عىل نسبة ال تقل عن 65 % يف 
حالة  ويف  العربية  اللغة  مادة 
املعدل  عىل  الحصول  عــدم 
الطالب مادة  املطلوب يدرس 
كامدة  العربية  اللغة  مهارات 

إضافية.

عىل الطالب إجتياز الربنامج 
التحضريي (السنة التأسيسية) 

بنجاح  قبل االلتحاق يف التخصص 
األكادميي، ويدرس الطلبة يف 

الربنامج التحضريي(اللغة اإلنجليزية 
والرياضيات والحاسوب)

اجتياز املقابلة الشخصية قبل 
االلتحاق بالتخصص.

SU025هندسة العمليات املعدنية واملواد
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

شهادة  امتحان  يف  النجاح 
دبلوم التعليم العام مبعدل ال 
يقل عن                 (50 %)، 
تقدير  عىل  الطالب  وحصول 
مادة  يف  األقل  عىل   (%  50)
والفيزياء  البحتة  الرياضيات 

أو الكيمياء

عىل الطالب إجتياز الربنامج 
التحضريي (السنة التأسيسية) 

بنجاح قبل االلتحاق يف التخصص 
األكادميي ، ويدرس الطلبة يف 

الربنامج التحضريي (اللغة اإلنجليزية 
والرياضيات والحاسوب.

www.soharuni.edu.om :تابع: جامـــــعة صــــــحار             املوقع اإللكرتوين

مالحظات:
يتم تحديد مستوى الطالب يف برنامج الجامعة التحضريي بناًء عىل امتحان تحديد املستوى. -
الرسوم الدراسية للفصل الدرايس الواحد يف برنامج الجامعة التحضريي مقسمة حسب اآليت: -

اللغة اإلنجليزية: 756 ريال عامين. -
مادة الرياضيات          : 95 ريال عامين.  -
مادة الحاسب اآليل          : 120 ريال عامين. -

توفر الجامعة للطلبة خدمات السكن والنقل واإلعاشة. -
رسوم السكن (يتم مراجعة أو تعديل الرسوم سنوياً). -

رسوم السكن لكل عام درايس(فصليني دراسني)نوع السكن

434غرفة ثالثية

646غرفة ثنائية

1220غرفة مفردة

رسوم النقل (يتم مراجعة أو تعديل الرسوم سنوياً): -
النقل االسبوعي: 182 ريال  عامين للعام الدرايس الواحد (فصلني دراسيني) -
النقل اليومي حسب الوالية والقرية التي يقيم فيها الطالب -

اذا كان الطالب يدرس عىل نفقته الخاصة فإنه يدفع رسوم تسجيل وتأمني من أجل حجز مقعد بالجامعة. -
رسوم تسجيل: 50 ريال عامين تدفع ملره واحدة وغري مسرتده -
تأمينات مسرتده: 100 ريال عامين (تسرتد عند التخرج) -

(SET)
(IC3 )
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معلومات إضافية عن الربنامجوصف الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OC001إدارة األعامل

التعليم  - دبلوم  يف  النجاح 
عن  يقل  ال  بتقدير  العام 

(د) أو (50 %)

مــــادة  - يف  ـــاح  ـــج ـــن ال
أو  البحتة  والرياضيات 

التطبيقية 

تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الالزمة يف 
مجاالت إدارة اإلنتاج واإلدارة الصناعية وإدارة 

األفراد واملشاريع.
تحديد  - المتحان  الطلبة  يتقدم 

النتيجة   عىل  وبناء  املستوى 
سيسجل  الذي  املستوى  يتبني 
حصل  وإذا  لدراسته،  الطالب 
 ) من  أكرث  معدل  الطالب عىل 
65 % ) فإنه يعفى من دراسة 

الربنامج التأسييس.

ينقسم  - الكلية  يف  الدراسة  نوع 
إىل دوام صباحي ومسايئ.

جامعة  - مع  األكادميي  اإلرتباط 
األردنية  اململكة   – الريموك 

الهاشمية

لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية -

يجرى  -  : التأسييس  الربنامج 
تحديد مستوى كفاءة الطلبة يف 
االلتحاق  قبل  اإلنجليزية  اللغة 
بالربامج األكادميية التي تقدمها 
امتحانات  خــالل  من  الكلية 
كل  بداية  يف  املستوى  تحديد 
الطلبة  ــوزع  وي درايس،  فصل 

وفق نتائجهم.

OC002املحاسبة
اإلملام باملهارات يف مجاالت املحاسبة املالية 
والتكاليف وتدقيق الحسابات واملحاسبة 

الرضيبية واإلدارية ومحاسبة البنوك والرشكات.

OC003 العلوم املالية
واملرصفية

متابعة النمو املتسارع يف عامل املال واألعامل 
ويتيح التخصص للطلبة العمل يف مجال إدارة 

البنوك واملصارف واملحافظ اإلستثامرية.

OC004
التسويق 
والتجارة 
اإللكرتونية

متابعة التطور الرسيع يف مجال األعامل 
وبخاصة يف مجال التسويق والتجارة اإللكرتونية 

ألهميتها يف سوق املنافسة.

OC005 التصميم
الداخيل

إعداد التصاميم الداخلية لألبنية السكنية 
والفنادق واملكاتب واملطاعم واملحالت التجارية.

OC006 نظم املعلومات
اإلدارية

تأهيل الطلبة للعمل يف مختلف مجاالت 
تكنولوجيا املعلومات كدوائر الدولة ومراكز 

الحاسوب.

OC007
علوم الحاسوب
( طلبة العلمي 

فقط)

النجاح يف دبلوم التعليم  -
العام بتقدير ال يقل عن 

(د) أو (50 %)

ـــادة  - م يف  الــنــجــاح   
الرياضيات البحتة

يهدف التخصص إلعداد الفنيني القادرين عىل 
التعامل مع أنظمة وتقنيات الحاسوب يف معظم 

النشاطات التجارية والخدمية.

  www.omancollege.edu.om:كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيا          املوقع اإللكرتوين
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 www.cbfs.edu.om:كلية الدراسات املرصفية واملالية                  املوقع اإللكرتوين

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BF003 الدبلوم الوطني العايل يف اإلدارة
(املحاسبة)

عن  - يقل  ال  معدل  عىل  الحصول 
(60%) يف دبلوم التعليم العام

اآليلتس  - اختبار  يف   (5) معدل  عىل  الحصول 
الدويل أو االلتحاق يف الربنامج التأسييس للكلية.

مدة الربنامج : 4 فصول (سنتني) -
يف  -  (Pearson) بريسون  مع  األكادميي  اإلرتباط 

بريطانيا.

BF004الدبلوم الوطني العايل يف اإلدارة
 ( املوارد البرشية)

BF013 الدبلوم الوطني العايل يف اإلدارة
(األعامل)

BF014 الدبلوم الوطني العايل يف اإلدارة
(التسويق)

BF007بكالوريوس يف املحاسبة واملالية
 (مرتبة رشف)

عن  - يقل  ال  معدل  عىل  الحصول 
(70%) يف دبلوم التعليم العام

الدويل  - اآليلتس  (5.5) يف   الحصول عىل معدل 
القراءاة  مهارات  يف   (5) معدل  تحقيق  مع 
يف  النجاح  أو  والتحدث،  واإلستامع  والكتابة 
املعدل  والحصول عىل  العام  التأسييس  الربنامج 

املطلوب يف اآليلتس الدويل.
-  + تحضريية  سنة  سنوات:  أربع  الربنامج:  مدة 

ثالث سنوات تخصص.
يف  - بــرادفــورد  جامعة  مع  األكادميي  اإلرتباط 

بريطانيا.

BF008        بكالوريوس يف اإلدارة واألعامل
(مرتبة رشف)

BF009 بكالوريوس يف املحاسبة والتدقيق
واملالية

عن  - يقل  ال  معدل  عىل  الحصول 
(60%) يف دبلوم التعليم العام

اآليلتس  - اختبار  يف   (5) معدل  عىل  الحصول 
العام  التأسييس  الربنامج  يف  النجاح  أو  الدويل، 
اآليلتس  يف  املطلوب  املعدل  عىل  والحصول 

الدويل.
مدة الربنامج : 8 فصول (4 سنوات). -

BF010 بكالوريوس يف العلوم املرصفية
واملالية 

BF011بكالوريوس يف إدارة األعامل

BF012بكالوريوس العلوم يف املالية اإلسالمية

003.indd   153003.indd   153 3/11/18   1:03 PM3/11/18   1:03 PM



154

اسم الربنامجرمز الربنامج 
الحد األدىن للتقدم 

للربنامج
معلومات إضافية عن الربنامج

GE001

بكالوريوس هندسة مع 
مرتبة الرشف يف الهندسة 
امليكانيكية وتكنولوجيا 

السيارات

اإلجتياز  -
بنجاح شهادة 
دبلوم التعليم 
العام «القسم 
العلمي» أو ما 
يعادله مبعدل 

عام ال يقل عن 
.% 60

يتم  - حيث  الهندسية  املجاالت  أهم  أحد  امليكانيكية  الهندسة  مجال  يعد 
والتصنيع  والتصميم  بالتحليل  الخاصة  الهندسية  املبادئ  ودمج  تطبيق  فيه 
وصيانة األنظمة امليكانيكية ويشمل هذا عىل سبيل املثال ال الحرص املركبات 
والطائرات وأنظمة التدفئة والتربيد واملصانع ومرافق توليد الطاقة واملاكينات 

واألجهزة الطبية والصناعات اإلنشائية. 

العاملية  - الكلية  السيارات يف  امليكانيكية وتكنولوجيا  الهندسة  برنامج  يهدف 
االساسية  واملهارات  باملعلومات  الدارسني  تزويد  إىل  والتكنولوجيا  للهندسة 
السيارات  تكنولوجيا  عىل  الرتكيز  مع  عامة  بصورة  امليكانيكية  الهندسة  يف 
الدراسة للعمل كمهندسني ميكانيكيني أو مهنديس  يف املراحل املتقدمة من 

سيارات.

 GE002
بكالوريوس هندسة مع 

مرتبة الرشف يف الهندسة 
اإللكرتونية واإلتصاالت 

من  - إلكرتونية.  أجهزة  أو  إتصاالت  أنظمة  كهربائية،  طاقه  بدون  عامل  تخيل 
عنرصان  ميثالن  واإلتصاالت  اإللكرتونية  الهندسة  بأن  اإلستنتاج  السهولة 
حيويان ألستمرار الحياة وللتطورات التكنولوجية املستقبلية. يلعب مهندسو 
اإللكرتونيك واإلتصاالت دوراً حيوياً يف تصميم و تطوير األجهزة اإللكرتونية 
و أنظمة اإلتصاالت لذلك فإن الحاجة ملهندسني أكفاء يف هذا املجال يف تزايد 

مستمر.

 GE003
بكالوريوس هندسة مع 
مرتبة الرشف يف هندسة 

الربمجيات

اإلجتياز  -
بنجاح شهادة 
دبلوم التعليم 
العام «القسم 
العلمي» أو ما 
يعادله مبعدل 

عام ال يقل عن 
.% 55

تّكون الحاسبات اإللكرتونية جزء أساسياً من حياتنا حيث إننا نستخدمها يف  -
العمل، لتنظيم حياتنا االجتامعية وأحياناً للعب واملتعة. كام انها تستخدم يف 
الكثري من أنظمة الخدمات املجتمعية مثل أنظمة إدارة املستشفيات، النقل 

العام، الدوائر الحكومية والبنوك وغريها.  

الحاسبات  - متكن  برامجيات  وتطوير  تصميم  الربمجيات  هندسة  تشمل 
إىل  الحاجة  إن  عالية.  بفعالية  منها  املطلوبة  باملهام  القيام  من  اإللكرتونية 
مهنديس برمجة الحاسبات يف تزايد مستمر يف سلطنة عامن واملنطقة، وفرص 

العمل ملهنديس الربمجيات كثرية جداً.

 GE004

بكالوريوس علوم مع 
مرتبة الرشف يف أمن 

الحاسبات واألدلة 
الجنائية

الجرائم املعلوماتية واالخرتاقات األمنية يف تزايد كبري مع التطور التكنولوجي  -
وتوسع استخدام الحاسبات اإللكرتونية يف حياتنا اليومية مام يتطلب توفري 

موارد خاصة للتعامل مع أمن املعلومات وحاميتها وعن طريق تأهيل أيدي 
عاملة لها املهارات الالزمة للتعامل مع محاوالت إخرتاق هذه املعلومات أو 

استخدامها بصورة غري رشعية.

من أهم مامييز الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا وبرامجها ماييل:
إرتباطها األكادميي مع جامعة غرب إنجلرتا الربيطانية، University of the West of England, UK، هو عىل أساس اإلمتياز (Franchising) مام يعني أن الجهة املانحة • 

للشهادة واملسؤولة عن املعايري األكادميية وضامن الجودة هي الجامعة الربيطانية بصورة حرصية.
حصول املتخرج عىل شهادة بكالوريوس بريطانية من جامعة غرب إنجلرتا ”مبارشًة“.• 
حصول الطالب عىل كافة اإلمتيازات التي يتمتع بها الطلبة الدارسني يف جامعة غرب إنجلرتا والتي تشمل البطاقة الجامعية الشخصية، استخدام وسائط التعلم من مكتبة • 

ومصادر التعلم اإلفرتاضية (Virtual Learning Environment)، أسئلة اإلمتحانات السابقة، التسجيالت املرئية للمحارضات، حضور حفلة التخرج يف بريطانيا، حساب بريد 
الكرتوين بعنوان الجامعة، إمكانية التقديم عىل الدراسات العليا كأي طالب متخرج من الجامعة نفسها، وغريها الكثري.

مراجعة دورية مستمرة من قبل جامعة غرب إنجلرتا للتأكد من جودة الخدمات التي تقدمها الكلية ومن تطبيق املعايري األكادميية التي حددتها الجامعة واملعمول بها يف • 
مقرها الرئييس يف بريطانيا. كام يتم خالل هذه املراجعة عمل دورات تدريبية مكثفة لكادر الكلية لتطوير كفاءاتهم يف طرق التدريس والتقييم األكادميي.

نسب نجاح عالية بسبب إتباع الكلية أساليب حديثة يف التعلم مبنية عىل أساس ”التعلم عن طريق املامرسة“ وللدعم املكثف الذي يقدمه الكادر األكادميي للطلبة.• 
مختربات حديثة توازي ما هو موجود يف جامعة غرب إنجلرتا.• 
رضورة حصول موافقة جامعة غرب إنجلرتا عىل تعيني أعضاء الكادر التدرييس يف الكلية للتأكد من أن مستواهم يوازي مستوى الكادر التدرييس الذي يعمل يف الجامعة • 

نفسها.
نسبة التوظيف العالية لخريجي التخصصات التي تعرضها الكلية يف سلطنة عامن.• 
يسبق برامج الكلية برنامج تأسييس ملدة سنة تقوميية إلعداد الطلبة للدراسة الجامعية باللغة اإلنجليزية. يتكون الربنامج التأسييس من ثالث مراحل ويخضع الطالب املستجد • 

إىل إمتحان تحديد املستوى لتسجيله باملرحلة املناسبة لقدراته.
عىل الطالب الحصول عىل معدل ال يقل عن %60 يف كل مكون من مكونات الربنامج التأسييس ليك يتمكن من اإلنتقال للربنامج األكادميي.• 
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اسم الربنامجرمز الربنامج 
الحد األدىن للتقدم 

للربنامج
حسم 
التعادل

معلومات إضافية عن الربنامج

TH001
البكالوريوس (مع مرتبة 

الرشف) يف إدارة السياحة 
والضيافة

يف  - النجاح 
التعليم  دبلوم 
ما  أو  العام 

يعادله
-

الخريجون من حملة شهادة البكالوريوس مع مرتبة الرشف يف إدارة  -
السياحة و الضيافة من املنافسة عىل الوظائف اإلدارية.

قطاعات  - يف  وظائف  عىل  للحصول  الطالب  الدبلوم  برنامج  يؤهل 
السياحة والضيافة واملجاالت املتعلقة بها. TH002 الدبلوم يف إدارة السياحة 

والضيافة

TH003 البكالوريوس (مع مرتبة
الرشف) يف إدارة الفعاليات

تؤهل شهادة الدبلوم و البكالوريوس يف إدارة الفعاليات  الخريجني  -
تنسيق  املؤمترات،  تنظيم   : مجاالت  يف  وظائف  عىل  للحصول 
الفعاليات الرتفيهية، تنظيم و إدارة الفعاليات واملناسبات، تسويق 
العامة  والعالقات  املهرجانات،  وإدارة  واملناسبات،  الفعاليات 
وإدارة  التجارية،  املعارض  وتنظيم  والرتفية،  والرياضة  واإلتصاالت، 
ومحاور  مبواضيع  يتعلق  فيام  اإلستشارة  تقديم  الفعاليات،  رعاية 

الفعاليات وإدارة املخاطر والسالمة يف الفعاليات.
الالزمة  - والكفاءات  للمعارف  ومنظم  عميق  فهم  الربنامج  ويوفر 

إلدارة الفعاليات كام يوفر املهارات الالزمة لإلمناء الشخيص والتعلم 
مدى الحياة.

TH004الدبلوم يف إدارة الفعاليات

TH005 البكالوريوس (مع مرتبة
الرشف) يف التسويق السياحي

يقدم برنامج الدبلوم والبكالوريوس يف إدارة التسويق يف السياحة  -
عىل مقاربة تعتمد املزج بني عدة تخصصات وذلك لتأهيل خريجني 
لديهم فهم عميق للدور املهم الذي يلعبه التسويق يف تعزيز منو 
يف  للتخطيط  الخريجني  الربنامج  هذا  ويؤهل  التجارية  املشاريع 
مجال السياحة والدمج بينهام بشكل منظم وشامل يف املؤسسات 
الخاصة أو اململوكة للدولة عىل كافة املستويات املحلية، والوطنية، 

واإلقليمية والعاملية.
TH006الدبلوم يف التسويق السياحي

- معلومات إضافية:
لغة التدريس املعتمدة هي اللغة اإلنجليزية ويتوجب عىل الطالب أن يختار مابني اللغتني الفرنسية أو األملانية كلغة ثانية.  •
عىل الطالب االلتحاق يف الربنامج التأسييس للكلية أو الحصول عىل معدل (6) يف اختبار األيلتس (IELTS)  حسب الرشوط. •
توفر الكلية سكن للطلبة والطالبات املقيمني خارج مسقط عىل نفقتهم الخاصة. •

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OM001طب عام

التعليم  - دبلوم  يف  النجاح 
العام  

معدل(90  - عىل  الحصول 
ماديت  يف   (%  80) أو   (%

(الكيمياء-األحياء)

السنة التأسيسية يف بورش، وتكملة الدراسة يف فرع صحار لطالب الطب. -

مدة الدراسة يف السنة التأسيسية سنة واحدة. -

مدة الدراسة يف الربنامج األكادميي 6 سنوات -

لغة الدراسة : اللغة إلنجليزية -

اإلرتباط األكادميي مع (جامعة ويست فرجينيا يف أمريكا) -

توفر الكلية سكن داخيل عىل نفقة الطالب. -

OM002 صيدلة

التعليم  - دبلوم  يف  النجاح 
العام 

-  65) معدل  عىل  الحصول 
 – (الكيمياء  ماديت  يف   (%

األحياء)

الدراسة 4 سنوات مع التدريب العميل. -

مقر الدراسة يف فرع بورش -

مدة الدراسة يف السنة التأسيسية سنة واحدة. -

توفر الكلية سكن داخيل عىل نفقة الطالب. -
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ZH001إدارة األعامل

التعليم  النجاح يف شهادة دبلوم 
العام أو ما يعادله مبعدل عام ال 

يقل عن (50 % ) .

-

متنح الطالبة :- -
ساعه  -  60 ــامل  إك بعد  الدبلوم  ــة  درج

معتمدة .
درجة البكالوريوس بعد إكامل 120 ساعة  -

معتمدة .

ZH002محاسبة

ZH003اللغة اإلنجليزية وآدابها

ZH004علوم مالية ومرصفية

ZH005التصميم الجرافييك

ZH006علوم الحاسوب

التعليم  النجاح يف شهادة دبلوم 
العام أو ما يعادله مبعدل عام ال 

يقل عن ( 50 % ) .
املواد  يف   (%  50) عىل  الحصول 

التالية:
الرياضيات البحتة - الفيزياء

ZH007 اللغة اإلنجليزية
والرتجمة

التعليم  النجاح يف شهادة دبلوم 
العام أو ما يعادله مبعدل عام ال 

يقل عن (50 % )

متنح الطالبة :- -
درجة البكالوريوس بعد إكامل 120 ساعه  -

معتمدة.
الحصول عىل 70 % يف درجة دبلوم اللغة  -

اإلنجليزية وآدابها. 

ZH008علم هندسة الربمجيات

التعليم  النجاح يف شهادة دبلوم 
العام أو ما يعادله مبعدل عام ال 

يقل عن ( 50 % ) .
الحصول عىل ( 50 %) يف املواد 

التالية:
الرياضيات البحتة - الفيزياء

متنح الطالبة :- -
درجة البكالوريوس بعد إكامل 120 ساعه  -

معتمدة.

ZH009الحقوق
التعليم  النجاح يف شهادة دبلوم 
العام أو ما يعادله مبعدل عام ال 

يقل عن (50 %)

متنح الطالبة :- -
درجة البكالوريوس بعد إكامل 126 ساعه  -

معتمدة.

ZH010التصميم الداخيل

التعليم  النجاح يف شهادة دبلوم 
العام أو ما يعادله مبعدل عام ال 

يقل عن (50 %)
- اختبار قدرات

متنح الطالبة :- -
درجة البكالوريوس بعد إكامل 123 ساعه  -

معتمدة.
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

FS001
بكالوريوس العلوم
(بدرجة  رشف) يف 

السالمة
من الحرائق (هندسة)

العام/  - التعليم  دبلوم  النجاح يف 
الثاين  الصف  العامة/  الثانوية 

عرش/ أو ما يعادله.
الرياضيات  - ــادة  م يف  النجاح 

البحتة يف الصف الثاين عرش.
املستوى  - تحديد  امتحان  اجتياز 

اللغة  التالية:  املواد  يف  بالكلية 
الرياضيات،  العلوم،  اإلنجليزية، 

الحاسب اآليل.

املواد  يف  درجــة  أعىل   -
التالية بالرتتيب:

 ، ء يا لفيز ا ، ت ضيا يا لر ا
ــاء، الــلــغــة  ــي ــم ــي ــك ال

اإلنجليزية.

- يف حالة عدم اجتياز املتقدم إلمتحان 
التسجيل  بإمكانه  فإنه  املستوى  تحديد 
سيؤهله  والــذي  التأسييس  الربنامج  يف 

للدخول إىل برامج الكلية األكادميية.
شهادة  عىل  املتقدم  حصول  حالة  يف   -
اآليلتس مبعدل 5 (عىل ان ال يقل معدله 
يف يف أي مستوى من مهارات األيلتس عن 
4٫5) فإنه سيجتاز مادة اللغة اإلنجليزية 
يف الربنامج التأسييس وعليه كذلك اجتياز 
مادة الرياضيات والعلوم والحاسب اآليل 
إىل  للدخول  املستوى  تحديد  امتحان  يف 

التخصص.
- اإلرتباط األكادميي: 

الربيطانية  النكاشري  سنرتال  جامعة 
.UCLan

- مدة الدراسة يف الربامج األكادميية: 
4 سنوات للبكالوريوس بدرجة رشف

FS004
بكالوريوس الهندسة 
امليكانيكية (بدرجة 
رشف) يف (حفر آبار 

النفط)

FS002
بكالوريوس العلوم 
بدرجة رشف يف 

السالمة من الحرائق 
(إدارة)

النجاح يف دبلوم التعليم  -
العام/ الثانوية العامة/ الصف 

الثاين عرش/ أو ما يعادله.
النجاح يف مادة الرياضيات  -

التطبيقية أو الرياضيات 
البحتة يف الصف الثاين عرش.

اجتياز امتحان تحديد  -
املستوى بالكلية يف املواد 
التالية: اللغة اإلنجليزية، 

العلوم، الرياضيات، الحاسب 
اآليل.

-أعىل درجة يف املواد 
التالية بالرتتيب:

الرياضيات، الفيزياء، 
الكيمياء، اللغة 

اإلنجليزية.

FS003
بكالوريوس العلوم 

(بدرجة رشف) يف إدارة 
املنشآت

- أعىل درجة يف املواد 
التالية بالرتتيب:

الرياضيات، الفيزياء، 
اللغة اإلنجليزية.

FS005
بكالوريوس العلوم
(بدرجة  رشف) يف 

إدارة الصحة والسالمة 
البيئية

- أعىل درجة يف املواد 
التالية بالرتتيب:

الرياضيات، الفيزياء، 
الكيمياء، األحياء

 اللغة اإلنجليزية.

FS008النجاح يف دبلوم التعليم العام أو الربنامج التأسييس
-ما يعادله.

يدرس الطالب اللغة اإلنجليزية الفنية 
والعامة والرياضيات والعلوم وتقنية 

املعلومات ومهارات الدراسة مع مقدمة 
عملية لكل التخصصات األكادميية التي 

تقدمها الكلية 

 www.icem.edu.com:الكلية الدولية للهندسة واإلدارة                   املوقع اإللكرتوين
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اسم الربنامجرمز الربنامج 
الحد األدىن للتقدم 

للربنامج
معلومات إضافية عن الربنامج

MC001 بكالوريوس آداب مع مرتبة الرشف يف
دراسات األعامل

دبلوم  - يف  النجاح 
أو  العام  التعليم 
ما يعادله أو دبلوم 
ــعــام  الــتــعــلــيــم ال

التقني.

متنح الشهادات من قبل جامعة اسرتلنج يف بريطانيا -
(مدة الربامج 4 سنوات) -
لاللتحاق املبارش بالربنامج عىل الطالب اجتياز اإلختبار  -

املكافئ للربنامج التأسييس الذي تقوم الكلية برتتيبه.

الدراسة باللغة اإلنجليزية

MC002 بكالوريوس آداب مع مرتبة الرشف يف
املحاسبة ودراسات األعامل

MC003 بكالوريوس آداب مع مرتبة الرشف يف
املحاسبة وعلم الحاسب اآليل.

MC020 بكالوريوس آداب مع مرتبة الرشف يف
إدارة املوارد البرشية.

MC021 بكالوريوس آداب مع مرتبة الرشف يف
التسويق.

MC004(الشهادة الوطنية العليا) دبلوم  -املحاسبة يف  النجاح 
أو  العام  التعليم 
ما يعادله أو دبلوم 
ــعــام  الــتــعــلــيــم ال

التقني.

الشهادات من قبل سلطة املؤهالت األسكتلندية يف  - متنح 
بريطانيا

لاللتحاق املبارش بالربنامج عىل الطالب اجتياز اإلختبار  -
املكافئ للربنامج التأسييس الذي تقوم الكلية برتتيبه.

الدراسة باللغة اإلنجليزية

MC005(الشهادة الوطنية العليا) األعامل

MC006(الدبلوم الوطني العايل) املحاسبة

MC007(الدبلوم الوطني العايل) األعامل
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اسم الربنامجرمز الربنامج 
الحد األدىن للتقدم 

للربنامج
معلومات إضافية عن الربنامج

MC008 بكالوريوس علوم مع مرتبة الرشف يف
الحاسب اآليل لألعامل

متنح الشهادات من قبل جامعة اسرتلنج يف بريطانيا -
 (مدة الربامج 4 سنوات) -

لاللتحاق املبارش بالربنامج عىل الطالب اجتياز اإلختبار  -
املكافئ للربنامج التأسييس الذي تقوم الكلية برتتيبه.

- الدراسة باللغة اإلنجليزية

MC009(الشهادة الوطنية العليا) الشهادات من قبل سلطة املؤهالت األسكتلندية يف  -الحاسب اآليل متنح 
بريطانيا

اإلختبار  - اجتياز  الطالب  عىل  بالربنامج  املبارش  لاللتحاق 
املكافئ للربنامج التأسييس الذي تقوم الكلية برتتيبه.

الدراسة باللغة اإلنجليزية

MC010 برمجة الحاسب اآليل
(الدبلوم الوطني العايل)

MC011 نظم الحاسب اآليل
(الدبلوم الوطني العايل)

MC012بيئة التشييد
(الشهادة الوطنية العليا)

دبلوم  - يف  الــنــجــاح 
ما  أو  العام  التعليم 
دبلوم  أو  يعادله 
التعليم العام التقني.

ــون  - ــك ي أن  عــــىل 
مــادة  املـــواد  ضمن 
و  البحتة  الرياضيات 

الفيزياء.

عىل  - الــحــصــول 
تقل  ال  ــــة  درج
يف   (%  65) عــن 
الرياضيات  مادة 

البحتة. 

الشهادات من قبل سلطة املؤهالت األسكتلندية يف  - متنح 
بريطانيا

يشرتط أن تكون ماديت الرياضيات البحتة والفيزياء من  -
الثانوية  أو  العام  التعليم  النجاح يف دبلوم  ضمن مواد 

العامة أو ما يعادلهام. 
الدرجة  - عىل  الحصول  رشط  تحقيق  عــدم  حالة  يف 

املتقدم  يستطيع  البحتة  الرياضيات  مادة  يف  املطلوبة 
الحصول عىل فرصة االلتحاق بالتخصص وذلك يف حالة 
متكنه من الحصول عىل معدل ال يقل عن   (80 %) يف 

مادة الرياضيات الخاصة بالربنامج التأسييس.
اإلختبار  - اجتياز  الطالب  عىل  بالربنامج  املبارش  لاللتحاق 

املكافئ للربنامج التأسييس الذي تقوم الكلية برتتيبه.

MC013إدارة التشييد
(الدبلوم الوطني العايل)

MC014مسح الكميات
(الدبلوم الوطني العايل)

MC015 بكالوريوس علوم مع مرتبة الرشف يف
علوم الحاسب اآليل

دبلوم  - يف  النجاح 
أو  العام  التعليم 
ما يعادله أو دبلوم 
ــعــام  الــتــعــلــيــم ال

التقني.

متنح الشهادات من قبل جامعة اسرتلنج يف بريطانيا. -
(مدة الربامج 4 سنوات) -
لاللتحاق املبارش بالربنامج عىل الطالب اجتياز اإلختبار  -

املكافئ للربنامج التأسييس الذي تقوم الكلية برتتيبه.
الدراسة باللغة اإلنجليزية -

MC016دبلوم يف إدارة املشاريع

باإلرتباط  - مسقط  كلية  قبل  من  الشهادات  متنح   
األكادميي مع جامعة ماليزيا بهانج

(مدة الربامج 2 سنوات) -
لاللتحاق املبارش بالربنامج عىل الطالب اجتياز اإلختبار  -

املكافئ للربنامج التأسييس الذي تقوم الكلية برتتيبه.
 الدراسة باللغة اإلنجليزية -

MC017 بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف إدارة
باإلرتباط  -املشاريع مسقط  كلية  قبل  من  الشهادات  متنح   

األكادميي مع جامعة ماليزيا بهانج
(مدة الربامج 4 سنوات) -
لاللتحاق املبارش بالربنامج عىل الطالب اجتياز اإلختبار  -

املكافئ للربنامج التأسييس الذي تقوم الكلية برتتيبه.
الدراسة باللغة اإلنجليزية -

MC018 بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف الحاسب
اآليل تخصص هندسة الربمجيات 

MC019
بكالوريوس مع مرتبة الرشف يف الحاسب 

اآليل تخصص أنظمة الحاسب اآليل 
والشبكات
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

CC001
بكالوريوس هندسة مبرتبة 

الرشف يف هندسة اإلنشاءات 
(هندسة إنشاءات)

النجاح يف شهادة دبلوم  -
التعليم العام بتقدير 
ال يقل عن (65 %) يف 

املواد التالية:
الفيزياء أو الكيمياء -
الرياضيات البحتة أو  -

التطبيقية

الدرجات االعىل يف:   -
الرياضيات التطبيقية  -

/البحتة 
اللغة اإلنجليزية -

لاللتحاق  - املتقدمني  الطلبة  يكون 
الحد  عــىل  الحاصلني  بالكلية 
بربنامج  لاللتحاق  مؤهلني  األدىن 

الدراسات التأسيسية.

املؤهلني  - املتقدمني  الطلبة  عىل 
الدراسات  برنامج  إىل  للدخول 
باإللتحاق  واملطالبني  التأسيسية 
النجاح  مبارشًة،  الهندسة  بربنامج 
املستوى  تحديد  إمــتــحــان  يف 

بالكلية.

الكيمياء  - أو  الفيزياء  قبول  يتم 
برامج  بجميع  صلة  ذات  كامدة 
التالية  الربامج  باستثناء  الهندسة، 
التي تكون مادة الكيمياء إلزامية:

هندسة املعالجة والصيانة. -

الهندسة الكيميائية. -

-  *CC011  ما عدا الربامج  جميع 
لجامعة  باالنتساب  دراستها  تتم 
 (GCU) كالدونيان  جالسكو 

اسكتلندا.

-  *CC011 ــج  ــام ــرن ب ــــدرس  ي
الهندسة  يف  علوم  بكالوريوس 
الكيميائية باالنتساب ملعهد فيلور 
 ،  (VITU) للتكنولوجيا الجامعي 
برنامج  بصدد طرح  الكلية  الهند، 
الكيميائية  الهندسة  بكالوريوس 
الجامعات  إحدى  مع  بالتعاون 
مع  يتوافق  مبا  املختلفة،  الدولية 
األكادميي  اإلعتامد  مجلس  هيكل 
 (ABET) والتكنولوجيا  للهندسة 
إىل  االنــتــقــال  للطالب  وميــكــن 

الربنامج الجديد.

CC002 بكالوريوس هندسة مبرتبة
الرشف يف الهندسة املدنية

CC003
بكالوريوس علوم مبرتبة الرشف 

يف بيئة التشييد 
(هندسة القياس والتكاليف)

CC004
بكالوريوس هندسة مبرتبة 

الرشف يف 
(هندسة الكمبيوتر)

CC005

بكالوريوس هندسة مبرتبة 
الرشف يف   

(هندسة أجهزة القياس 
واإللكرتونيات)

CC006
بكالوريوس هندسة مبرتبة 

الرشف يف 
 (هندسة الطاقة الكهربائية)

CC007
بكالوريوس هندسة مبرتبة 

الرشف يف 
(هندسة اإلتصاالت) 

CC008

 بكالوريوس هندسة مبرتبة 
الرشف يف

( الهندسة امليكانيكية مبساعدة 
الكمبيوتر)

CC009
بكالوريوس هندسة مبرتبة 

الرشف يف 
( ميكاترونكس)

CC010
بكالوريوس علوم مبرتبة الرشف 

يف 
( هندسة املعالجة والصيانة)

الكيمياء -
الرياضيات البحتة أو  -

التطبيقية *CC011 بكالوريوس علوم الهندسة
الكيميائية

CC012

بكالوريوس علوم مبرتبة الرشف 
يف

 (إدارة األعامل وتقنية 
املعلومات)

--

مالحظة:
كلية كالدونيان الهندسية يف طريقها ألن تصبح جامعة يف القريب العاجل، حيث وافقت وزارة النعليم العايل عىل ذلك. وسيحصل الطالب  •

الذين يلتحقون بالدراسة يف برنامج الدراسات التأسيسية يف العام األكادميي 2018/ 2019 عىل فرصة لدراسة الربامج التي تطرحها الجامعة.
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الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتويناملؤسسةاملوقع

 www.squ.edu.om24142072جامعة السلطان قابوس الخوض
2414188724413861

www.mtc.edu.om2209111122091370الكلية العسكرية التقنيةمرتفعات املطار

www.css.edu.om2439371124393801كلية العلوم الرشعيةالخوير

املؤسسات التابعة لوزارة التعليم العايل

www.cas.edu.om2687620226877026كلية الرتبية بالرستاقالرستاق

www.cas.edu.om2205690022057001كلية العلوم التطبيقية بصحارصحار

www.cas.edu.om2543183325431102كلية العلوم التطبيقية  بنزوىنزوى

www.cas.edu.om2569015925691696كلية العلوم التطبيقية  بعربىعربي

www.cas.edu.om2554415025544751كلية العلوم التطبيقية بصورصور

www.cas.edu.om2322661123225620كلية العلوم التطبيقية بصاللةصاللة

www.mohe.gov.om2434090024340774دائرة البعثات الخارجيةمرتفعات املطار

www.mohe.gov.om2434090024340815دائرة البعثات الداخليةمرتفعات املطار

املؤسسات التابعة لوزارة القوى العاملة

www.hct.edu.om2447362224478401الكلية التقنية العليامسقط

www.act.edu.om2687133326869257الكلية التقنية (املصنعة)املصنعة

www.ctshinas.edu.om2685281126747426الكلية التقنية (شناص)شناص

www.nct.edu.om2544655525431020الكلية التقنية (نزوى)نزوى

www.ict.edu.om2558780025549020الكلية التقنية (إبراء)إبراء

www.sct.edu.om/web2322340123226267الكلية التقنية (صاللة)صاللة

www.ibrict.edu.om2569066425689723الكلية التقنية (عربي)عربي

www.manpower.gov.om2455651124535722الكلية املهنية بالسيبالحيل الشاملية

www.manpower.gov.om2695921426854005الكلية املهنية بصحمبطحاء األشخر

www.manpower.gov.om2569057525689321الكلية املهنية بعربيالرايبة

www.manpower.gov.om2553006825540162الكلية املهنية بصوراملرتفعة

www.manpower.gov.om2674709126747725الكلية املهنية بشناصالعقر

www.manpower.gov.om2566113425657305الكلية املهنية بالربمييالعقد

عناوين مؤسسات التعليم العايل 
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الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتويناملؤسسةاملوقع

www.manpower.gov.om2321961423219613الكلية املهنية بصاللةريسوت

www.manpower.gov.om2680194026801939الكلية املهنية للعلوم البحرية بالخابورةعباسة

املؤسسات التابعة لوزارة الصحة

www.moh.gov.om24560085معهد العلوم الصحيةالوطية
24560384محول 1102

www.moh.gov.om2456403524564042معهد عامن للصيدلةالوطية

www.moh.gov.om24564112معهد عامن للتمريضالوطية
24565879محول 2103

www.moh.gov.om2687718126772557معهد الرستاق للتمريضالرستاق

www.moh.gov.om2684059226841811معهد شامل الباطنة للتمريضصحار

www.moh.gov.om2521185325211910معهد الداخلية للتمريضنزوى

www.moh.gov.om2569615325696154معهد الظاهرة للتمريضالظاهرة

www.moh.gov.om2557007525570076معهد إبراء للتمريضإبراء

www.moh.gov.om2554390225544263معهد صور للتمريضصور

www.moh.gov.om2321678323216049معهد صاللة للتمريضصاللة

www.ohimi.net24563957 24561747معهد عامن إلدارة املعلومات الصحية مسقط

املؤسسة التابعة للبنك املركزي العامين

www.cbfs.edu.omكلية الدراسات املرصفية واملاليةبورش

24502288
24505787
24505832

محوالت 102 
 182 - 115 -

181 -

24505979
24502525

مؤسسات التعليم العايل الخاصة

www.soharuni.edu.omجامعة صحارصحار
26850100
95999092
95999097

26720102

www.majancollege.edu.omكلية مجان الجامعيةروي

24730400
24730423
24730424
24730427

24730490

www.cce.edu.om2453616524535675كلية كاليدونيان الهندسيةالسيب

www.zcw.edu.om2451288824511193كلية الزهراء للبناتمرتفعات املطار

www.muc.edu.om2451330024513364كلية مزونمرتفعات املطار

www.suc.edu.omكلية صور الجامعيةصور
25565555
25565556
25565558

25565551
25565561

تابع : عناوين مؤسسات التعليم العايل 
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www.mec.edu.om2453140024446028كلية الرشق األوسطالرسيل

www.buc.edu.om2565766625657600كلية الربميي الجامعيةالربميي

www.scd.edu.omالكلية العلمية للتصميممرتفعات املطار
24513233
24513251
24513232

24513213

www.mcbs.edu.om24583540الكلية الحديثة للتجارة والعلومبورش
2458354324583584

www.omc.edu.om2450460824504820كلية عامن الطبيةبورش

www.otc.edu.om2451234524512349كلية عامن للسياحةمرتفعات املطار

www.omancollege.edu.om26894181كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيابركاء
26894070

26893068
26893209

www.muscatcollege.edu.om24594783كلية مسقطبورش
2459407024504954

www.icem.edu.om2451200024521355الكلية الدولية للهندسة واإلدارةمرتفعات املطار

www.du.edu.om2323700023237750جامعة ظفارصاللة

www.gulfcollege.edu.om2446866624468600كلية الخليجاملعبيلة

www.imco.edu.om2682777726827744كلية عامن البحرية الدوليةصحار

www.bayancollege.edu.omكلية البيانمدينة اإلعالم
24263664
24263665
24263666

24263667

www.aou.edu.om2469944424699669الجامعة العربية املفتوحةالقرم

www.asu.edu.om25560700جامعة الرشقيةإبرا
9989394325560702

www.uob.edu.om2565125525651186جامعة الربمييالربميي

www.waljatcollege.edu.omكلية ولجات للعلوم التطبيقيةالرسيل
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منوذج طلب التحاق مبؤسسات التعليم العايل

منوذج طلب التحاق مبؤسسات التعليم العايل للعام األكادميي 2019/2018م 

رقم الطالب أو رقم الجلوس :رقم البطاقة املدنية :

1: اختيارات الطالب من الربامج الحكوميةفقط :( ضع رموز الربامج التي ترغب فيها مرتبة حسب األفضلية )

املؤسسة التعليمية اسم الربنامج رمز الربنامج االختيار
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لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل (املرحلة الجامعية األوىل)

للعام األكادميي 2018/ 2019

• لن يســمح ألي طالب ال يقوم بالتســجيل خالل الفرتة من (4/1/ 2018) وحتى (6/1/ 2018)  بالتســجيل الحقا،ً وألي 
سبب كان.

• ســتتوفر للطالــب فرصــة أخــرى لتغيــري الربامــج التــي اختارهــا يف الطلــب املبــديئ، وذلــك يف شــهر يوليــو (بعــد ظهــور 
نتائج دبلوم التعليم العام)، ليكون هذا هو الرتتيب النهايئ لخياراته.

ــدم  ــة ع ــدد. ويف حال ــوم املح ــجيل يف الي ــراءات التس ــتكامل إج ــه اس ــني علي ــا يتع ــرض م ــب لع ــول طال ــد قب • عن
مراجعتــه للمؤسســة خــالل الفــرتة املحــددة  فسيســقط حقــه يف املقعــد الــدرايس ألنــه ســيعطى تلقائيــاً لطالــب آخــر 

مستحق له يف الفرز الالحق.
• يفضــل أن يقــوم الطلبــة الراغبــني يف التنافــس عــىل برامــج البعثــات الخارجيــة إىل كل مــن أســرتاليا أو نيوزلنــدا أو 
بولنــدا أو مالطــا أو هولنــدا  بإجــراء اختبــار اللغــة األكادميــي (IELTS)، أمــا أولئــك الراغبــني يف التنافــس عــىل برامــج 
البعثات الخارجية إىل اململكة املتحدة فعليهم القيام باختبار اللغة (IELTS for UKVI) قبل شهر أغسطس 2018 بغض 

النظر عن املعدل الذي سيحصلون عليه.
• الطالــب الــذي يحصــل عــىل بعثــة خارجيــة يف الفــرز األول ويســتكمل إجــراءات ســفره ويحصــل عــىل مســتحقاته 

املالية لن يدخل يف املنافسة يف أي فرز الحق.
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