توزي ع مؤسسات التعليم العالي الخاصة حسب المؤهل األكاديمي والبرامج والتخصصات التي تبتعث إليها الوزارة
م

الموسسه
التعليمية

1

كلية البريمي الجامعية

2

الكلية العالمية
للهندسة والتكنولوجيا

مؤهل الدبلوم

مؤهل البكالوريوس

دبلوم في علوم الحاسب االلي-دبلوم في أنظمة المعلومات

بكالوريوس هندسة البرمجياتبكالوريوس الترجمةبكالوريوس اللغة اإلنجليزية وآدابها-بكالوريوس القانون

دبلوم في تنمية الموارد البشرية
دبلوم في المحاسبةدبلوم في علوم مالية ومصرفية
دبلوم في إدارة االعمال دبلوم في التجارة الدولية -دبلوم في التسويق

-

بكالوريوس في علم المالية والمصرفية

المجال الدراسي
تكنولوجيا المعلومات
المجتمع والثقافة

اإلدارة والمعامالت التجارية

بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف في هندسةالبرمجيات
-

-

كلية مسقط

دبلوم في الحاسب االلي(الشهادة الوطنية العليا)دبلوم في برمجة الحاسب االلي(الدبلوم الوطني العالي)-دبلوم في نظم الحاسب االلي

تكنولوجيا المعلومات
بكالوريوس في علوم أمن الحسابات واألدلةالجنائية مع مرتبة الشرف
بكالوريوس (الهندسة) مع مرتبة الشرف فيالهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا السيارات
بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف في هندسةاإللكترونيات واالتصاالت
بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف في علومالحاسب االلي
بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف في الحاسباآللي لألعمال
بكالوريوس مع مرتبة الشرف في الحاسب اآللي(هندسة البرمجيات)
بكالوريوس مع مرتبة الشرف في الحاسب اآللي(نظم الحاسب اآللي والشبكات)

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

تكنولوجيا المعلومات

3

كلية مسقط

دبلوم في إدارة المشاريعدبلوم في المحاسبة(الشهادة الوطنية العليا)دبلوم في االعمال(الشهادة الوطنية العليا)دبلوم في المحاسبة(الدبلوم الوطني العالي)-دبلوم في االعمال (الدبلوم الوطني العالي )

بكالوريوس آداب مع مرتبة الشرف في دراساتاالعمال
بكالوريوس آداب مع مرتبة الشرف في المحاسبةودراسات االعمال
 بكالوريوس آداب مع مرتبة الشرف في المحاسبةوعلم الحاسب االلي
بكالوريوس اآلداب (مع مرتبة الشرف) في إدارةالموارد البشرية
بكالوريوس اآلداب (مع مرتبة الشرف) فيالتسويق

دبلوم في بيئة التشييد(الشهادة الوطنية العليا)دبلوم في ادارة التشييد (الدبلوم الوطني العالي )دبلوم في مسح الكميات (الدبلوم الوطني العاليدبلوم في علوم الحاسوبدبلوم في تقنية معلومات االتصاالت دبلوم في أنظمة المعلومات اإلداريةالكلية الحديثة للتجارة
والعلوم

4

دبلوم في إدارة االعمال (عام)دبلوم في إدارة االعمال(المحاسبة)دبلوم في إدارة االعمال(االقتصاد /دراسات مصرفية)دبلوم في إدارة االعمال(اإلدارة )-دبلوم في إدارة االعمال(التسويق)

اإلدارة والمعامالت التجارية

العمارة واالنشاء
بكالوريوس (العلوم) في نظم المعلومات بكالوريوس أمن المعلوماتبكالوريوس العلوم في علوم الحاسوببكالوريوس (اآلداب أو العلوم) في المالية بكالوريوس العلوم في ادرة االعمال بكالوريوس العلوم في المحاسبةبكالوريوس آلداب في االقتصادبكالوريوس العلوم في إدارة النقل والخدماتاللوجستية
بكالوريوس العلوم في إدارة الصحة والسالمةبكالوريوس (اآلداب أو العلوم) في اإلدارةوالسلوك الوظيفي

تكنولوجيا المعلومات

اإلدارة والمعامالت التجارية

بكالوريوس (اآلداب أو العلوم) في اإلدارة والسلوك
الوظيفي والتسويقي
بكالوريوس في المحاسبة والماليهبكالوريوس (اآلداب أو العلوم) في إدارة علومالطيران
الكلية الحديثة للتجارة
والعلوم

بكالوريوس (اآلداب أو العلوم) في إدارة المطارات-

5

الجامعة األلمانية
للتكنولوجيا في عمان
-

-بكالوريوس (العلوم) في القانون التجاري

المجتمع والثقافة

بكالوريوس (العلوم) في اإلحصاءبكالوريوس العلوم في علوم الحاسب االلي-بكالوريوس (العلوم) في علوم األرض التطبيقية

العلوم الطبيعية والفيزيائية
تكنولوجيا المعلومات
العلوم الطبيعية والفيزيائية

بكالوريوس (العلوم) في الخدمات اللوجستيةبكالوريوس (العلوم) في إدارة األعمال والخدماتالدولية

اإلدارة والمعامالت التجارية

 بكالوريوس تخطيط المدنوالتصميم المعماري
بكالوريوس (الهندسة) في الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس (الهندسة) في هندسة العمليات-بكالوريوس (الهندسة) في هندسة البيئة

دبلوم تطبيقات الكمبيوتركلية ولجات للعلوم
التطبيقية

اإلدارة والمعامالت التجارية

-دبلوم في دبلوم إدارة اعمال

6
-

بكالوريوس في هندسة علوم الكمبيوتربكالوريوس في هندسة اإللكترونيات واالتصاالتبكالوريوس في هندسة التكنولوجيا الحيوية-بكالوريوس في الهندسة الكيميائية

العمارة واإلنشاء
الهندسة والتقنيات ذات الصلة
تكنولوجيا المعلومات
اإلدارة والمعامالت التجارية

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

-بكالوريوس الهندسة في الهندسة الميكانيكية

7

الجامعة العربية
المفتوحة

-

-

8
جامعة مسقط
دبلوم في إدارة االعمال(اإلدارة)دبلوم في إدارة االعمال(التمويل والمحاسبة)9

جامعة الشرقية

-دبلوم في نظم المعلومات االدارية

 بكالوريوس الحوسبة وادارة االعمالبكالوريوس شبكات وامن المعلوماتبكالوريوس تقنية المعلومات والحوسبةبكالوريوس علوم الحاسب االليبكالوريوس العلوم في المحاسبةبكالوريوس ادرة االعمال في اإلدارةبكالوريوس إدارة االعمال في التسويقبكالوريوس ادرة االعمال في األنظمةبكالوريوس اادارة االعمال في االقتصاد -بكالوريوس اادارة االعمال في المحاسبة

-بكالوريوس العلوم في الخدمات اللوجستية(إدارة سلسلة التموين
بكالوريوس في المحاسبة لإلدارةالهندسة الكيميائيةبكالوريوس إدارة األعمال في ريادة األعمالالجماعية
بكالوريوس اآلداب في اإلرشاد النفسيبكـالوريوس في القانونبكالوريوس العلوم البحرية والثروة السمكيةبكلوريوس علوم الغذاء والتغذيةبكالوريوس الهندسة المدنيةبكالوريوس في الهندسة بيئيةبكالوريوس في االلكترونيات واالتصاالت-

تكنولوجيا المعلومات

إلدارة والمعامالت التجارية

إلدارة والمعامالت التجارية
الهندسة والتقنيات ذات الصلة
إلدارة والمعامالت التجارية
المجتمع والثقافة
العلوم الطبيعية والفيزيائية
الهندسة والتقنيات ذات الصلة
تكنولوجيا المعلومات

 بكالوريوس التربية ( مجال أول -بكالوريوس التربية ( مجال ثاني )

11

جامعة البريمي

 دبلوم في إدارة التصدير-دبلوم في إدارة االعمال واالعمال االلكترونية

بكالوريوس (العلوم) إدارة نظم معلوماتبكالوريوس ادارة التوريدات العالمية واللوجستية-بكالوريوس الصيرفة المالية واإلسالمية

اإلدارة والمعامالت التجارية

-

بكالوريوس في القانونبكالوريوس في التمريض-بكالوريوس في العمارة الداخلية

المجتمع والثقافة
الصحة
العمارة واإلنشاء

-بكالوريوس (العلوم الصحية) في علوم البصريات

العلوم الطبيعية والفيزيائية

-

-

جامعة ظفار

التربية

دبلوم في التسويقدبلوم في الماليةدبلوم في المحاسبةدبلوم في التامين-دبلوم في اإلدارة

بكالوريوس (العلوم) في الهندسة المدنيةبكالوريوس (العلوم) في الهندسة المعماريةبكالوريوس (العلوم) في الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس (العلوم) في هندسة المعلوماتواالتصاالت
-بكالوريوس (العلوم) في هندسة الحاسب اآللي

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

بكالوريوس في اللوجستيات وإدارة سلسلةالتوريد

اإلدارة والمعامالت التجارية

-بكالوريوس العمارة الداخلية

العمارة واإلنشاء

بكالوريوس في اللغة اإلنجليزيةبكالوريوس القانونبكالوريوس الترجمةبكالوريوس الهندسة الكهربائية واإللكترونياتبكالوريوس هندسة الكمبيوتر واالتصاالتبكالوريوس الهندسة الكيميائيةبكالوريوس الهندسة الميكانيكية-بكالوريوس الهندسة المدنية

المجتمع والثقافة

11

-

-

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

بكالوريوس هندسة المعماريةدبلوم في علوم الكمبيوتر-دبلوم في نظم المعلومات االدارية

كلية مزون
12

دبلوم في علوم الحاسب االليدبلوم في علم تقنية المعلوماتدبلوم في المحاسبة-دبلوم في إدارة االعمال

13

كلية الزهراء للبنات

تكنولوجيا المعلومات
 بكالوريوس التربية ( الرياضيات ) بكالوريوس التربية ( اللغة اإلنجليزية )بكالوريوس علم النفس بكالوريوس في اللغة اإلنجليزيةبكالوريوس في االقتصاد-

التربية
المجتمع والثقافة
تكنولوجيا المعلومات

بكالوريوس في القيادة التنظيمية واإلشرافية-ريادة األعمال

اإلدارة والمعامالت التجارية

بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية والترجمةبكالوريوس اللغة االنجليزية وآدابها-بكالوريوس الحقوق

المجتمع والثقافة

دبلوم في إدارة االعمالدبلوم في مالية والمصرفيةدبلوم في المحاسبة-دبلوم في علوم الحاسوب

-بكالوريوس علوم هندسة البرمجيات

تكنولوجيا المعلومات

-دبلوم في التصميم الجرافيكي

-التصميم الداخلي

الفنون االبداعية

جامعة صحار
-

-

 -بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية

بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية والترجمة
بكالوريوس في دراسات اللغة اإلنجليزية
بكـالوريوس في القانون
بكالوريوس في االعمال والقانون التجاريبكالوريوس في هندسة العمليات المعدنية والموادبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والحاسباآللي
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكيةوااللكتروميكانيكية

اإلدارة والمعامالت التجارية

المجتمع والثقافة

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

بكالوريوس في الهندسة الكيميائيةبكالوريوس في الهندسة المدنية14
دبلوم في علوم الحاسوب والوسائط المتعددةدبلوم في علوم الحاسوب وهندسة الويب-دبلوم في الشبكات وقاعدة البيانات

دبلوم في المحاسبةدبلوم في اإلدارةدبلوم في التسويقدبلوم في نظم المعلومات اإلدارية-دبلوم إدارة االعمال (تقنية المعلومات )

 بكالوريوس في الحاسوبوالوسائط المتعددة
 بكالوريوس في الشبكات وقاعدةالبيانات

 بكالوريوس التربية ( الرياضيات ) بكالوريوس التربية ( اللغةاإلنجليزية

15

جامعة نزوى
-

بكالوريوس اللغة االنجليزية والترجمةبكالوريوس اللغة الفرنسية والترجمة-بكالوريوس اللغة االلمانية والترجمة

تكنولوجيا المعلومات

اإلدارة والمعامالت التجارية

التربية

المجتمع والثقافة

بكالوريوس في التمريض-بكالوريوس في الصيدلة

الصحة

-بكالوريوس(علوم) الفنون الجميلة

الفنون اإلبداعية

بكالوريوس (الهندسة)في الهندسة الكيميائيةوالبتروكيميائية
بكالوريوس (الهندسة)في هندسة االحاسوب-بكالوريوس (الهندسة)في الهندسة الكهربائية

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

بكالوريوس (الهندسة)في الهندسة المدنيةبكالوريوس (الهندسة)في الهندسة البيئيةجامعة نزوى

بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي والديكوربكالوريوس الهندسة في علم العمارةدبلوم في نظم المعلوماتدبلوم في تصميم الويب وأمن المعلوماتدبلوم في علوم الحاسوب دبلوم في إدارة اعمال دبلوم في المحاسبة دبلوم في التسويق دبلوم في إدارة المشاريع الترفيهيه دبلوم في التجارة الدولية والمالية دبلوم في إدارة العمليات دبلوم في االقتصاد والماليةدبلوم في الحاسوب وتطبيقات االنترنت (مع مرتبة الشرف)-دبلوم في الشبكات

16

كلية مجان

دبلوم في إدارة االعمال(إدارة عامة) مع مرتبة الشرفدبلوم في إدارة االعمال (إدارة الموارد البشرية) مع مرتبةالشرف
دبلوم في إدارة اعمال (المحاسبة) مع مرتبة الشرفدبلوم في إدارة اعمال (نظم المعلومات ) مع مرتبة الشرفدبلوم في إدارة اعمال (التسويق ) مع مرتبة الشرف معمرتبة الشرف

العمارة واالنشاء

 -بكالوريوس في تصميم الويب وأمن المعلومات

تكنولوجيا المعلومات

 بكالوريوس في إدارة المشاريع الترفيهية .بكالوريوس في التجارة الدولية والمالية

اإلدارة والمعامالت التجارية

بكالوريوس في التقنية الحيويةبكالوريوس في االحصاءبكالوريوس في التربية ( الرياضيات )
بكالوريوس التربية (اللغة اإلنجليزية)

العلوم الطبيعية والفيزيائية
التربية

-بكالوريوس في اللغة االنجليزية

المجتمع والثقافة

 -بكالوريوس في الشبكات

تكنولوجيا المعلومات

 بكالوريوس إدارة المشاريع الصغيرة بكالوريوس السياحة. -بكالوريوس التجارة اإللكترونية.

اإلدارة والمعامالت التجارية

دبلوم في إدارة اعمال (المشاريع الصغيره) مع مرتبةالشرف
دبلوم في إدارة اعمال (السياحة) مع مرتبة الشرفدبلوم في التجارة االلكترونية(مع مرتبة الشرف)دبلوم في المحاسبة(مع مرتبة الشرفدبلوم في التسويق(مع مرتبة الشرف)-دبلوم في المالية(مع مرتبة الشرف)

كلية البيان

 دبلوم في الصحافة دبلوم في العالقات العامة دبلوم في االذاعة والتلفزيون -دبلوم في اإلعالن

كلية عمان الطبية

-

17

18
19

كلية عمان لطب
االسنان

-

21
الكلية العلمية للتصميم

-دبلوم في إدارة المنشأت

21

الكلية الدولية للهندسة
واإلدارة

دبلوم في إدارة الصحة والسالمة والبيئة-دبلوم في إدارة السالمه من الحرائق

بكالوريوس االدب اإلنجليزي-بكالوريوس الكتابة االنجليزية االحترافية

المجتمع والثقافة
الفنون االبداعية

بكالوريوس في الطب العام-بكالوريوس في الصيدلة

الصحة

 -بكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان

الصحة

بكالوريوس في العمارة
بكالوريوس في الرسوم المتحركةبكالوريوس في التصميم الجرافيكي (الرقمي)بكالوريوس في التصميم الداخليبكالوريوس في الفنون الجميلةبكالوريوس في التصوير الفوتوغرافيبكالوريوس في تصميم األزياءبكالوريوس الهندسة الميكانيكية بدرجة شرف فيهندسة (حفر آبار النفط)
 بكالوريوس العلوم بدرجة شرففي هندسة السالمة من الحرائق

العمارة واإلنشاء

-

الفنون اإلبداعية

العمارة واإلنشاء
الهندسة والتقنيات ذات الصلة
اإلدارة والمعامالت التجارية

22

كلية الشرق األوسط

كلية الشرق األوسط

دبلوم في تقنية البرمجيات دبلوم في علوم الحاسب االليدبلوم في نظم إدارة قواعد البياناتدبلوم في تقنية الوسائط المتعددةدبلوم في الحوسبة ونظم المعلوماتدبلوم في إدارة االعمال ونظم المعلومات في مساق إدارةالموارد البشرية

بكالوريوس هندسه علوم مسح الكميات وادارةاالنشاءات
 بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) فيهندسة االجهزة وااللكترونيات
 بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) فيالهندسة البيئية واإلدارة
 بكالوريوس الهندســـة (مع مرتبـــــة الشرف)في مكونات الحاسب اآللي والشبكات
 بكالوريوس الهندســـة (مع مرتبـــــة الشرف)في
اتصال البيانات وإدارة النظم
 بكالوريوس الهندســـة (مع مرتبـــــة الشرف)في
الشبكات الالسلكية
 بكالوريوس الهندســـة (مع مرتبـــــة الشرف)في
اإللكترونيات واالتصاالت
 بكالوريوس الهندســـة (مع مرتبـــــة الشرف)في
الهندسة المدنية
 بكالوريوس الهندســـة (مع مرتبـــــة الشرف)في
الهندسة الميكانيكية
 بكالوريوس الهندســـة (مع مرتبـــــة الشرف)في
هندسة خدمات المباني
 بكالوريوس تقنية الوسائط المتعددة بكالوريوس نظم إدارة قواعد البياناتبكالوريوس اإلدارة اللوجستية

العمارة واإلنشاء

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

تكنولوجيا المعلومات

اإلدارة والمعامالت التجارية

 دبلوم في إدارة االعمال ونظم المعلومات في مساقالمحاسبة والمالية
 دبلوم في اإلدارة اللوجستية23

كلية عمان البحرية
الدولية

بكالوريوس في الهندسة البحريةبكالوريوس الهندسة في الهندسة التحويليةدبلوم في المالحة البحرية (ضابط سطح السفينة) -دبلوم في إدارة اللوجستيات والنقل

24
كلية صور الجامعية

دبلوم في تكنولوجيا المعلوماتدبلوم في نظم المعلوماتدبلوم في اإلدارة والتسويقدبلوم في المحاسبة-دبلوم في العلوم الماليه والمصرفية

كلية كالدونيان
25

الهندسية

-

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية بكالوريوس الهندسة المعمارية بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفيةبكالوريوس الهندسة بمرتبة الشرف في(الهندسةالمدنية)
 بكالوريوس هندسة بمرتبـة الشرف في بيئــةالتشييد (هندسة القياس والتكاليف)
 بكالـــوريـــوس هندسة بمــرتبــــــة الشـــرف في(هندسة الكمبيوتر)
 بكالـــوريـــوس هندسة بمــرتبــــــة الشـــرف في(هندسة الطاقة الكهربائية)
 بكالـــوريـــوس هندسة بمــرتبــــــة الشـــرف في(هندسة االتصاالت)
 بكالـــوريـــوس هندسة بمــرتبــــــة الشـــرف في(هندسة الميكانيكية بمساعدة الكمبيوتر)
 بكالوريوس بمرتبة الشرف في الهندسة(الميكاترونكس)
بكالـــوريـــوس هندسة بمــرتبــــــة الشـــرف في(هندسة المعالجة والصيانة)

الهندسة والتقنيات ذات الصلة
اإلدارة والمعامالت التجارية
الهندسة والتقنيات ذات الصلة
تكنولوجيا المعلومات
اإلدارة والمعامالت التجارية

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

 بكالوريوس الهندسة في الهندسة الكيميائية بكالوريوس هندسة بمرتبـة الشرف في (أجهزةالقياس وااللكترونيات)
 بكالوريوس الهندسة بمرتبة الشرف في (هندسةاإلنشاءات)
26
كلية الخليج

دبلوم في نظم المعلومات اإلدارية دبلوم في علوم الحاسوب دبلوم في برمجة الحاسوب دبلوم في نظم معلومات دبلوم في برمجة االتصاالت دبلوم في إدارة االعمال دبلوم في إدارة تسويق دبلوم في إدارة سفر وسياحة دبلوم في اقتصاد تجاري دبلوم في محاسبة دبلوم في ماليةدبلوم في نظم المعلومات اإلدارية
 دبلوم في علوم الحاسوب دبلوم في إدارة االعمال دبلوم في المحاسبة دبلوم في العلوم المالية والمصرفية دبلوم في التسويق والتجارة االلكترونية-دبلوم في التصميم الداخلي

27

كلية عمان لإلدارة
والتكنولوجيا

28

كلية عمان للسياحة

-

29

كلية الدراسات
المصرفية والمالية

الدبلوم الوطني العالي في اإلدارة (المحاسبة ) الدبلوم الوطني العالي في اإلدارة(الموارد البشرية ) الدبلوم الوطني العالي في اإلدارة(االعمال) -الدبلوم الوطني العالي في اإلدارة(التسويق)

 بكالوريوس برمجة االتصاالت -بكالوريوس برمجة الحاسوب

 -بكالوريوس إدارة التسويق

-

تكنولوجيا المعلومات

اإلدارة والمعامالت التجارية

تكنولوجيا المعلومات

 -بكالوريوس التسويق والتجارة اإللكترونية

اإلدارة والمعامالت التجارية

بكالوريوس في إدارة السياحة والضيافه بكالوريوس في إدارة الفعاليات بكالوريوس في التسويق السياحيبكالوريوس في المحاسبة والمالية بكالوريوس في اإلدارة واالعمال بكالوريوس في المحاسبة والتدقيق المالي بكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية بكالوريوس في ادارة االعمال -بكالوريوس في العلوم في المالية االسالمية

الفنون االبداعية
اإلدارة والمعامالت التجارية

اإلدارة والمعامالت التجارية

