إعالن عن الشواغر واملستجدات بربامج مؤسسات التعليم العالي للفرز الثاني للعام األكادميي 1027/1026
يسر وزارة التعليم العالي ،ممثل رمرك البوو املودد نن ععلن لللو دبلوم التعليم العام نو ما يعادله للعام الدراسي 1026 /1025م عن شواغر ومستجدات
الفرز الثاني دسب ما وردت من بعض مؤسسات التعليم العالي .لذا يرجى من مجيع طلو دبلوم التعليم العام نو ما يعادله اإلطالع عليها عرب املوقع اإللكرتوني
 .www.heac.gov.omوجيب على الللو األخذ باملالدظات التالي :
ميكن للللو الذين مل يسجلوا سابباً ،من التسجيل والتبدم جلميع الربامج الشاغرة واملستجدة ،اليت يستوفوا شروط البوو بها. ميكن زيادة عدد اإلختيارات يف هذه املردل ( مردل الفرز الثاني ) إىل نكثر من ( )00إختياراً.ال ميكن للللو إعادة عرعيب خياراعهم السابب  ،ولكن ميكنهم إضاف الربامج الشاغرة وعرعيوها دسب الرغو .إلدخا الربامج الشاغرة واملستجدة ،على اللالب الضغط على زر إدراج يف رقم اإلختيار الذي يرغب إدراج الربنامج فيه.علم ًا بأن مردل التسجيل للفرز الثاني عودن إعتواراً من يوم األثنني  1026/00/11ودتى الساع الثاني ظهراً من يوم اخلميس 1026/00/12م.

نوالً :الربامج الدراسي اليت وردت بدليل اللالب وإعالن مردل ععديل الرغوات وال زالت بعض مباعدها شاغرة ،وبنفس الشروط املعلن عنها سابباً (يرجى
اإلطالع على عفاصيلها يف دليل اللالب ،وإعالن املستجدات املنشور يف عاريخ .1026/7/12
كليات العلوم التطبيقية
رم الربنامج

إسم الربنامج

( AS001ذكور)

بكالوريوس التبني احليوي التلويبي (كلي صور)

( AS003ذكور)

بكالوريوس عبني املعلومات (كلي صحار)

( AS004ذكور)

بكالوريوس عبني املعلومات (كلي صور)

( AS005ذكور)

بكالوريوس عبني املعلومات (كلي عربي)

( AS008ذكور  +إناث)

بكالوريوس إدارة األعما الدولي (كلي صالل )

( AS009ذكور)

بكالوريوس اإلعصا اجلماهريي (كلي صور)

( AS010ذكور  +إناث)

بكالوريوس اإلعصا اجلماهريي (كلي صالل )

( AS011ذكور)

بكالوريوس اإلعصا اجلماهريي (كلي ن وى)

( AS013ذكور)

بكالوريوس التصميم (كلي ن وى)

( AS015ذكور)

بكالوريوس إدارة األعما الدولي (كلي ن وى)

( AS016ذكور  +إناث)
( AS017ذكور)

معلومات إضافي



يبتصر البوو يف برامج , AS008, AS010
 AS016على اإلناث من حمافظ ظفار فبط ،نما
الذكور فمن مجيع حمافظات السللن .

بكالوريوس عبني املعلومات (كلي صالل )
بكالوريوس إدارة األعما الدولي (كلي عربي)

( AS025ذكور  +إناث)

بكالوريوس الرتبي  -علوم ورياضيات ( رياضيات )

( AS026ذكور  +إناث)

بكالوريوس الرتبي  -علوم ورياضيات ( ادياء )

( AS027ذكور  +إناث)

بكالوريوس الرتبي  -علوم ورياضيات ( كيمياء )

( AS028ذكور  +إناث)

بكالوريوس الرتبي  -علوم ورياضيات ( في ياء )



برامج عوطني الوظائف التدريسي خمصص للللو
الدارسني يف املدارس احملددة من قِول وزارة الرتبي
والتعليم (احل م األوىل  +احل م الثاني  +احل م
الثالث ) واليت ميكن اإلطالع عليها من خال املوقع
اإللكرتوني ملرك البوو املودد.،ويشرتط نن
يكون اللالب من سكان البرى الوعيدة وقضى
الثالث سنوات الدراسي األخرية بها .

جامعة السلطان قابوس
إسم الربنامج

رم الربنامج
 ( SQ001ذكور)

كلي العلوم ال راعي والوحري (الوكالوريوس يف العلوم)

 ( SQ150ذكور)

كلي العلوم (الوكالوريوس يف العلوم)

 ( SQ500ذكور)

كلي الرتبي (اللغ اإلجنلي ي ) بكالوريوس عربي

البعثات الخارجية – المجموعة ب
رم الربنامج
SE403
SE472
SE490
SE500
SE503
SE506
SE514
SE522
SE523
SE526
SE528
SE532
SE534
SE539
SE541
SE556
SE560
SE565
SE566
SE568
SE580
SE590
SE591
SE610
SE613
SE616

إسم الربنامج
العمل اإلجتماعي (استراليا)
هندسة البترول (النمسا)
الهندسة المعدنية أو المواد (استراليا)
الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية (استراليا)
الهندسة المدنية (بولندا)
الهندسة المدنية (المانيا)
حماية البيئة الصناعية وهندسة العمليات (النمسا)
الهندسة الكهربائية (مالطا)
الهندسة الكهربائية أو االلكترونية (بولندا)
الهندسة الكهربائية و/أو االلكترونية أو هندسة االتصاالت (استراليا)
الهندسة الكهربائية (المانيا)
الهندسة الميكانيكية (مالطا)
الهندسة الميكانيكية (استراليا)
هندسة الميكاترونك  /الميكاترونكس (استراليا)
المعمار (المانيا)
المساحة (تخطيط األراضي والتطوير) (نيوزلندا)
علم األرض أو علوم الجيولوجيا (استراليا)
الهنسة البيئية (الواليات المتحدة)
الهندسة البيئية (استراليا)
الهندسة البيئية (بولندا)
الجيوفيزياء (الواليات المتحدة)
اإلحصاء أو الرياضيات التطبيقية واالحصاء (الواليات المتحدة)
اإلحصاء أو الرياضيات المالية (المملكة المتحدة)
علم الفلك أو الفيزياء الفلكية (المملكة المتحدة)
علم البيئة (استراليا)
العلوم البيئية أو الدراسات البيئية أو الموارد المائية أو دراسات االستدامة (الواليات المتحدة)

تابع  :البعثات الخارجية – المجموعة ب
رم الربنامج
SE618
SE622
SE626
SE645
SE660
SE662
SE666
SE675
SE680
SE683
SE684
SE695
SE696
SE710
SE761
SE762
SE795

إسم الربنامج
الدراسات/العلوم البيئية أو التخطيط والسياسة البيئية أو المياه (نيوزلندا)
تقنية المعلومات أو علوم الحاسب اآللي أو البرامج ذات الصلة (استراليا)
علوم الحاسب اآللي (بروناي)
إدارة سلسلة التوريدات او إدارة النقل (المانيا)
المالية أو المحاسبة أو إدارة المخاطر (المالية) أو دراسات التأمين (العلوم االكتوارية) (الواليات المتحدة)
الدراسات االكتوارية أو المالية أو المحاسبة (استراليا)
المالية (بروناي)
علم االجتماع (الواليات المتحدة)
اإلقتصاد (الواليات المتحدة)
اإلقتصاد (استراليا)
اإلقتصاد أو أعمال اإلقتصاد (استراليا)
الترجمة والترجمة الفورية (اللغة الفرنسية) (الواليات المتحدة)
الترجمة والترجمة الفورية (اللغة االسبانية) (الواليات المتحدة)
التعليم الخاص (الواليات المتحدة)
الفيزياء (الواليات المتحدة)
الفيزياء (المملكة المتحدة)
الهندسة المدنية (نيوزلندا)

منح دول مجلس التعاون الخليجي
SE904
SE921
SE930

الهندسة (االمارات العربية المتحدة)
علوم إدارية (الكويت)
كلية التربية األساسية (الكويت)

معاهد العلوم الصحية ومعاهد التمريض
( IH001إناث – والية مصيرة)

IH002
(ذكور – محافظة مسقط) ( -إناث – محافظة مسندم)

PI005
(ذكور – محافظة مسقط) ( -إناث – محافظة الوسطى)

 (NM001ذكور)
( NS001ذكور – محافظة مسندم)

بكالوريوس علوم المختبرات الطبية

بكالوريوس التصوير الطبي
بكالوريوس الصيدلة
بكالوريوس التمريض العام ( معهد عمان للتمريض)
بكالوريوس التمريض العام ( معهد صحار للتمريض)

الكليات التقنية
رم الربنامج

إسم الربنامج

( TC001ذكور)

هندس

( TC002ذكور)

عبني املعلومات

( TC003ذكور)

العلوم التلويبي

البعثات الداخلية
رم الربنامج
SA013
SA014
SA015
SA022
SA025
SA026
SA033
SA034
SA043
SA061
SA062
SA111
SA117
SA158
SA159
SA188
SA217
SA226
SA246
SA247
SA266
SA267
SA268

إسم الربنامج
الهندسة
الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية
هندسة التصميم الداخلي والديكور
األعمال والقانون التجاري
الهندسة /الهندسة الكيميائية
الهندسة
القانون
الهندسة
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في ادارة المنشأت ومسح الكميات هندسة مدنية هندسة ميكانيكية
الهندسة البحرية
هندسة في تقنيات العمليات التحويلية
الحقوق
الهندسة
هندسة (هندسة علوم الكمبيوتر  -هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت)
هندسة (هندسة تكنولوجيا حيوية )
اللغة اإلنجليزية
كلية الهندسة
الهندسة
هندسة السالمة من الحرائق
هندسة حفر ابار النفط
الهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا السيارات مع مرتبة الشرف
الهندسة األلكترونية واإلتصاالت مع مرتبة الشرف
بكالوريوس هندسة البرمجيات مع مرتبة الشرف

مكان الدراس
جامعة نزوى

جامعة صحار
جامعة ظفار
كلية الشرق األوسط
كلية عمان البحرية
كلية الزهراء للبنات
كلية صور الجامعية
كلية ولجات للعلوم التطبيقية
كلية مجان الجامعية
جامعة الشرقية
جامعة البريمي
الكلية الدولية للهندسة واإلدارة
الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا

تابع  :البعثات الداخلية
رم الربنامج

إسم الربنامج

ضمان إجتماعي

دخل حمدود

لإلناث فبط

-

-

SR830

التخصصات اإلدارية والتجارية

-

SR831

تخصصات تقنية المعلومات

SR832

تخصصات العلوم

SR833

التخصصات اللغوية والترجمة

SR834

التخصصات الهندسية بأنواعها

-

SR835

تخصصات التصميم بأنواعها

-

SR836

تخصصات العالقات العامة واإلعالم

-

SR837

تخصصات الحقوق والقانون

SF831
(ذكور)

SF832
(ذكور  +إناث)
SF834
(ذكور  +إناث)
SF835
(ذكور  +إناث)
SF836
(ذكور  +إناث)
-

SP832
(ذكور)

SP834
(ذكور  +إناث)

مكان الدراس

مكان الدراس  :اجلامعات والكليات اخلاص
حيدد اللالب املؤسس اليت يرغب بالدراس بها وفق
التخصص واملؤهل الدراسي املبوو به.
ال يسمح بتغيري املؤسس التعليمي بعد إستكما إجراءات
التسجيل.

البعثات الداخلية للطلبة من ذوي اإلعاقة الخاصة
نوع اإلعاق

رم الربنامج

إسم الربنامج

SA260

التخصصات اهلندسي -التخصصات التجاري واالداري واللغوي -

دركي .

SA261

ختصصات نظم املعلومات -ختصصات التصميم

بصري .

مراكز التدريب المهني
رم الربنامج
VT001
(ذكور)
VT003
(ذكور  +إناث)
VT008
(ذكور)
VT010
(ذكور  +إناث)
VT012
(ذكور)

إسم الربنامج

معلومات إضافي
مرك التدريب املهين (السيب)
مرك التدريب املهين (صحم)

التخصصات اهلندسي

مرك التدريب املهين (عربي)
مرك التدريب املهين (شناص)
مرك التدريب املهين (الربميي)

معاهد تأهيل الصيادين
FT007
(ذكور)

هندس صيد

معهد عأهيل الصيادين (اخلابورة)

ثانيا  :البرامج الدراسية التي وردت بدليل الطالب وإعالن مرحلة تعديل الرغبات وال زالت مقاعدها شاغرة ،وتم التعديل في بعض شروطها.
البعثات الداخلية
رمز البرنامج

إسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

SA249

ادارة الصحة والسالمة البيئية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()%05
الحصول على ( )%05في المواد اآلتية:
الرياضيات البحتة أو التطبيقية
اللغة اإلنجليزية

المؤسسة التعليمية

-

الدراسة  :الكلية الدولية للهندسة واالدارة
(مسقط – مرتفعات المطار )
االرتباط االكاديمي مع جامعة سنترال النكاشير
بالمملكة المتحدة
الكلية توفر سكن داخلي للطالبات و النقل على نفقتهن
الخاصة وباسعار رمزيه

إلغاء مالحظة صرف مخصص شهري للطلبة المقبولين من أسر الضمان اإلجتماعي مبلغ وقدره ( )03ريال في كليات ولجات للعلوم التطبيقية

معاهد العلوم الصحية ومعاهد التمريض
رمز البرنامج

إسم البرنامج

NA001
(محافظة ظفار)

بكالوريوس التمريض العام

(ذكور  +إناث)

(معهد صالل للتمريض)

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
الحصول على معدل عام ال يقل عن ( )%50في دبلوم التعليم العام.
الحصول على المعدل ( )%00في مجموع الثالث المواد التالية:
أحياء – كيمياء  -فيزياء

ثالثاً  :برامج دراسي جديدة
منح داخلية مقدمة من بنك مسقط
رم الربنامج

إسم الربنامج

معلومات إضافي

احلد األدنى للتبدم للربنامج

مكان الدراسة :الجامعات والكليات الخاصة
SI020
(ضمان إجتماعي)

منح كاملة لدرجة البكالوريوس.
التخصصات:
 إدارة االعمال المحاسبة -تقنية المعلومات

 النجاح في دبلوم التعليم العام بمعدل ()%05 الحصول على ( )%05في المواد االتية:اللغة اإلنجليزية
الرياضيات البحتة او التطبيقية

SI021
(دخل حمدود)

-

يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب االلتحاق بها
بعد قبوله في البرنامج.

-

المنح شاملة الرسوم الدراسية فقط.

-

المنح المذكورة متاحة للتنافس للطلبة من فئة
الضمان االجتماعي والدخل المحدود.

منح داخلية مقدمة من الشركة العمانية الهندية للسماد
مكان الدراسة :جامعة الشرقية
SI036
(ضمان إجتماعي)

منح كاملة لدرجة البكالوريوس.

التخصصات الهندسية
SI039
(دخل حمدود)

النجاح في دبلوم التعليم العام بمعدل ()%05
 الحصول على ( )%05في المواد االتية:الرياضيات البحتة
اللغة اإلنجليزية
الفيزياء أو الكيمياء

 المنح شاملة الرسوم الدراسية باإلضافة الىمخصص شهري وقدره ( )220رياالً عمانيا ً
وجهاز حاسب آلي يقدم للطالب.
-

المنح المذكورة متاحة للتنافس للطلبة من فئة
الضمان االجتماعي والدخل المحدود من أبناء
محافظة جنوب الشرقية.

تابع ..ثالثا :منح داخلية مقدمة من هيئة المنطقة اإلقتصادية الخاصة بالدقم
رم
الربنامج

إسم الربنامج

SI040

الهندسة المدنية

SI081

المالية

SI082

تقنية المعلومات

SI083

العلوم اللوجستية

احلد األدنى للتبدم للربنامج
النجاح في دبلوم التعليم العام بمعدل ()%50 الحصول على ( )%50في المواد االتية- :الرياضيات البحتة ،اللغة اإلنجليزية ،الفيزياء أو الكيمياء.
 النجاح في دبلوم التعليم العام بمعدل ()%05 الحصول على ( )%05في المواد االتية:اللغة اإلنجليزية
الرياضيات البحتة أو التطبيقية

معلومات إضافي
مكان الدراسة :الجامعات والكليات الخاصة
منح كاملة لدرجة البكالوريوس.
-

يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب االلتحاق بها بعد قبوله في
البرنامج .
المنح شاملة الرسوم الدراسية باإلضافة الى مخصص شهري
وقدره ( )210رياالً عمانيا ً
المنح المذكورة متاحة للتنافس فقط للطلبة من والية الدقم
خاصة ومحافظة الوسطى عامة.

