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شكر وتقدير

يتقدم مركز القبول املوحد بالشكر الجزيل للجهات املدرجة أسامءها أدناه ملا أبدوه من تعاون مع دائرة 

القبول يف إعداد دليل الطالب.

الجهات:

• املديرية العامة للبعثات - وزارة التعليم العايل

• املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية - وزارة التعليم العايل

• دائرة االعالم - وزارة التعليم العايل

• املديرية العامة للتعليم والتدريب - وزارة الصحة

• املديرية العامة للتعليم التقني - وزارة القوى العاملة

• املديرية العامة للتعليم املهني والتدريب - وزارة القوى العاملة

• رشكة شل العامنية للتسويق

• جامعة السلطان قابوس

• الكلية العسكرية التقنية

• كلية العلوم الرشعية

• رشكة تنمية نفط عامن

• هيئة اإلعتامد األكادميي

•  الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

•  الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا

•  الكلية العلمية للتصميم

•  جامعة الرشقية

•  جامعة صحار

•  جامعة ظفار

•  جامعة مسقط

•  جامعة نزوى 

•  كلية الربميي

•  كلية البيان

•  كلية الخليج

•   كلية الدراسات املرصفية واملالية 

•   كلية الزهراء للبنات

•   كلية الرشق األوسط

•   كلية صور الجامعية

•   كلية عامن البحرية الدولية

•    كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيا

•   كلية عامن للسياحة

•    كلية مجان

•   كلية مزون

• الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن

• الكلية الوطنية لتقنية السيارات
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املقدمة

عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة

يرسنا أن نضع بني يديك دليل الطالب للطلبة الحاصلني عىل املؤهالت الدولية )A-level , IB( ليكون عوناً لك عند تقدميك لطلبك اإللكرتوين لاللتحاق مبؤسسات 

التعليم العايل من خالل 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  2020/ 2021 م، 

ورشوط القبول فيه. 

ويستعرض هذا الدليل مراحل التسجيل 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، فضاًل 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  وإعادة ترتيب 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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سياسات وإجراءات 

التسجيل والقبول 
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هــو إحــدى املديريــات العامــة التابعــة لــوزارة التعليــم العــايل، يعنــى بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة اللحــاق الطلبــة املؤهلــني الذيــن أنهــوا دراســتهم بدبلــوم التعليــم 

العــام أو مــا يعادلــه مبؤسســات التعليــم العــايل، كــام يقــوم بتنظيــم إجــراءات تقديــم طلبــات الحصــول عــىل مقاعــد دراســية مبختلــف مؤسســات التعليــم العــايل عــرب 

نظــام إلكــرتوين. وميكــن التســجيل يف هــذا النظــام مــن خــالل الشــبكة العامليــة للمعلومــات )www(، أوالرســائل النصيــة القصــرية )SMS(، أوتطبيــق الهواتــف الذكيــة 

)التحــق(.

ــة املتقدمــني والذيــن تنطبــق عليهــم رشوط التقــدم  ــذي يســتخدمه املركــز يف إجــراءات التســجيل والقبــول للطلب نظــام القبــول املوحــد:  هــو الربنامــج اآليل للقبــول ال

للربامــج الدراســية املعروضــة مــن قبــل املؤسســة.

طلــب االلتحــاق:  الطلــب الــذي يتقــدم بــه الطالــب للمركــز متضمنــا اختياراتــه مــن الربامــج التــي يرغــب يف دراســتها، وذلــك مــن خــالل تعبئــة اإلســتامرة اإللكرتونيــة 

بنظــام القبــول املوحــد، حيــث ســيجد الطالــب قامئــة يقــوم مبلئهــا ) انظــر منــوذج االســتامرة يف صفحــة 164(.

مركز القبول املوحد 

الطلبة املستفيدون من نظام القبول للمرحلة الجامعية األوىل 

رشوط التقدم لربامج مؤسسات التعليم العايل

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

1. الطلبة العامنيون الحاصلون عىل دبلوم التعليم العام من داخل السلطنة خريجو العام الدرايس الحايل 2019/ 2020م.
2. الطلبــة العامنيــون الحاصلــون عــىل شــهادات تعــادل دبلــوم التعليــم العــام مــن داخــل الســلطنة خــالل العــام الــدرايس 2019/ 2020 م. و تشــمل هــذه الفئــة –

عــىل ســبيل املثــال:-  طلبــة كليــة الحــرس التقنيــة، واملعاهــد اإلســالمية، واملــدارس الخاصــة ثنائيــة اللغــة، ومــدارس الجاليــات واملــدارس الخاصــة التــي تــدرس الشــهادات 

الدوليــة داخــل الســلطنة.

3. الطلبة العامنيون الحاصلون عىل ما يعادل دبلوم التعليم العام من خارج السلطنة خالل العام الدرايس 2019/ 2020م.
4.  الطلبة املستثنون من الجنسية العامنية للدراسة مبؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة خريجو العام الدرايس الحايل 2019/ 2020م.

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

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

3. أن ال يتجــاوز عمــر الطالــب 25 عامــاً يف األول مــن أكتوبــر مــن العــام الــذي ســجل فيــه )أي أن يكــون مــن مواليــد مــا بعــد 1995/10/1 م(، وأن ال يقــل عــن 
عامــاً.  16

4. أن يحقق رشوط التقدم للربنامج حسب الوارد يف القسم الخاص بالربامج الدراسية ورشوط االلتحاق بها. 
5. الطلبــة مــن فئــة تعليــم الكبــار الذيــن يعملــون يف إحــدى الجهــات الحكوميــة أو الخاصــة وتنطبــق عليهــم جميــع الــرشوط الــواردة أعــاله، فيمكنهــم التقــدم إىل برامــج 
مؤسســات التعليــم العــايل.  ويف حــال قبولهــم بإحــدى الربامــج الدراســية، عليهــم إحضــار مــا يثبــت موافقــة جهــة عملهــم عــىل تفريغهــم تفريغــاً كامــالً للدراســة 

وتقدميــه للمؤسســة املقبولــني بهــا.
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هــو املعــدل الــذي يحتســبه نظــام القبــول املوحــد للطالــب أثنــاء الفــرز اإللكــرتوين يف كل برنامــج بنــاًء عــىل معــدل درجــات جميــع املــواد التــي درســها الطالــب، إضافــة 

إىل معــدل درجــات املــواد املطلوبــة للربنامــج. وقــد يختلــف املعــدل التنافــيس لنفــس الطالــب مــن برنامــج آلخــر بإختــالف املــواد املطلوبــة يف كل برنامــج.

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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• عــىل جميــع الطلبــة رضورة التســجيل واختيــار الربامــج يف الفــرتات املحــددة لذلــك- مهــام كانــت نتيجــة الطالــب يف االمتحانــات- ولــن تكــون هنــاك فرصــة لطلبــة الــدور 
الثــاين للتســجيل أو تعديــل برامجهــم بعــد ظهــور نتائــج الــدور الثــاين لطلبــة دبلــوم التعليــم العــام.

• عــىل الطالــب الــذي مل ينجــح يف اإلمتحــان يف مــادة أو أكــرث اختيــار الربامــج وتعديــل رغباتــه يف نفــس الفــرتات املحــددة حتــى ال يفقــد حقــه يف التنافــس يف حالــة نجاحــه 
الحقــا يف امتحانــات الــدور الثــاين.

• ينصح الطالب أن يختار من الربامج الدراسية بناًء عىل رغباته ونتائجه املتوقعة والتي تعكس مستواه الدرايس الحقيقي.
• طلبــة الــدور الثــاين ال ميكنهــم التقــدم للربامــج التــي تتطلــب مقابــالت شــخصية أو اختبــارات قبــول أو فحوصــات طبيــة، وذلــك ألن مواعيــد إجــراء تلــك االختبــارات 

يكــون عــادة قبــل ظهــور نتائــج الــدور الثــاين.

• يقــوم املركــز بتحديــد الربامــج التــي ميكــن أن يُقبــل بهــا الطلبــة الذيــن تظهــر نتائجهــم الدراســية بعــد الفــرز األول حســب اختياراتهــم للربامــج وترتيبهــا ، بــرشط أن 
تكــون معدالتهــم التنافســية أعــىل أو مســاٍو آلخــر معــدل تنافــيس تــم قبولــه يف تلــك الربامــج بالفــرز الســابق.

• يحــق للطالــب  املطالبــة باملقعــد املســتحق لــه إذا كان مــن الربامــج الحكوميــة يف العــام التــايل إذا اســتنفذت أعــداد املقاعــد املحــددة يف الفــرز األول لذلــك الربنامــج أو 
بــدأت الدراســة ونظــام املؤسســة ال يســمح بقبــول طلبــة جــدد بعــد تاريــخ معــني تحــدده تلــك املؤسســة وذلــك بعــد موافقــة املؤسســة عــىل ذلــك، ويف حــال الرفــض 

يعــوض الطالــب بربنامــج آخــر ضمــن قامئــة اختياراتــه.

 

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

عــىل ســبيل املثــال: الطالــب املصــاب بإعاقــة جســدية كشــلٍل يف بعــض األطــراف عليــه عــدم التقــدم للربامــج التــي تتطلــب أن يكــون املتقــدم خــاٍل مــن جميــع أنــواع 

اإلعاقــات الجســدية ، ألنــه يتعــارض مــع متطلبــات تلــك الربامــج.

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

لــذا ويف حــال تســجيل الطالــب بنظــام القبــول اإللكــرتوين عليــه تحديــد نــوع إعاقتــه مــن األنــواع املذكــورة أعــاله باإلضافــة إىل حالــة اإلعاقــة، وبالتــايل ســيقوم النظــام 

بتحديــد الربامــج التــي ميكنــه التقــدم إليهــا والتــي تتــامىش مــع نــوع إعاقتــه.

طلبة الدور الثاين

طلبة ذوو اإلعاقات

 أنواع ا�عاقات

بصرية

سمعية

حركية

ذهنية

متالزمة داون

التوحد
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• الطلبــة العامنيــون الحاصلــون عــىل مــا يعــادل دبلــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة، والطلبــة الدارســون يف مــدارس الجاليــات داخــل الســلطنة عليهــم إدخــال 
بياناتهــم الشــخصية يف نظــام القبــول اإللكــرتوين عــن طريــق الشاشــة املخصصــة لذلــك: طلبــة عامنيــون خــارج الســلطنة: حملــة الشــهادات املعادلــة لدبلــوم التعليــم 

العــام واملؤهــالت األجنبيــة والدوليــة ومــدارس الجاليــات داخــل الســلطنة. وإن عــدم الدقــة يف إدخــال البيانــات مــن شــأنه أن يحــرم الطالــب مــن الحصــول عــىل املقعــد 

املســتحق، كــام أنــه ال يحــق لهــؤالء الطلبــة التنافــس عــىل املقاعــد املعروضــة ويعتــرب تســجيلهم الغيــاً إذا مل يقومــوا فــور ظهــور نتائــج إمتحاناتهــم النهائيــة بتحميــل 

نســخة مــن كشــف العالمــات والبطاقــة الشــخصية ومعادلــة وزارة الرتبيــة والتعليــم إن تطلــب ذلــك بنظــام القبــول يف الوقــت املحــدد لذلــك.

ــة رضورة التســجيل  ــات التخصصي ــة، أو الثانوي ــة الشــهادات املهني ــة، وحمل ــم العــام، واملؤهــالت الدولي ــوم التعلي ــة لدبل ــة املؤهــالت املعادل ــة حمل ــع الطلب • عــىل جمي
واختيــار الربامــج يف الفــرتات املحــددة لذلــك- مهــام كانــت نتيجــة الطالــب يف الفصــل األول إن وجــدت- ولــن تكــون هنالــك فرصــة لهــؤالء الطلبــة للتســجيل أو تعديــل 

اختياراتهــم بعــد ظهــور النتائــج النهائيــة لشــهاداتهم.

• يقــوم املركــز بتحديــد الربامــج التــي ميكــن أن يُقبــل بهــا الطلبــة الذيــن تظهــر نتائجهــم الدراســية بعــد الفــرز األول حســب اختياراتهــم للربامــج وترتيبهــا ، بــرشط أن 
تكــون معدالتهــم التنافســية أعــىل مــن آخــر معــدل تنافــيس تــم قبولــه يف تلــك الربامــج بالفــرز الســابق.

• تُشــكل لجنــة فنيــة لفــرز وتدقيــق املؤهــالت املعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام ، وبنــاًء عــىل قرارهــا يتــم معالجــة طلبــات التحــاق املتقدمــني حملــة هــذه املؤهــالت، 
وهنالــك دليــل خــاص باملؤهــالت الدوليــة.

• عــىل الطلبــة الحاصلــني عــىل الشــهادات املعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام  واملؤهــالت الدوليــة مــن داخــل الســلطنة، وخارجهــا رضورة تحميــل الوثائــق التاليــة يف نظــام 
القبــول اإللكــرتوين يف الوصلــة املخصصــة لذلــك  وهــي:

1. نسخة من الشهادة  وكشف الدرجات )فور ظهور النتائج النهائية مبارشة(.
2. نسخة من البطاقة الشخصية )من الجهة األمامية والجهة الخلفية للبطاقة( أو جواز السفر سارية املفعول. 

3. معادلــة وزارة الرتبيــة والتعليــم )إذا كانــت الشــهادة تحتــاج إىل معادلــة(، علــامً بــأن الشــهادات الصــادرة مــن املــدارس الحكوميــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
واملــدارس الخاصــة املطبقــة للنظــام التعليمــي لــوزارات الرتبيــة والتعليــم بــدول املجلــس ال تحتــاج إىل املعادلــة مــن ِقبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم بالســلطنة، مــا عــدا 

الشــهادة الصــادرة مــن مــدارس اململكــة العربيــة الســعودية .

ــَت  ــة، وإذا ثَبُ ــة النهائي ــه عــىل املعادل ــاً بشــأن حصول ــم، فســيتم متابعــة الطالــب الحق ــة والتعلي ــل وزارة الرتبي ــة مــن ِقب ــة مؤقت • يف حــال حصــل الطالــب عــىل معادل
للمركــز بــأن الطالــب غــري مســتوٍف لــرشوط الحصــول عــىل املعادلــة، فســيعترب تســجيله الغيــاً وســيتم ســحب املقعــد الــدرايس منــه يف حــال حصــل عــىل قبــول بإحــدى 

مؤسســات التعليــم العــايل أو البعثــات أو املنــح الداخليــة أو الخارجيــة.

• عــىل الطلبــة الدارســني ملناهــج أجنبيــة تصــدر نتائجهــا بالحــروف األبجديــة، إرفــاق مفتــاح أو دليــل إحتســاب الدرجــات والــذي يكــون يف الجهــة الخلفيــة مــن كشــف 
الدرجــات أو مــا يــدل عــىل ذلــك مــن الجهــة املصــدرة للشــهادة، وإال ســيتم معالجــة نتائجهــم باملقارنــة مــع شــهادة دبلــوم التعليــم العــام، ويؤخــذ باملتوســط الحســايب 

يف كل تقديــر حســب الــوارد مــن الجهــة املصــدرة للشــهادة.

• يقــوم املركــز وبالتنســيق مــع مؤسســات التعليــم العــايل مبعالجــة طلبــات التحــاق حملــة الشــهادات املهنيــة أو الثانويــات التخصصيــة، الذيــن مل يتمكنــوا مــن اختيــار 
برامــج دراســية يف نظــام القبــول اإللكــرتوين بســبب طبيعــة دراســتهم التخصصيــة، ولــن يتــم النظــر يف أي طلــب مــا مل يقــم الطالــب بالتســجيل يف النظــام ) إســتخراج 

رقــم مســتخدم ورقــم رسي( يف الوقــت املحــدد لذلــك.

طلبة الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام واملؤهالت الدولية 
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• عــىل الطلبــة العامنيــني الدارســني لشــهادة الثانويــة الســعودية الحصــول عــىل معادلــة مــن ِقبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم بســلطنة عــامن، والتــي تشــرتط خضــوع الطالــب 
إلختبــارات املركــز الوطنــي للقيــاس  ) اختبــار القــدرات العامــة واختبــار التحصيــل الــدرايس للتخصصــات العلميــة(. ومــن ثــم موافــاة مركــز القبــول املوحــد بنتيجــة 

االختباريــن  حتــى يتمكنــوا مــن املنافســة عــىل برامــج مؤسســات التعليــم العــايل والبعثــات واملنــح الداخليــة والخارجيــة.

• 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.

1. نسخة من الشهادة أو كشف الدرجات.
2. نسخة من نتيجة اختبار التحصيل الدرايس للتخصصات العلمية.

3. نسخة من نتيجة اختبار القدرات العامة.
4. معادلة وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن.

5. نسخة من البطاقة الشخصية )من الجهة األمامية والجهة الخلفية للبطاقة( أو جواز السفر.
• طريقة حساب املعدل التنافيس للطلبة من مخرجات هذه الشهادة يف كل برنامج:

عددهاعددها

)مجموع درجات املواد الدراسية (

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

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

نتيجة )1( × 30 % = نتيجة )2(

)مجموع درجات املواد املطلوبة للتخصص 

)

 × 60 % ( = نتيجة )1( × 40 %+

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

شكل )1(

الطلبة من مخرجات  الشهادة الثانوية السعودية 

 الخطوة األوىل:

 الخطوة الثانية:

 الخطوة الثالثة:
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شكل ) 2(

ويســتطيع الطالــب تحميــل الوثائــق املذكــورة كــام هــو مبــني يف الخطــوات التاليــة  عــىل أن يكــون امللــف بصيغــة PDF فقــط وال يزيــد حجمــه عــن KB 512، علــامً 

بــأن وصلــة تحميــل الوثائــق ســتكون متاحــة بــدًء مــن األول مــن يوليــو 2020.

• إذا تعــذر عــىل الطالــب دراســة إحــدى املــواد العلميــة يف الصــف الثــاين عــرش، فيحــق لــه طلــب احتســابها مــن الصفــوف األدىن وذلــك بإرفاقهــا يف الخانــات الخاصــة 
بهــا يف وصلــة إرفــاق املســتندات ) شــهادة الصفــني العــارش والحــادي عــرش(، وإدراج املــادة والدرجــة يف وصلــة إدخــال املــواد والدرجــات، وإال ســيتم إحتســاب درجــات 

الصــف الثــاين عــرش فقــط.

• إذا كان نظــام التقييــم يف املدرســة غــري مئــوي، فيجــب عــىل الطالــب أن يرفــق مقيــاس الدرجــات مــن املدرســة أو مــن األكادمييــة أو نظــام الدراســة الخــاص بــه الــذي 
يحــول الدرجــة أو التقديــر إىل درجــة مئويــة، وإن تعــذر ذلــك فســيتم اســتخدام منــاذج لبعــض املقاييــس األمريكيــة املتداولــة.

• ميكــن للمركــز عــدم احتســاب جميــع املــواد الــواردة يف الشــهادة إذا مل تكــن مطلوبــة مــن ِقبــل مؤسســات التعليــم العــايل، كــام ميكــن أن ال يحتســب أكــرث عــن 10 
مــواد دراســية.

                                                                                          الطلبة من مخرجات الشهادة األمريكية

الدخول إلى 
النظام 

بإستخدام الرقم 
المدني والرقم 

السري

الضغط على 
وصلة تحميل 

الوثائق 
المطلوبة

تحميل 
المستندات 

المطلوبة في 
المكان 

المخصص لكل 
وثيقة على حده

التأكد من حفظ 
الوثائق بالدخول 

مرة آخرى إلى 
النظام والضغط 

على زر 
(المشاهدة)

1234
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الجدول الخاص مبعالجة طلبات إلتحاق طلبة املؤهالت الدولية للعام األكادميي 2021/2020م                                                                                          

IB GCE
Proposed Scores

High Level Standard Level A Level AS level
7 A 100
6 7 B A 97

94
5 6 C B 91

88
4 5 85

C 82
3 4 D 79

76
2 3 73

E D 70
1 2 67

64
1 E 61

*هذا الجدول قابل للتعديل بناء عىل التغريات التي قد تحدث يف مناهج الشهادات الدولية.

ملؤسسات التعليم العايل الحق يف وضع الرشوط ومتطلبات القبول يف الربامج التي ترتئيها مناسبة بالنسبة لحملة املؤهالت الدولية. -

عىل الطالب الحصول عىل شهادة معادلة من قبل وزارة الرتبية والتعليم ليتمكن من التنافس عىل مقاعد مؤسسات التعليم العايل. -

يتم احتساب درجات اضافية يف حساب املعدل التنافيس لكاًل من:  -

- .A-Level بالنسبة لطلبة A* تقدير

- .IB بالنسبة لطلبة )TOK( ملادة

عىل الطالب تحميل وثيقة العالمات وشهادة املعادلة باإلضافة إىل نسخة من البطاقة الشخصية يف نظام القبول اإللكرتوين فور ظهور  -

النتائج لدخول املنافسة يف الفرز األول.
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إقــرأ التعليــامت الــواردة بهــذا الدليــل بــكل عنايــة فهــو يجيــب عــىل معظــم اإلستفســارات التــي تتبــادر إىل ذهنــك كــام أن املوقــع اإللكــرتوين للمركــز يضــم قامئــة باألســئلة 

األكــرث تكــراراً واألجوبــة املقرتنــة بهــا، وعليــه ننصحــك باإلطــالع عليهــا.

• قــد تواجــه صعوبــة يف اإلتصــال هاتفيــاً مبركــز القبــول املوحــد، نظــرا ألن كثــرياً مــن النــاس يحاولــون االتصــال بنــا ، لــذا فــأن أفضــل طريقــة لإلتصــال بنــا هــي أن تقــوم 

بإرســال رســالة بالربيــد اإللكــرتوين أو بربامــج التواصــل اإلجتامعــي )فيســبوك-تويرت(، ألننــا نســتطيع مــن خاللهــا اســتالم الكثــري مــن الرســائل يف ذات الوقــت والتعامــل 

معهــا بــأرسع مــا ميكــن.

• الطلبــة مــن أبنــاء العامنيــني بالتجنــس أو أبنــاء العامنيــات مــن آبــاء غــري عامنيــني  عليهــم التوجــه إىل الجهــة املختصــة بــوزارة الداخليــة إلثبــات أحقيتهــم يف التنافــس 

عــىل مقاعــد مؤسســات التعليــم العــايل داخــل الســلطنة، وتقديــم اإلثبــات للمركــز. بعــد ذلــك ميكنهــم التســجيل يف نظــام القبــول اإللكــرتوين، والتقــدم إىل مؤسســات 

التعليــم العــايل داخــل الســلطنة فقــط.

• يتــم التعامــل مــع طلبــات القبــول للعــام األكادميــي  2020/ 2021 م. وفقــاً لإلجــراءات واملواعيــد املوضحــة بهــذا الدليــل، علــامً بــأن أيــة تعديــالت الحقــة يف مواعيــد 

هــذه املراحــل ســيتم نرشهــا عــىل املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القبــول املوحــد باإلضافــة إىل الصحــف املحليــة، وعليــه فتقــع عــىل عاتقــك مســؤولية اإلملــام التــام بهــذه 

املواعيــد ومتابعــة تنفيذهــا أوالً بــأول والتأكــد مــن تحقيــق رشوط أي برنامــج درايس تقــوم باختيــاره.

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

- اإلنصــاف يعنــي معاملــة جميــع املتقدمــني عــىل قــدم املســاواة. وال يعنــي بأيــة حــال القيــام برتتيبــات خاصــة لصالــح بعــض مــن تجاهلــوا القواعــد الواضحــة التــي يرتكــز 

عليهــا هــذا النظــام، ألن مــا تقــوم بــه مــن أفعــال قــد يؤثــر أيضــاً بشــكل مبــارش عــىل املتقدمــني اآلخريــن الذيــن يتمتعــون بنفــس مــا تتمتــع أنــت بــه مــن حقــوق.

- 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 تُحرم من أي مقعد درايس تكون مستحقاً له.

• كــام يتــم إعالمــك يف حالــة حصولــك عــىل مقعــد عــن طريــق نظــام القبــول اإللكــرتوين، باإلضافــة إىل الرســائل النصيــة القصــرية عــىل رقــم الهاتــف النقــال الــذي قمــت 

بإدخالــه يف النظــام. لــذا يجــب عليــك اإلطــالع دامئــاً عــىل املوقــع اإللكــرتوين وإبقــاء الهاتــف النقــال قيــد التشــغيل، واملركــز غــري مســؤول يف حالــة مل يكــن هاتفــك قيــد 

التشــغيل أو كنــت خــارج الســلطنة.

نصائح وإجراءات عامة
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• 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 يســمح النظــام ألي طالــب التقــدم بطلــب اإلنتقــال مــن املؤسســة املقبــول بهــا إىل مؤسســة أخــرى، أو طلــب تغيــري تخصــص إىل آخــر يف نفــس املؤسســة مــا مل يحصــل 

الطالــب عــىل عــرض آخــر عــن طريــق املركــز. وميكــن الحقــاً بعــد إنتهــاء املركــز مــن جميــع عمليــات الفــرز أن  تقــدم طلبــات اإلنتقــال إىل املؤسســة التــي يرغــب 

الطالــب باإلنتقــال إليهــا وليــس املركــز، وذلــك مبــا يتناســب مــع اللوائــح  واألنظمــة املتبعــة لــدى تلــك املؤسســة. 

شكل ) 3(

خطوات عليك اتباعها قبل بدء التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين

إقرأ دليل 
الطالب بعناية 

فائقة.

إبحث عن 
معلومات 

إضافية عن 
التخصصات 
التي إخترتها.

يمكنك مشاهدة 
عرض مرئي عن 

كيفية التسجيل 
خالل وصلة 
مكتبة في 

موقع المركز 
ا�لكتروني.

رتب رغباتك 
حسب ا�فضلية 
لديك في ورقة 

خارجية مع 
إستشارة ولي 

ا�مر، وأخصائي 
التوجيه المهني.

1234
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الفرتة املحددةاإلجراءاملرحلة

خالل الفرتة من 1/ إبريل /2020 وحتى 1 / يونيو /2020مالتسجيل بنظام القبول اإللكرتوين وتقديم طلبات االلتحاقالتسجيل

عرض نتائج الفرز التجريبيالفرز التجريبي
1 يوليو 2020 

تعديل الرغبات من الربامج الدراسيةتعديل الرغبات
بعد النتائج النهائية لدبلوم التعليم العام أو ما يعادله يف السلطنة سيعطى الطالب فرتة 

اإللكرتوين  املواقع  عىل  الدقة  وجه  عىل  املواعيد  عن  اإلعالن  وسيتم  اختياراته،  لتعديل 

للمركز

املقابالت الشخصية 

واختبارات القبول

الشخصية والفحوصات  القبول واملقابالت  اختبارات  الطلبة إلجراء  ترشيح 

الطبية

بعد 4 أيام عمل من إنهاء الفرتة املحددة لتعديل الرغبات

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

اإللكرتوين للمركز

الفرز األول
بعد اإلنتهاء من إجراء املقابالت والفحوصات الطبية-إعالن نتائج الفرز األول

اعتامد الطلبة للمقاعد املعروضة عليهم، واستكامل إلجراءات تسجيلهم يف 

املؤسسات املقبولني بها
خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز األول

خدمة إساءة 
اإلختيار

خالل 3 أيام عمل بعد إنتهاء فرتة التسجيل بالفرز األولفتح املجال للطلبة لتقديم الطلب

إعالن نتائج الطلبات 
خالل 3 أيام عمل من غلق الخدمة

اعتامد الطلبة للمقاعد املعروضة عليهم، واستكامل إلجراءات 

تسجيلهم يف املؤسسات املقبولني بها
خالل 5 أيام عمل من ظهور النتائج

اإلعالن عن الربامج الشاغرة للفرز الثاين ) إن وجدت(
بعد أسبوع عمل من إنتهاء مرحلة إساءة اإلختيار

خالل أسبوع عمل من تاريخ إعالن الربامج الشاغرة للفرز الثايناختيار الطلبة للربامج الشاغرةالفرز الثاين

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

التسجيل  إجراءات  واستكامل  الدراسية  الربامج  عروض  اعتامد 

باملؤسسة

خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز الثاين

خالل أسبوع عمل بعد إنتهاء فرتة التسجيل للفرز الثاينتقديم طلبات إستعادة مقعدخدمة إستعادة مقعد

مراحل التسجيل والقبول بنظام القبول املوحد
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مرحلــة التســجيل ســتكون يف األول مــن شــهر إبريــل وحتــى األول مــن شــهر يونيــو مــن عــام 2020 ، وميكنــك تعديــل اختياراتــك بعــد ظهــور نتائجــك النهائيــة. لذلــك 

ننصحــك بإتبــاع اإلجــراءات التــي تســاعدك عــىل اختيــار التخصصــات وكذلــك تعبئــة اختياراتــك مــن الربامــج الدراســية باإلســتامرة املرفقــة بالدليــل )ص 164(، واإلحتفــاظ 

بهــا لــيك تتذكــر أولوياتــك مــن الربامــج املختــارة، وتتمثــل اإلجــراءات يف التــايل:

• للتسجيل يف نظام القبول املوحد عليك الولوج للموقع اإللكرتوين للمركز )www.heac.gov.om(  للحصول عىل رقم مستخدم ورقم رسي.
1. اإلطــالع عــىل دليــل الطالــب وقــراءة التعليــامت بــكل عنايــة والتعــرف عــىل الربامــج الدراســية يف مؤسســات التعليــم العــايل الحكوميــة والبعثــات واملنــح الداخليــة 

والخارجيــة ورشوط التقــدم لهــا.

2. ميكنــك مــن خــالل نظــام القبــول باملوقــع اإللكــرتوين أو عــن طريــق الرســائل القصــرية أو تطبيــق الهواتــف الذكيــة  )التحــق( التقــدم بطلــب واحــد مــن خــالل اإلســتامرة 
ــة يف الجامعــات  ــح الداخلي ــات واملن ــة يف: املؤسســات الحكومية،والبعث ــك للدراســة الجامعي ــل رغبات ــوي عــىل )12( برنامجــاً دراســياً كحــد أدىن متث ــة يحت اإللكرتوني

والكليــات الخاصــة داخــل الســلطنة، والبعثــات واملنــح الخارجيــة يف مؤسســات التعليــم العــايل خــارج الســلطنة.

3. عــىل جميــع الطلبــة رضورة التســجيل واختيــار الربامــج يف هــذه الفــرتة، كــام أن عليهــم اإللتــزام مبواعيــد الفــرتات املحــددة - مهــام كانــت نتيجــة الطالــب يف الفصــل 
األول- ولــن تكــون هنــاك فرصــة لطلبــة الــدور الثــاين للتســجيل أو تعديــل برامجهــم بعــد ظهــور نتائــج الــدور الثــاين.

4. الطلبــة الــواردة بياناتهــم مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم عليهــم التأكــد مــن صحــة بياناتهــم الشــخصية ) اإلســم، تاريــخ امليــالد، نــوع الجنــس، الرقــم املدين،الــخ......(، 
ــة وجــود أي خطــأ عليهــم مراجعــة املديريــة العامــة للتقويــم الرتبــوي بــوزارة الرتبيــة والتعليــم عــىل األرقــام التاليــة  )24127001 - 24127090  ويف حال

 -  24127020  -  24127089  -  24127123  -24127144  -  24127100  -  24127105   -24127087  -  24127043  -
.)24127011  -  24127101

5. طلبــة الضــامن اإلجتامعــي عليهــم التأكــد مــن صحــة بياناتهــم الــواردة مــن وزارة التنميــة االجتامعيــة مــع ذكــر الدائــرة أو املركــز الــذي حصلــوا منــه عــىل بطاقــة 
الضــامن اإلجتامعــي ، ويف حالــة وجــود أي خطــأ عليهــم اإلتصــال عــىل الرقــم التــايل )24962433(، وإبــالغ املركــز بذلــك قبــل 30/ 7/ 2020 م. وللتواصــل 

مــع مكاتــب التنميــة اإلجتامعيــة يف املحافظــات، ميكنهــم الولــوج للموقــع اإللكــرتوين للمركــز للحصــول عــىل أرقــام الهواتــف. 

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

7. اســتكمل كافــة البيانــات املطلوبــة عنــد التســجيل يف نظــام القبــول اإللكــرتوين ، مــع الحــرص عــىل وجــود أرقــام هواتفــك وبريــدك اإللكــرتوين، والتــي مــن شــأنها أن متكن 
املركــز مــن اإلتصــال بــك يف حالــة حصولــك عــىل عــرض ملقعــد درايس. لذلــك مــن الــرضوري جــدا تزويدنــا برقــم هاتفــك النقــال ألهميتــه يف اســتقبال رســائل مهمــة مــن 

املركــز مثــل عــرض ملقعــد درايس أو تغيــري يف بعــض متطلبــات الربامــج وغريهــا. ويفضــل دامئــاً أن يكــون الهاتــف النقــال خاصــاً بــك ويكــون دامئــاً يف وضعيــة التشــغيل 

وال يســتخدمه شــخص آخــر حتــى ال تــرتك فرصــة لضيــاع معلومــة مهمــة مــن املركــز تحــدد مســتقبلك ، وإن اســتحال ذلــك واســتخدمت هاتــف نقــال شــخص آخــر 

فيجــب أن تثــق بــه متــام الثقــة حتــى ينقــل لــك املعلومــة الصحيحــة فــور وصولهــا وكــام وردت إىل الهاتــف النقــال. 

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

ــل التقــدم  ــا قب ــد مــن تحقيقه ــك  التأك ــذا يجــب علي ــكل برنامــج ، ل ــا ل ــات )الــرشوط( الدني ــات املتطلب ــة للبعث ــة العام ــم العــايل واملديري 9. تحــدد مؤسســات التعلي
لاللتحــاق بــأي برنامــج درايس، وعليــه عنــد التقــدم ألي برنامــج يرجــى التأكــد مــن أنــك مســتوٍف ألدىن متطلبــات االلتحــاق بذلــك الربنامــج مــن حيــث املــواد الدراســية 

املطلوبــة، والدرجــات يف كل مــادة. فعــىل ســبيل املثــال إذا كانــت مــادة األحيــاء مــن ضمــن متطلبــات برنامــج مــا، يتوجــب عليــك بديهيــاً أال تتقــدم لهــذا الربنامــج مــا مل 

تكــن مــادة األحيــاء ضمــن مــوادك الدراســية  وإال ســوف تفقــد أحــد اختياراتــك مــن الربامــج لعــدم اســتيفائك ألحــد رشوط املنافســة عــىل الربنامــج وهــو مــادة األحيــاء.

10. يجــب أن ترتــب الربامــج الدراســية التــي ترغــب يف دراســتها حســب األفضليــة، ألن نظــام القبــول اإللكــرتوين يعمــل عــىل تلبيــة أفضــل رغباتــك )انظــر املثــال يف صفحــة 
) 22 (. تجنــب االختيــار بنــاًء عــىل توقعاتــك يف نتائــج اإلمتحــان فقــط وتجنــب التخمــني واإلفــرتاض وال تســتمع إىل الشــائعات وننصحــك بالتواصــل مــع أخصــايئ 

التوجيــه املهنــي مبدرســتك أو باملنطقــة أو اإلتصــال مبركــز القبــول املوحــد يف حالــة الشــك أو إذا إلتبــس عليــك أمــر مــا. 

11. ننصحــك بإختيــار أكــرب عــدد مــن الربامــج املســتويف ملتطلباتهــا مــن املؤسســات كافــة ، وعــدم االكتفــاء بخياراتــك مــن الربامــج ذات املتطلبــات العاليــة وذلــك ضامنــاً 

أوالً : مرحلة التسجيل )  1 / إبريل- 1/ يونيو (
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لــك للحصــول عــىل فرصــة يف إحــدى الربامــج املختــارة .

مالحظــة: يتــاح للطالــب املجــال الختيــار عــدد غــري محــدد مــن الربامــج الدراســية التــي يســتويف لــرشوط القبــول بهــا،  عــىل أن ال يقــل عــدد اختياراتــه عــن )12( برنامجــاً 

دراســياً. أمــا بالنســبة للذيــن ال يســتوفون الحــد األدىن )12( برنامجــاً دراســياً، فيمكنهــم التقــدم ألقــل مــن ذلــك.

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

13. ميكنــك أن تتقــدم لربنامــج ترغــب فيــه ولكنــك تظــن أن متقدمــني آخريــن احــرزوا مــن النتائــج يف االمتحانــات مــا هــو أفضــل منــك. ال داعــي ألن تقلــق يف مثــل هــذه 
املواقــف ألن النظــام يعمــل بطريقــة مرنــة، فــإذا مل توفــق يف الحصــول عــىل التخصــص الــذي تطمــح إليــه ووضعتــه يف أوائــل اختياراتــك فــإن ذلــك لــن يؤثــر عــىل 

فرصتــك يف التنافــس عــىل االختيــار الــذي يليــه مــن حيــث ترتيــب اختياراتــك.

14. يجــوز ملؤسســات التعليــم العــايل تحديــد رشوط إضافيــة عــىل املتقدمــني إلعطــاء أولويــة أو أحقيــة للتنافــس لشــغل مقاعــد دراســية يف برنامــج مــا.  فعــىل ســبيل 
املثــال يف حالــة بعــض الربامــج املتعلقــة بالعلــوم الصحيــة ميكــن أن تؤخــذ املحافظــة التــي يســكن فيهــا الطالــب يف الحســبان عنــد عــرض املقاعــد الدراســية، أي أن 

اإلســتحقاق لشــغل هــذه  املقاعــد الدراســية مــن طلبــة تلــك املحافظــة فقــط دون غريهــم مــن املحافظــات األخــرى طاملــا أنهــم يحققــون املتطلبــات الدنيــا للربنامــج. 

وكذلــك األمــر بالنســبة للربامــج التــي تشــرتط مــادة الفنــون التشــكيلية أو الرياضــة املدرســية قــد يتطلــب اســتحقاق املقاعــد الدراســية اختبــارات إضافيــة تضعهــا 

تلــك املؤسســة وعــىل ضــوء نتيجــة تلــك االختبــارات يتــم تقريــر اإلســتحقاق لهــذه املقاعــد.

15. ننصحــك أن تتجنــب يف ظــل هــذا النظــام اإلعتــامد عــىل مجــرد التخمــني يف اختيــار برامجــك أو بنــاًء عــىل توقعاتــك يف نتائــج اإلمتحانــات، إذ إن أهــم مــا ينبغــي 
عليــك القيــام بــه قبــل كل يشء هــو اختيــار برامجــك الدراســية بنــاًء عــىل رغباتــك الحقيقيــة. ألن هنــاك خطــأً شــائعاً لــدى كثــري مــن الطلبــة حيــث يقــوم بعضهــم 

بتحديــد أفضلياتــه بنــاًء عــىل توقعاتــه يف نتائــج اإلمتحانــات ، عــىل ســبيل املثــال: »قــد يكــون هنــاك طلبــة يتمنــون دراســة الطــب ولكــن عــدم ثقتهــم يف أن يكونــوا 

أعــىل املتقدمــني لربنامــج الطــب قــد يدفعهــم مثــالً إىل وضــع الطــب كرغبــة خامســة والعلــوم كرغبــة أوىل، فــإذا تبــني يف هــذه الحالــة أن نتائجهــم كانــت أفضــل 

مــن اآلخريــن لاللتحــاق بالطــب فإنــه عندئــذ يكــون قــد فــات األوان لتــدارك األمــر ألنــه يكــون قــد عــرض عليهــم مــن قبــل العلــوم وبالتــايل ال ميكــن منحهــم رغبــة 

أدىن بعــد ذلــك«.
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شكل ) 4(

10 خطوات عليك إتباعها يف نظام القبول اإللكرتوين يف مرحلة التسجيل
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- الخدمات املقدمة بواسطة التطبيق:

يقــدم تطبيــق الهواتــف الذكيــة الخــاص مبركــز القبــول املوحــد خدمــات التســجيل والقبــول للطلبــة العامنيــني الحاصلــني عــىل دبلــوم التعليــم العــام ومــا يعادلــه مــن 

داخــل وخــارج الســلطنة الراغبــني يف التقــدم لاللتحــاق مبؤسســات التعليــم العــايل الحكوميــة والبعثــات واملنــح الداخليــة 

والخارجيــة وإمتــام جميــع اإلجــراءات الالزمــة مثــل:

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

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

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

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

ــة  ــح الداخلي ــات واملن ــة والبعث ــم العــايل الحكومي ــار مــن برامــج مؤسســات التعلي ــب االلتحــاق  واالختي ــم طل 5. تقدي
ــح خــارج الســلطنة. ــات واملن ــم العــايل الخاصــة داخــل الســلطنة والبعث ملؤسســات التعلي

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

7. مشاهدة عروض الربامج الدراسية بعد ظهور نتائج الفرز.

8. قبول ورفض عروض الربامج الدراسية.

9. معرفة التواريخ املهمة لفرتات القبول والتسجيل.

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

- الفئات املستفيدة من التطبيق:

الطلبــة العامنيــني الحاصلــني عــىل دبلــوم التعليــم العــام ومــا يعادلــه مــن داخــل وخــارج الســلطنة الراغبــني يف التقــدم لاللتحــاق مبؤسســات التعليــم العــايل الحكوميــة، 

والبعثــات واملنــح الداخليــة والخارجيــة.

تطبيق )التحق( للهواتف الذكية
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القامئة الرئيسية:

1. شبكات التواصل اإلجتامعي للمركز.
2. إتصل بنا.

3. خدمات املركز
4. األخبار )أخبار، إعالنات، إشعارات(

5. عن املركز، تطبيق الهواتف الذكية، هدف التطبيق.

 خدمات املركز:

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

صفحة التسجيل/ الدخول

1. اضغط عىل زر )سجل هنا(، للتسجيل يف نظام القبول املوحد، والحصول عىل الرقم الرسي.
2. إذا كنت مسجل مسبقاً، ميكنك الولوج إىل النظام بإستخدام رقم املستخدم والرقم الرسي.

3. زر الرجوع.

صفحة التسجيل

1. اخرت مكان الدراسة.
2. اخرت نوع الشهادة، ومن ثم عليك استكامل باقي البيانات الشخصية

3. الرجوع للصفحة السابقة.
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اختيار الربامج الدراسية

• ميكنك التعرف عىل الربامج الدراسية بإحدى الطرق التالية:
1. نوع البعثة )برامج حكومية/ بعثات داخلية/ بعثات خارجية/ منح داخلية/ منح خارجية(

2. نوع التخصص.

لوحة التحكم

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

3. إدخال الربامج الدراسية.
4. مشاهدة العرض.

5.  الرجوع للقامئة الرئيسية.
* بالنسبة للطلبة الدارسني خارج 

السلطنة فعليهم الدخول يف الصفحة 

املخصصة لهم

الربامج املستوفاة

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

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

إعادة ترتيب الربامج

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

2. جدول أرقام الربامج الدراسية.
3. إعادة ترتيب الربامج بالضغط عىل الربامج وتحريكها لألعىل واألسفل.
4. بعد اإلنتهاء من ترتيب الربامج الدراسية عليك الضغط عىل )إرسال(.

5. تقرير الربامج التي تم اختيارها.
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كيف ترتب اختياراتك من الربامج املطروحة من ِقبل مؤسسات التعليم العايل الحكومية والبعثات واملنح الداخلية والخارجية؟

يجــب أن ترتــب الربامــج الدراســية التــي ترغــب يف دراســتها حســب األفضليــة، حيــث صمــم نظــام القبــول اإللكــرتوين إلعطائــك أفضــل االختيــارات املســتحق لهــا مــن 

قامئــة اختياراتــك.  

مثــال: خالــد يتمنــى أن يصبــح مهندســاً معامريــاً يف املســتقبل، ولذلــك يركــز خالــد عنــد ترتيبــه للربامــج الدراســية يف النظــام عــىل التقــدم للربامــج الهندســية مبختلــف 

مؤسســات التعليــم العــايل داخــل الســلطنة والتــي تقــدم هــذا التخصــص، باإلضافــة إىل التقــدم إىل البعثــات واملنــح الخارجيــة لتخصصــات الهندســة.

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(

املعدل التنافيس لعالمات 

خالد يف مواده الدراسية 

حسب رشوط الربنامج

وضع خالد يف كل 

برنامج

أدىن معدل تنافيس تم 

قبوله يف الربنامج

عدد املقاعد 

املحددة يف كل 

برنامج

نوع الربنامج التخصص
رمز 

الربنامج

اإلختيار

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

96.4 مقبول 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 (. 

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

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

الجــواب: مبــا أن الربنامــج )YG004( يســبق بقيــة الربامــج املؤهــل لهــا يف قامئــة األفضليــات الخاصــة بــه،  فســتعرض عليــه رغبتــه الثانيــة املتمثلــة يف هــذا الربنامــج 

)YG004( وليــس أيــة رغبــة مــن رغباتــه األدىن

ترتيب االختيارات حسب األفضلية للربامج الدراسية

الرغبة التي قبل بها خالد
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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(

أمــا الجــدول )4( يوضــح مبثــال طريقــة عمــل نظــام القبــول اإللكــرتوين يف ترتيــب املتقدمــني “ قامئــة اإلســتحقاق”، حســب أعــىل معــدل تنافــيس يف كل برنامــج، كــام 

يوضــح اعــداد املقاعــد املتوفــرة يف كل برنامــج.

 )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 التنافيس اسم الطالب

للطالب

اسمرقم اختيار الطالب

 الطالب

املعدل التنافيس 

للطالب

املعدل التنافيس اسم الطالبرقم اختيار الطالب

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

992فاطمة*884نارص*901أحمد*

985أحمد*871فاطمة851نارص*

972نارص*854أحمد803فاطمة

903علياء*832علياء784علياء

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

ناصر

البرنامج

LA001
YG004
RC105
ML067
TF125

المعدل التنافسي 
للطالب

85
97
90
88
80

الطالب
رقم 

االختبار
1
2
3
4
5
**
40

أحمد

البرنامج

LA001
RC105
TF125
ML067
YG004

المعدل التنافسي 
للطالب

90
92
81
85
98

فاطمة

البرنامج

ML067
YG004
LA001
TF125
RC105

المعدل التنافسي 
للطالب

87
99
80
82
95

علياء

البرنامج

RC105
ML067
YG004
LA001
TF125

المعدل التنافسي 
للطالب

87
83
90
78
90
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TF125  ترتيب الطلبة يف برنامجRC105 ترتيب الطلبة يف برنامج

عدد املقاعد املتوفرة )1(عدد املقاعد املتوفرة )5(

اسم الطالب
املعدل التنافيس 

للطالب

رقم 

اختيار الطالب
املعدل التنافيس للطالباسم الطالب

رقم 

اختيار الطالب

955فاطمة*925علياء*
922أحمد824فاطمة*
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. 

املقعد )الثاين(:

- نارص سيحصل عىل املقعد الثاين يف هذا الربنامج ألنه الطالب الذي ييل أحمد يف املعدل التنافيس لهذا الربنامج.

فرز برنامج: ML067 – املقاعد املتوفرة )1(

املقعد )األول(:

 )LA001( وقــد تــم الغــاء الطالــب نــارص مــن قامئــة اإلســتحقاق لهــذا الربنامــج بعــد أن حصــل عــىل اختيــاره األول )ML067( نظــرا لتوفــر مقعــد واحــد يف برنامــج -

فــإن هــذا املقعــد ســوف يعطــى للطالــب الــذي يليــه يف قامئــة اإلســتحقاق.

- إذا ستحصل فاطمة عىل املقعد األول يف هذا الربنامج. 

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

ــن  ــارص، فاطمــة، أحمــد( مــن قامئــة هذي ــة )ن ــم الغــاء الطلب ــر خمســة مقاعــد يف برنامــج )TF125( ، ت ــع مقاعــد يف برنامــج )YG004( ، وتوف ــر أرب - نظــرا لتوف

ــة  ــب قامئ ــب يف ترتي ــدم وجــود أي طال ــث )YG004( ،ولع ــا الثال ــاء اختياره ــج أعــىل وأفضــل حســب اختيارهــم، وســتعطى علي ــىل برام ــم ع الربنامجــني لحصوله

اإلســتحقاق للربنامــج)TF125(  فــإن هــذه املقاعــد ســتبقى شــاغرة وســوف يتــم اإلعــالن عنهــا للطلبــة يف الفــرز الــذي يليــه كشــواغر ليقــوم -مــن يرغــب مــن الطلبــة 

الذيــن مل يحصلــوا عــىل عــروض املقاعــد الدراســية يف الفــرز األول- بالتســجيل يف هــذا الربنامــج.
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ــاًء عــىل الربامــج الدراســية التــي اختارهــا الطلبــة  بعــد إنتهــاء مرحلــة التســجيل، ســيقوم املركــز يف بدايــة شــهر يوليــو باإلعــالن عــن نتائــج الفــرز التجريبــي وذلــك بن

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. 

لــذا يتوقــع أن معرفــة الطالــب وويل أمــره لنتيجــة القبــول يف الفــرز التجريبــي بوقــت مبكــر عــن النتيجــة النهائيــة، 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.

علامً بأن نتيجة القبول يف الفرز التجريبي ال تعني بالرضورة أنها النتيجة النهائية للطالب، ولكن يعتمد ذلك عىل عدة عوامل عىل سبيل املثال:

- 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: 

- عــدم حصولــك عــىل الرغبــة األوىل يف الفــرز التجريبــي، ال يعنــي أنــه لــن تتــاح لــك الفرصــة يف الفــرز النهــايئ 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.

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

مثــال: آخــر خمســة طلبــة يف برنامــج الهندســة يتنافســون عــىل آخــر مقعــد درايس متوفــر  وهــم متســاوون يف املعــدل التنافــيس، وحســم التعــادل يف هــذا الربنامــج هــو 

الدرجــة األعــىل يف مــادة الرياضيــات البحتــة، تليهــا أعــىل درجــة يف مــادة اللغــة اإلنجليزيــة، وعليــه يتــم قبــول الطالــب الحاصــل عــىل أعــىل درجــة يف مــادة الرياضيــات 

البحتــة ، ويف حالــة تســاوي أعــىل إثنــني مــن الخمســة يف نتائــج مــادة الرياضيــات البحتــة، يتــم النظــر لنتيجــة مــادة اللغــة اإلنجليزيــة.

ثانياً: عرض نتائج الفرز التجريبي
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النتائــج النهائيــة ســتتوفر للطالــب فرصــة أخــرى لتغيــري الربامــج التــي اختارهــا يف مرحلــة التســجيل والتــي كانــت مــن                                                   • يف شــهر يوليــو وبعــد اســتالم 
النهــايئ(. االلتحــاق  )طلــب  الختياراتــه  النهــايئ  الرتتيــب  هــو  هــذا  وســيكون  1/يونيــو/2020م(،  إبريــل-   /1(

• 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.

• عىل الطلبة اإلطالع بدقة عىل جميع تفاصيل التعديالت واملستجدات يف الربامج الدراسية يف املوقع اإللكرتوين للمركز إن وجدت.

• 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.

• يجــب عــىل الطالــب التحقــق مــن صحــة البيانــات األساســية وكذلــك املــواد الدراســية ونتائجهــا يف نظــام القبــول اإللكــرتوين مبجــرد دخولــه إىل النظــام مســتخدماً رقــم 
املســتخدم، والرقــم الــرسي. 

• يستطيع الطالب التعرف  عىل الربامج الدراسية التي ميكنه التقدم إليها من خالل وصلة مشاهدة الربامج املستويف لرشوطها يف نظام القبول اإللكرتوين.

• يف حالة ظهور برنامج باللون األحمر ومل تقم بحذفه من قامئة إختياراتك، فلن يتمكن النظام يف هذه الحالة من حفظ التعديل الذي قمت به.

• 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.

• الطلبــة الحاصلــون عــىل الشــهادات املعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة إذا مل يقومــوا بتحميــل نســخة مــن كشــف العالمــات والبطاقــة املدنيــة وشــهادة 
املعادلــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم - إن تطلــب ذلــك -يف الوقــت املحــدد لذلــك، فلــن يحــق لهــم التنافــس عــىل املقاعــد املعروضــة ويعتــرب تســجيلهم الغيــاً.

• بعــد اســتالم الرتتيــب النهــايئ لالختيــارات، ســيتم ترشــيح الطلبــة املتقدمــني إىل الربامــج الدراســية التــي تتطلــب إجــراء إختبــارات القبــول أو املقابــالت الشــخصية أو 
الفحوصــات الطبيــة، وســيتم تحديــد مواعيــد إجــراء االختبــارات بعــد ذلــك عــىل املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القبــول املوحــد.

ثالثاً: مرحلة تعديل الرغبات
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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:

1. نتيجة املقابلة أو االختبار.
2. عدد املقاعد املتوفرة. 

3.  معدلك التنافيس مقارنة بالناجحني اآلخرين

10 خطوات عليك إتباعها يف مرحلة تعديل الرغبات

رابعاً: الربامج التي تتطلب مقابالت شخصية واختبارات قبول
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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 املتقدمــني املســتحقني ســوف يحصــل عــىل عــرض واحــد مبقعــد درايس 
ــات ورشوط املؤسســة املتقــدم إليهــا كل طالــب(،  ــج اإلمتحان ــة يكــون الطالــب مســتحقاً لهــا إعتــامداً عــىل نتائ ــاء عــىل أعــىل رغب واحــد، وهــذا املقعــد ســيكون بن

واملقاعــد املتوفــرة بــكل برنامــج.

• يتلقــى كل طالــب مقبــول يف برنامــج مــا- يحتفــظ مركــز القبــول املوحــد برقــم هاتفــه 
ــم  ــا اس ــه فيه ــح ل ــج يوض ــه النتائ ــن في ــذي تعل ــوم ال ــة يف الي ــالة نصي ــال- رس النق

ــأن خدمــة الرســائل  ــامً ب ــه. عل ــول في املســتخدم )الرقــم املــدين( ورمــز الربنامــج املقب

النصيــة القصــرية خدمــة مســاعدة، وال يتحمــل املركــز مســؤولية عــدم اســتالم الطالــب 

ــد أو  ــول املوح ــز القب ــرتوين ملرك ــع اإللك ــوج إىل املوق ــه الول ــذا علي ــالة. ل ــذه الرس له

ــرتوين. ــول اإللك ــام القب ــرض يف نظ ــز و مشــاهدة الع ــق الخــاص باملرك التطبي

• ســيتم إعطــاؤك فــرتة محــددة لقبولــك العــرض للربنامــج )التخصــص( املقــدم لــك وعليك 
الــرد بالقبــول أو الرفــض واســتكامل إجــراءات التســجيل يف املؤسســة املقبــول بهــا قبــل 

انتهــاء الفــرتة املحــددة لذلــك، ويف حالــة حلــول الســاعة 2:00 بعــد الظهــر بتوقيــت 

الســلطنة مــن آخــر يــوم محــدد 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 عليــك يف الفــرتة املحددة، 
ــاً وســيتم عرضــه عــىل متقــدم آخــر متصــدراً لقامئــة اإلنتظــار  ــك تلقائي سيســحب من

لنفــس الربنامــج.

• تأكــد مــن املواعيــد املحــددة إلســتكامل إجــراءات التســجيل وتقديــم األوراق الثبوتيــة 
باملؤسســة التعليميــة التــي قُبلــت بهــا. حيــث أن تأخــرك عــن املوعــد املحدد 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.

• إذا قــام الطالــب بتســليم أوراقــه للمؤسســة يف الفــرتة املحــددة لذلــك ومل تقــم املؤسســة بإســتكامل إجــراءات تســجيله إلكرتونيــاً متســببة يف إســقاط حقــه يف املقعــد 
املعــروض عليــه، تتحمــل املؤسســة يف هــذه الحالــة تكاليــف دراســة الطالــب حســب مميــزات املنحــة أو البعثــة الدراســية.

خامساً: مرحلة ظهور النتائج )الفرز األول(

HEAC :املرسل

رقم املستدم XXX املقعد املعروض عليك 

XXXX بتاريخ  **/**/**** الرجاء 
اعتامد املقعد من خالل املوقع اإللكرتوين 

 A للمركز أو إرسال رسالة نصية تبدأ بالحرف

متبوعاً بالرقم الرسي إىل الرقم  90190 

آخر موعد العتامد املقعد واستكامل إجراءات 

التسجيل يوم ]  [ **/**/**** قبل الساعة 

2 ظهراً بتوقيت السلطنة
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شكل )6( تقرير فرز برامج الطالب

1. نوع اإلختيار الذي تقدمت إليه .
2. رقم ترتيب الربنامج يف قامئة إختياراتك.

3. رقم الفرز )1 أو 2(.
4. رمز الربنامج الذي قمت بإختياره.

5. إسم الربنامج الدرايس .

6. إسم مؤسسة التعليم العايل التي يَُدرس بها الربنامج الدرايس.
7. نوع الربنامج.

8. مؤهل )مستويف لرشوط التقدم للربنامج أم ال(.
9. معدلك التنافيس يف ذلك الربنامج.

10. املعدل التنافيس آلخر طالب تم قبوله لكل برنامج.

شكل )7(

قامئــة اإلنتظــار للربنامــج: قامئــة بالطلبــة املتقدمــني لربنامــج مؤهلــون 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

التنافيس من الطلبة الذين مل يعرض عليهم أي مقعد درايس سابقا أو عرض عليهم مقاعد دراسية يف الفرز األول ولكن مل يستكملوا إجراءات تسجيلهم بها.

• وميكن للطالب أن يتعرف عىل وضعه يف نظام القبول اإللكرتوين من خالل الولوج إىل وصلة “تقرير فرز برامج الطالب” ، كام هو موضح يف )شكل “6”( 

)4( خطوات عليك إتباعها عند ظهور نتائج القبول

معرفة نتيجة الفرز 
بواسطة الموقع 

ا�لكتروني أو استالم 
رسالة نصية قصيرة 
على الهاتف النقال  

أو تطبيق التحق 

اعتماد المقعد عن 
طريق الهاتف النقال

 أو الموقع  
ا�لكتروني أو تطبيق 

إلتحق في الفترة 
المحددة

إستكمال إجراءات 
التسجيل في

 المؤسسة التي ُقِبلَت 
بهـا حسـب ألية 

االستكمال التي تحددها 
وتعلن عنها المؤسسة

عند استكمال كافة 
إجراءات التسجيل

في المؤسسة عليك 
استالم 

ما يثبت ذلك من 
المؤسسة
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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 للعــرض، 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 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: 

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

2.  إذا كنــت مــن طلبــة الضــامن اإلجتامعــي وحصلــت عــىل بعثــة داخليــة، يجــب عليــك وضــع رقــم الحســاب البنــيك الخــاص بــك يف وصلــة )مشــاهدة وقبــول العــرض( 
يف نظــام القبــول اإللكــرتوين.

ومن ضمن الوثائق  واملستندات التي يفضل اصطحابها عند مراجعة املؤسسة التعليمية إلستكامل إجراءات التسجيل هي: 

1. شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله .

2. نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

3. صور شخصية حديثة.

4. الطلبــة الذيــن ســيقبلون يف بعثــات الدخــل املحــدود عليهــم تقديــم شــهادة للمؤسســات املقبولــني بهــا تثبــت أنهــم مــن ذوي الدخــل املحــدود باإلضافــة إىل أيــة أوراق 
ثبوتيــة أخــرى قــد تطلبهــا املؤسســة.

تسلم الوثائق التي تؤكد حالة الطالب اإلجتامعية “ ذوي الدخل املحدود “ للمؤسسة املقبول بها الطالب وليس ملركز القبول املوحد.

 

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

البعثات واملنح الخارجية1.
وصلة )خدمات الطالب( يف املوقع اإللكرتوين لوزراة التعليم العايل

www.mohe.gov.om 

.2

البعثات الداخلية

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

www. 2. ومــن ثــم الدخــول عــىل وصلــة )خدمــات الطــالب( يف املوقــع اإللكــرتوين لــوزراة التعليــم العــايل
mohe.gov.om، والتســجيل بنظــام الــوزارة.

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

www. 2. ومــن ثــم الدخــول عــىل وصلــة )خدمــات الطــالب( يف املوقــع اإللكــرتوين لــوزراة التعليــم العــايل
mohe.gov.om، والتســجيل بنظــام الــوزارة. .4)PDO( املنح الداخلية

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

مبنى الكلية العسكرية التقنية مبرتفعات املطارالكلية العسكرية التقنية 6.

مبنى كلية العلوم الرشعية يف الخويركلية العلوم الرشعية 7.

.8
كليات العلوم التطبيقية

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.

.10
الكليات املهنية والكلية املهنية للعلوم 

البحرية
التوجه إىل أقرب كلية مهنية ملقر سكن الطالب

التوجه إىل أقرب فرع ملقر سكن الطالبكلية عامن للعلوم الصحية 11.

مبنى السنة التأسيسية يف مجمع الكليات بالوطيةالطلبة من محافظة مسقط

فرع صحارالطلبة من محافظة شامل الباطنة

فرع الرستاقالطلبة من محافظة جنوب الباطنة

فرع إبراءالطلبة من محافظة شامل الرشقية

فرع صورالطلبة من محافظة جنوب الرشقية

فرع الداخليةالطلبة من محافظة الداخلية

فرع صاللةالطلبة من محافظة ظفار

فرع الظاهرةالطلبة من محافظة الظاهرة

أماكن ووسائل إستكامل إجراءات التسجيل مبؤسسات التعليم العايل الحكومية والبعثات واملنح

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 

 www.heac.gov.om بعــض املتقدمــني لعــروض املقاعــد املقدمــة لهــم، ويف هــذه الحــاالت ســوف يتــم اإلعــالن عــن الشــواغر عــىل املوقــع اإللكــرتوين للمركــز

والتنويــه عنهــا بالرســائل النصيــة القصــرية، لتكــون هــذه املقاعــد متاحــة لجميــع الطلبــة  الذيــن مل يحصلــوا عــىل عــروض الفــرز األول أو حصلــوا عــىل عــروض ملقاعــد 

دراســية ولكــن مل يســتكملوا اجــراءات تســجيلهم بهــا.

• يجوز لك يف هذه املرحلة أن تتقدم للمقاعد الشاغرة 
1. إذا قمت بالتسجيل سابقا بنظام القبول املوحد.

2. مل تقم بالتسجيل سابقاً يف النظام.
3. مل تحصل عىل عرض ملقعد درايس يف الفرز األول. 

• إذا كنت من الطلبة الذين سبق لهم التسجيل بنظام القبول، فاتبع اإلجراءات التالية:

1. لتعديل إختياراتك ميكنك إضافة الربامج التي ترغب يف التقدم إليها إىل إختيارات الفرز األول.  

2. اخرت من الربامج الشاغرة التي تكون مستوفيا لرشوط ومتطلبات االلتحاق بها

3. إلدخال الربامج التي اخرتتها من الشواغر، يجب عليك ضغط زر إدراج يف املكان الذي ترغب إدراج الربنامج فيه حسب ترتيب اإلختيار.

4. إحفظ الربامج بالضغط عىل زر )حفظ(.

5. تأكــد مــن عــدم ظهــور أي رمــز برنامــج باللــون األحمــر، وإال فيجــب التنبــه للخطــأ وإصالحــه، ألن النظــام لــن يتمكــن مــن حفــظ التعديــالت التــي قمــت بهــا 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 )17(.

شكل ) 8 (

سادساً: مرحلة )الفرز الثاين(
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- اخرت الربامج املستويف لرشوطها التي ترغب بدراستها من الربامج الشاغرة املعلن عنها فقط، وقم بوضعها مرتبة حسب األفضلية لديك يف القامئة املحددة.

1. خدمة التظلامت 

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:

يجــب أن يُقــدم التظلــم إلكرتونيــاً عــن طريــق اإلســتامرة اإللكرتونيــة املوجــودة يف املوقــع اإللكــرتوين للمركــز يف وصلــة )خدمــات القبــول املســاندة(، ولــن ينظــر فيــه إن 

كان شــفهياً أو ورقيــاً.

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

خدمات القبول املساندة 

م

1

2

3

نوع التظلم

التظلم بشأن تعديل الرغبات من 
البرامج الدراسية

التظلم بشأن عروض المقاعد 
الدراسية للفرز ا�ول

التظلم بشأن عروض المقاعد 
الدراسية للفرز الثاني

فترة تقديم الطلب

خالل خمسة أيام بعد انتهاء 
الفترة المحددة لتعديل الرغبات.

خالل خمسة أيام بعد ا�عالن عن 
نتائج الفرز ا�ول.

خالل خمسة أيام بعد ا�عالن عن 
نتائج الفرز الثاني.
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• يجــوز للمركــز دراســة الطلبــات التــي تــرد إليــه )عــىل أن تُقــدم إلكرتونيــاً( بشــأن إســتعادة املقاعــد الدراســية التــي ســحبت مــن املتقــدم ســواًء بســبب رفضــه للعــرض، 
أو عــدم  إســتكامل إجــراءات التســجيل باملؤسســة التعليميــة التــي قُبــل بهــا يف الفــرتات املحــددة لذلــك، أو يف حــال انســحابه منــه. حيــث ســيقوم املركــز بالتواصــل مــع 

الطلبــة الذيــن فقــدوا مقاعدهــم –دون غريهــم- عــرب الرســائل النصيــة القصــرية بشــأن موعــد تقديــم طلبــات اســتعادة املقعــد، بعــد الفــرز الثــاين.

• وسيتم دراسة هذه الطلبات إذا توفرت مقاعد شاغرة يف الربنامج، وأن يسمح نظام املؤسسة بالتحاق الطالب يف تلك الفرتة.

علــامً بأنــه إذا متــت املوافقــة عــىل طلــب اإلســتعادة ومل يكمــل الطالــب إجــراءات التســجيل باملؤسســة   التعليميــة يف الوقــت الجديــد املحــدد، يســقط حقــه يف إســتعادته 

مــرة أخــرى.

2. خدمة إساءة اإلختيار

مُيكــن لجميــع الطلبــة  -ماعــدا الطلبــة الذيــن اســتكملوا إجــراءات تســجيلهم يف البعثــات الخارجيــة وحصلــوا عــىل حزمــة الســفر- مــن التقــدم بطلــب إســاءة ترتيــب 

اإلختيــار. حيــث ســيتاح التقــدم بطلــب الخدمــة بعــد إنتهــاء مرحلــة اســتكامل  إجــراءات التســجيل للفــرز األول

ومن رشوط تقديم الطلب:

- أن يكون معدل الطالب التنافيس يف الربنامج الذي يرغب بالتقدم إليه من خالل هذه الخدمة  أعىل أو مساٍو آلخر طالب تم قبوله يف الفرز األول.

- توفر مقعد شاغر بذلك الربنامج .

علامً بأنه يف حال تقدم عدد من الطلبة لربنامج ما أعىل من عدد املقاعد الشاغرة املتوفرة بذلك الربنامج، فسيتم قبول الطلبة األعىل يف املعدل التنافيس.

- ويتاح للجميع التقدم لعدد )5( اختبارات من الربامج الدراسية، سواء تقدم إليها الطالب مسبقاً يف قامئة اختياراته أم مل يتقدم إليها سابقاً

3. خدمة استعادة املقعد



36

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 الشخصية كاإلسم
 وتاريخ امليالد والجنس

4

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 سابقا 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

خدمات الرسائل النصية القصرية
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منوذج الرسالة الرمز وصف الخدمة م

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

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

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.

   مالحظة : 

• عند   كتابة   الرسالة   يجب   اإلنتباه   إىل   ترك   فراغ   واحد   بني   كل   رمز   أو   بيانات   حسب   ماهو   موضح   يف   الجدول . 

• يتلقــى   الطالــب   رســالة ردا   عــىل   كل   رســالة   خدمــة   يرســلها   ســواء   بشــكل   صحيــح   أم   خاطــئ   بعــد   بضعــة   دقائــق   عــىل   رقــم   الهاتــف   املســجل   يف   نظــام   القبــول   اإللكــرتوين،  
 وإذا   مل   يســتلم   الطالــب   إفــادة   فيعنــي   أن   النظــام   مل   يســتلم   الرســالة   فعليــه   املحاولــة   مــرة   أخــرى

  **  علام   أن   قيمة   الرسالة   الواحدة   تكلف   75   بيسة  . 
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مؤسسات التعليم العايل الحكومية والبعثات واملنح 

الخارجية والداخلية
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عىل جميع املتقدمني للبعثات الدراسية الخارجية االلتزام باألحكام العامة اآلتية بعني االعتبار: 

• البعثة الدراسية هي فقط لدراسة البكالوريوس( املرحلة الجامعية األوىل )يف الربنامج الذي سوف يحصل عليه الطالب من خالل مركز القبول املوحد.
ــاًء عــىل التخصصــات العامــة( املجــال الــدرايس )التــي ينتمــي إليهــا كــام وردت يف وثيقــة الربامــج للهيئــة العامنيــة لالعتــامد  • تــم تصنيــف الربامــج الدراســية وتقســيمها بن
األكادميــي، وخصصــت رمــوز لــكل برنامــج يف الدليــل. يتألــف كل رمــز عــادة عــىل برنامــج واحــد او أكــرث ضمــن املجــال املعــريف.  والجديــر بالذكــر بــأن مســمى التخصــص 

الدقيــق الــذي يحصــل عليــه الطالــب قــد يختلــف مــن مؤسســه تعليميــة وأخــرى وقــد تصنــف بعــض املؤسســات التخصصــات الدقيقــة تحــت مجــال 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.

ــة تحســني إجــراءات الحصــول عــىل البعثــات الدراســية ولهــا الحــق يف مراجعــة معايــري األهليــة بشــكل دوري لربامجهــا الدراســية  • تســعى وزارة التعليــم العــايل إىل مواصل
ــا لضــامن التقــدم األكادميــي و / أو تســهيل فــرص الحصــول عــىل البعثــة الدراســية لجميــع املتقدمــني. وتعديــل هــذه املتطلبــات إذا مــا اعتــرب ذلــك رضوري

• تــم وضــع املتطلبــات و الــرشوط لربامــج البعثــات بنــاًء عــىل بحــوث و توصيــات مــن ممثــيل الــوزارة يف مختلــف الــدول لربامــج االبتعــاث للمرحلــة الجامعيــة األوىل. )يرجــى 
مالحظــة أنــه عندمــا يتــم االعــرتاف مبؤسســة للتعليــم العــايل مــن قبــل وزارة 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 

باختيارها. 

• يحــق لــوزارة التعليــم العــايل، مــن خــالل ممثليهــا يف الخــارج )امللحقيــات الثقافيــة جهــات االرشاف( ، اختيــار املؤسســة التعليميــة املناســبة لــكل الطلبــة الحاصلــني عــىل 
ــات الخاصــة بتلــك املؤسســة  ــاًء عــىل عــدة أســس منهــا، قــدرات الطالــب، وقــوة / تصنيــف املؤسســة يف مجــال معــني، وموقــع املؤسســة، واملتطلب ــات الدراســية بن البعث

التعليميــة، مــع العلــم بانــه يوجــد عــدد محــدود مــن املقاعــد يف بعــض الربامــج. 

• عــىل الرغــم مــن الجهــود املبذولــة يف إعــداد هــذا الدليــل لــيك يكــون عــىل مســتوى عــاٍل مــن الدقــة ، قــد تطــرأ بعــض املســتجدات للربامــج االكادمييــة املطروحــة يف الدليــل 
.www.heac.gov.om(( و التــي تســتوجب اإلعــالن عنهــا يف حينــه عــرب موقــع مركــز القبــول املوحــد

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

• يحــق للــوزارة ان تقــوم مبتابعــة الطالــب أكادمييــا وســلوكيا خــالل فــرتة البعثــة الدراســية، و يجــب عــىل الطالــب إنهــاء متطلبــات املؤهــل خــالل الفــرتة املطلوبــة و املحــددة 
مــن قبــل املؤسســة التعليميــة التــي يــدرس بهــا الطالــب املبتعــث. 

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

• ينصــح الطلبــة الراغبــون يف التســجيل لربامــج البعثــات الخارجيــة بإجــراء اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة خــالل شــهر ابريــل او مايــو 2020 م وذلــك لتجنــب 
تأخــر االلتحــاق بالدراســة، كــام ينصــح باختيــار امتحــان اللغــة )IELTS for UKVI( وذلــك لضــامن تحقيقــه ملتطلــب اللغــة لجميــع دول االبتعــاث. 

•عــىل الطلبــة الحاصلــني عــىل نتيجــة اختبــار االيلتــس رفــع النتيجــة خــالل فــرتة التســجيل بنظــام البعثــات االلكــرتوين بعــد ظهــور نتائــج الفــرز األول يف شــهر أغســطس 2020 
م، علــامً بــأن الطالــب الــذي مل يقــم باختبــار االيلتــس قــد ال يســتطيع بــدء برنامجــه األكادميــي يف الوقــت املناســب.

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

البعثات الخارجية 
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• ســوف يلتحــق الطلبــة غــري الحاصلــني عــىل مســتوى )5.5( عــىل األقــل يف اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة )IELTS( 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 االيلتــس. وإذا مل يحصــل الطالــب عــىل املعــدل املطلــوب يف فــرتة تعليــق البعثــة املحــدد ســيتم تحويــل بعثتــه 

اىل داخــل الســلطنة بنفــس املجــال املعــريف الحاصــل عليــه وفــق الــرشوط والضوابــط 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.

• لن يتمكن الطلبة الحاصلون عىل بعثة دراسية خارجية يف الفرز األول، واملستكملون لطلب مستحقاتهم املالية إلكرتونياً، من دخول املنافسة يف أي فرز الحق.
• تغطــي البعثــة الخارجيــة: الرســوم الدراســية، والتأمــني الصحــي، ورســوم التأشــرية، وتذكــرة ســفر ســنوية، واملخصــص الشــهري، وبقيــة البــدالت املنصــوص عليهــا يف قانــون 
ــل  ــاً مــن قب ــه أكادميي ــة، وســيتم متابعت ــج مرضي ــة والحصــول عــىل نتائ ــزام بالفــرتة املحــددة للبعث ــب املبتعــث االلت ــه عــىل الطال ــامً بأن ــة، عل ــه التنفيذي ــات والئحت البعث

ــاً. ــوزارة فصلي ــة وال ــة الثقافي امللحقي

• 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 دولتي هولندا و 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 االكادميي  2021/2020) ربيع 2021 (.

• 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. 

•اذا رغــب الطالــب بالتســجيل يف جامعــة محــددة و اتضــح ان هنالــك فارقــاً إضافيــا يف الرســوم الدراســية، فعليــه أن يســدد فــارق الرســوم وفــق مــا تحــدده الدائــرة املختصــة 
بالــوزارة مقدمــا لطــوال فــرتة الدراســة مــع االلتــزام بدولــة االبتعــاث و املجــال املعــريف بتوجيــه مــن جهــة اإلرشاف. 

• يحــق للــوزارة تغيــري برنامــج الطالــب او جامعتــه إذا اتضــح أن الربنامــج املبتعــث اليــه يتطلــب درجــة جامعيــة اعــىل مــن البكالوريــوس ،دون االخــالل بحقــوق الطالــب و 
معايــري التنافــس. 

• 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.

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

• قــد يخضــع الطلبــة املقبولــون لدراســة الطــب وطــب االســنان والطــب البيطــري وعلــوم الطــب البيطــري ملتطلبــات قبــول إضافيــة تضعهــا الجامعــة، وينبغــي عــىل الطالــب 
اجتيازهــا لضــامن الدخــول يف الربنامــج االكادميــي )املقابلــة/ االختبــارات ...الــخ(. كــام أن الــوزارة ال تضمــن اجتيــاز الطالــب لجميــع املتطلبــات الدراســية املوضوعــة مــن قبــل 

الجامعــات، وعــىل الطالــب التأكــد مــن اســتيفائه ملتطلبــات القبــول لتلــك الربامــج والجامعــات إىل جانــب املتطلبــات العامــة التــي تحددهــا الــوزارة. 

• يف حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب ملتطلبــات القبــول يف برامــج الطــب )املقابلــة/ االختبــارات )، فــان الــوزارة غــري ملزمــة بإيجــاد قبــول اخــر للطالــب يف جامعــة أخــرى او دولــة 
اخــرى، وعــىل الطالــب اكــامل الدراســة يف ذات الجامعــة والدولــة يف احــد التخصصــات التــي يقبــل فيهــا عــدا برامــج الطــب. 
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البعثات الخارجية – بعثات مرشوع جامعة ُعامن:

• 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 اخــر املســتجدات يف هــذا الشــأن. 

• يجب عىل الطلبة املقبولني ضمن مرشوع جامعة عامن تحديد التخصص الفرعي قبل املوعد النهايئ للتسجيل، والذي سوف يكون خالل شهر اغسطس 2020 م بالتنسيق 
مع دائرة البعثات الخارجية.

• عىل الطالب استيفاء رشوط الجامعة الراغب يف الدراسة فيها، والحصول عىل قبول منها خالل مدة ال تتعدى عام واحد من تاريخ حصوله عىل البعثة الدراسية.

• عــىل الطلبــة الحاصلــني عــىل بعثــات دراســية خارجيــة ضمــن برنامــج مــرشوع جامعــة عــامن والحاصلــني عــىل قبــول جامعــي مــن احــدى الجامعــات املدرجــة ضمــن القامئــة 
املحــددة التقــدم اىل دائــرة البعثــات الخارجيــة ومكتــب مــرشوع جامعــة عــامن للنظــر يف مــدى اعتــامد الجامعــة وتوافقهــا ورشوط البعثــة.

• الطلبــة الحاصلــني عــىل بعثــات دراســية خارجيــة ضمــن برنامــج مــرشوع جامعــة عــامن والذيــن مل يحصلــوا عــىل قبــول جامعــي، ســيتم توجيههــم عــن طريــق دائــرة البعثــات 
الخارجيــة بالتنســيق مــع امللحقيــات الثقافيــة يف الخــارج. 

• عــىل الطالــب ان يكــون الئقــاً طبيــا بحيــث يتمكــن مــن الســفر والدراســة خــارج الســلطنة إضافــة اىل توفــري رســالة عــدم مامنعــة مــن أحــد والديــه او الــويص تفيــد بعــدم 
املامنعــة مــن الســفر وااللتحــاق بالدراســة يف الخــارج. 

البعثات الخارجية   - )حسب التخصص وجهة االبتعاث(

• كل رمز من الرموز قد يحتوي عىل عدة تخصصات دقيقه و بإمكان الطالب اختيار التخصص الدقيق الذي يرغب بدراسته ضمن الرمز الحاصل عليه قبل فرتة التسجيل يف 
أغسطس 2020، ولكن ال تضمن الوزارة قبول الطالب يف التخصص الدقيق الذي قام باختياره نظرا ملحدودية املقاعد و/أو متطلبات الجامعة. 

• ســوف يتــم تحديــد املؤسســات التعليميــة الحقــاً، وعــىل الطالــب االلتــزام بالقوائــم التــي تعلنهــا الــوزارة لكافــة البعثــات الخارجيــة. واملطروحــة يف الــدول التاليــة: أســرتاليا، 
أملانيــا، فرنســا، إيرلنــدا، 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 قبولــه للعــرض مــن مركــز القبــول املوحــد ، مــع العلــم بــإن 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 املؤسســات التخصصــات الدقيقــة تحــت مجــال 
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 الحقــا.
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اإلمارات العربية املتحدة

• املؤسسة التعليمية: جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
• تبدأ الدراسة ابتداء من الفصل الدرايس الثاين )2021/2020(.

.)TOEFL( درجة يف )(، أو )500IELTS( درجات يف )تشرتط الجامعة شهادة اجتياز اللغة اإلنجليزية )5 •
• تتحمل الجامعة الرسوم الدراسية واملسكن والتغذية واملواصالت الداخلية والكتب الدراسية بينام يتحمل ويل أمر الطالب بقية التكاليف )منح جزئية(.

• يتم منح الطالب مخصص شهري وقدره )1302( درهم امارايت من وزارة التعليم العايل بالسلطنة.
• يتطلب القبول النهايئ يف كلية الرتبية اجتياز الطلبة للمقابلة الشخصية وتحقيق النجاح يف املواد املؤهلة للقبول بها.

• تحدد كليات الجامعة األخرى الرشوط الالزمة لإللتحاق بالتخصصات املتاحة بها.
من مل يلتحق بالدراسة يف الوقت املحدد سيلغى قبوله تلقائياً.

الكويت

• 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(.
• عىل الطالب اختيار الكلية فقط وسيتم توزيع املقبولني عىل التخصصات من قبل الجامعة. )ال ميكن للطالب أن يقوم بتغيري الكلية التي رشح 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(.

• يتم عمل معادلة للشهادة الصادر من عامن ويحسب لها مجموع جديد حسب املواد التي تدرس بدولة الكويت وبذلك من املمكن أن تقل نسبة الطالب.
• 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 حالة رفع نسبة القبول يف أي كلية/تخصص، يتم نقل الطالب إىل كلية/تخصص بنفس الجامعة حسب الشواغر، وذلك وفق اآلليات املتبعة بالجامعة.

• 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 •

• يتم منح الطالب الحاصل عىل منحة إىل جامعة الكويت مخصص شهري وقدره )30( ديناراً كويتياً من وزارة التعليم العايل بالسلطنة.
• يتم منح الطالب الحاصل عىل منحة إىل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مخصص شهري وقدره )70( ديناراً كويتيا.ً 

• يف حالة رسوب الطالب يف اختبار القدرات ومل تكن هناك منحه شاغرة يرجع الطالب إىل السلطنة عىل حسابه الخاص.
• عىل الطلبة املقبولني الحضور للوزارة لتسليم الوثائق املطلوبة وتعبئة إستامرة الجهة التي تم قبوله بها وسيتم موافاتهم باملوعد الحقاً.

• تبدأ الدراسة يف الفصل الثاين. 

منح الدول مجلس التعاون الخليجي
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اإلمارات العربية املتحدة
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• عىل الطلبة املقبولني الحضور للوزارة لتسليم الوثائق املطلوبة وتعبئة إستامرة الجهة التي تم قبوله بها وسيتم موافاتهم باملوعد الحقاً.

• تبدأ الدراسة يف الفصل الثاين. 

منح الدول مجلس التعاون الخليجي
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تم تحديد املتطلبات الخاصة بإكامل الدراسة الجامعية لكل دفعة عىل هيئة مجموع الساعات املعتمدة املطلوبة مع أي تعليامت محددة فيام يتعلق 

مبتطلبات الجامعة والكلية والتخصصات الرئيسية والفرعية والدقيقة واملواد االختيارية وغريها.
متطلبات اجتياز املراحل الدراسية

 يتوقع من الطالب استكامل الحد األدىن من الساعات الرتاكمية املعتمدة كام هو مبني يف الجدول أدناه؛ باستثناء طلبة الربنامج الرسيري بكلية الطب 

والعلوم الصحية:

 عدد الساعات املعتمدة غري املقبولة

واملؤدية إىل االنسحاب

عدد الساعات املعتمدة املكتسبة املقبولة الفصول الدراسية

- 12-0 1

- 24-1 2

12 36-13 3

24 48-25 4

36 60-37 5

48 72-49 6

60 84-61 7

72 96-73 8

84 108-85 9

96 120-97 10

108 132-109 11

120 144-121 12

132 156-133 13

عدد سنوات الدراسة

أوالً: خدمة السكن: تقوم الجامعة بتوفري السكن لطلبتها املقيدين باملرحلة الجامعية األوىل )درجة بكالوريوس( املستحقني لخدمة السكن.

وتقدم خدمة السكن من خالل 8 مجمعات سكنية موزعة عىل النحو التايل:

1- عدد 5 مجمعات سكنيه داخل الحرم الجامعي مخصصه للطالبات املقيدات بالجامعة.
2- املجمع السكني للحاالت الخاصة للطالب بالحرم الجامعي )يتم تخصيصه لتسكني الطالب ذوي اإلعاقة(. 

3- مجمع سكني لطالب السنة الدراسية األوىل بدالً عن عالوة النقل واإلعاشة.
4- مجمع الخوض السكني املخصص لطالب املنح الدراسية وطالب مجلس التعاون الخليجي وبعض الطالب العامنيني.

ثانياً: خدمة التغذية: تقوم الجامعة بتوفري خدمة التغذية لطلبتها املقيدين املرحلة الجامعية األوىل درجة بكالوريوس حيث يتم توفري إعداد )3( وجبات 

غذائية للطلبة املستحقني للسكن، حيث يتم توفري عدد )2( وجبات غذائية للطلبة املقيمني خارج الحرم الجامعي من طلبة محافظة مسقط واملناطق 

التابعة لها، وجبة )1( للطالب املستحقني لعالوة النقل واإلعاشة.

وتقترص توفري التغذية يف شهر رمضان املبارك عىل الطلبة املستحقني للسكن فقط.

خدمات النقل: توفري حافالت نقل لنقل طلبة الدراسة الجامعية األوىل)البكالوريوس( من محافظة مسقط واملناطق املجاورة )بدبد وفنجاء وبركاء(.

مميزات السكن

 واملواصالت إن وجدت

مركز التوجيه الوظيفي هو الجهة املسؤولة واملخولة من قبل إدارة الجامعة بتقديم خدمات خاصة للخريجني مثل تزويد قطاعات العمل ببيانات خريجي 

الجامعة لغرض التدريب والتوظيف وغريها من الخدمات للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة الرابط التايل:  

http://www.squ.edu.om/ccg-ar
متابعة الخريجني

يكون عن طريق التنسيق بني الطلبة ومساعد العميد للتدريب يف كلياتهم واملدة من فصل إىل فصلني دراسيني. التدريب خالل الدراسة

- املعونة املالية املخصصة لطلبة الضامن االجتامعي )40 ريال عامين(.

- بدل الدراسة لطلبة كلية الطب والعلوم الصحية املسجلني يف املرحلة الرسيرية )60 ريال عامين(.

- معونة الدخل املحدود للطلبة املستحقني لها )35 ريال عامين(.

- عالوة النقل واالعاشة )120 ريال عامين( للمستحقني.

الدعم املايل

جامعة السلطان قابوس
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يتم تحديد املتطلبات الخاصة ملنح درجة البكالوريوس عىل أساس نظام الساعات املعتمدة وفق متطلبات الكلية، الربامج، 

والتخصصات. ويجـب أن يكمل الطالب بنجاح متطلبات خطة التخرج مع الحصول عىل معدل تراكمي ال يقل عن )2.00(.
متطلبات إجتياز املراحل الدراسية

مدة الدراسة بالربنامج األكادميي كاآليت:

الحد األقىص ملدة الدراسة الفرتة الزمنية العادية مجموع الساعات املعتمدة الدرجة

6 سنوات 4 سنوات 140 - 120 البكالوريوس
عدد سنوات الدراسة

 

يتوفر سكن داخيل يف كليات العلوم التطبيقية )عربي، الرستاق، وصور( فقط للطالبات الاليت يبعد مقر سكنهن بأكرث من 50 كم عن 

الكلية التي قُبلت بها وذلك وفقاً للشواغر املتاحة، الطالبات الاليت يقبلن العرض يف الكليات التطبيقية األخرى الاليت ال يتوفر بها سكن 

داخيل، يتحملن قرار اختيارهن.

مميزات السكن 

واملواصالت إن وجدت

يعد التدريب العميل مقررا إجباريا عىل جميع طلبة الكلية يف مختلف التخصصات وواحدا من متطلبات التخرج. ويشرتط أن يكون 

الطالب امللتحق بالتدريب قد أنهى السنة الدراسية الثالثة وأكمل 60 ساعة معتمدة من متطلبات التخصص بنجاح عند تسجيله 

للمقرر.

التدريب خالل الدراسة

• بالنسبة للطالب القاطنني عىل بعد )50( كم فأكرث عن مقر الكليـــة يرصف لهم مبلغ وقدره )90( تسعون رياالً عامنياً عىل مدار 
العام، أما الطالب القاطنون عىل بعد أقل من )50( كم عن مقر الكلية يرصف لهم مبلغ وقدره )45( خمسة وأربعون رياالً عامنياً 

عىل مدار العام.

• أما بالنسبة للطالبات القاطنات عىل بعد )50( كم فأكرث عن مقر الكلية يتم توفري سكن داخيل لهن يف حدود الطاقة االستيعابية؛ 
ويرصف لهن مبلغ وقدره )45( خمسة وأربعون رياالً عامنياً عىل مدار العام ويف حالة عدم توفر اإلقامة باألقسام الداخلية يرصف 

لهن مبلغ وقدره )90( تسعون رياالً عامنياً شهرياً لإلعاشة واالنتقال عىل مدار العام.

• أما الطالبات القاطنات عىل بعد أقل من )50( كم فيرصف لهن مبلغ وقدره )45( خمسة وأربعون رياالً عامنياً عىل مدار العام.

العالوات

• اللغة اإلنجليزية يف برامج العلوم التطبيقية وبكالوريوس إعداد معلم اللغة اإلنجليزية. 
• اللغة العربية لبكالوريوس الربامج الرتبوية » علوم ورياضيات » يف تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء واألحياء. 

لغة الدراسة

تذاكر السفر:

• ترصف تذاكر سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً للطالب أو الطالبة مرة واحدة خالل العام الدرايس ويجوز التعويض عن قيمة التذكرة املشار 
إليها نقداً وفقاً ألقل األسعار السائدة وقت تقديم طلب رصف التعويض وذلك للفئات اآلتية: 

• الطلبـــة والطالبــــات الدارســــون يف كلية العـــلوم التطبيقـــية بصاللة من خارج محافظة ظفار.
• طلبة وطالبات محافظة ظفار الدارسون يف الكليات األخرى عدا كلية صاللة.

• ويرصف بدل انتقال بقيمة 25 ريال ملرة واحدة خالل الفصل الدرايس لطلبة وطالبات محافظـــــة مســــندم ووالية مصيــــــــرة 
عىل أال تقـــل املسافة عن )200( كم عن مقر الكلية.

معلومات آخرى

كليات العلوم التطبيقية
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• تقسم البعثات إىل ثالثة اقسام:

1( برامج البكالوريوس  ) BS ( لجميع الطلبة:
ــة البكالوريــوس ، مــع تحمــل ويل األمــر لتكاليــف النقــل والســكن  - إن دعــت الحاجــة لذلــك – وهــي  ــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط  ملرحل ــة كامل •  بعثــات داخلي

ــة . مخصصــة لجميــع الطلب

•  ميكن لطلبة الضامن االجتامعي  التقدم لهذه الربامج ، مع بقاء حصولهم عىل املخصص الشهري
 :)SF ( برامج الدبلوم لطلبة الضامن االجتامعي )2

•  بعثات داخلية كاملة الرسوم الدراسية فقط ملرحلة الدبلوم ، وهي مخصصة لـلطلبة من أبناء   أرس الضامن االجتامعي ويتم رصف مخصص شهري لهم.
•  يحدد الطالب املؤسسة التي يرغب بالدراسة بها، وفق التخصص الدرايس املقبول فيه.

: ) SP (  برامج الدبلوم لطلبة الدخل املحدود )3
•  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 العــام، فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه ملــدة ال تزيــد عــن 
عــام، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه يف اللغــة للمســتوى املطلــوب يف مؤسســته لاللتحــاق بالربنامــج األكادميــي أو الحصــول عــىل قبــول مبــارش يف الربنامــج األكادميــي مــن 

مؤسســة تعليــم عــايل خاصــة أخــرى ويف ذات املجــال املعــريف. وإذا مل يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده يف البعثــة.

• توفر جميع مؤسسات التعليم العايل الخاصة سكنات داخلية للطلبة والطالبات عىل نفقة الطالب الخاصة، عدا جامعة مسقط والكلية الحديثة للتجارة والعلوم.
• يجــب عــىل جميــع الطلبــة الحاصلــني عــىل بعثــات داخليــة مــن مركــز القبــول املوحــد تقديــم أوراقهــم 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 إثبــات للمؤسســة التعليميــة املقبولــني بهــا ، 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.

البعثات الداخلية يف مؤسسات التعليم العايل الخاصة داخل السلطنة

الكليات املهنية

عدد سنوات الدراسة

متابعة الخريجين

لغة الدراسة

العالوات

تتكون الدراسة من برنامج تأسيسي مدته (٤) فصول دراسية وبرنامج تخصصي 
مدته سنتين أكاديميتين. (دبلوم مهني).

يتم متابعة الخريجين ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل وفق 
التخصص بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتشغيل

تكون الدراسة باللغة االنجليزية

تصرف لكل طالب وطالبة عالوة مالية شهرية.
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www.oaaa.gov.om :املوقع اإللكرتوين  

يتــم قبــول الطلبــة خريجــي دبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلــه مبؤسســات التعليــم العــايل واختيــار الربامــج الدراســية التــي يرغبــون االلتحــاق  بهــا للمرحلــة الجامعيــة 

األوىل مــن خــالل مركــز القبــول املوحــد. وتشــري اإلحصائيــات إىل أن معظــم هــؤالء الطلبــة يلتحقــون بالربنامــج التأســييس العــام عنــد تســجيلهم يف هــذه املؤسســات. 

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:

1. تطوير ومراجعة املعايري األكادميية للربامج التأسيسية العامة.

2. تدقيق الربامج الـتأسيسية العامة.

3. اعتامد الربامج التأسيسية العامة.

4. توفــري التدريــب الــالزم ملســاعدة مؤسســات التعليــم العــايل عــىل بنــاء قدراتهــا الذاتيــة يف مجــال تطويــر أنظمتهــا الداخليــة  لضــامن الجــودة، بالتعــاون مــع األطــراف 
العالقة. ذات 

إذا مل تقم بقبول العرض واستكامل إجراءات التسجيل يف الفرتة املحددة سوف تفقد فرصة االلتحاق 
 بالربنامج املعروض عليك. 

الربامج التأسيسية العامة
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القسم األول:

برامج مؤسسات التعليم العايل الحكومية ورشوط االلتحاق بها للعام األكادميي 2021/2020
يحتــوى هــذا القســم عــىل برامــج مؤسســات التعليــم العــايل الحكوميــة والبعثــات الداخليــة واملنــح يف مؤسســات التعليــم العــايل الخاصــة 

والبعثــات واملنــح خــارج الســلطنة باإلضافــة إىل رشوط االلتحــاق بهــا. وقــد تــم تصنيــف الربامــج الدراســية وتقســيمها بنــاًء عــىل التخصصات 

العامــة )املجــال الــدرايس( الصــادرة عــن الهيئــة العامنيــة لإلعتــامد األكادميــي. وتعتــرب قوائــم الربامــج بهــذا الدليــل صحيحــة حتــى لحظــة 

طباعتــه. وســوف يقــوم مركــز القبــول املوحــد بتعميــم أيــة إضافــات أو إلغــاءات أو تغيــريات أخــرى الحقــة قــد تطــرأ عــىل هــذه القوائــم 

يف الوقــت املناســب عــىل املوقــع اإللكــرتوين للمركــز.
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الصحــة
HEALTH

هــل أنــت فــرد إجتامعــي بطبعــك؟ هــل تحــب مســاعدة النــاس واإلهتــامم بصحتهــم؟ هــل تهمــك كيفيــة تجنــب األمــراض وتشــخيصها وعالجهــا؟ هــل أنــت مســتعد 

للخــوض يف بحــر مــن العلــوم؟

ــد أن تعلــم أن وظيفــة دكتــور يف الطــب ليســت الوظيفــة الوحيــدة يف هــذا املجــال. قــد تصبــح ممرضــاً، أو  إذا كنــت كذلــك، فمجــال الصحــة هــو األنســب لــك. والب

صيدالنيــاً، أو طبيبــاً بيطريــاً إن كنــت تحــب التعامــل مــع الحيوانــات،  وإن اخــرتت العمــل خلــف الكواليــس ومســاعدة األطبــاء يف تشــخيص األمــراض فــإن وظيفــة أخصــايئ 

مختــربات طبيــة هــي األنســب لــك حتــامً، ورمبــا ترغــب يف الرتكيــز عــىل الجانــب الصحــي ألحــد أعضــاء الجســم بالتحديــد كالفــم لتصبــح )طبيــب أســنان(، أو األقــدام 

)إختصــايص أقــدام( أو األذن )إختصــايص الســمع( وال ننــى الوظائــف الطبيــة املســاندة والتــي تركــز عــىل مجــاالت عــدة كصحــة الفــم واألشــعة التشــخيصية والنطــق 

وعــالج اللغــة والعــالج الطبيعــي، وكذلــك الوظائــف اإلداريــة املتعلقــة بالصحــة كإدارة املعلومــات الصحيــة.

إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 عىل املوقع اإللكرتوين للمركز
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*مالحظات:-
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب أي تأخــري 	 

يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 

. بها
املقابــالت: ســيتم دعــوة الطلبــة املرشــحن للمقابــالت مــن اجــل الحضــور إىل الــوزارة إلجــراء املقابلــة مــع وفــد الجامعــة يف أغســطس . الطلبــة الذيــن 	 

يجتــازون املقابلــة ويحصلــوا عــىل البعثــة الدراســية، لــن يحــق لهــم املطالبــة بتغيــري الجامعــة أو الكليــة الحقــا.
يتوجب عىل الطالب ايضاً اجتياز جميع متطلبات الجامعة يف مقر الدراسة يف املراحل الدراسية بعد الحصول عىل البعثة.	 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE008

Medicine
بلد الدراسة: ايرلندا

 University College of Dublin
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 
واملقابالت يف مقر الجامعة

عىل الطلبة الحاصلن عىل شهادة ال IB وشهادة ال 
A-Level الحصول عىل قبول مبارش من الجامعة يف هذا 
الربنامج لدرجة البكالوريوس، حيث ان الجامعة ال تقبل 

 A-Level وشهادة ال IB الطالب الحاصلن عىل شهادة ال
يف السنة التأسيسية. ويتوجب عىل الطلبة تسليم القبول 
الحاصلن عليه من الجامعة للوزارة يف أغسطس 2020م 

الكيمياء + مادتني من االحياء و الرياضيات والفيزياء
1 .)A-levels(  شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــع املــواد  عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )A-level( فقــط يف جمي

ــة. ــالث  املطلوب الث
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 35نقطة.
ــة اىل  ــاء، باإلضاف ــط HL(  يف الكيمي ــتوى )  فق ــن مس ــاط م  )6( نق
ــن مســتوى  ــن مســتوى )HL( او )4( م ــاط م ــىل )3( نق الحصــول ع

ــاء. ــة، الفيزي ــات البحت ــاء، الرياضي ــن االحي ــني م - الكيمياء)SL( يف مادت

SE017

Medicine
بلد الدراسة: ايرلندا

 Trinity College Dublin
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطلبة الحاصلني عىل شهادة ال IB وشهادة ال 
A-Level الحصول عىل قبول مبارش من الجامعة يف هذا 
الربنامج لدرجة البكالوريوس، حيث ان الجامعة ال تقبل 

 A-Level وشهادة ال IB الطالب الحاصلني عىل شهادة ال
يف السنة التأسيسية. ويتوجب عىل الطلبة تسليم القبول 

الكيمياء + االحياء 

)A-levels( 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــني. ــط( يف املادت ــن مســتوى ) A-level فق ــىل ) أ ( كحــد أدىن م ع

:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 40 نقطة.

SE021

Medicine

بلد الدراسة: ايرلندا

 National University of Ireland Galway

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابالت يف مقر الجامعة

الكيمياء + االحياء + مادة من الرياضيات أو الفيزياء. 
)A-levels( 1شهادة-

ــول  ــتوى )A-level( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــواد  ــالث م ــع الث عــىل )ب( مــن مســتوى ) فقــط A-level ( يف جمي

ــة . املطلوب
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقــاط مــن مســتوى )HL  فقــط (  يف جميــع الثــالث مــواد 

املطلوبــة.

- الكيمياء 
- األحياء

البعثات الخارجية 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE005

Medicine

بلد الدراسة: ايرلندا

The Royal College of Surgeons

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابالت يف مقر الجامعة

الكيمياء + مادتني من االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء.
: )A-levels( 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــواد  ــالث م ــع الث عــىل )ب( مــن مســتوى ) فقــط A-level ( يف جمي

ــة . املطلوب
:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقــاط مــن مســتوى )HL  فقــط (  يف جميــع الثــالث مــواد 

املطلوبــة.

- الكيمياء 
أو  األحيــاء   -
الرياضيــات أو 

الفيزيــاء

SE006

)Medicine(
بلد الدراسة: البحرين
املؤسسة التعليمية:

 The Royal College of Surgeons in Ireland )RCSI( 
-Bahrain )Campus(

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول عىل 

البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 5

الكيميــاء + مادتــني مــن األحيــاء أو الرياضيــات أو دراســات الرياضيات 
الفيزياء.  أو 

:)A-levels( 1- شهادة
النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level(، الحصــول عىل 
)ب( كحــد أدىن مــن املســتوى )فقــط A-level ( يف الكيميــاء.  إضافــة 
اىل الحصــول عــىل )ج( كحــد أدىن مــن املســتوى )فقــط A-level ( يف 

مادتــني مــن األحيــاء أو الرياضيــات أو الفيزيــاء.
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقــاط مــن مســتوى )HL فقــط( يف الكيميــاء، إضافــة اىل الحصــول 
ــن  ــاط م ــتوى )SL( أو )4( نق ــن مس ــد أدىن م ــاط كح ــىل )5( نق ع
ــات  ــات أو دراس ــاء أو الرياضي ــن األحي ــني م ــتوى )HL( يف مادت مس

ــاء ــات أو الفيزي الرياضي

- الكيمياء 
- متبوعة مبادة 

من االحياء، 
الرياضيات، 

دراسات 
الرياضيات، 

الفيزياء

SE003

)Medicine(

بلد الدراسة: البحرين

 The Arabian Gulf University :املؤسسة التعليمية

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

الكيمياء + مادتني من االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء.
:)A-levels( 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل)ب( 

ــة . ــع الثــالث مــواد املطلوب مــن مســتوى ) A-level ( يف جمي
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى 

)HL(  يف جميــع الثــالث مــواد املطلوبــة.

- الكيمياء
-مادة من 

االحياء، 
الرياضيات، 

الفيزياء

SE010
)Medicine(

بلد الدراسة: قربص
The University of Nicosia :املؤسسة التعليمية

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

األحياء + مادتني من الكيمياء أو الرياضيات أو الفيزياء. 
:)A-levels( 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )فقــط A-level( يف األحيــاء، و 
الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى ) A-level فقــط( يف مادتــني مــن 

ــاء. ــات أو الفيزي ــاء أو الرياضي الكيمي
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة.
)7( نقــاط مــن مســتوى ) HL فقــط( يف األحيــاء،  و  )6( نقــاط مــن 
مســتوى ) فقــط HL( يف مادتــني مــن الكيميــاء أو الرياضيــات أو 

ــاء.   الفيزي

- االحياء

تابع : البعثات الخارجية 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE012
)Medicine( 

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

الكيمياء + األحياء + مادة من الرياضيات أو الفيزياء
:)A-levels( 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( ، الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــاء،   ــط A-level( يف الكيمي ــتوى ) فق ــن مس ــد أدىن م ــىل )ب( كح ع
الحصــول عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول 
عــىل )ب( كحــد أدىن مــن مســتوى )A-level(   يف االحيــاء باإلضافــة 

ــاء.  ــات أو الفيزي ــادة مــن الرياضي اىل م
:IBD 2-  دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 34 نقطة.
)6( نقــاط مــن مســتوى HL فقــط يف الكيميــاء، والحصــول عــىل )5( 
ــة اىل  ــاء ، إضاف ــط يف األحي ــتوى HL فق ــن مس ــد أدىن م ــاط كح نق
الحصــول  عــىل )6( نقــاط مــن مســتوى )SL( او )5( نقــاط مــن 

ــاء ــات أو الفيزي ــادة الرياضي ــتوى )HL(  يف م مس

- الكيمياء
- االحياء

SE007
)Medicine(

بلد الدراسة: اململكة املتحدة )اسكتلندا(
املؤسسة التعليمية: 

The University of Aberdeen

الكيمياء + مادتني من االحياء أو الرياضيات أو  الفيزياء.
:)A-levels( 1-شهادة

ــول  ــتوى )A-level( ، الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــاء،   ــط A-level( يف الكيمي ــتوى ) فق ــن مس ــد أدىن م ــىل )ب( كح ع
والحصــول عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول 
عــىل )ب( كحــد أدىن مــن مســتوى )A-level(   يف مادتــني مــن 

ــاء.  ــات ، الفيزي ــاء، الرياضي االحي
:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة.
الحصــول عــىل )5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى HL  فقــط يف 

ــة. ــواد الثالث امل

-الكيمياء
متبوعة 
باألحياء، 

الرياضيات، 
الفيزياء

SE020

)Medicine(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

The University of Birmingham :املؤسسة التعليمية
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول عىل البعثة 

ومبعدل عام ال يقل عن 6

A-Lev- وشهادة ال IBعىل الطلبة الحاصلني عىل شهادة ال 
el الحصول عىل قبول مبارش من الجامعة يف هذا الربنامج 
لدرجة البكالوريوس، حيث ان الجامعة ال تقبل الطالب 

الحاصلني عىل شهادة ال IB وشهادة ال A-Level يف السنة 
التأسيسية. ويتوجب عىل الطلبة تسليم القبول الحاصلني 

عليه من الجامعة للوزارة يف أغسطس 2020م

الكيمياء + االحياء

:)A-levels( 1-شهادة
ــىل          ــن املســتوى )A-level( والحصــول ع ــواد كحــد أدىن م النجــاح يف 3 م

ــني.  ــط  A-level(  يف املادت ــتوى ) فق ــن مس ــد أدىن م )أ(  كح
:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية

 الحصول عىل 32 نقطة.
)6( نقاط من مستوى )HLفقط( يف املادتني

 

-الكيمياء

تابع: البعثات الخارجية
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SE004

Medicine
بلد الدراسة: نيوزلندا

- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابلة قبل

الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2020م

الكيمياء + االحياء+ الرياضيات أو الفيزياء
1 .:)A-levels( شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو )ب( كحــد أدىن مــن 

ــة. ــع املــواد الثــالث املطلوب مســتوى )A-level( يف جمي
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 33 نقطة.
)5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )4( نقــاط مــن مســتوى 

)HL( يف جميــع املــواد الثــالث املطلوبــة.

الكيمياء

SE041

 Pharmacy

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

The University of East Anglia :املؤسسة التعليمية

الحاصلني عىل هذا الربنامج لن يسمح لهم بالتغيري اىل 

الطب البرشي أو طب االسنان أو الطب البيطري

الكيمياء + مادة من الفيزياء، االحياء، الرياضيات
:)A-levels( 1-شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــني. ــطA-level( يف املادت ــتوى )فق ــن مس ــد أدين م ــىل )ب( كح ع

:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية
 الحصول عىل 32 نقطة.

 )5( نقاط من مستوى )HL فقط( يف املادتني.

الكيمياء

تابع: البعثات الخارجية
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SE011

)Dentistry(
بلد الدراسة: نيوزلندا

The University of Otago :املؤسسة التعليمية

- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابلة

قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس2020م

الكيمياء + االحياء+ مادة من الرياضيات أو الفيزياء.
:)A-levels( 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل ) ب 

ــة ــواد املطلوب ــع امل ( كحــد ادىن مــن مســتوى )A-level(    يف جمي
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية 

 الحصول عىل 36 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى 

الكيمياء)HL( يف  جميــع املــواد املطلوبــة. 

األحياء

SE015

DENTISTRY
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

University of Leeds  :املؤسسة التعليمية

-سوف يتوجب عىل الطالب اجتياز جميع متطلبات
الجامعة يف مقر الدراسة يف جميع املراحل الدراسية

بعد الحصول عىل البعثة.

الكيمياء + االحياء
1 .:)A-levels( شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــني. ــع املادت ــط( يف جمي ــتوى )A-level فق ــىل )أ( مس ع

:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 35نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من )HL فقط( يف املادتني. 

SE014

)Dentistry(

بلد الدراسة: اململكة املتحدة )اسكتلندا( 

املؤسسة التعليمية:

The University of Glasgow 

الكيمياء + االحياء +الرياضيات أو الفيزياء

:)A-levels( 1- شهادة
النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عىل 
)ب( كحــد أدين مــن مســتوى )فقــطA-level( يف الكيميــاء.  والحصول 
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل ) ب ( 
كحــد ادىن مــن مســتوى )A-level(   يف  األحيــاء.  والحصــول عــىل )أ( 
كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( و الحصــول عــىل )ب( كحــد ادىن 

مــن مســتوى )A-level(   يف  الرياضيــات أو الفيزيــاء. 
:IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

 الحصول عىل 34 نقطة.
ــاء، والحصــول عــىل   )6( نقــاط مــن مســتوى )HL فقــط( يف الكيمي
)5( نقــاط مــن مســتوى ) HLفقــط( يف االحيــاء، إضافــة اىل الحصــول 
عــىل )6( نقــاط مــن مســتوى )SL( او )5( مــن مســتوى )HL(يف 

ــاء.  ــات أو الفيزي الرياضي

الكيمياء

األحياء

SE032

)Veterinary Medicine & Surgery( 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة )اسكتلندا( 

املؤسسة التعليمية:

The University of Glasgow 

تابع: البعثات الخارجية
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-مالحظات:
ــة مــن دول 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــن عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــة دليــل الطالــب. اإلبتعــاث املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القبــول املوحــد يف وصل
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
املقبولــون يف بعثــات مــروع جامعــة عــامن ممــن يتوفــر لديهــم قبــول مــن إحــدى الجامعــات غــري تلــك الجامعــات املــوىص بهــا مــن قبــل 	 

املــروع )الجامعــات املدرجــة أدنــاه(، ســوف يتعــن عليهــم تقديــم طلبهــم للقامئــن عــىل مــروع جامعــة عــامن لدراســة الطلــب عــىل 
أن يكــون لدرجــة البكالوريــوس.

ــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد ان  ــار ب ــاه )مــع األخــذ بعــن اإلعتب ــار برنامــج مــن الربامــج أدن * بإمــكان الطالــب املبتعــث اختي
يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب الجامعــة (

* أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أعــاله متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــروع جامعــة 
عــامن، علــامً بــأن بعــض الربامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى . حيــث أن الــوزارة ال تضمــن 

حصــول الطالــب عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

بعثات جامعة عامن 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE006

Medicine 
بلد الدراسة: ايرلندا
املؤسسة التعليمية: 

Trinity College Dublin

- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة يف 
مقر الدراسة يف جميع املراحل الدراسية بعد 

الحصول عىل البعثة

الكيمياء+ االحياء
:)A-levels( 1-شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــني. ــط A-level( يف املادت ــتوى )فق ــن مس ــد أدىن م ــىل)أ( كح ع

:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 40 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HLفقط( يف املادتني.

الكيمياء
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OE005

 Pharmacy
بلد الدراسة: أيرلندا

Trinity College Dublin
عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة 

واالختبارات واملقابلة قبل
الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2020 م

الحاصلن عىل هذا الربنامج لن يسمح لهم 
بالتغيري اىل الطب البري أو طب االسنان أو 

الطب البيطري

الكيمياء+ الرياضيات
:)A-levels( 1-شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــني. ــط A-level( يف املادت ــتوى )فق ــن مس ــد أدىن م ــىل)ب( كح ع

:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 32 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HLفقط( يف املادتني.

الكيمياء

OE003

)Medicine(
بلد الدراسة: اسرتاليا

Monash University :املؤسسة التعليمية
عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة 

واالختبارات واملقابلة قبل
الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2020م

الكيمياء + مادة من الرياضيات أو الفيزياء.
:)A-levels( 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل)أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )فقــط A-level(  يف الكيميــاء، 
ــط A-level(  يف  ــتوى )فق ــن مس ــد أدىن م ــىل)ب( كح ــول ع والحص

الرياضيــات أو الفيزيــاء. 
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 36 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )HLفقــط( يف الكيميــاء والحصــول 

عــىل )5( نقــاط مــن مســتوى )HLفقــط( يف الفيزيــاء او الرياضيــات.

الكيمياء

OE004

Public Health )Policy/Manage-
ment(, Environmental

Health Sciences, Biostatistics 
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

2020 م

مادتني من االحياء، الكيمياء، الرياضيات، الفيزياء، علم النفس. 
:)A-levels( 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــىل )ب(  ــن مســتوى )AS-level( والحصــول ع ــىل )أ( كحــد أدىن م ع

ــة. ــواد املطلوب ــتوى )A-level( يف امل ــن مس ــد أدين م كح
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى 

ــة.  )HL( يف املــواد املطلوب

االحياء، الكيمياء، 
الرياضيات، 

الفيزياء، علم 
النفس.

تابع: بعثات جامعة عامن 
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SE408

Occupational Therapy
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

عىل الطالب تقديم شهادة         

IELTS UKVIقبل الحصول عىل 

البعثة ومبعدل عام ال يقل 6.0 )ال 

يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء اإلختبار(

مادتني من االحياء، الرياضيات، دراسات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم النفس، 
الصحة، الرعاية االجتامعية أو علم االجتامع. 

:)A-levels( 1شهادة-
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )أ( كحد أدىن 

من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني. 
:IBD 2دبلوم البكالوريا الدولية-

الحصول عىل 27 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف املادتني. 

:IBC 3دبلوم البكالوريا الدولية-
الحصول عىل 29 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف املادتني.

االحياء

SE415

Occupational Therapy
بلد الدراسة: نيوزيلندا

املؤسسة التعليمية

 Auckland University of

Technology

 االحيــاء +مــادة مــن الكيميــاء، علــم النفس،الصحــة، الرعايــة اإلجتامعيــة أو علــم 
اإلجتــامع.

1 .:)A-levels( شهادة
النجــاح يف مادتــني كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل )ب( كحــد 
أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل )ج( كحــد أدىن مــن مســتوى 

)A-level( يف املادتــني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل24 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف 

ــني املادت
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 26 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف 

ــني. املادت

األحياء

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ للمتقــدم 	 

يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا عــىل قــدرات 
الطالــب واملتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كــام أن للــوزارة الصالحيــة يف اختيــار الجامعــة املناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.

يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك لتجنــب أي 	 
تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.

تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 
 . بها

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
إذا مل نذكر املؤسسة التعليمية يف اسم الربنامج فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص امللحقيات الثقافية	 
جميع الربامج الصحية املدرجة أدناه هي برامج مطلوبة يف القطاع الصحي وال يسمح للحاصلن عىل هذه الربامج بتغيريها الحقاً.	 

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE044

Nursing
بلد الدراسة: الواليات املتحدة 

األمريكية
املؤسسة التعليمية: 
 TheUniversity of

Louisiana-Lafayette

الرياضيات أو دراسات الرياضيات + مادة من الكيمياء أو األحياء. 
:)A-levels( 1-شهادة

النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل )أ( 
كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى 

)A-level( يف املادتــني. 
:IBD 2دبلوم البكالوريا الدولية-

الحصول عىل 27 نقطة.
 )HL( نقــاط مــن مســتوى )( أو )4SL( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )5(

يف املادتــني.
:IBC 3دبلوم البكالوريا الدولية-

الحصول عىل 29 نقطة.
 )HL( نقــاط مــن مســتوى )( أو )4SL( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )5(

يف املادتــني.

الكيمياء

األحياء

SE435
Podiatry

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

مادتني من : االحياء، الكيمياء، الرياضيات
:)A-levels( 1شهادة-

النجاح يف3 مواد كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )أ( كحد أدىن 
من مستوى ) AS-level( أو الحصول عىل )ب( من )A-level( يف كال املادتني. 

:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف كال 
املادتني. 

:IBC 2-دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 33 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف كال 
املادتني.

األحياء
الكيمياء

الرياضيات

SE417

Audiology
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

-عىل الطالب تقديم شهادة  
   IELTS UKVIقبل الحصول 
عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل 
عن 6 )ال يقل عن 5.5 يف جميع 

أجزاء االختبار(

مادتني من االحياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو الفيزياء أو علم النفس
1 .:)A-levels( شهادة

ــىل )أ(  ــول ع ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــني كح ــاح يف مادت النج
كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى 

املادتــني. )A-level( يف 
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف 

املادتــني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 30 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف 

املادتــني.

الرياضيات
الفيزياء 
األحياء 
الكيمياء 
علم النفس

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE801

Nursing
بلد الدراسة: نيوزلندا

 The :املؤسسة التعليمية
 University of Auckland
عىل الطالب اجتياز متطلبات 

الجامعة واالختبارات واملقابلة يف 
أغسطس 2020

ــم  ــاء، عل ــاء، األحي ــاء، الكيمي ــات، الفيزي ــة، الرياضي ــة اإلنجليزي ــن اللغ ــني م مادت
ــة.  ــوم الرياض ــات، عل ــات الرياضي ــس، دراس النف

:)A-levels( 1-شهادة
النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل )أ( كحــد 
أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى )A-level( يف 

كال املادتــني.
:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )4( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــني.
:IBC 3-دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 33 نقطة.
)5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )4( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــني.  

مادة من :
من اللغة اإلنجليزية، 
الرياضيات، الفيزياء، 

الكيمياء، األحياء، 
علم النفس، دراسات 

الرياضيات، علوم 
الرياضة

SE420
 Diagnostic/ Medical

Imaging or Radiography
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الرياضيات + مادة من: الفيزياء، الكيمياء، االحياء.
1 .:)A-levels( شهادة

النجــاح يف مادتــني كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل )أ( كحــد 
أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى )A-level( يف 

كال املادتــني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 30 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــني.

الرياضيات

SE425Prosthetics & Orthotics
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE441

Radiation Therapy/

 Radiotherapy

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE423Physiotherapy
بلد الدراسة: نيوزلندا

االحياء + مادة من : الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، دراسات
الرياضيات، علوم الرياضة .

:)A-levels( 1 -شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى ) A-level ( والحصول

عىل ) أ ( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول عىل )ب(
من مستوى ) A-level ) يف كال املادتني

)IBD( 2- دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 
املادتــني.

)IBC( 3-شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة.

)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 
املادتــني.

االحياء

SE416

Sport Rehabilitation
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

ال يسمح للطلبة الحاصلن عىل 
هذه البعثة

بتغيري التخصص

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE421

Dietetics )NOT Nutrition( 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

)Dietetics )NOT Nutrition

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

-عىل الطالب تقديم شهادة                 

IELTS UKVIقبل الحصول عىل البعثة 

ومبعدل عام ال يقل عن 6.0 )اليقل عن 5.5 

يف جميع أجزاء اإلختبار (

الكيمياء + االحياء
1 .:)A-levels( شهادة

النجــاح يف مادتــني كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل )أ( كحــد 
أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى )A-level( يف 

كال املادتــني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــني.
األحياء

SE413
Oral Health

بلد الدراسة: نيوزلندا

االحياء + مادة من الكيمياء، الفيزياء أو الرياضيات.
:)A-levels( شهادة-

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى ) A-level( والحصول
عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول عىل )ب(

من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.
: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة .
) HL ( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( 6 () نقاط كحد أدىن من مستوى (

يف كال املادتني.
: IBC 3 -شهادة دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة .
) HL ( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف كال املادتني.

SE451

Dental Technology
بلد الدراسة: اململكة املتحدة
*التخصص املذكورة ال تشمل 

طب وجراحة االسنان.

مادتني من الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء.
: )A-levels( 1 -شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى ) A-level ( والحصول
عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ( AS-level ) أو الحصول عىل )ب(

من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.
: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة .
) HL ( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف كال املادتني.
: IBC 3 -شهادة دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 30 نقطة
) HL ( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف كال املادتني.

الرياضيات
األحياء

الكيمياء 
الفيزياء

SE419

Dental Technology
بلد الدراسة: نيوزلندا
املؤسسة التعليمية: 

University of Otago
التخصص املذكور ال يشمل طب

وجراحة االسنان

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE062
Medical Laboratory Science

بلد الدراسة: نيوزلندا

مادتني من الرياضيات، الكيمياء واالحياء.
:)A-levels( 1 -شهادة

) A-level ( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول

عىل )ب( من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.
: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
) HL (نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف كال املادتني.
: IBC 3 -شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة .
) HL ( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

الرياضيات
الكيمياء 
األحياء

SE426

Paramedic Science
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

 UKVI عىل الطالب تقديم شهادة-
IELTS قبل الحصول عىل البعثة 

ومبعدل عام ال يقل عن 6 )ال يقل عن 
5٫5 يف جميع أجزاء االختبار(

-سوف يتعني عىل الطلبة اجراء اختبار 
قيادة السيارة يف اململكة املتحدة، 

والحصول عىل رخصة قيادة السيارة.

االحياء + مادة من الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو دراسات

الرياضيات أو اللغة اإلنجليزية أو علوم الرياضة أو علم النفس او

الرتبية البدنية.

 :)A-levels(  1 -شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى ) A-level( والحصول

عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول عىل )ب(

من مستوى ) A-level ( يف املواد املطلوبة.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.

) HL( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف املواد املطلوبة.

: IBC 3 -شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة .

) HL( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف املواد املطلوبة.

- األحياء

SE402

Paramedicine
بلد الدراسة: نيوزلندا

 Auckland :املؤسسة التعليمية
University of Technology

-عىل الطالب تقديم شهادة IELT قبل
الحصول عىل البعثة ومبعدل عام اليقل
عن 5 . 5 )ال يقل عن 5. 5 يف جميع

أجزاء االختبار(

SE061

Paramedicine
بلد الدراسة: اسرتاليا

 Monash :ملؤسسة التعليمية
University

 IELTS عىل الطالب تقديم شهادة-
قبل الحصول عىل البعثة ومبعدل عام 
ال يقل عن 6.0 )ال يقل عن 5. 5 يف 

جميع أجزاء االختبار(

SE400
Occupational Health & Safety

بلد الدراسة: الواليات املتحدة 

االمريكية

SE051
Public Health Promotion

بلد الدراسة: اسرتاليا
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SE428

Speech & Language Therapy
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

IELTS UKVI   عىل الطالب تقديم شهادة-
قبل الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل

عن.6.0 )ال يقل عن 5.5 يف جميع
أجزاء االختبار(

مادتن من الرياضيات أو الفيزياء أو االحياء أو الكيمياء أو دراسات

الرياضيات أو اللغة اإلنجليزية أو علوم الرياضة أو علم النفس.

:)A-levels( 1 -شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى ) A-level ( والحصول

عىل )ب( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول عىل)ج(

من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

) HL( نقاط من مستوى )( أو )4 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف كال املادتني.

: IBC 3 -شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة .

) HL( نقاط من مستوى )( أو )4 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف كال املادتني.

- األحياء

SE064

  Medical Physics or Physics with
Medical Physics

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
لهم  يسمح  لن  الربنامج  هذا  عىل  الحاصلني 
بالتغيري اىل الطب البرشي أو طب االسنان أو 

الطب البيطري

الرياضيات + الفيزياء.

:)A-levels( 1 شهادة-

 )A-level( املســتوى  مــن  أدىن  مــواد كحــد  النجــاح يف 3 

 )A-levelوالحصــول عــىل )ب( كحــد أدين مــن مســتوى )فقــط

ــة.  ــواد املطلوب يف امل

:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية

 الحصول عىل 32 نقطة.

 )5( نقاط من مستوى )HL فقط( يف املواد املطلوبة.

-الفيزياء

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ050
 كلية الطب والعلوم

الصحية
)دكتور بالطب(

1 .)A-level( شهادة

 A-level يجب دراسة مادتني عىل األقل من مستوى

 )ج( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )A-Level( أو )أ( كحد أدىن يف الرياضيات 

)الكيمياء،الفيزياء،األحياء(   من  فقط  مادتني  ودراسة   )AS-Level(مستوى من 

)ج( كحد أدىن من مستوى  )A- Level(  أو

)AS-Level(  كحد أدىن من مستوى )أ(

  )IBD( 2- دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة  

 )5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو )6( نقاط كحد أدىن يف 

 )SL( الرياضيات من مستوى

-ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( الحصول عىل :

أو )6( نقاط كحد أدىن يف   )HL( نقاط كحد أدىن يف مادتني من مستوى )5(

  )SL( مادتني من مستوى

برنامج الـ MD يف كلية الطب ميتد لست سنوات 

دراسية بعد الربنامج التأسييس وميكن لبعض الطلبة 

الحصول عىل بكالوريوس العلوم الصحية بعد 

استيفائهم للرشوط الخاصة بالربنامج قبل إكاملهم 

. MD الدراسة للحصول عىل درجة الـ

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ055

 كلية الطب والعلوم
الصحية

 العلوم الطبية(
)الحيوية

)A-level( 1- شهادة
 A-level يجب دراسة مادتني عىل األقل من مستوى

 )ج( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )A- Level( أو
)AS-Level(  كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )أ( 

ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء،الفيزياء،األحياء( 
  )A- Level(  كحد أدىن من مستوى )ج(

)AS-Level(  كحد أدىن من مستوى )أ(
  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة 
 )5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )6(
 ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( والحصول عىل 

:
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

.)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(

برنامــج علــم الطــب الحيــوي الــذي تقدمــه كليــة 

الطــب والعلــوم الصحيــة لديــه منهــج يهــدف 

ــامء  ــوا عل ــني ليصبح ــالب الجامعي ــب الط إىل تدري

الطــب الحيــوي الناجحــني، وبالتــايل زيــادة التميــز 

ــامن. ــلطنة ع ــة يف س ــة الصحي للرعاي

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية

SQ100كلية التمريض

)A-level( 1 - شهادة
املواد  من   A-level مستوى  من  األقل  عىل  مادتني  دراسة  يجب 

املطلوبة للتخصص
دراسة املواد االربعة التالية: )الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، األحياء(

والحصول عىل:
  )A- Level(  كحد أدىن من مستوى )ج(
)AS-Level(  كحد أدىن من مستوى )ب(

 
  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة 
 )4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )5(
و دراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( والحصول 

عىل :
)4( نقاط كحد من مستوى )HL( أو

.)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

تتمثــل رؤيــة كليــة التمريــض يف جامعــة الســلطان 

الرائــدة  الكليــات  إحــدى  تكــون  ألن  قابــوس 

يف املنطقــة ومبســتوى عــال يف مجــايل التعليــم 

والبحــث.

ــلطان  ــة الس ــض يف جامع ــة التمري ــة كلي -إن مهم

يف  املجتمــع  إحتياجــات  تلبيــة  هــي  قابــوس 

الســلطنة  مــن الرعايــة الصحيــة وذلــك مــن خــالل 

ــم  ــودة يف تعلي ــة الج ــج عالي ــذ برام ــر وتنفي تطوي

التمريــض واملشــاركة يف البحــوث العلميــة.

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية
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PI005 بكالوريوس
الصيدلة

املواد املطلوبة : الكيمياء واألحياء أو العلوم 
الصحية

)A-level( 1 - شهادة
مستوى A-Level   الحصول عىل :                                                       

- مادة من مستوى )“A“ level(  بدرجة ال 
تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.

 - مادة من  مستوى )AS level(  بدرجه ال تقل 
عن )ج(من املواد املطلوبة اعاله                                    

)IB(2 - دبلوم / شهادة البكالوريا الدولية
 الحصول عىل 24 نقطة كحد أدىن.

- الحصول عىل 3 نقاط كحد أدىن يف املستوى 
)SL( و2 كحد أدىن يف املستوى  )HL(  يف املواد 

املطلوبة .    

األول:  -
الكيمياء

الــــثــــاين:   -
األحـــيـــاء 
العلوم  أو 

الصحية

التوزيع  أساس  عىل  القبول  يتم 
الجغرايف

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. 

الصيدلة

كلية عامن للعلوم الصحية

 يشرتط لنجاح الطالب وانتقاله من عام درايس إىل العام الذي يليه والتخرج النجاح يف جميع املقررات

.الدراسية وحصوله عىل معدل نقاط تراكمي محدد حسب التخصص
متطلبات إجتياز املراحل الدراسية

جميع الربامج التعليمية تبدأ بالربنامج التأسييس باإلضافة إىل السنوات الدراسية املحددة حسب 

التخصصات.
عدد سنوات الدراسة

لن تتكفل الكلية بتوفري السكن والنقل للطلبة. مميزات السكن واملواصالت

 جمعية الخريجني: تهدف إىل تعزيز التواصل بني الخريجني والكلية لغرض التطوير املهني وخدمات

.املجتمع
متابعة الخريجن

.التدريب العميل ، وحضور بعض الدورات التدريبية املتاحة للطلبة التدريب خالل الدراسة

.الدراسة باللغة اإلنجليزية،  باإلضافة إىل  بعض مواد متطلبات الكلية باللغة العربية لغة الدراسة

 مينح مبلغ )45( ريال شهرياً لكل طالب تبلغ املسافة بني محل سكنه ومقر الدراسة أقل من )50(

  كيلومرتاً كام مينح مبلغ )90( ريال شهرياً لكل طالب تبلغ املسافة بني محل سكنه ومقر الدراسة أكرث من

.)50( كيلومرتاً

العالوات

 أن ال يقل عمر الطالب عن 17 سنة و ال يزيد عن 25 سنة عند االلتحاق بالكلية.

 أن يكون الئقاً طبياً .

 عىل الطالب الذي يعاين من أي نوع من اإلعاقة أو من ذوي اإلحتياجات الخاصة أن يتصل بالكلية 

للتأكد حول مالءمته للدراسة قبل أن يقوم باختيار أي برنامج

 أن ال يقل طوله عن 140 سم.

يسقط حق الطالب يف الحصول عىل مقعد إذا مل يلتحق بالدراسةخالل إسبوعني من تاريخ بدئها.

معلومات إضافية
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
معلومات إضافية عن 

الربنامج

IH001
بكالوريوس 

علوم املختربات 
الطبية

املواد املطلوبة : الكيمياء واألحياء أو العلوم الصحية
)A-level( 1-شهادة

مستوى A-Level   الحصول عىل : 
 - مادة من مستوى )“A“ level(  بدرجة ال تقل عن )د( 

من املواد املطلوبة اعاله.
 - مادة من  مستوى )“AS“ level(  بدرجه ال تقل عن 

)ج(من املواد املطلوبة اعاله 
2 - دبلوم / شهادة البكالوريا الدولية)IB( الحصول عىل 

24 نقطة كحد أدىن.
الحصول عىل 3 نقاط كحد أدىن يف املستوى )SL( و2   -

كحد أدىن يف املستوى  )HL(  يف املواد املطلوبة .    

أو  - األحــيــاء  األول: 
العلوم الصحية

الثاين:  الكيمياء -

املتقدمني  قبول  يتم 
محافظات  ــل  ك ــن  م
حسب  ــة  ــطــن ــســل ال
لكل  املتوفرة  املقاعد 

محافظة.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH002 بكالوريوس التصوير
الطبي

املواد املطلوبة : الفيزياء واألحياء أو العلوم 
الصحية

)A-level( 1-شهادة
مستوى A-Level   الحصول عىل :                                                       
- مادة من مستوى )“A“ level(  بدرجة ال 

تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.  
- مادة من  مستوى )“AS“ level(  بدرجه 

ال تقل عن )ج( من املواد املطلوبة اعاله 
)IB(2 - دبلوم / شهادة البكالوريا الدولية

 الحصول عىل 24 نقطة كحد أدىن.
- الحصول عىل 3 نقاط كحد أدىن يف 

املستوى )SL( و2 كحد أدىن يف املستوى  
)HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول: الفيزياء -
أو  - األحياء  الثاين:  

العلوم الصحية 

كل  مــن  املتقدمني  قبول  يتم 
حسب  السلطنة  محافظات 

املقاعد املتوفرة لكل محافظة.

 برنامج العلوم الصحية يقدم ثالث تخصصات وهي :علوم املختربات الطبية، التصوير الطبي ،العالج الطبيعي.

برنامج العلوم الصحية يقدم ثالث تخصصات وهي علوم املختربات الطبية، التصوير الطبي والعالج الطبيعيي .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.  

يهدف برنامج التصوير الطبي إىل تخريج كادر عامين من مصوري االشعة الطبية. مدة الربنامج متتد ألربع سنوات بعد برنامج التأسييس. يشمل 

الربنامج تعليم وتدريب الطالب عىل إجراء فحوصات تصويرية إلنتاج صور عالية الجودة ألجزاء الجسم املختلفة من أجل تشخيص أمراض مختلفة 

باستخدام التصوير اإلشعاعي التقليدي والتصوير املقطعي. كام يتم تعريف الطالب عىل املجاالت املختلفة يف التصوير الطبي. سيتميز الخريجني من 

هذا الربنامج بسامت متقدمة مثل التفكري الناقد وحل املشكالت واالتصاالت الفعالة والعمل الجامعي ومهارات البحث. الجانب العميل الرسيري 

للدراسة يف املستشفيات هو 41% من الوقت املخصص للربنامج. يتأهل الخريجني للعمل يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية أوالخاصة بعد 

االنتهاء من الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.
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تابع:  العلوم الصحية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH003بكالوريوس
العالج الطبيعي

املواد املطلوبة : الفيزياء واألحياء أو 
العلوم الصحية

)A-level( 1 - شهادة 
مستوى A-Level   الحصول عىل :                                                       
- مادة من مستوى )“A“ level(  بدرجة 

ال تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.                                               
  )AS“ level“( مادة من  مستوى -

بدرجه ال تقل عن )ج(من املواد املطلوبة 
اعاله 

 )IB(2 -دبلوم / شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24 نقطة كحد أدىن.

- الحصول عىل 3 نقاط كحد أدىن يف 
املستوى )SL( و2 كحد أدىن يف املستوى  

)HL(  يف املواد املطلوبة .    

أو  - ــاء  األحــي األول: 
العلوم الصحية

الثاين: الفيزياء  -

كل  من  املتقدمني  قبول  يتم   -
محافظات السلطنة حسب املقاعد 

املتوفرة لكل محافظة.

 التمريض

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NM001

بكالوريوس العلوم 
يف التمريض

املواد املطلوبة : األحياء أو العلوم الصحية 
والكيمياء 

)A-level( 1 - شهادة
                                                       : عــىل  الحصول     A-Level مستوى 
- مادة من مستوى )“A“ level(  بدرجة ال 
تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.       

- مادة من  مستوى )“AS“ level(  بدرجه 
ال تقل عن )ج( من املواد املطلوبة اعاله 

 )IB(الدولية البكالوريا  شهادة   / -دبلوم   2
الحصول عىل 24 نقطة كحد أدىن.

يف  أدىن  كحد  نقاط   3 عىل  الحصول   -
املستوى   يف  أدىن  كحد  و2   )SL( املستوى 

)HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول: األحياء  -
أو العلوم 

الصحية
الثاين: الكيمياء  -

كلية عامن للعلوم الصحية 
)فرع محافظة مسقط(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 
محافظة مسقط وواليات بركاء وبدبد ومصرية.

NH001

كلية عامن للعلوم الصحية 
)فرع محافظة الظاهرة(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظتي الظاهرة والربميي

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 
أخصايئ العالج الطبيعي باإلملام التام بالعلوم واملهارات املهنية الرضورية ليؤدي دوره 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.

يوجد يف الكلية تسعة أفرع للتمريض وهي : مسقط، صحار، شامل الباطنة، جنوب الباطنة، الداخلية، الظاهرة، شامل الرشقية، جنوب 
الرشقية وظفار. يهدف برنامج بكالوريوس العلوم يف التمريض إىل إعداد الطالب ملستقبل مهني يف مجال التمريض ومدته أربع سنوات 
بعد الربنامج التأسييس. يتأهل الخريج للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية أو الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب 

توفـر الشواغر.
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NI001

بكالوريوس العلوم 
يف التمريض 

املواد املطلوبة : األحياء أو العلوم الصحية 
والكيمياء

)A-level ( 1 - شهادة
                                                       : ــىل  ع الــحــصــول   A-Level مــســتــوى 
- مادة من مستوى )“A“ level(  بدرجة ال 
تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.       

- مادة من  مستوى )“AS“ level(  بدرجه 
ال تقل عن )ج( من املواد املطلوبة اعاله 

 )IB(الدولية البكالوريا  شهادة   / -دبلوم   2
الحصول عىل 24 نقطة كحد أدىن.

يف  أدىن  كحد  نقاط   3 عىل  الحصول   -
املستوى   يف  أدىن  كحد  و2   )SL( املستوى 

)HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول: األحياء  -

أو العلوم 

الصحية

الثاين: الكيمياء  -

كلية عامن للعلوم الصحية  
              )فرع محافظة شامل الرشقية(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظة شامل الرشقية.

NU001

كلية عامن للعلوم الصحية    
)فرع محافظة جنوب الرشقية(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظة جنوب الرشقية.
 بإستثناء والية مصرية

NS001

كلية عامن للعلوم الصحية    
    )فرع محافظة شامل الباطنة(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظتي شامل الباطنة ومسندم.

NR001

كلية عامن للعلوم الصحية              
  )فرع محافظة جنوب الباطنة(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظة جنوب الباطنة، 
بإستثناء والية بركاء

NN001

كلية عامن للعلوم الصحية            
     )فرع محافظة الداخلية(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظتي الداخلية والوسطى،
 بإستثناء والية بدبد

NA001

كلية عامن للعلوم الصحية              
    )فرع محافظة ظفار(

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

مدارس محافظة ظفار.

تابع - التمريض
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إدارة املعلومات الصحية

 يهدف برنامج إدارة املعلومات الصحية إىل تنمية املوارد البرشية العامنية للحصول عىل شهادة البكالوريوس يف إدارة املعلومات الصحية بعد 
الربنامج التأسييس ويشرتط حصول الطالب عىل معدل تراكمي 2.75 فام فوق يف نهاية السنة الثانية ملواصلة برنامج البكالوريوس يف السنة الثالثة 
والرابعة، ويف حالة عدم حصول الطالب عىل املعدل الرتاكمي املطلوب )2.75( يتخرج الطالب بشهادة الدبلوم. حيث يشمل الربنامج عىل مقررات 
يتأهل  الصحية.  املعلومات  املعلوماتية وإدارة  الالزمة إلعداد الطالب يف مجال  املعلومات واملهارات األساسية  نظرية وعملية تحتوي عىل كافة 

الخريجون للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية أو الخاص بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

HM001
 

إدارة املعلومات 
الصحية

الصحية  العلوم  أو  األحياء   : املطلوبه  املــواد 
والرياضيات أو دراسات الرياضيات 

)A-level( 1 - شهادة
A-Level  مستوى

الحصول عىل :
- مادة من مستوى )A level(  بدرجة ال تقل عن 

)د( من املواد املطلوبة اعاله.
- مادة من  مستوى )AS level(  بدرجه ال تقل 

عن )ج( 
)IB( 2 - دبلوم/ شهادة البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 24 نقطة كحد أدىن.
املستوى  يف  أدىن  كحد  نقاط   3 عىل  الحصول   -
)SL( ونقطتني كحد أدىن يف املستوى  )HL(  يف 

املواد املطلوبة .

األول: األحياء -
الثاين: الرياضيات أو  -

دراسات الرياضيات

يتم قبول املتقدمني من كل 
محافظات السلطنة حسب 
املقاعد املتوفرة لكل محافظة

الكلـــــيات التقــــــنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC005صيدلة

املواد املطلوبة : الرياضيات  ومادتني 
من املواد األتية :) الكيمياء أو 

الفيزياء أو األحياء(
 )A-level( 1-شهادة

الحصول عىل ) هــــ(                               
يف مادة من مستوى A2 عىل األقل 
من املواد املطلوبة لتخصص ومادة 

.AS  من مستوى
)IB( 2-شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة 

الدرجات األعىل يف 

املواد :

- الرياضيات

 مالحظة : متنح درجة الدبلوم فقط يف هذا الربنامج.
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  البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS001طب عام

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : 
الكيمياء، األحياء  

1 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 
 الحصول عىل 28 نقطة                                        

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )5HL(

املواد املطلوبة أعاله

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
* اجتياز امتحان القبول واملقابلة الشخصية 

بنجاح

BS006طب وجراحة الفم واألسنان

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : 
الرياضيات  أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة، 

األحياء، الكيمياء
1 .)A-level( شهادة

 A(  كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج
Level-( أو ) ب( من املستوى )AS- Level( من 

املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى 

 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )5HL(
املواد املطلوبة 

كلية عامن لطب االسنان

BS017التمريض

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية :الكيمياء أو 
األحياء، اللغة العربية

1 .)A-level( شهادة
 A(  كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج

Level-( أو ) ب( من املستوى )AS- Level( من 
املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة                                       

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )5HL(

املواد املطلوبة أعاله

جامعة نزوى

BS227التمريض
املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية :الكيمياء 

أو األحياء،اللغة العربية
1 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة                                        
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى 

 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )5HL(
املواد املطلوبة أعاله

جامعة الربميي
* اجتياز امتحان القبول واملقابلة الشخصية 

بنجاح

BS228علوم البرصيات
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS002الصيدلة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء 
أو األحياء

1 .)A-level( شهادة 
 A( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د

Level-( أو) ج( من املستوى )AS- Level( من 
املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24 نقطة                                
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى 

 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(
املواد املطلوبة أعاله

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

BS289الصيدلة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء 
أو األحياء

1 .)A-level( شهادة
 A( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د

Level-( أو) ج( من املستوى )AS- Level( من 
املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24 نقطة                                       

الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(

املواد املطلوبة أعاله   

جامعة نزوى

BS018الطب البيطري

املواد املطلوبة  :الكيمياء و األحياء، والفيزياء
                                                       )A-level( 1- شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى  
)A -Level( أو) ب( من املستوى 

)AS- Level( من املواد املطلوبة أعاله.                                                              
                                                     )IB( 2- دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة                                         

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )5HL(
املواد املطلوبة أعاله                                         

جامعة الرشقية

  البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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 برامج دراسية 
متعددة التخصصات

Interdisciplinary Scholarships

إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 عىل املوقع اإللكرتوين للمركز
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STEM )العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات(
ESAM )الرتبية والعلوم االجتامعية والفنون واملعامر واإلدارة(

• يجــب عــىل الطلبــة حضــور املحــارضات التعريفيــة املخصصــة لهــذا النــوع مــن البعثــات قبــل انتهــاء مرحلــة اســتكامل التســجيل بالبعثــة  يف أغســطس، وســوف يتــم اإلعــالن عــن 
املواعيــد الخاصــة باملحــارضات الحقــا.

• ميكــن للطلبــة املقبولــني والحاصلــني عــىل البعثــات التــي تقــع ضمــن الرمزيــن STEM & ESAM اختيــار التخصــص الفرعي/الدقيــق )لدرجــة البكالوريــوس فقــط( مــن ضمــن 
املظــالت املعرفيــة املدرجــة.

• ميكــن للطلبــة املقبولــني ضمــن الرمزيــن STEM & ESAM اختيــار التخصــص )لدرجــة البكالوريــوس فقــط( و دولــة االبتعــاث ضمــن الــدول التــي تبتعــث اليهــا الــوزارة قبــل انتهــاء 
فــرتة اســتكامل إجــراءات التســجيل يف أغســطس. وعــىل الطالــب التأكــد مــن أن التخصــص متوفــر يف الدولــة الراغــب بهــا، إضافــة اىل مراعــاة توفــر التخصــص يف وثيقــة الهيئــة العامنيــة 

لالعتــامد االكادميــي )OAAA( ووقوعــه ضمــن املجــال املعــريف الــذي ســوف يحــدده الطالــب الحقــا اثنــاء فــرتة اســتكامل اجــراءات البعثــة.

• الطلبــة الذيــن تــم قبولهــم يف أحــد برامــج STEM & ESAM بإمكانهــم اختيــار أحــدى املؤسســات املــوىص بالدراســة بهــا يف دول االبتعــاث التاليــة: اململكــة املتحــدة، الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، املانيــا، ايرلنــدا، ماليزيــا، هولنــدا، بولنــدا، نيوزيلنــدا، اســرتاليا، فرنســا، كنــدا. علــام بــأن القــرار النهــايئ يف املوافقــة عــىل املؤسســة يكــون مــن صالحيــات الــوزارة.

• ســوف يتــم الحــاق الطلبــة املقبولــني يف بعثــات STEM & ESAM للدراســة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف برنامــج تحضــريي )UNIConn Program( ملــدة ســنة 
اكادمييــة، عــىل ان يقــوم الطالــب فــور انهائــه للربنامــج التحضــريي بتزويــد امللحقيــة بقبــول جامعــي مــن قامئــة جامعــات معتمــدة لهــذه البعثــات )STEM & ESAM( والتــي 

ميكــن الرجــوع اليهــا يف املوقــع اإللكــرتوين للملحقيــة الثقافيــة يف واشــنطن.

• سوف يتم اإلعالن عن التفاصيل الخاصة بالربنامج التحضريي )UNIConn Program( يف حينه.
• قــد تشــرتط املؤسســات التعليميــة مــواد دراســية مختلفــة عــن املــواد التــي تــم اشــرتاطها لبعــض الربامــج، لــذا فــان وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن أن يحصــل الطالــب عــىل التخصــص 

الراغــب بــه يف حــال عــدم انطبــاق رشوط املؤسســة التعليميــة عليــه، يجــب عــىل الطالــب التحقــق مــن مــدى اســتيفائه ملتطلبــات القبــول يف تلــك املؤسســة.

• عــىل الطالــب التأكــد مــن انــه قــام باختيــار املــواد الدراســية املناســبة لاللتحــاق بتخصــص معــني مرغــوب مــن قبلــه ومــدى توفــره يف الدولــة الراغــب بهــا، حيــث انــه قــد ال تتوفــر 
جميــع التخصصــات لدرجــة البكالوريــوس يف جميــع الــدول. 

• ال توجد حاجة إلرفاق أي قبول للمنافسة عىل هذه البعثات، ولكن الطالب الحاصل عىل قبول يجب عليه عرضه عىل الوزارة إلبداء الرأي فيه. 

*مالحظات:-

• ليســت كل التخصصــات املعتمــدة لهــذه البعثــات )والتــي تطــرح لدرجــة البكالوريــوس( متوفــرة يف كل دول االبتعــاث. لــذا يرجــى مراعــاة املالحظــات املشــارة اليهــا باللــون 
األحمــر يف التخصصــات املدرجــة كــام يرجــى أيضــا االطــالع عــىل الــرشوط واالحــكام الخاصــة بهــذه البعثــات.

ــايل     ــوان الت ــا اســئلتك اىل العن ــد الكــرتوين متضمن ــب، يرجــى ارســال بري ــاه لتخصــص معــني يرغــب بدراســته الطال • يف حــال عــدم اشــتامل قامئــة التخصصــات املدرجــة ادن
ــه  ــات STEM( او ميكنــك طلــب املشــورة مــن مــرشف التوجي ــال: بعث ــوان الرســالة )مث ــة يف عن ــوع البعث )public.services@mohe.gov.om( مــع ذكــر ن

املهنــي.

STEM - ESAM مالحظات عن البعثات الخارجية

)STEM البعثات الخارجية )بعثات

رمز 
الربنامج 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج

SE380

البعثــة         عــىل  الحاصــل  للطالــب  ميكــن 

ــن  ــع ضم ــص يق ــد تخص ) STEM ( تحدي

التاليــة: الرئيســية  التخصصــات 

باســتثناء   )SCIENCES( العلــوم   	

ــة  ــري، طب/جراح ــب الب ــات الط تخصص

االســنان، الطــب البيطــري، الصيدلــة، وعلــم 

النفــس االكلينيــي.

)TECHNOLOGY( التكنولوجيا 	

)ENGINEERING( الهندسة 	

	 علوم الرياضيات 

)MATHEMATICAL SCIENCES(

الرياضيات + مادة من : االحياء، الكيمياء، الفيزياء، التصميم
.  IT )GS( التكنولوجيا، العلوم البيئية، الجغرافيا، علوم الحاسب &

:)A levels(  1 -شهادة
) A-level ( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو
الحصول عىل )ب( من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

) 6 ( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL ( أو )5( نقاط من مستوى
) HL ( يف كال املادتني.

*قد تكون للجامعة مزيد من متطلبات القبول يف التخصصات
املذكورة، وال ميكن للوزارة ان تضمن القبول النهايئ فيها .

الرياضيات 
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SCIENCES )AGRICULTURAL, ENVIRONMENTAL, HEALTH, NATURAL & PHYSICAL( 

A: Aquaculture & Fisheries, Astronomy, Astrophysics, Audiology 

B: Biological Sciences, Business Statistics, Biomedical Engineering

C: Conservation )and/or Environment(, Chemistry

D: Dietetics )NOT Nutrition( E: Earth Sciences, Environmental Sciences 

F: Forensic Science

G: Geology, Geophysics, Geochemistry, Genetics 

H: Hydrogeology, Health)care( Policy and/or Management, Health Education, Health Economics, Health Promotion; 

Health Administration

L: Life Sciences

M: Meteorology, Mathematics and/with Statistics, Marine Science or Marine Biology; Medical Physics, Medical Laboratory 

Science

P: )Applied( Physics, Public Health Science, Podiatry, Prosthetics & Orthotics

R: Respiratory Therapy, Radiography, Radiology

S: Sustainability Science, Science

W: Water Technology

Z: Zoology

)INFORMATION( TECHNOLOGY

A: Animation; C: Computer Science, Computer Science &/with Artificial Intelligence, Computer Forensics, Computer Sci-

ence &/or with Software or Smart Phone App Development, Cyber Security; D: Data/Information Science

ENGINEERING & RELATED TECHNOLOGIES 

A: Acoustical Engineering, Aeronautical Engineering )should concern a NON-flight major - cannot include Pilot Train-

ing!(, Architectural Engineering; B: Building Services/Maintenance Engineering, Biomedical Engineering, Building 

)Civil( Engineering; C: Chemical Engineering, Construction Engineering E: Electrical and/or Electronic)s( Engineering, 

Environmental Engineering, Ecology; F: Fire Safety Engineering; G: Geological Engineering; I: Industrial Engineering, L: 

Logistics Engineering; M: Materials Engineering, Mining Engineering, Metallurgical Engineering, Mechanical Engineer-

ing, Mechatronics/Mechatronic Engineering; 

N: Network Engineering; P: Petroleum or Oil & Gas Engineering; R: Renewable Energy Engineering; S: Systems Engineer-

ing, Surveying Engineering, Sustainability Studies or Engineering;  

T: Transport Engineering, Telecommunications Engineering

MATHEMATICAL SCIENCES 

A: Applied Mathematics 

S: Statistics

)STEM تابع: البعثات الخارجية )بعثات
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مالحظات:-

 •  ليســت كل التخصصــات املعتمــدة لهــذه البعثــات )والتــي تطــرح لدرجــة البكالوريــوس( متوفــرة يف كل دول االبتعــاث. لــذا يرجــى مراعــاة املالحظــات املشــارة اليهــا باللــون 
األحمــر يف التخصصــات املدرجــة كــام يرجــى أيضــا االطــالع عــىل الــرشوط واالحــكام الخاصــة بهــذه البعثــات.

ــايل  ــوان الت ــا اســئلتك اىل العن ــد الكــرتوين متضمن ــاه لتخصــص معــني يرغــب بدراســته الطالــب، يرجــى ارســال بري  •  يف حــال عــدم اشــتامل قامئــة التخصصــات املدرجــة ادن
ــي. ــه املهن ــب مــرشف التوجي ــك طل ــات ESAM( او ميكن ــال: بعث ــالة )مث ــوان الرس ــة يف عن ــوع البعث ــر ن ــع ذك )public.services@mohe.gov.om( م

EDUCATION

E: English Language )Teacher to Non-Native Speakers(; Ear-

ly Childhood Education T: Teaching Science )Secondary 

School-level(, Primary School Education )teaching( 

SOCIETY & CULTURE

A: Archeology; 

C: Criminology; 

E: Economics; 

G: Geographical Information Systems

L: Law )applicants can only submit offer letters from recom-

mended Law schools in the United Kingdom(, Languag-

es/ )Applied( Linguistics;

P: Psychology )does NOT include Clinical Psychology as this 

is only taught a graduate level & applicants can only 

submit offer letters from recommended universities in 

the United Kingdom, Australia, New Zealand(; 

S: Sociology, Special Needs Education 

T: Tourism Studies )focus on planning aspect(; 

Z: Zoology

)CREATIVE( ARTS 

D: Digital Media; 

F: Fine Arts )e.g. Painting, Sculpture, Music(; 

J: )Digital( Journalism 

T: Television/Broadcasting

ARCHITECTURE 

A: Architecture )only offer letters from recommended insti-

tutions in the United Kingdom, Europe or Asia will be 

accepted(; L: Landscape Architecture; U: Urban Planning

MANAGEMENT & BUSINESS

A: Actuarial Science, Accounting, Auditing, Aviation 

Management )cannot include Pilot Training – should 

concern a non-flight major(; 

B: Banking, Business Administration

E: Enterprise/Entrepreneurship, Emergency Administration 

& Planning 

F: Finance, Financial Risk Management, Financial Services 

I: Investment, Insurance, Islamic Banking; 

L: Logistics and/or Supply Chain Management

M: Management; 

O: Operations Management, Organisational Leadership 

Studies

P: Property Management, Port Management 

R: Real Estate Management 

S: Safety and/or Security Management, Transport Man-

agement, Shipping & Port Management and/or Supply 

Chain and/or Logistics Management

)ESAM البعثات الخارجية )بعثات

رمز 
الربنامج 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج

SE390

عــىل  الحاصــل  للطالــب   ميكــن 
ــص  ــد تخص ــة )ESAM( تحدي البعث
ــية  ــات الرئيس ــن التخصص ــع ضم يق

ــة: التالي
) EDUCATION( الرتبية -

-العلوم االجتامعية
) SOCIAL SCIENCES ( 

) ARTS( الفنون -
) MANAGEMENT( اإلدارة -

مادتني من الرياضيات أو دراسات الرياضيات، املحاسبة، اللغة االنجليزية، اللغة

العربية، االعامل، االقتصاد، الجغرافيا، القانون، علم النفس، الفنون، الفلسفة،

الفنون، علوم الحاسب االيل/ IT)GS( ، السياسة )لعاملية(، التاريخ، علم االجتامع.

:)A levels(  1 -شهادة
) A-level ( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو
الحصول عىل )ب( من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

) 6 ( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL ( أو )5( نقاط من مستوى
) HL ( يف كال املادتني.

اللغة
االنجليزية
الرياضيات
دراسات

الرياضيات
اللغة العربية 

املحاسبة 
القانون 

علوم الكمبيوتر 
التاريخ 
الفنون 

علم النفس
الجغرافيا 
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رمز 
الربنامج

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج

DE001

برنامج القبول املبارش لدرجة البكالوريوس

يف التخصصات التالية:  

Medicine •
Dentistry •

Veterinary Medicine •
MPharm •

أو يف أي من التخصصات املذكورة يف الدليل 

واملحددة للبعثات الخارجية

يجب أن يستويف الطلبة املتقدمن لهذا الربنامج الروط األتية: 
)A-levels( 1-شهادة

النجاح يف3 مواد كحد أدىن من املستوى )A-level( أو الحصول عىل )ج( أو 
أعىل يف أي مادتن من مواد ال A- level الثالث.

)ما عدا الرتبية الرياضية(. 
:IBD 2دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 30 نقطة.
 )HL( نقاط كحد أدىن يف أي مادتن من 6 مواد املستوى )أو الحصول عىل )4

يف املواد املطلوبة. 
)ماعدا مادة الصحة والرتبية الرياضية(. 

 قبل 1 يونيو:
ارفاق قبول مرشوط لدرجة البكالوريوس من احدى مؤسسات التعليم العايل الخارجية 

واملعتمدة لهذه البعثات.

قبل نهاية فرتة تعديل الرغبات يف يوليو:
يجب عىل الطالب إرفاق قبول واحد فقط نهايئ وغري مرشوط يف أحد التخصصات املعتمدة 

لهذه البعثات ومن احدى الجامعات املعتمدة للعام األكادميي 2020/2021.

يجب ان ترفق جميع الوثائق يف موقع القبول املوحد يف املواعيد املحددة أعاله وال يقبل بخالف 

ذلك

ملزيد من االيضاح يرجى الرجوع للرابط التايل

“ http://heac.gov.om/media/doc/DE001_2021.pdf “

املعدل العام لشهادة الدبلوم 

العام أو ما يعادلها من 

املؤهالت الدولية

مرتبة الجامعة يف تصنيف 

شنغهاي 2019

البعثات الخارجية

الرشوط واألحكام الخاصة ببعثات القبول املبارش

• هــذه البعثــات مقدمــة ألولئــك الطلبــة ممــن تقدمــوا بطلــب الحصــول عــىل قبــول غــري مــرشوط مــن احــدى الجامعــات املعتمــدة واملــوىص بهــا لهــذا النــوع مــن 
البعثــات يف احــد التخصصــات املعتمــدة والــذي يجــب تســليمه قبــل املوعــد النهــايئ لفــرتة تعديــل الرغبــات يف يوليــو )لالطــالع عــىل قامئــة الجامعــات يرجــى الرجــوع 

اىل موقــع القبــول املوحــد – وصلــة دليــل الطالــب(.

 MPharm أو Veterinary Medicine  أو  Dentistry  أو  Medicine :يجــب أن يكــون القبــول املقــدم مــن الطالــب يف أحــد التخصصــات التاليــة •
أو أي مــن التخصصــات املذكــورة يف الدليــل واملحــددة للبعثــات الخارجيــة. كــام ان هــذه البعثــات ال تغطــي برنامــج اللغــة وال الســنة التأسيســية أو برنامــج الجــرس 

األكادميــي )Pathways( مبــا يف ذلــك أيضــا برامــج الســنة التأسيســية املتكاملــة )Integrated foundation programs(. امــا مــن يرغــب يف دراســة 

اللغــة او دورات مــا قبــل الربنامــج األكادميــي فانــه ينصــح بالتنافــس عــىل األنــواع األخــرى مــن البعثــات.

• يجــب عــىل املتقدمــني لهــذه البعثــات ارفــاق قبــول مــرشوط قبــل 1 يونيــو مــن احــدى املؤسســات التعليميــة املــوىص بهــا لبعثــات القبــول املبــارش يف احــد التخصصــات 
املعتمــدة لبعثــات القبــول املبــارش. كــام يرجــى ارفــاق الوثائــق بصــورة واضحــة لتجنــب حــدوث إشــكالية يف جودتهــا. كــام ان الطالــب مســؤول عــن اســتيفاء متطلبــات 

اللغــة يف احــدى الجامعــات املــوىص بهــا لهــذه البعثــة للحصــول عــىل قبــول منهــا.

• يجــب عــىل املتقدمــني ارفــاق خطــاب قبــول غــري مــرشوط بنســخته االصليــة للعــام األكادميــي 2020/2021 م )الفصــل األول أو الفصــل الثــاين( قبــل نهايــة فــرتة 
تعديــل الرغبــات يف يوليــو.

• ال يحــق للمتقدمــني ارفــاق قبــول تبــدأ الدراســة فيــه قبــل أغســطس، وامنــا يجــب ان تكــون بعــد اعــالن نتائــج القبــول املوحــد. وســـوف يســـقط حـــق الطالـــب فـــي 
التنافـــس إذا أحضـــر مـــا يخالـــف ذلـــك أو اتضـــح أنـه بـدأ الدراسـة قبـــل مواعيـد إعالن نتائـــج البعثـات عـن طريـق مركـــز القبـول املوحـد.

• ســوف يتــم اســتبعاد كل مــن يقــوم بإرفــاق قبــول يتضمــن الســنة التأسيســية أو برنامــج الجــرس األكادميــي )Pathways( أو برامــج الســنة التأسيســية املتكاملــة 
)Integrated foundation programs(. امــا أولئــك الطلبــة ممــن مل يتمكنــوا مــن الحصــول عــىل قبــول غــري مــرشوط فانــه ميكنهــم التنافــس عــىل 

ــج التأسيســية. ــة والربام ــج اللغ ــر دراســة برام ــي توف ــات STEM & ESAM  والت بعث
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تابع الرشوط واألحكام الخاصة ببعثات القبول املبارش

• يف حــال زاد عــدد املتقدمــني لهــذه البعثــات عــن العــدد املخصــص لهــا فــان لجنــة فــرز بعثــات القبــول املبــارش ســوف تقــوم باالحتــكام يف حــال التعــادل اىل املعــدل 
العــام لشــهادة الدبلــوم العــام أو مــا يعادلــه مــن املؤهــالت الدوليــة ثــم ترتيــب الجامعــة يف تصنيــف شــنغهاي 2019 م.

• تنصـح وزارة التعليـم العالـي الطلبـة الراغبيـن فـي التنافـس علـى برنامـج بعثـات القبـول املباشـر علـى تقديـم الطلبـات للجامعــات عبــر التواصــل املباشــر معهــا أو 
عبــــر الهيئــــات الرســــمية للتقــــدم للجامعــات فــي كل دولــة إن وجــدت، مــــع استشـارة املختصيـن بالتوجيـه املهنـي باملـدارس إلعانتهم فـي هـذا الجانـب، حيـث 

أن لـــكل طالـــب احتياجـــات ومهارات يتفـرد بهـا عـن اآلخرين، لـذا يلـــزم عليـه التقـدم للجامعـة والتخصـص الـذي يناسـبه. 

• ينبغـــي أن يحتـــوي عـــرض القبـــول املباشـــر علـى مـا يثبـت نـوع الدراســـة الجامعيـة )املرحلـة الجامعيـــة األوىل فقـط( والتخصــص، ومــدة الدراســــة وتاريــخ بدايــة 
الدراســــة والتخــــرج املتوقــــع إن أمكــن، أو إثبــات هــــذه البيانــات بالرتاســل مــع املؤسســــة املانحــة للقبــول. 

• حصولـــك علـــى قبـــول غيـــر مشـــروط واختيارك للرمز DE001 ال يعنـــي ضامنـــا نهائيـــا للحصـــول علـــى بعثـــة، ولكنـه يعنـــي أنـك اســـتوفيت متطلبـــات الدراســة 
باملؤسســــة التعليميــــة التــــي تقدمــــت لهــــا وااللتحاق بالتخصــــص دون الحاجــة إلــى أيــة مكونــــات لغويــة أو تجسرييه أو برامــــج تأسيســية. كام يحـق لـوزارة 

التعليـــم العالـــي رفـــض أي طلـــب غيـر مسـتوف للشـروط املعلـــن عنهـا أو يقـدم منقوصـا مـــن الوثائـق املطلوبـة.

• قــد متنــح بعــض الجامعــات قبــوالت غــري مرشوطــة للطلبــة قبــل إعــالن نتائــج شــهادة الدبلــوم العــام ويف هــذه الحالــة يتوجــب عــىل الطلبــة إرفــاق مــا يؤكــد مــن 
ــات . ــل الرغب ــاء فــرتة تعدي ــل إنته ــب او Proof of Enrollment  قب ــول الطال الجامعــة اســتمرار قب

• يحــــق للطلبــــة اختيــــار أي برنامــــج للمرحلــــة الجامعيــة األوىل وفقــا للمعلــــن عنه بشــرط أال يتجــاوز الفتــرة الطبيعيــة للدراســــة حتــى وإن تضمــن تخصصــا 
.)OAAA( مزدوجــــا رشيطــة أن يكــون معتمــداً مــن قبــل الهيئــة العامنيــة لالعتــامد االكادميــي

يجب ان ال يتضمن القبول الجامعي مكونات غري إلزامية لنيل الدرجة العلمية كالتدريب العميل أو املشاريع.  •
• تطـــرح برامـــج تخصصـــات الطـــب البشـــري، وطـــب األسنان، والطـــب البيطـــري، والصيدلـــة يف )اململكـــة املتحـــدة، وجمهوريـــة إيرلنـــدا، وأســـرتاليا، ونيوزيلندا( ، امـــا 

التخصصـــات العلمية املهنية األخرى )مثـــل: القانـــون، املعمـــار. الـــخ( فهـــي تطـــرح فـــي عـــدد محـــدد مـــن الـــدول.

•  ال يحـــق للطالـــب االنتقـــال إلـــى أيـــة مؤسســـة بعـــد حصولـه علـى بعثـــة فـي رمـز القبـــول املباشـر إال إن كان االنتقال إلـــى جامعـة ذات مرتبـــة أعلـى فـي تصنيـف 
شانغهاي العاملـــي للجامعـــات فـــي ذات الدولـــة، ودون تغييـــر فـــي التخصـــص أو زيـادة فـي مـــدة االبتعاث.

• برنامــــج القبــــول املباشــــر هــــو أحــد برامــج االبتعاث الخارجــي وليــــس الوحيــد الــذي ميكنــك مــن الحصــول علــى بعثــــة خارجيــة. وال يعنــي عــدم قدرتــك 
علــــى حصــــول علــــى قبــــول غيــر مشــروط أن خياراتــك محــــدودة )أنظــر دليــل الطالــب )، فبعــض األنظمة الجامعيــــة ال متنــح قبوال غيــر مشــروط لحملــة 

شــهادة دبلــوم التعليــم العــام أو ثنائــي اللغــة علــى ســبيل املثــال، ومنهــا النظــام الجامعــي الربيطانــي. لــذا ينصــح الطلبــة الراغبــون فــي التنافــس علــى 

بعثــات القبــول املباشـر بالتقـدم للجامعـات التـي تقبـل مؤهالتهم املدرسـية. وفـي حـال لـم يتحقـق لهـم ذلـك فـإن دليـل الطالـب يوفــر خيــارات أخــرى عديــدة 

جــدا للظفــر مبقعــد فــي البعثــات الخارجيــة

• وضعــت الــرشوط واملعايــري يف هــذا اإلعــالن بعنايــة وتدقيق كبريين، كام اختريت الجامعات املعتمدة لهذا الرمز مبــــا يتوافــــق والغــــرض مــــن طــــرح برنامــــج القبــــول 
املباشــــر، إال أن الــــوزارة قــــد تعلــــن عــــن تعديــــالت علــــى هــــذا االعالن، لــــذا ننصــح الطلبــــة وأوليــــاء األمور باالطالع املســــتمر علــى موقــــع وزارة التعليــم 

العالــــي ومركــــز القبــول املوحــد لإلحاطة بــأي جديــــد يتعلــق بهــذا الربنامــج.

• كــام تنــوه الــوزارة بــان الطالــب مســؤول مســؤولية كاملــة عــن جميــع التفاصيــل املتعلقــة بالدولــة التــي حصــل منهــا عــىل القبــول )مثــل: إجــراءات التأشــرية، القوانــني، 
الطقــس، تكلفــة املعيشــة ... الــخ(.
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العلوم الطبيعية والفيزيائية
 Natural & Physical 

Sciences

ــاء والرياضيــات؟ هــل ترغــب يف اكتســاب مهــارات التحليــل وحــل املشــكالت؟ هــل ترغــب يف دراســة طبيعــة الصخــور يف  ــاء واألحي ــاء والفيزي هــل تحــب دراســة الكيمي

عــامن؟ أو تعلُّــم كيفيــة الحفــاظ عــىل مــوارد امليــاه التــي تهددهــا عوامــل كثــرية يف الســلطنة والعــامل؟ قــد يكــون مجــال علــوم األرض أو العلــوم البيئيــة هــو الخيــار األمثــل 

لــك.  ولعلــوم األرض مســميات أخــرى أيضــاً كالجيولوجيــا، أو العلــوم الجيولوجيــة )الجيوفيزيــاء والجيوكيميــاء( الــذي يعنــى بدراســة أصــل األرض والعمليــات الفيزيائيــة 

والكيميائيــة واألحيائيــة املكونــة لهــا منــذ باليــني الســنني.  قــد ترغــب يف أن تكــون لديــك القــدرة عــىل توقــع الطقــس، وهنــا ســيكون تخصــص علــم األرصــاد الجويــة هــو 

الخيــار األنســب لتحقيــق رغبتــك. أمــا علــم الفلــك فهــو يقــودك لدراســة أجــرام هــذا الكــون الفســيح كاألرض واملجــرات والنجــوم والكواكــب. ولديــك أيضــاً الفيزيــاء الفلكيــة 

التــي تركــز عــىل تطبيــق املعرفــة يف مجــاالت الفيزيــاء والرياضيــات وعلــوم الحاســب اآليل  يف استكشــاف الفضــاء.

 هــل متيــل لدراســة الرياضيــات وعلــوم الحاســب اآليل؟ اإلحصــاء هــو املجــال األقــرب مليولــك إذاً، فهــو يركــز عــىل صقــل مهاراتــك يف جمــع وتحليــل وتفســري البيانــات، وبالتــايل 

توفــري البيانــات لتجــد عــىل إثرهــا حلــوالً للمشــكالت والتحديــات التــي يواجههــا املجتمع.

وإن كنــت مــن محبــي القصــص البوليســية والتحقيقــات يف مــرسح الجرميــة، فأنــت فيــام يبــدو متيــل ملجــال العلــم الجنــايئ. والبــد أن تضــع يف الحســبان أن التخصــص يف 

هــذا املجــال يتطلــب مزيــداً مــن العمــل الدقيــق يف جمــع وتحليــل املعطيــات وتوفــري األدلــة العلميــة الســتخدامها يف التحقيقــات الجنائيــة أو إخضاعهــا للتحليــل املخــربي.  

ويندرج تحت هذا املجال تخصصات عدة  يف مختلف العلوم كالتقنية الحيوية بأنواعها )البحرية والزراعية والبيئية(.

إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 عىل املوقع اإللكرتوين للمركز
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE070

 Biochemistry, Biology, Marine Biology
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة 
االمريكية أو كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول 

محددة يف اسيا وأوروبا 
عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل 

املقعد يف أغسطس 2020م

الكيمياء، االحياء

1 .:)A levels( شهادة

النجاح يف ثالث مواد كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل 

)أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( من مستوى 

)A-level( يف املادتني

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتني.

      الكيمياء
     

OE071

Biophysics
بلد الدراسة: اململكة املتحدة او الواليات املتحدة 
االمريكية أو كندا أو اسرتاليا أو نيوزيلندا أو دول 

محددة يف أسيا وأوروبا
عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل 

املقعد يف أغسطس 2020م.

الفيزياء + مادة من الكيمياء أو االحياء

:)A levels( 1شهادة-

النجاح يف ثالث مواد كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل 

)أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( من مستوى 

)A-level( يف املادتني.

:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 31 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف 

كال املادتني.

الفيزياء

OE030

Sustainability Studies, Water Resourc- 
          es, Hydrology or Hydrogeology or

Environmental Science/Studies
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة 
االمريكية أو كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول 

محددة يف اسيا وأوروبا 
عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل 

املقعد يف أغسطس 2020م

مادتني من الكيمياء، االحياء، الفيزياء، الرياضيات، العلوم البيئية، الجغرافيا، 
الجيولوجيا

1 .:)A levels( شهادة
عىل  والحصول   )A-level( املستوى  من  أدىن  كحد  مواد  ثالث  يف  النجاح 
)أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( من مستوى 

)A-level( يف املادتني
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتني.

       األحياء

-مالحظات:
ــة مــن دول 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــن عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــة دليــل الطالــب. اإلبتعــاث املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القبــول املوحــد  يف وصل
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
بإمــكان الطالــب املبتعــث اختيــار برنامــج مــن الربامــج أدنــاه ) مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد ان 	 

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب جامعــة عــامن (.
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل البعثــة، علــامً بــأن بعــض الربامــج 	 

الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى. حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب عــىل قبــول 
يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.
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SE560

,Environmental Sciences
Earth Sciences, Marine Science or Sustaina-

bility Studies
بلد الدراسة: اسرتاليا

االحياء،  الكيمياء،  الرياضيات،  دراسات  الرياضيات،  من:  مادتني 
الفيزياء، الجغرافيا، الجيولوجيا، العلوم البيئية

1 .:)A- levels ( شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل 
)ج( من  الحصول عىل  أو   )AS-level( أدىن من مستوى  )ب( كحد 

مستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتني

الرياضيات
دراسات الرياضيات 
، الكيمياء، االحياء، 
الفيزياء، الجغرافيا، 
الجيولوجيا، العلوم 

البيئية.

SE561

 Earth Science)s(, Geology or Geosciences
)Geophysics or Geochemistry(, Sustaina-
 ble Development, Ecology, Conservation

 &   Environment or Marine Environmental
ScienceF

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE563

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

بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE575

 Earth Sciences, Applied Geology, Geology
or Environmental Sciences

بلد الدراسة: نيوزيلندا 

SE568

 Environmental Science & Sustainable
Technology

بلد الدراسة: ايرلندا

الرياضيات + الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم البيئية
1 .:)A- levels ( شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل 
)ج( من  الحصول عىل  أو   )AS-level( أدىن من مستوى  )ب( كحد 

مستوى )A-level( يف ااملادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتني.

الرياضيات

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز. 	 
*اذا مل تذكر املؤسسة التعليمية يف اسم الربنامج فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص امللحقيات الثقافية	 
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SE610
 Astronomy. Astrophysics or Physics

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الرياضيات + الفيزياء 
1 .AS & A levels شهادة

 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
AS-lev- )والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى 

 )A-level( من مستوى )( أو الحصول عىل )بel
يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط 
من مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط 
من مستوى )HL( يف املادتني.

 الفيزياء

SE762

  Biology, Biological Sciences or Chemistryا
يخضع التخصص الدقيق ملوافقة الوزارة

بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

مادتني من: الرياضيات، دراسات الرياضيات، االحياء، 
الكيمياء 

شهادة . 1
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
AS-lev- )والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى 

 )A-level( مستوى  من  )ب(  عىل  الحصول  أو   )el
يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط 
من مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط 
من مستوى )HL( يف املادتني.

الرياضيات، دراسات 
الرياضيات، ، االحياء، 

الكيمياء

SE763

  Biology, or Chemistry
يخضع التخصص الدقيق ملوافقة الوزارة 
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية 

SE600

 Forensic Science
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

 هذا التخصص ليس له عالقة بالطب البري

االحياء أو الكيمياء + الرياضيات أو دراسات 
الرياضيات أو الفيزياء أو اللغة اإلنجليزية 

1 .:)A- levels ( شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
AS-lev- )والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى 

 )A-level( من مستوى )( أو الحصول عىل )بel
يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط 
من مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط 
من مستوى )HL( يف املادتني

االحياء 

 الكيمياء  

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE590
 Statistics or Business Statistics

بلد الدراسة: اململكة املتحدة  

الرياضيات + مادة من اللغة اإلنجليزية، 
االقتصاد أو املحاسبة

1 .:)A- levels ( شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى 

)A-level( والحصول عىل )أ( كحد أدىن من 
املستوى )AS -level( أو )ب( من املستوى 

)A-level( يف كال املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة. 
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( يف كال 
املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( 
نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( يف كال 

املادتني.

الرياضيات

SE593
 Statistics

بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE753

Biology, Chemistry, Earth Sciences, Environmental

، Science, Environment ،Sustainability and Society

Marine Biology, Ocean Sciences Physics and

 Atmospheric Sciences

بلد الدراسة : كندا

-سوف يقبل الطلبة مبدئيا يف برنامج بكالوريوس العلوم ثم 
سيتمكن الطالب من اختيار التخصص الدقيق يف مرحلة الحقة 

من دراسته يف أحد
الجامعات املعرتف بها من قبل ملحقية واشنطن.

-بعض هذه الربامج قد تتطلب اجراء متطلبات قبول أخرى من 
قبل الجامعة.

- اختيار الجامعة والتخصص يخضع ملوافقة الوزارة
- الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول يف التخصص أو 

الجامعة
األعىل تفضيال

- -عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول عىل البعثة 
ومبعدل عام ال يقل عن 5

أو  األحياء  الفيزياء،  من  مادة   + الرياضيات 
الكيمياء،

الجيولوجيا، الجغرافيا، علوم البيئة.
:)A- levels (  1 -شهادة

املستوى           من  أدىن  كحد  مادتني  يف  النجاح 
) A-level (والحصول عىل )ب( كحد أدىن من 
)ج(  عىل  الحصول  أو   )  AS-level  ( مستوى 

من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.
: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة .
) 5 ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) SL ( أو 

)6( نقاط من مستوى )HL ( يف كال املادتني.
: IBC 3 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة .
) 5 ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) SL ( أو ) 

4( نقاط من مستوى
) HL ( يف كال املادتني.

الرياضيات

SE592

التخصصات الدقيقة ضمن املجاالت التالية:
,Biology, Chemistry, Physics, Geology

Earth Sciences or Geosciences
بلد الدراسة : فرنسا

لغة الدراسة: اللغة الفرنسية
- سيتوجب عىل الطالب اختيار التخصص الدقيق والجامعة ضمن 

قامئة الجامعات املعرتف بها وذلك بعد
انتهائه من برنامج اللغة والربنامج التأسييس.

- اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضع ملوافقة الوزارة.
- قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة يف بعض الجامعات 

متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول 
يف التخصص أو الجامعة األعىل تفضيال.

الرياضيات مادة من الفيزياء + األحياء 
الكيمياء

1 .:)A- levels (  شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى 

)A-level( والحصول عىل )أ( كحد أدىن من 
مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( 

من مستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( 

نقاط من مستوى )HL( يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( 

نقاط من مستوى )HL( يف املادتني .

الرياضيات 

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ150كلية العلوم

)A-level( 1 - شهادة
من   )A- level( مستوى  من  األقل  عىل  مادتني  دراسة  يجب 

املواد املطلوبة للتخصص.
الفيزياء،  الكيمياء،  )الرياضيات،  التالية  األربعة  املواد  دراسة 

األحياء( والحصول عىل:
                               )A- Level( كحد أدىن من مستوى )ج(

 )AS-Level ( كحد أدىن من مستوى )ب(
  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة 
)4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو    

)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )5(
-ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( 

والحصول عىل :
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو 

 )SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

التخصصات:
ــاء،  ــة، الكيمي ــاء البيئي ــة، األحي ــا الحيوي التكنولوجي
الكيميــاء التطبيقيــة، الحاســب اآليل، علــوم االرض، 
الفيزيــاء  الرياضيــات،  الفيزيــاء،  الجيوفيزيــاء، 
مــع الفيزيــاء الطبيــة، اإلحصــاء، اإلحصــاء مــع 

اإلحصــاءات الصحيــة. 
-  لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE900العلوم

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية  

الرياضيات و الفيزياء
)A-level( 1 - شهادة

الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

 AS أو )ب( من املستوى Level A

Level من املواد املطلوبة أعاله.                                                                                            

                      )IB( 2 - شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 32 نقطة     

 )5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو   

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد 

املطلوبة أعاله                                             

- الرياضيات
- 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

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات  والفيزياء

)A-level( 1 - شهادة
 الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

 AS Level أو )ب( من املستوى Level A
املواد املطلوبة أعاله.                                                                                                                                           

 )IB( 2 - شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 32 نقطة 

)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو                
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( من 

املواد ااملطلوبة أعاله                                                            

- الرياضيات 
- الفيزياء

 )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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الكلـــــيات التقــــــنية

كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC003علوم تطبيقية

املواد املطلوبة : الرياضيات  ومادتني من املواد 
األتية :) الكيمياء أو  الفيزياء أو األحياء(

 )A-level( 1- شهادة
 A2 الحصول عىل ) هــــ( يف مادة من مستوى

عىل األقل من املواد املطلوبة لتخصص ومادة 
.AS  من مستوى

)IB( 2- شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة 

الدرجة األعىل يف املواد:

األول : الرياضيات 
 مالحظة : متنح درجة البكالوريوس اذا 

حقق الطالب املعدل املطلوب.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلمواد التخصص املطلوبة لكل برنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS001

بكالوريوس
التقنية الحيوية 

التطبيقية
)كلية صور(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: األحياء 
والرياضيات والكيمياء
)A- level( 1 - شهادة

الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى 
 )AS-Level( من املستوى )( أو )جA-Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة
 الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 

)HL( أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى 
)SL( يف املواد املطلوبة أعاله. 

الدرجات األعىل يف 
املواد:-

• األحياء
• الرياضيات

• الكيمياء

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

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات ، الكيمياء أو 
الفيزياء

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى  )A-Level( أو )د( من 

املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة 
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى

BS218 جامعة الرشقيةعلوم الغذاء والتغذية اإلنسانية
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS020اإلحصاء

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات ، اللغة 
العربية

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى     )A-Level( أو )د( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة 
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى

BS208علوم االرض التطبيقية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات ، الكيمياء أو 
الفيزياء

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى     )A-Level( أو )د( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة 
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف 
عامن

BS090اإلحصاء

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو دراسات 
الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو 

نظم املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
1 .)A-level( شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى )A-Level(  أو )د( من 
املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة 

الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 
كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
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ــدارس واملعاهــد  ــر يف امل ــاً للدراســة والتطوي ــن، أصبحــت موضوع ــرور الزم ــع م ــدول، وم ــاش اقتصــادات ال ــاً يف إنع ــة( تلعــب دوراً هام ــة األجــداد )الزراع ــزال حرف ال ت

والجامعــات، بعــد أن أخــذت الهندســة والتكنولوجيــا حيــزاً كبــرياً فيهــا، فظهــر املهندســون الزراعيــون، وظهــرت مجــاالت أخــرى كتقنيــات امليــاه وعلــوم املحاصيــل وعلــوم 

الرتبــة. وال ننــى أن للحيوانــات مكانتهــا يف تاريــخ الزراعــة، فظهــر تخصــص علــم الحيــوان كأحــد املجــاالت املرتبطــة بالزراعــة. أمــا فيــام يتعلــق باإلنســان، ال يختلــف اثنــان 

عــىل أن الزراعــة لهــا النصيــب األكــرب يف تغذيــة اإلنســان، وهنــا نجــد تخصــي األغذيــة والزراعــة وتغذيــة اإلنســان.

وال ينصــب هــذا املجــال فقــط عــىل جانــب واحــد، فالبحــر لــه نصيــب أيضــاً يف تأمــني الــرثوات الغذائيــة لإلنســان، ونذكــر تخصصــات تربيــة األحيــاء الســمكية والتنميــة 

الســمكية يف هــذا املجــال.

الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها
 Agriculture, Environmental And

Related Studies

إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 عىل املوقع اإللكرتوين للمركز
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إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 عىل املوقع اإللكرتوين للمركز

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE773
Aquaculture & Fisheries
بلد الدراسة:  اململكة املتحدة

مادتني من الرياضيات، دراسات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء أو
الجغرافيا أو الجيولوجيا أو العلوم ا لبيئية.

:)A-level( :  1 -شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى ) A-level ( والحصول عىل )أ(

كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول عىل )ب( من مستوى  
)A-level ( يف كال املادتني.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة .

 ) HL (نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(
يف كال املادتني.

: IBC 3 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة .

) 6 ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) SL (  أو ) 5 ( نقاط من مستوى 
)HL(  يف كال املادتني.

الرياضيات

SE774

 Water Technology )also available
under the names Water )Re-

source( Management, Water Eco-
nomics, Water )and Infrastructur-
 al( Management or Hydrology

بلد الدراسة: املانيا
للغة الدراسة: الغة األملانية

املؤسسة التعليمية جامعات العلوم 
التطبيقية والجامعات البحثية

الرياضيات + االحياء أو الفيزياء أو الكيمياء أو الجغرافيا أو الجيولوجيا أو 
العلوم البيئية + اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية أو أي لغة أخرى.

1 .)A-level( شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب( 

كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى 
)A-level( يف املواد املطلوبة.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 26 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 
املواد املطلوبة.

 الرياضيات

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام ان لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
اذا مل تذكر املؤسسة التعليمية يف اسم الربنامج فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص امللحقيات الثقافية.	 
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جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ001كلية العلوم 
الزراعية والبحرية

)A-level( 1-شهادة 
يجب دراسة مادتني عىل األقل من مستوى )A-level( من املواد 

املطلوبة للتخصص والحصول عىل:
)A- Level( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )ج( 

)AS-Level(  كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )ب( 
ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء ،الفيزياء ،األحياء( و الحصول عىل:

  )A- Level(  كحد أدىن من مستوى )ج( 
)AS-Level(  كحد أدىن من مستوى )ب(

  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل24 نقطة وسوف يتم احتساب مواد التخصص من 

 )SL( واملستوى العادي )HL( املستويني املستوى املتقدم
 )4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )5(
ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(  الحصول عىل :

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 )IBC( 3 -دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 33 نقطة وسوف يتم احتساب مواد التخصص من 

 )SL( واملستوى العادي )HL( املستويني املستوى املتقدم
الحصول عىل :

)5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )6(

ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(  الحصول عىل :
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(

 
  

التخصصات:
 )اقتصاد املوارد الطبيعية،  علم الحيوان، التقنية 

البيطرية، الهندسة الزراعية،  علوم املحاصيل،  
العلوم البحرية والسمكية،  علم األغذية،  تغذية 

اإلنسان ،  علوم الرتبة،  تقنيات املياه(.
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية

 منح دول مجلس التعاون الخليجي 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE905األغذية والزراعة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: األحياء 
والكيمياء

)A-level( 1 - شهادة
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

 AS Level أو )ب( من املستوى Level A
من املواد املطلوبة أعاله.                                                                                                                                           
                     )IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 32 نقطة 
 )5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو            
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد 

املطلوبة أعاله

- 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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البعثات الداخلية

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS200اإلدارة و املامرسة 
البيئية

 املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات و الفيزياء او 
الكيمياء

)A-level( 1- شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ج( من 

املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2- البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

  

الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا
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الهندسة والتقنيات 
ذات الصلة

 Engineering and Related 
Technologies

مــن صفــات املهنــدس الجيــد أن يكــون قــادراً عــىل تطبيــق العلــوم والرياضيــات ومهــارات أخــرى إليجــاد حلــول عمليــة وقابلــة للتنفيــذ، لتطويــر وتحســني وصيانــة البنيــة 

األساســية أو املنتجــات أو الخدمــات التــي يحتاجهــا املجتمــع. وإن توفــرت لديــك هــذه املهــارات، فيمكنــك أن تتخصــص يف إحــدى مجــاالت الهندســة كتلــك التــي تنــدرج 

تحــت  هندســة العمليــات واملــوارد وتتطلــب مهــارات جيــدة يف الرياضيــات والكيميــاء كهندســة البــرتول والهندســة الكيميائيــة وهندســة الطاقــة املتجــددة وهندســة املــواد 

والتعديــن. أو إن كنــت تهتــم أكــرث مبجــال هندســة البنــاء واإلنشــاء فهــي تتفــرع إىل الهندســة املدنيــة وهندســة اإلنشــاء وهندســة املســاحة والتعمــري )والبــد أن تعــرف مــا 

الفــرق بــني التعمــري والعــامرة ألنهــام مجــاالن مختلفــان متامــاً(. وهنــاك تخصصــات هندســية أخــرى كالهندســة الكهربائيــة وامليكانيكيــة وامليكاترونكــس وتقنيــة الســيارات 

والحاســب اآليل والهندســة الصناعيــة والبيئيــة والجيولوجيــة واللوجســتية وهندســة الســالمة مــن الحرائــق وهندســة الطــريان وهندســة الصيــد وتقنيــات املالحــة. ومــن 

املهــم جــداً بالنســبة إليــك أن تبحــث أكــرث وتتعمــق يف مختلــف مجــاالت الهندســة حتــى يســهل عليــك اختيــار املجــال الــذي يتناســب وقدراتــك.

إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 عىل املوقع اإللكرتوين للمركز
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE060

Mining Engineering, Materials 
 Sciences / Materials 

Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة االمريكية أو 

كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا 

عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس 
2020م

الرياضيات  +الكيمياء أو الفيزياء
1 .:)A-level( شهادة

 )A-level( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى
 )AS -level( كحد أدىن من املستوى )والحصول عىل )أ

أو الحصول عىل )ب( من املستوى )A-level( يف 
املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

 الرياضيات

OE061

   Bioengineering, Environmental Engineering
 industrial Engineering, Systems )Design( Engineering,

 Electrical or Electronic)s( Engineering, Computer
Engineering

بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة االمريكية أو 
كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا 

عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس 
2020م

أو  البيئة  علوم  أو  الكيمياء  أو  الفيزياء   + الرياضيات  
األحياء أو  علوم الحاسب االيل أو التصميم والتكنولوجيا.

1 .:)A-level( شهادة
 )A-level( املستوى  من  أدىن  كحد  مواد   3 يف  النجاح 
 )AS-level( كحد أدىن من املستوى )والحصول عىل )أ

أو )ب( من املستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني

-مالحظات:
ــة مــن دول اإلبتعــاث 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــن عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــة دليــل الطالــب. املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القبــول املوحــد يف وصل
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب أي تأخــري 	 

يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 

بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
ــد أن يخضــع 	  ــاره الب ــذي ســيتم اختي ــأن التخصــص ال ــار ب ــاه ) مــع األخــذ بعــن اإلعتب ــار برنامــج مــن الربامــج أدن بإمــكان الطالــب املبتعــث اختي

ــل مكتــب جامعــة عــامن (. للموافقــة مــن قب
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــروع جامعــة عــامن، 	 

علــامً بــأن بعــض الربامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى. حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب 
عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.
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SE489Renewable Energy Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الرياضيات  + الكيمياء أو الفيزياء
1 . :)A-level( شهادة

والحصول عىل )ب(   )A-level( املستوى  أدىن من  مادتني كحد  النجاح يف 
أو الحصول عىل )ج( كحد أدىن من   )AS -level( كحد أدىن من املستوى

املستوى )A-level( املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.
3 . )IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتني

 الرياضيات 

SE470
Petroleum Engineering

بلد الدراسة :الواليات املتحدة األمريكية

 )PDO( املنح الخارجية الكاملة- منح رشكة تنمية نفط عامن

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

EG006

هندسة الجيوماتكس 
أو علوم الجيوماتكس 
)مسح الكميات ورسم 

الخرائط(
Geomatics 
Geodesy/ 

Surveying & 
Mapping Science/ 

Eng
)للذكور واإلناث(

املواد املطلوبة لجميع املوهالت: 
الرياضيات والفيزياء واحدى املواد التالية: 

)الكيمياء أو األحياء أو الجيولوجيا(  
1 .:)A-level(  شهادة

الحصول عىل معدل ال يقل عن )ج( يف 
كل من املواد املطلوبة اعاله من مستوى  

  A2
2 . IB شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة من مجموع 45 
نقطة

 الحصول عىل ثالث مواد من املستوى 
)HL (  يف املواد املطلوبة اعاله  )4( 

 )HL( نقاط كحد ادىن من مستوى
 )SL( نقاط كحد أدىن يف مستوى )5(

- أن يكون الطالب حاصالً عىل
معدل ال يقل عن ) 5.5 ( يف امتحان 

اللغة اإلنجليزية UKVI IELTS وان 
ال تقل نتيجة أي عنرص من عنارص

 االمتحان عن ) 5(

الدرجات األعىل يف:
- الرياضيات

- الفيزياء

ــني عــىل  ــري الحاصل ــة غ - ســيتم اســتبعاد الطلب
ــة   ــوب يف امتحــان اللغــة اإلنجلريي املعــدل املطل

UKVI IELTS مــن املنافســة.
- أن يكــون الطالــب الئقــاً صحيــاً وأن يجتــاز 

إجــراءات الفحــص الطبــي.
- مــدة دراســة الربنامــج 3 ســنوات بعــد الســنة 

التأسيسســة يف اململكــة املتحــدة.
قــدر  عــىل  يكــون  أن  املتقــدم  يشــرتط يف   -
ــة للدراســة خــارج  عــاِل مــن االســتعداد والتهيئ
الســلطنة والتأقلــم مــع الظــروف املعيشــية 

املتغــرية.
- لــن يقبــل بالربنامــج حملــة الشــهادات املعادلة 
للدبلــوم العــام والصــادرة مــن اململكــة العربيــة 

السعودية.
- أن يلتــزم الطالــب بدراســة التخصــص املبتعــث 
لــه ويف بلــد الدراســة واملؤسســة التعليميــة 

ــة. ــل الرشك ــن قب ــددة م املح
- ســيتم ســحب البعثــة يف حالــة رســوب الطالــب 
يف أي عــام أكادميــي خــالل فــرتة دراســته أو عنــد 
ــراءات  ــح واالج ــواد اللوائ ــن م ــه ألي م مخالفت

املنظمــة لالبتعــاث بالرشكــة.
- ترســل االستفســارات إىل الربيــد اإللكــرتوين 

الخــاص بالربنامــج:
 Said.SR.Rahbi1@pdo.co.om

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا   قــد تختلــف  مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة أخــرى 
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
* إذا مل تذكر املؤسسة التعليمية يف إسم الربنامج، فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص امللحقيات الثقافية.	 
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SE473

 Chemical Engineering, Chemical &
,Petroleum Engineering

 Chemical & Environmental Engineering;
Chemical & Energy

 Engineering or Chemical & Materials
Engineering

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
  

الرياضيات  + الكيمياء أو الفيزياء
1 .:)A-level( شهادة

والحصول عىل )ب(   )A-level( املستوى  أدىن من  مادتني كحد  النجاح يف 
أو الحصول عىل )ج( كحد أدىن من   )AS -level( كحد أدىن من املستوى

املستوى )A-level( املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.
3 . )IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتني

 الرياضيات

SE485
Energy Engineering

بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE487

 Renewable / Sustainable Energy
 Engineering or

Photovoltaics & Solar Energy
 Engineering

بلد الدراسة: اسرتاليا

SE496

Mining Engineering, Materials Science/
 Materials Engineering or Metallurgical

 Engineering
بلد الدراسة: اسرتاليا

الرياضيات  + الكيمياء أو الفيزياء
1 .:)A-level( شهادة

والحصول عىل )ب(   )A-level( املستوى  أدىن من  مادتني كحد  النجاح يف 
أو الحصول عىل )ج( كحد أدىن من   )AS -level( كحد أدىن من املستوى

املستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.
3 . )IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

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

األعىل تفضيال.

SE495

Mining Engineering, Materials Science/
 Materials Engineering or Metallurgical

 Engineering or Metallurgy
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE494 Materials Science and Engineering
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE500

Architectural Engineering, Civil
 Engineering, Construction Engineering,

,Structural Engineering
Mechanical Engineering or Mechatronics

بلد الدراسة: اسرتاليا

الرياضيات + الفيزياء
1 .::)A-level( شهادة

والحصول عىل )ب(   )A-level( املستوى  أدىن من  مادتني كحد  النجاح يف 
من  أدىن  كحد  )ج(  عىل  أوالحصول   )AS -level( املستوى  من  أدىن  كحد 

املستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.
3 . )IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتني

الرياضيات

SE501

Architectural Engineering, Civil
 ,Engineering 

,Electrical Engineering
 Mechanical Engineering or Industrial

Engineering
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE502

Architectural Engineering, Civil Engi-
neering, , Construction Engineering-

 Communication Systems Engineering,
 Structural Engineering, Electrical and/or

Electronic)s( Engineering, Mechanical
 Engineering, Mechatronics or Industrial 

  Engineering
 بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الرياضيات + مادة من الفيزياء أو الكيمياء أو علوم البيئة أو االحياء أو 
علوم الحاسب االيل أو التكنولوجيا والتصميم

1 .:)A-level(  شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب( 

كحد أدىن من املستوى )AS -level( والحصول عىل )ج( من املستوى 
)A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 
املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

 )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 
املادتني.

SE553
Surveying Engineering

 أسرتاليا

الرياضيات  + مادة من الفيزياء أو الكيمياء أو علوم البيئة أو الجغرافيا
شهادة  . 1

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى        )A-level( والحصول عىل 
 )A-level( من املستوى )( أو )جAS -level( كحد أدىن من املستوى )ب(

يف جميع املواد املطلوبة.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.
SE557

 Surveying Engineering or Quantity
Engineering

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE565 Environmental Engineering
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

الرياضيات + مادة من الفيزياء أو الكيمياء أو علوم البيئة أو االحياء أو علوم 
الحاسب االيل أو التكنولوجيا والتصميم

1 .:)A-level( شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى        )A-level( والحصول عىل 
)ب( كحد أدىن من املستوى )AS -level( والحصول عىل )ج( من املستوى 

)A-level( يف املادتني. 
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتني. 
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.

SE526
Environmental Engineering

بلد الدراسة: اسرتاليا

SE566 Environmental Engineering
 اململكة املتحدة 

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE508

Embedded Systems Engineering, Energy
Raw & 

)Materials, Energy )and Environment
,Technology

,Energy )and Building( Technology
,Industrial Engineering, Marine Engineering

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

,Civil Engineering Mechatronics
Medical Engineering or Transport Engineering

بلد الدراسة: املانيا
لغة الدراسة: اللغة االملانية

الرياضيات  + الفيزياء 
شهادة . 1

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل 
)ج( من  والحصول عىل   )AS -level( املستوى  أدىن من  )ب( كحد 
املستوى )A-level( يف الرياضيات. والحصول عىل )ج( كحد أدىن من 
 )A-level( املستوى  من  )د(  عىل  والحصول   )AS -level( املستوى 

يف الفيزياء. 
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 26 نقطة.
مستوى  من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(
)HL( يف الرياضيات. والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)SL( أو )3( نقاط من مستوى )HL( يف الفيزياء. 

الرياضيات

SE515

Civil Engineering
بلد الدراسة: هولندا

 HZ University of Applied :املؤسسة التعليمية
Sciences

Industrial Engineering &Management
Fountys University of Applied :املؤسسة التعليمية

Sciences
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

-تبدأ الدراسة يف سبتمرب وفرباير من كل عام
-هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم التعليم العام 

الدارسني داخل السلطنة فقط

SE504

Mechanical Engineering ,  Mechatronics Engi-
neering, Electrical or Electronic

 Engineering, Civil Engineering or Building 
Services Engineering

بلد الدراسة: ايرلندا

الرياضيات  + الفيزياء 
شهادة . 1

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل 
)ج( من  والحصول عىل   )AS -level( املستوى  أدىن من  )ب( كحد 

املستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
مستوى  من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(

)HL( يف املادتني. 
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من 

مستوى )HL( يف املادتني.

SE524

التخصصات الدقيقة ضمن املجاالت التالية:
 Electronic

بلد الدراسة: فرنسا
لغة الدراسة: اللغة الفرنسية

- سيتوجب عىل الطالب اختيار التخصص الدقيق 
والجامعة ضمن قامئة الجامعات املعرتف بها وذلك بعد 

انتهائه من برنامج اللغة والربنامج التأسييس.
- اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضع ملوافقة 

الوزارة.
- قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة يف بعض 

الجامعات متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ال تضمن 
حصول الطالب عىل قبول يف التخصص أو الجامعة األعىل 

تفضيال.

الرياضيات + الفيزياء.
:)A-level( 1شهادة-

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل 
من  )ج(  عىل  الحصول  أو   )AS-level( مستوى  من  أدىن  )ب(كحد 

مستوى )A-level( يف املادتني. 
:)IBD( 2 دبلوم البكلوريا الدولية-

الحصول عىل 29 نقطة.
مستوى  من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(

)HL( يف املادتني.
:)IBC(3 شهادة البكلوريا الدولية-

الحصول عىل 31 نقطة.
مستوى  من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(

)HL( يف املادتني.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE523

 ,Environmental Engineering
,Power Engineering, Mechatronics
 Civil Engineering or Electrical

Engineering

بلد الدراسة: بولندا
 Warsaw University of :املؤسسة التعليمية

Technology
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم التعليم 
العام الدارسني داخل السلطنة فقط

الرياضيات  + الفيزياء 
1 .:)A-level( شهادة

والحصول عىل )ب(    )A-level( املستوى  أدىن من  مادتني كحد  النجاح يف 
 )A-level( املستوى  من  )ج(  الحصول عىل  أو   )AS -level( املستوى  من 

يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 26 نقطة.
 )SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتني 
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28نقطة.
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتني. 

- الرياضيات

SE529

 Telecommunications Engineering
Electrical & Computer Systems

 ,Engineering, Civil Engineering 
 Electrical & Electronic Engineering,
 Mechatronics Engineering, Robotics

 ,and Mechatronics Engineering
 Mechanical Engineering

بلد الدراسة: ماليزيا 
 

SE756

Civil Engineering, Environmental
,Engineering, Electrical Engineering
Industrial Engineering, Mechanical
,Engineering, Chemical Engineering

 ,Mineral Resource Engineering
Materials

Engineering, Chemical & Petroleum
)Engineering, )Sustainable or Renewable

Energy Engineering
بلد الدراسة: كندا

-بعض هذه الربامج قد تتطلب اجراء متطلبات 
قبول أخرى من قبل الجامعة.

- اختيار الجامعة والتخصص يخضع ملوافقة 
الوزارة

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

األعىل تفضيال
- تبدأ الدراسة لهذه التخصصات يف فصيل 

أغسطس ويناير من كل سنة.
- عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 
الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن

5.0

الرياضيات + مادة من الكيمياء أو الفيزياء.
:)A-level( 1شهادة-

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب(كحد 
 )A-level( من مستوى )( أو الحصول عىل )جAS-level( أدىن من مستوى

يف املادتني. 
:)IBD( 2 دبلوم البكلوريا الدولية-

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو
 )4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتني.

:)IBC(3 شهادة البكلوريا الدولية-
الحصول عىل 31 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( 
نقاط من مستوى )HL( يف املادتني.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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منح دول مجلس التعاون الخليجي

معلومات إضافية عن الربنامححسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE904الهندسة

    املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : الرياضيات  
والفيزياء

)A- level ( 1 - شهادة
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

 AS Level أو )ب( من املستوى Level A
من املواد املطلوبة أعاله.

  IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 32 نقطة    

)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو   )6( نقاط 
كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد ااملطلوبة أعاله

الرياضيات
الفيزياء

 )منحة جزئية(
بلد الدراسة: 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.

SE920الهندسة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  و 
الفيزياء

)A- level ( 1 - شهادة
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

Level A أو )ب( من املستوى AS Level من املواد 
املطلوبة أعاله.

 IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية 
الحصول عىل 32 نقطة 

 )5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(  أو )6( نقاط كحد 
أدىن من مستوى )SL(b من املواد ااملطلوبة

الرياضيات 

الفيزياء

 )منح كاملة(
بلد الدراسة: الكويت

املؤسسة التعليمية: جامعة 
الكويت

مالحظة : لن يتم احتساب نسبة 
النجاح يف مواد الفنون التشكيلية 

والرتبية الرياضية واملوسيقى 
ضمن املعدل العام.

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ200كلية الهندسة

 )A-level(  1 - شهادة
 )A- level( يجب دراسة مادتني عىل األقل من مستوى

من املواد املطلوبة للتخصص.
دراسة املواد التالية : )الرياضيات ، والكيمياء، والفيزياء(

والحصول عىل:
  )A- Level(  كحد ادىن من مستوى )C(
)AS-Level(   كحد ادىن من مستوى )B(

 )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 يف املقررات التالية: )الكيمياء ، الفيزياء ، الرياضيات(
)IBC( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 33 نقطة
دراسة املواد التالية : )الرياضيات ، والكيمياء، والفيزياء(

والحصول عىل:
 )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(

التخصصات:
الهندسة املدنية، الهندسة املعامرية، الهندسة الكهربائية والحاسب 

اآليل )أنظمة الحاسب اآليل والشبكات(، الهندسة الكهربائية والحاسب 
اآليل )االتصاالت ومعالجة اإلشارة(، الهندسة الكهربائية والحاسب اآليل 

)أنظمة القدرة والطاقة(، الهندسة الكهربائية والحاسب اآليل )القياسات 
اإللكرتونية والتحكم(، الهندسة امليكانيكية، الهندسة الصناعية، هندسة 
النفط والغاز الطبيعي، هندسة الكيمياء واملعالجة التحويلية، الهندسة 

امليكاترونية.
- لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.
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متطلبات القبول ومعلومات  للمتقدمن : - 

1. أن يكون الطالب حاصالً عىل شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها للعام الدرايس 2020/2019م.

إجتياز الفحوصات الطبية واملقابلة الشخصية واختبار القبول يف اللغة اإلنجليزية، بنجاح ويف حالة حصول الطالب عىل   .2
شهادة  اللغة اإلنجليزية )IELTS( األكادميي مبعدل ال يقل املعدل العام عن ) 5 ( وسارية املفعول ملدة ال تقل عن 6 أشهر 
من بداية العام األكادميي )2020م/2021م(، يحق له أن يلتحق بربنامج التخصص )الهنديس( مبارشة يف حالة نجاحه مبعدل 
)60 %( يف امتحانات املواد األخرى من الربنامج التأسييس، ويشمل ) الفيزياء / الرياضيات األساسية/ الرياضيات البحتة / 

الحاسب اآليل ( وميكن للطالب اإلطالع عىل وصف املقررات للمواد التي سوف يختربها يف املوقع 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

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.

الكلية العسكرية التقنية

كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS002
بكالوريوس 

الهندسة
)كلية صحار(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
والفيزياء  والكيمياء

)A- level ( 1 - شهادة 
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة   
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3
أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.   

- الدرجات األعىل يف املواد:
- الرياضيات

- الفيزياء
- الكيمياء 

- تخصصات الربنامج: 
* هندسة كيميائية

* هندسة ميكانيكية
* هندسة كهربائية
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MT001 رئاسة أركان قوات
السلطان املسلحة

هندسة النظم 

املواد املطلوبة  لجميع  - 
املؤهالت الدولية: 

الرياضيات ، الفيزياء 
- )IB( البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 21 نقطة                                 
- الحصول عىل )3( نقاط 

كحد أدىن من املستوى 
)HL( أو )4( نقاط كحد 

أدىن من املستوى )SL( يف 
ماديت الفيزياء والرياضيات 

- يرصف للطالب منحة شهرية وقدرها )125 ر.ع( اعتباراً من تاريخ 
إلتحاقه بالكلية، مع زيادة سنوية وقدرها )25 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 بالتنسيق مع الجهات املستفيدة 
به  املقبول  للربنامج  وفقاً  التخرج  بعد  وظيفية  فرصاً  لخريجيها 

واألنظمة والقوانني املعمول بها.

- توظيف خريجي الكلية من حملة الدبلوم املتقدم بوزارة الدفاع 
وقوات السلطان املسلحة برتبة رقيب أول.  

- يتم تأمني كافة الطلبة ضد املخاطر داخل حرم الكلية. 

- ترتبط الكلية مع مؤسسات هندسية عاملية متخصصة

 , IET, RICS, ICE , RAeS , IMechE , IMarEST , EI( 

)EASA part 66

إمتحانات  أجزاء  كافة  يف  النجاح  تتطلب  الطريان  برامج  جميع   -
)EASA( بنسبة 75 % تعترب معيار أسايس للتوظيف للطلبة املنتمني 

للطرياان العامين.

-  مينح كل طالب جهاز حاسب آيل محمول عند التحاقه بالكلية مع 
توفري خدمة اإلنرتنت. 

- ميكن للطالب اإلطالع عىل التخصصات الفرعية والرشوط الطبية 
الكلية  يف  كطالب  االلتحاق  لطلب  املتقدم  يف  توافرها  املطلوبة 

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

 هندسة النظم

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT004 البحرية السلطانية
العامنية

هندسة البحرية

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT005الخدمات الهندسية

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

هندسة النظم 

MT009هندسة الطريانالطريان العامين

تابع: الكلية العسكرية التقنية

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.

)BEng( أو شهادة البكالوريوس،)Advanced Diploms( 11.  متنح الكلية العسكرية التقنية جميع مخرجاتها الدبلوم املتقدم
معرتف بها دوليا وذلك إلرتباط الكلية بجامعة بورتسموث الربيطانية)University of Portsmouth ( بناء عىل استيفائهم 

للمعدل األكادميي واإلنضباط العسكري وينطبق هذا النظام عىل جميع الجهات املستفيدة من الكلية دون استثناء.
12. تقترص الدراسة يف الكلية العسكرية التقنية للعام األكادميي )2019م / 2020م( عىل الذكور فقط.

13.يف حالة قيد الطالب بالدراسة يف الكلية ال يحق له التقدم للعمل يف أي من املؤسسات العسكرية أو املدنية.
14. يحق للكلية التعديل يف قوانينها وانظمتها حسب ما تقتضية سياستها وتراه مناسباً.
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الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC001هندسة

املواد املطلوبة  لجميع  املؤهالت 
الدولية: الرياضيات، الكيمياء ، الفيزياء

 : )A-level( 1 - شهادة

الحصول عىل ) هــــ( يف مادة من 

مستوى A2 عىل األقل من املواد 

املطلوبة لتخصص ومادة من مستوى  

.AS

)IB( 2 - شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع  45 

نقطة 

الدرجات األعىل يف 
املواد :

- الرياضيات
-  الفيزياء

 مالحظة : متنح درجة البكالوريوس اذا حقق الطالب 
املعدل املطلوب.

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS013
- الهندسة املدنية

- الهندسة الكهربائية
- هندسة الحاسوب
- الهندسة البيئية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى

BS266

- الهندسة امليكانيكية و تكنولوجيا السيارات

- الهندسة اإللكرتونية و االتصاالت  

-األمتتة وهندسة الربوتات

- هندسة أجهزة القياس والسيطرة

الكلية العاملية للهندسة 
والتكنولوجيا

BS209
- هندسة العمليات

- الهندسة امليكانيكية

- الهندسة البيئية

ــا يف  الجامعــة األملانيــة للتكنولوجي
عــامن

BS034

- الهندسة امليكانيكية

- الهندسة الكيميائية

- الهندسة املدنية

- الهندسة الكهربائية وااللكرتونية

- هندسة الكمبيوتر واالتصاالت

- الهندسة املعامرية

 جامعة ظفار

BS056 الهندسة امليكانيكية -

)السيارات(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
و الفيزياء

1 .)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

الكلية الوطنية لتقنية السيارات

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS026

- الهندسة الكهربائية والحاسب اآليل

- الهندسة امليكانيكية وااللكرتوميكانيكية

-  الهندسة املدنية

- هندسة العمليات املعدنية واملواد

- الهندسة الكيميائية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة صحار

BS217
- الهندسة املدنية

- الهندسة البيئية

- الهندسةاإللكرتونية واإلتصاالت

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

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

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

للعلــوم  الوطنيــة  الجامعــة 
جيــا لو لتكنو ا و

BS053هندسة املعالجة والصيانة -

- الهندسة الكيميائية

BS061
- الهندسة البحرية

- الهندسة التحويلية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة

1 .)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

كلية عامن البحرية الدولية
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS295
- الهندسة امليكانيكية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

كلية صور الجامعية

BS014جامعة نزوىالهندسة الكيميائية والبرتوكيميائية

BS246هندسة السالمة من الحرائق -

- الهندسة امليكانيكة )حفر آبار(
الكلية الدولية للهندسة واالدارة

BS042
- هندسة االلكرتونيات واالتصاالت

- هندسة مكونات الحاسب اآليل والشبكات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

كلية الرشق األوسط

BS043

- الهندسة املدنية

- الهندسة امليكانيكية

- هندسة األجهزة واإللكرتونيات

كلية الرشق األوسط

BS291الهندسة الكيميائية -

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء 
1 .)A-level( شهادة

 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )4

أو )5( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله

جامعة مسقط

DS001 دبلوم هندسة املساحة والجيوماتكس-

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية الرياضيات :
)A-level( 6- شهادة

)A- Laevel( كحد ادىن من املستوى )الحصول عىل)ج
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

اعاله.
)IB( 2- البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد ادىن من املستوى )SL( يف 

املواد املطلوبة اعاله.

معهد العلوم الطبوغرافية 
الهيئة الوطنية للمساحة 

وزارة الدفاع 
)ملرحلة الدبلوم (

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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العامرة واإلنشاء
Architecture and Building

ــدي  ــا صممــت عــىل أي ــش فيه ــي نعي ــة املشــيدة الت ــم أن البيئ ــل تعل ــة. فه ــأيت مجــايل العــامرة واإلنشــاء يف املقدم ــا، في ــم والتكنولوجي ــوم والتصمي ــن بالعل ــزج الف ميت

معامريــني؟ قــد يعمــل املصمــم املعــامري يف امليــدان، أو قــد يقــي أغلــب ســاعات عملــه خلــف شاشــة الحاســب اآليل، فهــذا املجــال الواســع يتضمــن عــىل تخصصــات عدة 

كمعــامري املناظــر الطبيعيــة والــذي يقــوم بتصميــم الحدائــق واملتنزهــات واألماكــن املفتوحــة، بينــام يف املقابــل يركــز املصمــم الداخــيل عــىل الشــكل الداخــيل للمنــازل 

واملراكــز التجاريــة واملطــارات واملــدارس وغريهــا. وقــد وجــدت تخصصــات أخــرى يف هــذا املجــال لتواكــب مســرية التنميــة يف الــدول كتخطيــط املــدن وإدارة العقــارات 

وإدارة املرافــق وإدارة املمتلــكات مثــالً.

إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 عىل املوقع اإللكرتوين للمركز
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث 

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا قــد تحتلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة /دولــة اىل أخــرى. 
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
*إذا مل تذكر املؤسسة التعليمية يف اسم الربنامج فان اختيار الجامعات يكون من اختصاص امللحقيات الثقافية	 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE509

 Marine Technology with Naval
Architecture

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الرياضيات + مادة من الكيمياء أو الفيزياء.
 :AS & A levels 1-شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب(
مستوى  من  )ج(  عىل  الحصول  أو   )AS-level( مستوى  من  أدىن  كحد 

)A-level( يف املادتني.
:)IBD( 2-دبلوم البكلوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتني.
:)IBC(3-شهادة البكلوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتني.

الرياضيات 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE546
 Property/Real Estate Management or

Facility/Facilities Management
العلوم بلد الدراسة: اململكة املتحدة الجغرافيا،  االقتصاد،  االعامل،  الرياضيات،  دراسات  الرياضيات،  من:  مادتني 

البيئية.
1 .AS & A levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب( كحد أدىن 
من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف كال املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو
 )4( نقاط من مستوى )HL( يف كال املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو 
)4( نقاط من مستوى )HL( يف كال املادتني.

مادة من: 
الرياضيات، 
دراسات 

الرياضيات، 
االعامل، 
االقتصاد، 
الجغرافيا، 

العلوم البيئية.

SE547

Property )BA of Property(
بلد الدراسة: نيوزلندا

  

SE540Landscape Architecture
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الرياضيات أو الفيزياء + مادة من: اللغة اإلنجليزية، الفنون، التصميم والتكنولوجيا، 
التاريخ، اللغة العربية أو لغة أخرى.

1 .AS & A levels شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب(كحد أدىن من 

مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو 
)4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(
 أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتني.

املؤسسة التعليمية قد تطلب Art Portfolio للطالب كمتطلب إضايف إلثبات قدراته 
الفنية.

الرياضيات
 أو 

الفيزياء

SE542
 Landscape Architecture or Urban

 Planning
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE544 Landscape Architecture
بلد الدراسة: اسرتاليا

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS138التصميم الداخيل

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

1 .)A- level ( شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى       

)A-Level( أو )د( من املستوى )AS-Level( من 
املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

الكلية العلمية للتصميم

BS207تخطيط املدن والتصميم املعامري

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات 

1 .)A- level ( شهادة 
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى       

)A-Level( أو )ج( من املستوى )AS-Level( من 
املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24 نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3 
أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد 

املطلوبة أعاله

الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن

BS220إدارة املشاريع اإلنشائية 

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
والفيزياء أو الكيمياء

1 .)A- level ( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

جامعة الرشقية

BS140العامرة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
والفيزياء 

1 .)A- level ( شهادة 
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى       

)A-Level( أو )د( من املستوى )AS-Level( من 
املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة الحصول 

عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد املطلوبة 

أعاله

الكلية العلمية للتصميم

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS037العامرة الداخلية

الهندسة املعامرية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : الرياضيات 
،الكيمياء و الفيزياء

1 .)A- level (  شهادة
الحصول عىل ) د( كحد أدىن من املستوى              
)A -Level( أو )ج( من املستوى )AS- Level( من 

املواد املطلوبة أعاله
2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد 
املطلوبة أعاله

جامعة ظفار

BS045 هندسة علوم مسح الكميات وإدارة

اإلنشاءات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات و 
الفيزياء

1 .  )A- level (  شهادة 
 الحصول عىل ) د( كحد أدىن من املستوى             
)A -Level( أو )ج( من املستوى )AS-Level( من 

املواد املطلوبة أعاله.                                                        
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
 والحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 

)HL( أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( من 
املواد املطلوبة أعاله 

كلية الرشق االوسط

BS015هندسة التصميم الداخيل والديكور

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات ، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .   )A- level (    شهادة
 الحصول عىل ) د( كحد أدىن من املستوى             
)A -Level( أو )ج( من املستوى )AS-Level( من 

املواد املطلوبة أعاله.                                                        
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
 والحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 

)HL( أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( من 
املواد املطلوبة أعاله 

جامعة نزوى

BS225هندسة علم العامرة

          
BS019  التخطيط الحرضي واإلقليمي-

  

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الدراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 
االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 

اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
GCE 1- شهادة

 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
)IB( 2- البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا 

الكلية الدولية للهندسة واإلدارة
BS248إدارة املنشات-

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS232العامرة الداخلية

الهندسة املعامرية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
والفيزياء أو الكيمياء

1 .)A- level ( شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى       

)A-Level( أو )د( من املستوى )AS-Level( من 
املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

جامعة الربميي

BS117 الهندسة املعامرية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات و 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .)A- level ( شهادة
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى       

)A-Level( أو )ج( من املستوى )AS-Level( من 
املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24 نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3
أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

كلية صور الجامعية

BS176التصميم الداخيل

. املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد 
األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو 

الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
1 .)A- level ( شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى       
)A-Level( أو )د( من املستوى )AS-Level( من 

املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيا

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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مل يكــن يــدرك مؤسســو الــرشكات العامليــة الكــربى مثــل رشكــة األبــل والفيســبوك أن مجــال  تقنيــة املعلومــات ســوف يجعــل منهــم األشــهر واألكــرث  ثــراًء يف العــامل، فخــرباء 

تقنيــة املعلومــات الذيــن ميلكــون القــدرة عــىل تطبيــق الحوســبة يف مختلــف مجــاالت الحيــاة وبإمكانهــم إيجــاد الحلــول للمشــكالت، هــم مــن أهــم العنــارص الفعالــة يف 

أي مؤسســة ســواء أكانــت يف القطــاع الحكومــي أو الخــاص.

ــة املعلومــات واإلتصــاالت هــو  ــزة واإلتصــاالت فتخصــص تقني ــات واألجه ــم الربمجي ــة املعلومــات يف املؤسســات، وتصمي ــق تقني ــة تطبي ــم كيفي ــت ترغــب يف تعل إن كن

ــات وأنظمــة برامــج وأجهــزة  ــم أساســيات الحوســبة والربمجي ــك تعل ــة املعلومــات بإمكان ــة يف مجــال تقني ــة بحت ــك نظري ــت ميول ــا إذا كان ــك، أم التخصــص املناســب ل

الحاســب اآليل فأنــت بالطبــع ترغــب يف التخصــص يف مجــال علــوم الحاســب اآليل أو الحوســبة. وإذا اخــرتت مجــال هندســة الربمجيــات فأنــت ســتتعلم كيفيــة تطويــر 

ــاء نظــم معلومــات واســعة  وصيانــة أنظمــة الربمجيــات، ورمبــا تتخصــص يف مجــال مشــابه وهــو نظــم معلومــات الحاســب اآليل مبزيــد مــن العمــق يف فهــم كيفيــة بن

ــة.  ــات املجدول ــة والبيان ــات ومواقــع شــبكة املعلومــات العاملي النطــاق كقواعــد البيان

ــب  ــار أنســب كتخصــص أمــن الشــبكات، وإن رغبــت يف دراســة الجان ــك ليــس أمامــك خي ــة شــبكات الحاســب اآليل، لذل ــري حامي ــح خب ــك تطمــح ألن تصب ولنفــرض أن

الجنــايئ بتقنيــة املعلومــات فليــس هنــاك أنســب مــن تخصــص التحليــل الجنــايئ الحاســويب أو العلــوم الجنائيــة الرقميــة والتــي تتعلــق باألدلــة الجنائيــة التــي يعــرث عليهــا 

يف الحواســيب والوســائط الرقميــة. أمــا تخصــص نظــم املعلومــات اإلداريــة فهــو الخيــار األمثــل ملــن يرغــب يف دراســة العالقــة بــني البــرش والتقنيــة يف املؤسســات وكيفيــة 

اســتثامر الكفــاءات البرشيــة مــع الرتكيــز عــىل الجانــب التقنــي. 

وال ننــى إداري األنظمــة والشــبكات الــذي يقــوم بتفعيــل الحســابات وتثبيــت الخــوادم واملحــوالت الحاســوبية وإعدادهــا باإلضافــة إىل مراقبــة أداء الشــبكة وإصــالح 

املشــكالت الفنيــة.

تكنولوجيا املعلومات
Information Technology

إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 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 2020م

تقنية  الفيزياء،  اإلنجليزية،  اللغة  من  مادة   + الرياضيات 
املعلومات، علوم الحاسب االيل، التصميم والتكنولوجيا

1 .:)A- level ( شهادة
 )A-level( املستوى  من  أدىن  كحد  مواد   3 يف  النجاح 
أو   )AS-level( كحد أدىن من مستوى )أ( والحصول عىل 

الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني. 
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
نقاط من   )5( أو   )SL( أدىن من مستوى  نقاط كحد   )6(

مستوى )HL( يف املادتني.

- الرياضيات

-مالحظات:
ــن دول 	  ــة م ــا يف كل دول ــات املــوىص بالدراســة به ــرة يف الجامع ــة التخصصــات املتوف ــات بقامئ ــن عــىل هــذه البعث ــد املتقدم ســيتم تزوي

ــب. ــل الطال ــة دلي ــول املوحــد  عــىل وصل ــز القب ــع اإللكــرتوين ملرك اإلبتعــاث املعتمــدة عــرب املوق
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
ــاه ) مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد أن 	  بإمــكان الطالــب املبتعــث اختيــار برنامــج مــن الربامــج أدن

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب جامعــة عــامن (.
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــروع جامعــة 	 

عــامن، علــامً بــأن بعــض الربامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى. حيــث أن الــوزارة ال تضمــن 
حصــول الطالــب عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة بهــا قــد تحتلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة اىل أخــرى.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.  	 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE620

Computer Science, Information Technology,
Data Analytics, Data Science or Informatics

)and Informatics preferably with
a specialization in either Cyber Security or

Data Analytics(
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

املعلومات،  تقنية  اإلنجليزية،  اللغة  من  مادة   + الرياضيات 
علوم الحاسب االيل، التصميم والتكنولوجيا أو الفيزياء

1 .:)A- level ( شهادة
اضافة   )A-level( املستوى  من  أدىن  كحد  مادتني  يف  النجاح 
مستوى  من  أدىن  كحد  )ب(  عىل  والحصول  الرياضيات  اىل 
)AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف 

املادتني. 
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 31 نقطة.
من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(

مستوى )HL( يف املادتني.

 الرياضيات
 

SE621

Computer Science, Cyber Security, Computer
Networks, Computer Science with Artificial

Intelligence, Computer & Networking
Technology, Computer Science with Software

Engineering or Forensic Computing
 Web Design Development

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

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 Network or Mobile Computing or
Information Systems Security(

بلد الدراسة: ماليزيا

املعلومات،  تقنية  اإلنجليزية،  اللغة  من  مادة   + الرياضيات 
علوم الحاسب االيل، التصميم والتكنولوجيا أو الفيزياء

1 .:)A- level ( شهادة
اضافة   )A-level( املستوى  من  أدىن  كحد  مادتني  يف  النجاح 
مستوى  من  أدىن  كحد  )ب(  عىل  والحصول  الرياضيات  اىل 
)AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف 

املادتني. 
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 26 نقطة.
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 28 نقطة.
من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(

مستوى )HL( يف املادتني.

الرياضيات

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE755

,Data Science
Communications Technologies and Cyber
& Security, Bioinformatics, Web Services

 Applications or Computer Science

بلد الدارسة: كندا
-بعض هذه الربامج قد تتطلب اجراء متطلبات قبول 

أخرى من قبل الجامعة.
- اختيار الجامعة والتخصص يخضع ملوافقة الوزارة
- الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول يف 

التخصص أو الجامعة
األعىل تفضيال

- تبدأ الدراسة لهذه التخصصات يف فصيل أغسطس 
ويناير من كل سنة.

- عىل الطالب تقديم شهادة IEITSقبل الحصول عىل 
البعثة مبعدل ال يقل عن0 .5

الرياضيات + مادة من اللغة اإلنجليزية، تقنية املعلومات،
علوم الحاسب االيل، التصميم والتكنولوجيا أو الفيزياء.

:)A- level ( 1- شهادة
إضافة   )A-level( املستوى  من  أدىن  كحد  مادتني  يف  النجاح 
مستوى  من  أدىن  )ب(كحد  عىل  والحصول  الرياضيات  اىل 
)AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف 

املادتني.

:)IBD( 2-  دبلوم البكلوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(
مستوى )HL( يف املادتني.

:)IBC(3-  شهادة البكلوريا الدولية
الحصول عىل 30نقطة.

من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(
مستوى )HL( يف املادتني.

 

 الرياضيات
 

SE820

التخصصات الدقيقة ضمن املجاالت التالية:
Computer Sciences

بلد الدراسة: فرنسا
لغة الدراسة: اللغة الفرنسية

- النجاح يف املقابلة قبل الحصول عىل املقعد.
- سيتوجب عىل الطالب اختيار التخصص الدقيق 

والجامعة ضمن قامئة الجامعات املعرتف بها وذلك بعد
انتهائه من برنامج اللغة والربنامج التأسييس.

- اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضع ملوافقة 
الوزارة.

- قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة يف بعض 
الجامعات متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ال تضمن 
حصول الطالب عىل قبول يف التخصص أو الجامعة 

األعىل تفضيال

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE624

 ICT & Technology )with a specialization in Cyber
 ,Security(,  ICT & Applied Data Science

 ICT & Management and Security or
 ICT & Smart Mobile

بلد الدراسة: هولندا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

 Fontys University of Applied :املؤسسة التعليمية
Sciences

-تبدأ الدراسة يف سبتمرب وفرباير من كل عام
-هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم التعليم العام 

الدارسني داخل السلطنة فقط

الرياضيات + مادة من اللغة اإلنجليزية، تقنية املعلومات، علوم الحاسب 

االيل، التصميم والتكنولوجيا أو الفيزياء.

:)A- level ( 1شهادة-

النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب(

من مستوى  )ج(  الحصول عىل  أو   )AS-level( من مستوى  أدىن  كحد 

)A-level( يف املادتن.

:)IBD( 2 دبلوم البكلوريا الدولية-

الحصول عىل 26 نقطة.

 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتن.

 الرياضيات

كليات العلوم التطبيقية

الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS003بكالوريوس تقنية املعلومات
املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: )كلية صحار(

اللغة العربية والرياضيات
)A- level ( 1 - شهادة

الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى 
املستوى  من  )ج(  أو   )A-Level(

)AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل  24نقطة   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من 
املستوى )HL( أو )4( نقاط كحد أدىن 
املطلوبة  املواد  يف   )SL( املستوى  من 

أعاله.   

الدرجات األعىل يف 
املواد:

- اللغة العربية
- الرياضيات  

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 (

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC002تقنية املعلومات

املواد املطلوبة : الرياضيات والفيزياء
 GCE 1-شهادة 

الحصول عىل ) هــــ( يف مادة من مستوى 
A2 عىل األقل من املواد املطلوبة لتخصص 

.AS  ومادة من مستوى
)IB( 2-شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 18نقطة من مجموع  45 
نقطة

الدرجات األعىل يف املواد:
- الرياضيات

- الفيزياء

البكالوريوس  : متنح درجة   مالحظة 
اذا حقق الطالب املعدل املطلوب.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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 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

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات  أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة 

وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم 
املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو 

اللغة اإلنجليزية
)A- level ( 1 - شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى 
 )AS-Level( من املستوى )( أو )دA-Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
1 .)IB(  البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة 
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى 

 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(
يف املواد املطلوبة أعاله.

الجامعة العربية املفتوحة

BS148

- علوم الحاسب األيل )نظم 
الحاسوب والشبكات

-علوم الحاسب األيل )هندسة 
الربمجيات(

-برمجة الحاسب األيل
-نظم الحاسب األيل

كلية مسقط

BS106
-علوم هندسة الربمجيات

كلية الزهراء للبنات- علوم الحاسب االيل

BS094

- علوم الحاسوب
- أمن املعلومات
- نظم املعلومات

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

BS206علوم الحاسب اآليل -
الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن

BS076

-هندسة الربمجيات
-أنظمة املعلومات

-علوم الحاسب اآليل
كلية الربميي الجامعية

BS268

- أمن الحاسبات واألدلة الجنائية
-تكنولوجيا الوسائط املتعددة

- الحاسب األيل لالعامل
الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا

BS126
-علم الحاسب آليل

-علم تقنية املعلومات

-إدارة نظم املعلومات
كلية مزون
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS287
-تصميم الويب وأمن املعلومات

-علوم الحاسوب
-نظم املعلومات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات  أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة 

وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم 
املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو 

اللغة اإلنجليزية
1 .A-level شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى 
 )AS-Level( من املستوى )( أو )دA-Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى 

 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(
يف املواد املطلوبة أعاله

جامعة نزوى

BS044

-نظم إدارة قواعد البينات
-تقنية الربمجيات

-علوم الحاسب اآليل
-الحوسبة ونظم املعلومات

كلية الرشق األوسط

BS187

-الحاسوب وتطبيقات اإلنرتنت

-الشبكات

-الحوسبة / النفط والغاز

- الحوسبة / هندسة الربمجيات

-الحوسبة/ نظام املعلومات املرصفية

كلية مجان

BS118
- تكنولوجيا املعلومات

كلية صور الجامعية- نظم املعلومات

BS032
- نظم املعلومات اإلدارية

جامعة ظفار-علوم الكمبيوتر

BS178
-نظم املعلومات اإلدارية

كلية عامن لإلدارة التكنولوجيا

BS027

-علوم الحاسوب والوسائط املتعددة

-علوم الحاسوب وهندسة الويب

-الشبكات وقاعدة البيانات

- إدارة األعامل )تقنية املعلومات(

-نظم املعلومات اإلدارية

جامعة صحار

BS179علوم الحاسوب -

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات  

A-level 1- شهادة
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى 

 )AS-Level( من املستوى )( أو )جA-Level(
من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( 2- البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24 نقطة

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )4HL(

يف املواد املطلوبة أعاله.

كلية عامن لإلدارة التكنولوجيا
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إن مهنــة التعليــم عريقــة وقدميــة بقــدم اإلنســان، وهــي جديــرة باإلحــرتام والتقديــر، وتعتــرب مــن الركائــز األساســية لتقــدم األمــم وتطورهــا، عوضــاً عــن كونهــا رســالة 

عظيمــة وســامية قبــل أن تكــون مجــرد وظيفــة. إن التخصــص  يف مجــال الرتبيــة يتيــح لــك خــوض هــذه التجربــة املليئــة بالطموحــات والتحديــات، لرتبيــة األجيــال، ونــرش 

العلــم واملعرفــة، وصناعــة املســتقبل، وبنــاء الحضــارات. وإن اخــرتت هــذا املجــال فســيكون أمامــك عــدة خيــارات مــن الربامــج الدراســية، وهــي مخصصــة ملــن يرغــب يف 

أن يصبــح معلــامً يف مــدارس الســلطنة.

 أو هنــاك مجــال آخــر ملــن يرغــب التخصــص يف الرتبيــة مــن أجــل مســاعدة األطفــال مــن فئــة ذوي اإلحتياجــات الخاصــة يف التغلــب عــىل التحديــات التــي تعرتضهــم يف 

ســبيل التعلــم وهــو تخصــص الرتبيــة الخاصــة، وبالنســبة لتخصــص طفــل مــا قبــل املدرســة فهــو يتيــح لــك فرصــة التعامــل مــع األطفــال الصغــار حتــى ســن السادســة 

وتعليمهــم وتربيتهــم.

الرتبية
Education

إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 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 2020 م

 *)يفضل أن يتم دمج برنامج البكالوريوس للغة اإلنجليزية 
مع التخصصات التالية: اآلداب اإلنجليزي، اللغة اإلنجليزية 

)TESOL( وتدريس اللغة اإلنجليزية لغري الناطقني بها

مادتني من اللغة اإلنجليزية أو اللغة العربية أو لغة أخرى أو الرياضيات 
علوم  أو  املعلومات  نظم  أو  النفس  علم  أو  الرياضيات  دراسات  أو 

الكمبيوتر أو التصميم والتكنولوجيا

1 .:)A-level ( شهادة
النجاح يف ثالث مواد كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل 
)أ( كحد أدىن من مستوى )AS( أو )ب( من مستوى )A-level( املادتني .

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)HL( نقاط من مستوى )( أو )5SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(
املادتني 

- اللغة اإلنجليزية

-مالحظات:
ــة مــن دول 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــن عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــة دليــل الطالــب. اإلبتعــاث املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القبــول املوحــد عــىل وصل
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
بإمــكان الطالــب املبتعــث اختيــار برنامــج مــن الربامــج أدنــاه ) مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد أن 	 

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب جامعــة عــامن (.
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــروع جامعــة 	 

ــوزارة ال  ــة أخــرى. حيــث أن ال ــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافي ــأن بعــض الربامــج الجامعي ــامً ب عــامن، عل
تضمــن حصــول الطالــب عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
-مالحظات:

قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ للمتقــدم 	 
يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا عــىل قــدرات 

الطالــب واملتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كــام أن للــوزارة الصالحيــة يف اختيــار الجامعــة املناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب أي تأخــري 	 

يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 

 . بها
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
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تابع: 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
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 

مادتني من )الرياضيات ، دراسات الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، 
التاريخ،  الفلسفة،  االنسان،  علم  االجتامع،  علم  النفس،  علم 

اللغة العربية أو أي لغة أخرى

1 .:)A-level ( شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول 
مستوى  من  )ج(  أو   )AS( مستوى  من  أدىن  كحد  )ب(  عىل 

 )A-level(
يف املادتني .

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 
)HL( يف املادتني

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 
)HL( يف املادتني.

 IBD باإلضافة أنه يجب أن يكون الطالب انجز 3 مواد من ال
أو أن يكون حاصل عىل د يف )A/AS level( يف جميع املواد 

املتبقية.

اللغة 
االنجليزية

 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 2020. -
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 

ED011

 Mathematics for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اسرتاليا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

الرياضيات + اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء

1 .:)A-level ( شهادة
من  )أ(  الحصول عىل  اىل  إضافة   )A-level(املستوى من  أدىن  كحد  مادتني  النجاح يف 

مستوى )AS( أو)ب( من مستوى )A LEVEL( يف الرياضيات.
 والحصول عىل )ج( من مستوى )AS(أو )د( من مستوى )A LEVEL( يف مادة اللغة 

اإلنجليزية أو الفيزياء

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الرياضيات، 
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )4

يف اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
 )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الرياضيات 
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )4

يف اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء

 الرياضيات
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ED017

 Mathematics for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: نيوزيلندا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

الرياضيات + اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء

1 .:)A-level ( شهادة
من  )أ(  الحصول عىل  اىل  إضافة   )A-level(املستوى من  أدىن  كحد  مادتني  النجاح يف 

مستوى )AS( أو)ب( من مستوى )A LEVEL( يف الرياضيات.
 والحصول عىل )ج( من مستوى )AS(أو )د( من مستوى )A LEVEL( يف مادة اللغة 

اإلنجليزية أو الفيزياء

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الرياضيات، 
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )4

يف اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
 )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الرياضيات 
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )4

يف اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء

 الرياضيات

ED006

 Mathematics for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

ED012

 Physics for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اسرتاليا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

الفيزياء + اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات  أو دراسات الرياضيات

1 .:)A-level ( شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( إضافة اىل الحصول عىل )أ( من 
مستوى )AS( أو)ب( من مستوى )A LEVEL( يف الفيزياء، والحصول عىل )ج( من 
مستوى )AS(أو )د( من مستوى )A LEVEL( يف اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات أو 

دراسات الرياضيات.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.
الفيزياء،  نقاط من مستوى )HL( يف   )5( أو   )SL( أدىن من مستوى نقاط كحد   )6(
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )4

يف اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات أو دارسات الرياضيات
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
الفيزياء  أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف   )SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6( 
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )4

يف اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات أو دراسات الرياضيات.

الفيزياء
او 

دراسات الرياضيات 

ED007

 Physics  for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

تابع الوظائف التدريسية يف وزارة الرتبية والتعليم
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ED013

 Chemistry for Secondary School
 Teaching

بلد الدراسة: اسرتاليا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

الكيمياء + اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات  أو دراسات الرياضيات أو الفيزياء أو االحياء

1 .:)A-level ( شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( إضافة اىل الحصول عىل )أ( من 
مستوى )AS( أو)ب( من مستوى )A LEVEL( يف الكيمياء، والحصول عىل )ج( من 
مستوى )AS(أو )د( من مستوى )A LEVEL( يف مادة من اللغة اإلنجليزية أو االحياء 

أو الرياضيات أو الفيزياء أو دراسات الرياضيات.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.
الكيمياء،  )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف 
والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى )HL( يف 

اللغة اإلنجليزية أو االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء أو دراسات الرياضيات
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
 )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الكيمياء 
والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى )HL( يف 

اللغة اإلنجليزية أو االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء أو دراسات الرياضيات.

الكيمياء 
ED019

 Chemistry for Secondary School
 Teaching

بلد الدراسة: نيوزيلندا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

ED008

 Chemistry  for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

ED014

 Biology for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اسرتاليا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

األحياء + اللغة اإلنجليزية أو الكيمياء أو الرياضيات  أو الفيزياء أو دراسات الرياضيات

1 .:)A-level ( شهادة
من  )أ(  الحصول عىل  اىل  إضافة   )A-level(املستوى من  أدىن  كحد  مادتني  النجاح يف 
االحياء، والحصول عىل )ج( من  أو)ب( من مستوى )A LEVEL( يف   )AS( مستوى
مستوى )AS(أو )د( من مستوى )A LEVEL( يف مادة اللغة اإلنجليزيةأو الفيزياءأو  

الكيمياءأو  الرياضيات أو دراسات الرياضيات.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.
االحياء،  يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )5( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(
والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى )HL( يف 

اللغة اإلنجليزية أو الكيمياء أو الرياضيات أو الفيزياء أو دراسات الرياضيات
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 29 نقطة.
االحياء  )HL( يف  من مستوى  نقاط   )5( أو   )SL( من مستوى  أدىن  كحد  نقاط   )6(  
والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى )HL( يف 

اللغة اإلنجليزية أو الكيمياء أو الرياضيات أو الفيزياء أو دراسات الرياضيات

األحياء ED020

Biology for Secondary School
Teaching 

بلد الدراسة: نيوزيلندا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

ED009

 Biology  for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

تابع الوظائف التدريسية يف وزارة الرتبية والتعليم
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ED010

English for Secondary School Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

للذكور فقط

 

الرياضيات أو  الرياضيات أو دراسات  العربية/لغة أخرى أو  اللغة  اللغة اإلنجليزية + 
علم النفس، الفلسفة، التاريخ، الدراسات اإلسالمية أو الدراسات االجتامعية

1 .:)A-level ( شهادة
من  )أ(  الحصول عىل  اىل  إضافة   )A-level(املستوى من  أدىن  كحد  مادتني  النجاح يف 
مستوى )AS-level( أو)ب( من مستوى )A- level( يف اللغة اإلنجليزية، والحصول عىل 
)ج( من مستوى )AS-level(أو )د( من مستوى )A-level( يف مادة من اللغة العربية 
% يف الدراسات  التاريخ  أو 80  الفلسفة،  النفس،  الرياضيات، علم  أو أي لغة أخرى، 

اإلسالمية أو الدراسات االجتامعية.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.
اللغة  يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )5( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(
من  نقاط   )3( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )4( عىل  والحصول  االنجليزية، 
الرياضيات  دراسات  أو  الرياضيات  أو  أخرى  لغة  أو  العربية  اللغة  يف   )HL( مستوى 
الدراسات  أو  اإلسالمية  الدراسات  يف   80% أو  التاريخ  أو  الفلسفة  أو  النفس  علم  أو 

االجتامعية
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 29 نقطة.
اللغة  يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )5( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(  
من  نقاط   )3( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )4( عىل  والحصول  االنجليزية 
الرياضيات  دراسات  أو  الرياضيات  أو  أخرى  لغة  أو  العربية  اللغة  يف   )HL( مستوى 
الدراسات  أو  اإلسالمية  الدراسات  يف   80% أو  التاريخ  أو  الفلسفة  أو  النفس  علم  أو 

االجتامعية

اللغة اإلنجليزية

 

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(

اللغة  الدولية:  املؤهالت  لجميع  املطلوبة  املواد 
اللغة  أو  التجارة   : االتية  املواد  وإحدى  اإلنجليزية 

العربية أو التاريخ أو الدراسات اإلجتامعية

:)A-level ( 1 - شهادة
 Level A  الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى 

 AS Level أو )ب( من املستوى
املواد املطلوبة أعاله.

IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية
  الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة  

)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL( أو )6( نقاط 
كحد أدىن من مستوى )SL( من املواد املطلوبة أعاله

- اللغة اإلنجليزية
- اللغة العربية

)منح جزئية(
- بلد الدراسة: دولة االمارات العربية 

املتحدة
- املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات 

العربية املتحدة.
اجتياز  يتطلب  الرتبية  لكلية  النهايئ  القبول   -
ملتطلبات  باإلضافة  الشخصية  للمقابلة  الطالبة 

الكلية.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح 

يف مواد: الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية 
واملوسيقى ضمن املعدل العام.

SE924الرتبية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات أو دراسات الرياضيات واللغة العربية

:)A-level ( 1 - شهادة
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

Level A أو )ب( من املستوى AS Level  املواد 
املطلوبة أعاله.

IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة     

 )5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو            
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد 

ااملطلوبة أعاله 

- اللغة العربية
- الرياضيات أو 

دراسات الرياضيات

            )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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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE930 كلية الرتبية
األساسية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
اللغة  األتية  املواد  الرياضيات  واحدى  أو دراسات 

العربية  أو اللغة اإلنجليزية
:)A-level ( 1 - شهادة

 Level A الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى 
أو )ب( من املستوى AS Level من املواد املطلوبة 

أعاله.
 IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة
أو                        )HL( مستوى  من  ادىن  كحد  نقاط   )5(
املواد  )SL(من  مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(

ااملطلوبة أعاله 

- الرياضيات أو 
دراسات الرياصيات 

- 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.

تابع: منح دول مجلس التعاون الخليجي

جامعة السلطان قابوس )كلية الرتبية(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ300علوم ورياضيات

:)A-level( 1-شهادة
يجب دراسة مادتني عىل االقل من مستوى )A- level(   من املواد املطلوبة 

للتخصص.
دراسة املواد األربعة التالية )الرياضيات ، والكيمياء، والفيزياء، واألحياء(

والحصول عىل:
  )A- Level(  كحد ادىن من مستوى )ج(
)AS-Level(  كحد ادىن من مستوى )ب(

  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية 
- الحصول عىل24 نقطة

 )4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو
   )SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )5(
ودراسة مادتني فقط من  )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(

والحصول عىل:
)4( نقاط كحد أدىن يف مادتني من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف مادتني من مستوى )5(
 )IBC( 3 -دبلوم البكالوريا الدولية 

- الحصول عىل 33 نقطة
 )5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو

   )SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )6(
ودراسة مادتني فقط من  )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( والحصول عىل )5( نقاط 

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )( أو )6HL( كحد أدىن من مستوى

التخصصات :
األحياء – الكيمياء – الفيزياء – 

الرياضيات 
- لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ350الرتبية اإلسالمية

:)A-level (  1-شهادة
الحصول عىل:

  )A- Level( كحد أدىن يف مستوى )ج(
دراسة املواد التالية : )الرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية (

  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية 
- الحصول عىل 24 نقطة . 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو 
 )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد اآلتية: )الرتبية اإلسالمية، 

اللغة العربية(
 )IBC( 3 -دبلوم البكالوريا الدولية 

- الحصول عىل 33 نقطة  
ودراسة املواد التالية  )الرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية ( والحصول عىل )5( نقاط 

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )( أو )6HL( كحد أدىن من مستوى

- 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

)A-level(  1 - شهادة
 يجب دراسة مادتني عىل االقل من مستوى )A- level(  من املواد املطلوبة 

للتخصص والحصول عىل :
  A- Level ب ( كحد ادىن  يف مادة اللغة اإلنجليزية من مستوى (

)ج( كحد ادىن يف )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية(
  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة 
)5( نقاط كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية من مستوى )HL(  أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية من مستوى )6(
و الحصول عىل :

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 يف املواد التالية : ) اللغة العربية ، الرتبية االسالمية(
  )IBC( 3 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 33نقطة 
)6( نقاط كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية من مستوى )HL(  أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية من مستوى )7(
- دراسة املواد التالية )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية( والحصول عىل )5( نقاط 
كحد أدىن يف مقررين من مستوى )HL( او )6( نقاط كحد أدىن يف مقررين من 

)SL( مستوى

 لغة التدريس:اللغة اإلنجليزية

SQ550اللغة العربية

)A-level( 1-شهادة
الحصول عىل:

)A-Level( كحد أدىن من مستوى )ج(
يف  املواد التالية: )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية ( 

  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل24 نقطة  

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 يف املواد التالية :) اللغة العربية ، الرتبية االسالمية(
  )IBC( 3 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 33نقطة 
دراسة املواد التالية )الرتبية اإلسالمية،اللغة العربية( والحصول عىل )5( نقاط كحد 

)SL( نقاط كحد أدىن يف مستوى )( أو )6HL( أدىن من مستوى

لغة التدريس اللغة العربية

SQ600الرتبية الرياضية

  )IBD( 1 -دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املواد اآلتية: )اللغة العربية، الرياضة املدرسية(

  )IBC( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 33نقطة 

دراسة املواد التالية )اللغة العربية،الرياضة املدرسية( والحصول عىل )5( نقاط 

)SL( نقاط كحد أدىن يف مستوى )( أو )6HL( كحد أدىن من مستوى

)عىل الطالب اجتياز اختبار القدرات(
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ650الرتبية الفنية

  )IBD( 1 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة 

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(

 يف املواد اآلتية : )اللغة العربية، الفنون التشكيلية(
  )IBC( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 33نقطة 
دراسة املواد التالية )اللغة العربية،الفنون التشكيلية( والحصول عىل )5( نقاط كحد 

)SL( نقاط كحد أدىن يف مستوى )( أو )6HL( أدىن من مستوى

)عىل الطالب اجتياز اختبار القدرات(

SQ660 تكنولوجيا التعليم
والتعلم

)A-level(  1 - شهادة
 مستوى A- Level الحصول عىل:

)ج( كحد أدىن يف املواد التالية:  
)اللغة العربية ،الرياضيات أو دراسات الرياضيات(  

  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة  

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5( 

 يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، الرياضيات  أو دراسات الرياضيات (
  )IBC( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 33نقطة 
دراسة املواد التالية )اللغة العربية،الرياضيات أو دراسات الرياضيات( والحصول عىل 

)SL( نقاط كحد أدىن يف مستوى )( أو )6HL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

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 بيئة برنامج 
البكالوريوس.  

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ670

طفل ما قبل 
املدرسة

)لإلناث فقط(

)A-level( 1- شهادة
الحصول عىل:

)A-Level( كحد أدىن من مستوى )ج(
يف  املواد التالية:

 )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية ( 
  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 24 نقطة 
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(
 يف املقررات التالية :) اللغة العربية ، الرتبية االسالمية(

  )IBC( 3 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 33نقطة 

دراسة املواد التالية )الرتبية اإلسالمية،اللغة العربية( والحصول عىل )5( نقاط 
)SL( نقاط كحد أدىن يف مستوى )( أو )6HL( كحد أدىن من مستوى

ما  طفل  »تربية  يف  متخصصات  معلامت  إعداد 
املعلامت  اكتساب  رضورة  مع  املدرسة«،  قبل 

الخريجات ملا ييل:
اإلملام بفلسفة املهنية الثابتة املبنية عىل النظريات 
والبحوث الخاصة بنمو 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. 
والتفاعل  التخاطب  مهارات  استخدام  كفاءة 

وتوجيه سلوكهم. 
القدرة عىل حفز ومساعدة األطفال عىل النمو يف 
كافة املجاالت )املعرفية واالجتامعية واالنفعالية 
وعىل  التعلم،  يف  االستقاللية  وعىل  والبيئية( 
اكتساب املعرفة ذات القيمة من البيئة املحيطة 

بهم. 
النشاطات  واستخدام  تصميم  يف  املهني  النمو 
املناسبة لتطوير األطفال يف كافة النواحي املنهجية. 
الكفاءة يف تصميم البيئة املالمئة لألطفال، والقدرة 
وكذلك  املناسبة  واملعدات  األدوات  اختيار  عىل 

مهارة تصميم املواد املالمئة. 
كفاءة فهم وتطبيق املذكرات املكتوبة والبحوث. 

مهارات العمل بتناغم وفعالية مع الكبار ) أولياء 
األمور واملعلامت واملهنيني اآلخرين(. 

ذوي  األطفال  تعليم  وتطوير  تحسني  كفايات 
الحاجات الخاصة.

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

تابع: جامعة السلطان قابوس )كلية الرتبية(
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كلية الرتبية بالرستاق

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS014بكالوريوس الرتبية
)اللغة اإلنجليزية(

 املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة اإلنجليزية 
واللغة العربية

)A-level ( 1 - شهادة 
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو 

)ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة.   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
• اللغة اإلنجليزية  

• اللغة العربية 
_

AS018 بكالوريوس الرتبية
)رياضيات(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
واللغة  العربية 

)A-level( 1 - شهادة
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو 
)ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24نقطة.   

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
• الرياضيات  

• اللغة العربية

لغة الدراسة: اللغة العربية

AS019 بكالوريوس الرتبية
)أحياء(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: األحياء والكيمياء 
واللغة   الرياضيات  دراسات  أو  والرياضيات  الفيزياء  أو 

العربية 
)A-level( 1 - شهادة

الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو 
)ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل  24نقطة .   

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.

الدرجات األعىل يف املواد:
• األحياء

• الكيمياء أو الفيزياء
• الرياضيات أو دراسات 

الرياضيات
• اللغة العربية

AS020 بكالوريوس الرتبية
)كيمياء(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء واالحياء 
أو الفيزياء والرياضيات  واللغة العربية 

)A-level( 1 -شهادة
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو 

)ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة .   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
• الكيمياء

• األحياء أو الفيزياء
• الرياضيات 

• اللغة العربية

AS021  بكالوريوس الرتبية
)فيزياء(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الفيزياء واالحياء 
أو الكيمياء  والرياضيات  واللغة العربية

)A-level( 1 - شهادة
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو 
)ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24نقطة .   

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
• الفيزياء

• األحياء أو الكيمياء
• الرياضيات 

• اللغة العربية
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS222
بكالوريوس الرتبية

)مجال أول(
 ) لإلناث فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة العربية والرتبية 
اإلسالمية والدراسات االجتامعية

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

جامعة الرشقيةنقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.
لغة الدراسة: اللغة العربية

BS223
بكالوريوس الرتبية 

)مجال ثاين(
) لإلناث فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو دراسات 
الرياضيات والفيزياء أو الكيمياء أو االحياء أو العلوم العامة

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

BS040
بكالوريوس الرتبية 
)اللغة اإلنجليزية( 

) للذكور فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة اإلنجليزية 
واللغة العربية 

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد

جامعة  ظفار

BS270 بكالوريوس الرتبية
)الرياضيات(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات واللغة 
العربية 

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى  )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد

جامعة صحار 
لغة الدراسة : اللغة العربية

BS038 بكالوريوس الرتبية
)الرياضيات(

جامعة نزوى
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS039 بكالوريوس الرتبية
)الرياضيات(

جامعة ظفار
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS009
بكالوريوس الرتبية 
)تقنية املعلومات(
) للذكور فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو دراسات 
الرياضيات 

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى  )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد

جامعة ظفار
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS281
بكالوريوس الرتبية 
)تقنية املعلومات(
) للذكور فقط (

جامعة نزوى
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS283
بكالوريوس الرتبية

)مجال أول(
 ) لإلناث فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة العربية والرتبية 
اإلسالمية والدراسات االجتامعية

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.
جامعة نزوى

لغة الدراسة: اللغة العربية

BS284
بكالوريوس الرتبية 

)مجال ثاين(
) لإلناث فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو دراسات 
الرياضيات والفيزياء أو الكيمياء أو االحياء أو العلوم العامة

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

BS271بكالوريوس الرتبية
)اللغة العربية(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة العربية 
1 .)A-level( شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 
من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24 نقطة 

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة صحار

BS278بكالوريوس الرتبية
)اللغة العربية(

جامعة نزوى

BS272

بكالوريوس الرتبية
)األحياء(

) للذكور فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو دراسات 
الرياضيات واألحياء والكيمياء أو الفيزياء

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

جامعة صحار
لغة الدراسة اللغة العربية
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البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS279
بكالوريوس الرتبية

)الكيمياء(
 ) للذكور فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات والكيمياء 
والفيزياء أو األحياء

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

جامعة نزوىنقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS280
بكالوريوس الرتبية 

)الفيزياء(
) للذكور فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء أو األحياء

1 .)A-level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

BS282
بكالوريوس الرتبية

)الرتبية الفنية(
) للذكور فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الفنون التشكيلية 
1 .)A-level( شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 
من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24 نقطة 

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة العربية
النجاح يف اختبار القدرات

BS273

بكالوريوس الرتبية
)الرتبية الرياضية(
) لإلناث  فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضة املدرسية
1 .)A-level( شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 
من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24نقطة 

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

جامعة صحار
لغة الدراسة اللغة العربية
النجاح يف اختبار القدرات

BS274بكالوريوس الرتبية
)الرتبية املوسيقية(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرتبية املوسيقية
1 .)A-level( شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 
من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24نقطة 

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله
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ــد مــن التخصصــات، فــإن كنــت مــن الراغبــني يف هــذا املجــال، ميكنــك  ــي تتفــرع إىل للعدي ــربان مــن املجــاالت الدراســية الواســعة الت ــة يعت اإلدارة واملعامــالت التجاري

ــة. ــوارد البرشي ــة أو إدارة امل ــة اإلســالمية واملالي ــة واملحاســبة أو الصريف ــة أو املالي ــامل، أو املالي التخصــص يف اإلدارة واألع

ويف مجــال األعــامل ميكنــك اختيــار أحــد التخصصــات الفرعيــة كتخصــص دراســات األعــامل، وإدارة األعــامل، والدراســات التجاريــة أو التجــارة. كأحــد أبــرز التخصصــات يف 

هــذا املجــال تخصــص األعــامل الدوليــة، الــذي يركــز عــىل كيفيــة إدارة املؤسســات يف ظــل اإلقتصــاد العاملــي املتغــري، كــام قــد يتيــح لــك هــذا التخصــص فرصــة تعلــم لغــة 

أخــرى. وإن كنــت ترغــب يف بــدء مــرشوع خــاص بــك أو أن تكــون رائــداً ألحــد مشــاريع األعــامل، فتخصــص ريــادة األعــامل /املبــادرات هــو الخيــار املناســب لــك، أمــا يف 

إدارة املشــاريع فأمامــك تخصــي إدارة املشــاريع وإدارة املشــاريع الرتفيهيــة . وال ننــى تخصــص اإلدارة اللوجســتية/ أو إدارة سلســلة التوريــدات والــذي يعنــى بــإدارة 

ر وانتهــاًء بالعميــل.  تدفــق املــواد واملنتجــات والصفقــات بــدًء باملُصــدَّ

هل لديك رغبة يف  اكتساب مهارات اإلتصال؟ ليس هناك تخصص أنسب لك من تخصي العالقات العامة أو التسويق واإلعالن. 

وهــل تعلــم بــأن الســياحة هــي أحــد أهــم القطاعــات الواعــدة يف الســلطنة والتــي بــدأت بالنمــو بشــكل متســارع مؤخــراً؟ إن كنــت ترغــب اإلنضــامم لهــذا القطــاع فليــس 

عليــك ســوى اختيــار أحــد الربامــج املتخصصــة كإدارة الضيافــة الــذي يتفــرع إلدارة الفعاليــات و إدارة الفنــادق،  وإدارة الســياحة.

اإلدارة واملعامالت التجارية
Management and Commerce

إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 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 
أغسطس2020م

3 مواد من الرياضيات، االقتصاد، املحاسبة، دراسات الرياضيات، 
اللغة اإلنجليزية، االعامل، اللغة العربية أو أي لغة أخرى. 

1 .:)A-level( شهادة
 )A-level( النجاح يف ثالث مواد كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املواد املطلوبة

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف الثالث مواد املطلوبة.

الرياضيات، 
االقتصاد، املحاسبة، 

دراسات الرياضيات، 
اللغة اإلنجليزية، 

االعامل، اللغة  
اللغة العربية او أي 

لغة اخرى

OE101

Finance 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 2020م

مادة من الرياضيات أو املحاسبة + مادة من اللغة 
اإلنجليزية أو االقتصاد أو االعامل

1 .:)A-level( شهادة
 )A-level( النجاح يف ثالث مواد كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

-الرياضيات
-املحاسبة

-مالحظات:
ــة مــن دول اإلبتعــاث 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــن عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــك يف أبريــل. ــول املوحــد ومنشــورات أخــرى وذل املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القب
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك لتجنــب أي 	 

تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 

بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.  	 
ــد أن يخضــع 	  ــاره الب ــذي ســيتم اختي ــأن التخصــص ال ــار ب ــاه ) مــع األخــذ بعــن اإلعتب ــار برنامــج مــن الربامــج أدن بإمــكان الطالــب املبتعــث اختي

ــل مكتــب جامعــة عــامن (. للموافقــة مــن قب
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــروع جامعــة عــامن، 	 

علــامً بــأن بعــض الربامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى. حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب 
عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ للمتقــدم 	 

يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا عــىل قــدرات 
الطالــب واملتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كــام أن للــوزارة الصالحيــة يف اختيــار الجامعــة املناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.

يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب أي تأخــري 	 
يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.

تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 
 . بها

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
إذا مل تذكر املؤسسة التعليمية يف اسم الربنامج فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص امللحقيات الثقافية.	 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE630

Management, Marketing, Advertising, 
Entrepreneurship, or Business Analytics

*Some of these majors are offered as a BA of Business 
Administration

 بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

مادتني من الرياضيات، االقتصاد، املحاسبة، دراسات 
الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، االعامل

1 .:)A-level( شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

 )AS-level( كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )ب
أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني

)IBD( 2دبلوم البكالوريا الدولية-
الحصول عىل 26 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني 

)IBC( 3شهادة البكالوريا الدولية-
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

 الرياضيات

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 

SE632

Project Management )not in Engineering - should be 
offered by Business School( Advertisement and/or 

Public Relations 
بلد الدراسة: أسرتاليا

مادتني من الرياضيات، االقتصاد، املحاسبة، دراسات 
الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، االعامل

1 .:)A-level( شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

 )AS-level( كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )ب
أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 26 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني 

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

الرياضيات
املحاسبة
دراسات 
الرياضيات

االعامل
االقتصاد SE637Tourism Management 

بلد الدراسة: نيوزلندا

SE639
Aviation Management 

)ال يسمح بدراسة الطريان أو تدريب الطريان(
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

الرياضيات + الفيزياء
1 .:)A-level( شهادة

 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 

الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 26 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني
1 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني.

الرياضيات
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE640Logistics Management 
بلد الدراسة:  الواليات املتحدة األمريكية

مادتني من الرياضيات، االقتصاد، املحاسبة، دراسات الرياضيات، 
اللغة اإلنجليزية، االعامل

1 .:)A-level( شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول 
عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل 

)ج( من مستوى )A-level( يف املادتني
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 26 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني. 
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني.

متطلبات القبول مرنه جدا، بعض الربامج تتطلب متطلبات 
إضافية لذا فان الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل الربنامج 

األعىل تفضيال 

- الرياضيات 
أو املحاسبة 

أو الرياضيات 
التطبيقية أو 
االعامل أو 

االقتصاد
 

SE641
Retail Management, Travel & Tourism Management or

 Logistics & Supply Chain Management
بلد الدراسة:  ايرلندا

SE643Logistics and/or Supply Chain Management
بلد الدراسة:  اململكة املتحدة

SE644Logistics and/or Supply Chain Management
بلد الدراسة:  اسرتاليا

SE646Supply Chain Management
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE647

Supply Chain Management
بلد الدراسة:  كندا

عــىل الطلبــة الراغبــن بالدراســة يف كنــدا تقديــم شــهادة IELTS قبــل 
الحصــول عــىل البعثــة مبعــدل عــام ال يقــل عــن 5

SE790Hotel & Events Management
بلد الدراسة:  اململكة املتحدة

SE791Hospitality Management   
بلد الدراسة:  الواليات املتحدة األمريكية  

SE792Event Management or Tourism Management 
بلد الدراسة:  اسرتاليا

SE744

 Tourism Management or International hospitality
 Management

Stenden University of Applied Sciences :املؤسسة التعليمية

 Marketing Management – International Marketing
Fontys UAS in the NETHERLANDS :املؤسسة التعليمية

بلد الدراسة: هولندا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

-تبدأ الدراسة يف سبتمرب وفرباير من كل عام
- هذا الربنامج مخصص للدارسني داخل السلطنة فقط

مادتني من الرياضيات، االقتصاد، املحاسبة، دراسات 
الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، االعامل

1 .:)A-level( شهادة 
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ج( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )د( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم  البكالوريا  الدولية
الحصول عىل 24 نقطة.

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني. 

الرياضيات، 
االقتصاد، 
املحاسبة، 
دراسات 

الرياضيات، 
اللغة اإلنجليزية 

االعامل

SE642

International( Logistics Management(
Stenden University of Applied Sciences :املؤسسة التعليمية

أو 
 Logistics Management

Fontys University :املؤسسة التعليمية

بلد الدراسة: هولندا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

-تبدأ الدراسة يف سبتمرب وفرباير من كل عام
-هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم التعليم العام الدارسني داخل 

السلطنة فقط

 الرياضيات، 
االقتصاد، 
املحاسبة، 
دراسات 

الرياضيات، 
االعامل، الجغرافيا

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث



133

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE660
Finance, Actuarial Science/Studies, Risk Management 

& Insurance or Accounting
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

الرياضيات، املحاسبة  و اللغة اإلنجليزيةأو  االقتصاد، أو 
االعامل.

:)A-level( شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني.

1 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 26 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

2 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني

الرياضيات 
املحاسبة

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

SE662
Finance, Actuarial Science/Studies, Accounting or 

Banking
بلد الدراسة: أسرتاليا

  مادة من الرياضيات أو املحاسبة + مادة من اللغة 
اإلنجليزية أو االقتصاد أو االعامل

1 .:)A-level( شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 26 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

SE663
Accounting, Accounting & Finance or Finance & 

Investment
بلد الدراسة: ايرلندا

SE830

Actuarial Science OR
Accountancy

بلد الدراسة: كندا

عىل الطلبة الراغبني بالدراسة يف كندا تقديم شهادة IELTS قبل 
الحصول عىل البعثة مبعدل عام ال يقل عن 5 

الرياضيات + مادة من اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد أو 
االعامل.

:)A-level( 1- شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب(كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني. 

:)IBD( 2-  دبلوم البكلوريا الدولية
الحصول عىل 26 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

:)IBC(3- شهادة البكلوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE902اإلدارة واالقتصاد

الدولية:  املؤهالت  لجميع  املطلوبة  املواد 
وإحدى  الرياضيات،  دراسات  أو  الرياضيات 
نظم  أو  اقتصاد  أو  )التجارة  اآلتية  املواد 

املعلومات  أو الحاسوب
A-level 1 – شهادة

الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى
Level A أو )ب( من املستوى AS Level من 

املواد املطلوبة أعاله.
IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة 
)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو   
)SL(من  مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(

املواد ااملطلوبة أعاله

- الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات
 التجارة أو اقتصاد 
أو نظم املعلومات 

أو الحاسوب(

)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

الدولية:  املؤهالت  لجميع  املطلوبة  املواد 
إحدى  الرياضيات،  دراسات  أو  الرياضيات  
نظم  أو  اقتصاد  أو  )التجارة  اآلتية  املواد 

املعلومات أو  الحاسوب
A-level 1 – شهادة

الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى
 AS Level أو )ب( من املستوى Level A

من املواد املطلوبة أعاله.
IB  2 - شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة     
)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو            
)SL(من  مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(
املواد ااملطلوبة أعاله                                            

- الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات

- )التجارة أو 
اقتصاد أو نظم 

املعلومات أو 
الحاسوب(

            )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

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ250 كلية اإلقتصاد
والعلوم السياسية

 )A-level(  1 - شهادة
 يجب دراسة مادتني عىل االقل من مستوى )A- level(   من 

املواد املطلوبة للتخصص.
دراسة املواد التالية:)الرياضيات  أو دراسات الرياضيات 

،اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد أو دراسات األعامل(
والحصول عىل:

)A- Level(  كحد ادىن من مستوى )ج(
 )IBD( 2-دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 24 نقطة 
 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(
 يف املقررات اآلتية: )الرياضيات أو دراسات الرياضيات ، اللغة 

اإلنجليزية أو اإلقتصاد أو دراسات االعامل(              
)IBC( 3-دبلوم البكالوريا الدولية    

- الحصول عىل 33نقطة 
دراسة املواد التالية:)الرياضيات  أو دراسات الرياضيات 

،اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد أو دراسات األعامل( والحصول 
عىل )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو )6( نقاط كحد 

)SL( أدىن من مستوى

التخصصات:
)املحاسبة، اإلقتصاد، املالية، نظم املعلومات، التسويق، 

إدارة العمليات ، اإلحصاء التجاري، اإلدارة(.
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.
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الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC004دراسات تجارية

دراســات  أو  الرياضيات   : املطلوبة  ــواد  امل
الرياضيات واللغة العربية والتاريخ أو الجغرافيا 

:)A-level( 1- شهادة
 A2 الحصول عىل ) هــــ( يف مادة من مستوى
عىل األقل من املواد املطلوبة لتخصص ومادة 

.AS  من مستوى
)IB( 2- شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة 

الدرجة األعىل يف املواد:
األول: اللغة العربية

اذا  البكالوريوس  : متنح درجة   مالحظة 
حقق الطالب املعدل املطلوب.

كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلمواد التخصص املطلوبة لكل برنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS008

بكالوريوس
إدارة األعامل 
)كلية صاللة (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة 
الرياضيات  دراسات  أو  الرياضيات  و  العربية 
أو  األعامل  دراسات  أو  االجتامعية  والدراسات 

االقتصاد
)A- level (1 -شهادة 

املستوى  من  أدىن  كحد  )د(  عىل  الحصول 
 )AS-Level( من املستوى )( أو )جA-Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 
املستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )4( أو   )HL(

)SL( يف املواد املطلوبة أعاله. 

الدرجات األعىل يف املواد:
• اللغة العربية

• الرياضيات أو دراسات 
الرياضيات 

• الدراسات االجتامعية 
أودراسات األعامل أو 

االقتصاد

تخصصات الربنامج
*  إدارة األعامل ، إدارة 

السياحة، املحاسبة، إدارة 
الضيافة، إدارة سالسل اإلمداد، 

التسويق، الخدمات املالية و 
املرصفية،التأمني.

AS015
بكالوريوس

إدارة األعامل 
)كلية نزوى (

AS017
بكالوريوس

إدارة األعامل 
)كلية عربي (
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS031

اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد
-اإلدارة
املالية

-املحاسبة
-التسويق

-التامني

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

1 .:)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

جامعة ظفار

BS216

-ريادة االعامل الجامعية
-التمويل واملحاسبة واإلدارة

-اإلدارة
-نظم املعلومات اإلدارية

جامعة الرشقية 

BS229

-إدارة نظم معلومات
-ادارة التوريدات العاملية واللوجستية

-الصريفة املالية واإلسالمية
-إدارة التصدير

-إدارة االعامل واالعامل االلكرتونية 

جامعة الربميي 

BS236

اداره االعامل يف:
-اإلدارة 

-االقتصاد
-املحاسبة
-التسويق
-االنظمة

-العلوم يف املحاسبة

الجامعة العربية املفتوحة

BS168

-إدارة السياحة والضيافة 
-إدارة الفعاليات -التسويق السياحي

-إدارة األعامل التجارية)مسار إدارة الخدمات(
- إدارة األعامل التجارية)مسار اإلبتكار وريادة 

األعامل(

كلية عامن للسياحة 

BS097

-املحاسبة والتدقيق واملالية 

-ادارة االعامل 

-العلوم املرصفية واملالية

-ادارة االعامل

-املحاسبة

-العلوم يف املالية اإلسالمية

املرصفيــة  الدراســات  كليــة 
ليــة ملا وا

BS130

-القيادة التنظيمية واإلرشاقية 

-ريادة األعامل  

-املحاسبة

-إدارة االعامل

كلية مزون

BS211 العلوم يف إدارة األعامل الدولية والخدمات -

- العلوم يف الخدمات اللوجستية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو دراسات 

الرياضيات

1 .:)A-level( شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى   )A-Level( أو )د( 

من املستوى   )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18 نقطة من مجموع 45 نقطة

الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

الجامعــة األملانيــة للتكنولوجيــا يف 
ن عام

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS290
- الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة 

التموين

- املحاسبة اإلدارة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الدراسات الرياضيات واللغة اإلنجليزية

1 .:)A-level( شهادة
 )A-Level(   كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج
أو )ج( من املستوى   )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة من مجموع 45 نقطة.
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )4

أو )5( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة مسقط 

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

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

1 .:)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

BS149

-دراسات األعامل 

-املحاسبة ودراسات األعامل 

- إدارة املوارد البرشية

-التسويق

-إدارة املشاريع

كلية مسقط 

BS071

-العلوم املالية واملرصفية
-تنمية املوارد البرشية

-التجارة الدولية
-التسويق

-ادارة االعامل
-املحاسبة

-اقتصاد األعامل

كلية الربميي الجامعية

BS109
-العلوم املالية واملرصفية

-إدارة االعامل

-املحاسبة
كلية الزهراء للبنات

BS012

-إدارة املشاريع الرتفيهية

-التجارة الدولية واملالية

-إدارة االعامل

-املحاسبة

-التسويق

-إدارة العمليات

-االقتصاد واملالية

جامعة نزوى

BS116
-العلوم املالية واملرصفية

-اإلدارة والتسويق

-املحاسبة
كلية صور الجامعية

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS186

-إدارة االعامل)ادارة عامة(
-إدارة األعامل )ادارة املوارد البرشية(

-إدارة األعامل )املحاسبة(
-إدارة األعامل )نظم املعلومات(

-إدارة األعامل) التسويق(
-إدارة األعامل )املشاريع الصغرية(

-إدارة األعامل )السياحة وإدارة الفعاليات(
-إدارة األعامل )ادارة عمليات النقل(

-الصريفة اإلسالمية والتمويل
-التسويق

-املالية
-املحاسبة 

-التجارة اإللكرتونية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

1 .:)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

كلية مجان الجامعية 

BS041

-اإلدارة اللوجستية

-إدارة االعامل )مساق املوارد البرشية(

-إدارة االعامل )مساق املحاسبة واملالية (

-إدارة االعامل )مساق اإلدارة العامة(

-إدارة االعامل )مساق التسويق(

كلية الرشق االوسط 

BS256

-ادارة التسويق

-دراسات االعامل االدارية

-اقتصاديات االعامل

-املحاسبة واملالية

-نظم املعلومات االدارية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
الدراسات الرياضية أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

1 .:)A-level( شهادة  
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

)IB( 2-   البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

كلية الخليج

BS177

-التسويق والتجارة االلكرتونية

-إدارة االعامل

-املحاسبة

-العلوم املالية واملرصفية

كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيا

BS063
- املالحة البحرية )ضابط سطح سفينة(

كلية عامن البحرية-إدارة اللوجستيات والنقل

BS024

-املحاسبة

-اإلدارة 

التسويق
جامعة صحار

BS249إدارة السالمة من الحرائق -

-إدارة الصحة والسالمة والبيئة
الكلية الدولية للهندسة واإلدارة

BS050علوم يف إدارة االعامل وتقنية املعلومات-
للعلــوم  الوطنيــة  الجامعــة 

جيــا لتكنلو ا و

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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ــل  ــارة ح ــة إىل مه ــدي باإلضاف ــيل والنق ــي والتحلي ــري الفن ــي والتفك ــل الجامع ــال والعم ــدة يف اإلتص ــارات جي ــك مه ــوادر متتل ــوم إىل ك ــل الي ــوق العم ــة س ــزداد حاج ت

ــة.  ــارات للدراس ــدة خي ــك ع ــارات، فأمام ــذه امله ــاب ه ــة يف اكتس ــعر برغب ــت تش ــكالت. إن كن املش

تخصــص اإلقتصــاد عــىل ســبيل املثــال الــذي يكســبك القــدرة عــىل اســتخدام واســتغالل املــوارد لتحقيــق اإلنتــاج وتحفيــز اإلســتهالك، ويؤهلــك للعمــل يف أكــرث مــن وظيفــة. 

أمــا دراســة القانــون فهــي ســتفتح لــك آفاقــاً واســعة لتعلــم النظــام اإلجتامعــي وكيفيــة حــل النزاعــات واإلبقــاء عــىل النظــام يف املجتمــع، فضــالً عــن تعلــم كيفيــة الكتابــة 

والتحــدث بلغــة رصينــة وتطويــر مهــارات التحليــل وحــل املشــكالت واإلتصــال، وهــي مبثابــة خطوتــك األوىل لإلنضــامم إىل عــامل القانــون، ولكــن البــد أن تعلــم بأنــه ليــس 

بالــرضورة أن كل مــن يــدرس القانــون ســيمتهن مهنــة قانونيــة. 

ــم عــىل  ــريات وتبعــات الجرائ ــع تأث ــم، وتتب ــاس للجرائ ــكاب الن ــة األســباب وراء ارت ــم معرف ــذا العل ــك مــن خــالل دراســتك له ــه، ميكن ــٌم مســتقٌل بذات ــم الجرميــة عل عل

املجتمــع. أمــا علــم النفــس فريكــز عــىل دراســة الســلوك البــرشي والوظائــف العقليــة. عمومــاً، يهتــم علــامء النفــس كثــرياً بدراســة »كيــف نفكــر؟  أو نتــرصف؟ أو نتفاعــل؟ 

أو نشــعر؟ » والبــد أن تنتبــه جيــداً للفــرق بــني عــامل النفــس والطبيــب النفــيس، كونهــام تخصصــان مختلفــان ومهنتــان مختلفتــان متامــاً. 

ــم  ــم املعلومــات فهــو أحــد التخصصــات املهمــة واملســاعدة يف اكتســاب مهــارات تحليــل وجمــع وتصنيــف وتخزيــن واســرتجاع ونقــل وحفــظ املعلومــات، وعل أمــا عل

املكتبــات أيضــاً ســيؤهلك لهــذه املهــارات ومبســتويات أكــرث تقدمــاً. 

أترغب يف دراسة العلوم واإلنسانيات يف قالب واحد؟

ننصحــك إذاً بالدخــول إىل عــامل الجغرافيــا الــذي يعنــى بدراســة التفاعــل اإلنســاين واإلجتامعــي والفيزيــايئ والبيئــي، لتفهــم جيــداً ماهيــة املشــاكل الحقيقيــة التــي تحــدث 

يف عاملنــا اليــوم كالتغــري املناخــي واألزمــة اإلقتصاديــة العامليــة. 

وهل تشعر بشغف لتطوير مهاراتك اللغوية؟ هل ترغب يف التحدث بطالقة باللغتني اإلنجليزية والعربية؟ 

تخصــي الرتجمــة التحريريــة والرتجمــة الفوريــة يؤهالنــك الكتســاب مهــارات لغويــة يف هاتــني اللغتــني، وتتيــح لــك تخصصــات اللغــات والرتجمــة فرصــة اكتســاب لغــات 

جديــدة والتعــرف عــىل الثقافــات األخــرى. 

املجتمع والثقافة
Society and Culture

إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 عىل املوقع اإللكرتوين للمركز
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بعثات جامعة عامن

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 2020 م

اللغة اإلنجليزية + مادة من: اللغة العربية أو أي لغة أخرى، الرياضيات، 
دراسات الرياضيات، علم النفس، الفلسفة، القانون، علم االجتامع، 
السياسة، االقتصاد، االعامل، تقنية املعلومات، علوم الحاسب االيل.

:)A-level( 1-  شهادة
النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )أ(
كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( من مستوى 

)A-level( يف اللغة االنجليزية. باإلضافة اىل الحصول عىل )ب( كحد أدىن 
 )A-level( من مستوى )( أو الحصول عىل )جAS-level( من مستوى
يف مادة من: اللغة العربية أو أي لغة أخرى، الرياضيات، علم النفس، 

الفلسفة، القانون، علم االجتامع، السياسة، االقتصاد، االعامل، تقنية 
املعلومات، علوم الحاسب االيل. 

:)IBD( 2 دبلوم البكلوريا الدولية-
الحصول عىل 31 نقطة.

 )HL( نقاط من مستوى )( أو )5SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(
يف اللغة اإلنجليزية.  باإلضافة اىل الحصول عىل )5( نقاط كحد أدىن من 

مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف مادة من: اللغة العربية 
أو أي لغة أخرى، الرياضيات، دراسات الرياضيات، علم النفس، الفلسفة، 

القانون، علم االجتامع، السياسة، االقتصاد، االعامل، تقنية املعلومات، 
علوم الحاسب 

- اللغة 
اإلنجليزية

-مالحظات:
ــة مــن دول 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــن عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــل . ــك يف أبري ــول املوحــد ومنشــورات أخــرى وذل اإلبتعــاث املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القب
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
بإمــكان الطالــب املبتعــث اختيــار برنامــج مــن الربامــج أدنــاه ) مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد أن 	 

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب جامعــة عــامن (.
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــروع جامعــة 	 

ــوزارة ال  ــة أخــرى. حيــث أن ال ــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافي ــأن بعــض الربامــج الجامعي ــامً ب عــامن، عل
تضمــن حصــول الطالــب عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE680Economics
 بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

الرياضيات + مادة من اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، 
االعامل، الفلسفة، علم االجتامع، التاريخ. 

1 .:)A-level( شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
AS-lev- )والحصول عىل )ب(كحد أدىن من مستوى 
el( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف 

الرياضيات. باإلضافة اىل الحصول عىل )أ( كحد أدىن من 
مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( من مستوى     

)A-level( يف اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، االعامل، 
الفلسفة، علم االجتامع، التاريخ.

:)IBD( 2 دبلوم البكلوريا الدولية-
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف الرياضيات.  باإلضافة اىل الحصول عىل 
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( يف اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، االعامل، 
الفلسفة، علم االجتامع، التاريخ.

:)IBC(3 شهادة البكلوريا الدولية-
الحصول عىل 30 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف الرياضيات.  باإلضافة اىل الحصول عىل 
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( يف اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، االعامل، 
الفلسفة، علم االجتامع، التاريخ.

- الرياضيات

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

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
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تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE804

Law, Law with Criminology,
Law with Media, Law with Psychology, Maritime 

Law, 
Law with Criminal Justice, Business Law, Interna-

tional Law, International Commercial Law or 
International Arbitration & Commercial Law

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

اللغة اإلنجليزية + مادة من )اللغة العربية/لغة أخرى، 
الرياضيات ، دراسات الرياضيات، األعامل، االقتصاد، 

علم االجتامع، علم النفس، العلوم السياسية، القانون، 
املحاسبة، الفلسفة، التاريخ(

1 .:)A-level( شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

اللغة اإلنجليزية

SE808Law LLB )Bachelor of Laws(
بلد الدراسة: نيوزلندا

SE809Law LLB )Bachelor of Laws(
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE810
Law LLB )Bachelor of Laws(

بلد الدراسة : اململكة املتحدة

SE571
Geographical Information Systems or 

Geographical Information Science )GIS(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

لجغرافيا+ الرياضيات أو دراسات الرياضيات أو الفيزياء 
أو الكيمياء أو األحياء أو نظم/إدارة/علوم البيئة.

1 .:)A-level( شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

الجغرافيا

SE572

Geographical Information Systems or Geographical 
Information Science )GIS(

أسرتاليا 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE670

Criminology, Criminology & Social Policy, 
Criminology & Sociology, Criminology & Criminal Justice, 

Criminology & Forensic Studies or
 Criminology & Criminal Behavior

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

اللغة اإلنجليزية + مادة من )اللغة العربية/لغة أخرى، 
الرياضيات ، دراسات الرياضيات، األعامل، االقتصاد، 

علم االجتامع، علم النفس، العلوم السياسية، القانون، 
املحاسبة، الفلسفة، التاريخ(

1 .:)A-level( شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني

- اللغة 
اإلنجليزية

SE671Criminology or Criminal Justice
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE672
Criminology or Criminal Justice)Not the same as Law(

 بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

SE698

Archeology  
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض القطاعات لذا ال 
يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري التخصص

مادتني من )اللغة اإلنجليزية، اللغة العربية، الفنون، 
الجغرافيا، التاريخ، علم االجتامع، الفلسفة(

1 .:)A-level( شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( املادتني.

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 ) NOT CLINICAL( or

 Psychology with Criminology or Social Work
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

ثالث مواد من )الرياضيات، دراسات الرياضيات، اللغة 
اإلنجليزية، الفيزياء، االحياء، علم النفس، علم االجتامع، 

الكيمياء(
1 .:)A-level( شهادة

 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
 )AS-level( كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )أ

أو الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف الثالث 
مواد.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف الثالث مواد.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف الثالث مواد

الرياضيات

SE704Psychology ) NOT CLINICAL( 
بلد الدراسة: نيوزلندا

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE903  القانون

الرياضيات  الدولية:  املواد املطلوبة لجميع املؤهالت 
)اللغة  اآلتية:  املواد  وإحدى  الرياضيات  دراسات  أو 
اإلنجليزية أو اللغة العربية أو الدراسات التجارية أو 

دراسات  الكمبيوتر
:)A-level( 1 - شهادة

 الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى
Level A أو )ب( من املستوى AS Level من املواد 

املطلوبة أعاله.
IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة   )5( 
نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو   )6( نقاط كحد 

أدىن من مستوى )SL(من املواد املطلوبة أعاله

أو  الرياضيات    -
دراسات الرياضيات

اإلنجليزية  اللغة   -
أو  العربية  اللغة  أو 
التجارية  الدراسات 
أو دراسات الكمبيوتر

 )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

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات واللغة العربية

:)A-level( 1 - شهادة
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى Level A أو 

)ب( من املستوى AS Level املواد املطلوبة أعاله.
IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة     
)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو )6( نقاط 
كحد أدىن من مستوى )SL( من املواد ااملطلوبة أعاله 

- اللغة العربية
- الرياضيات أو 

دراسات الرياضيات

)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

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

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

مادتني من )اللغة اإلنجليزية، التاريخ، الفنون، الجغرافيا، 
اللغة العربية، علم االجتامع، الفلسفة(

1 .:)A-level( شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( البكالوريا الدولية 
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

اللغة اإلنجليزية

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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منح دول مجلس التعاون الخليجي

 تابع: منح دول مجلس التعاون الخليجي

جامعة السلطان قابوسجامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ255
كلية اإلقتصاد 

والعلوم السياسية
)العلوم السياسية(

)A-level( 1-شهادة
يجب دراسة مادتني عىل االقل من مستوى )A- level(  من املواد 

املطلوبة للتخصص.
دراسة املواد التالية 

 )اللغة العربية , اللغة االنجليزية  , الرياضيات  (
 والحصول عىل:

 )A- level( كحد أدىن يف مادتني مستوى )ج( 
)AS-level  ب( كحد أدىن يف ماده مستوى( 

  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو 
  )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد التالية )اللغة 

العربية, اللغة اإلنجليزية , الرياضيات(
)IBC( 3 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 33نقطة 
دراسة املواد التالية 

 )اللغة العربية , اللغة االنجليزية  , الرياضيات( والحصول عىل 
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو )6( نقاط كحد أدىن من 

)SL( مستوى

- لغة التدريس اللغة اإلنجليزية

SQ800كلية الحقوق

)A-level( 1 - شهادة
دراسة املواد التالية :

( والحصول عىل )ج(  كحد  العربية والرتبية االسالمية  )اللغة 
)A- level( أدىن من مستوى

  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة 

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد التالية : )اللغة 

العربية ، الرتبية اإلسالمية(
 )IBC( 3 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 33نقطة 
دراسة املواد التالية: 

 )اللغة العربية , الرتبية اإلسالمية( والحصول عىل )5( نقاط كحد 
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )( أو )6HL( أدىن من مستوى

- لغة التدريس اللغة العربية و تدرس بعض 
املقررات باللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE926العلوم اإلجتامعية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة العربية 
واحدى املواد األتية علم النفس أو الدراسات اإلجتامعية

:)A-level( 1 - شهادة
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى A Level أو 
)ب( من املستوى AS Level  من املواد املطلوبة أعاله.

IB 2 -شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة     

 )5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL( أو )6( نقاط 
كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد ااملطلوبة أعاله 

- علم النفس 
أو الدراسات 

اإلجتامعية
- اللغة العربية

)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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تابع: جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ700

كلية اآلداب 
والعلوم 
اإلجتامعية

  )آداب عام(

 )A-level(  1 - شهادة
دراسة املواد التالية :

)ج(   عىل  والحصول   ) االسالمية  والرتبية  العربية  )اللغة 
)A- level( كحد أدىن من مستوى

  )IBD( 2 -  شهادة البكالوريا الدولية
 - الحصول عىل 24 نقطة

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو )5( نقاط كحد 
أدىن من مستوى )SL( يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، 

الرتبية اإلسالمية(
  )IBC( 3 -  شهادة البكالوريا الدولية

 - الحصول عىل 33نقطة
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو )6( نقاط كحد 

أدىن من مستوى )SL( يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، 
الرتبية اإلسالمية(

تطرح الكلية التخصصات اآلتية:
 - تخصص اللغة العربية وآدابها  - تخصص اللغة 
تخصص   - الرتجمة  تخصص   - وآدابها  اإلنجليزية 
التاريخ - تخصص الجغرافيا - تخصص علم اإلجتامع

دراسات  تخصص   - اإلجتامعي  العمل  تخصص   -
املعلومات - تخصص اإلعالم 

- تخصص  املوسيقية  والعلوم  املوسيقى  - تخصص 
السياحة 

لاللتحاق  العامة  للرشوط  الطلبة  استيفاء  وبعد 
وفقا  التخصصات  هذه  عىل  توزيعهم  يتم  بالكلية 

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 
اختبار  إىل  باإلضافة  العامة  الرشوط  الطلبة  عىل 

القدرات
القبول  الطلبة بعد استيفائهم رشوط  وعىل جميع 
قبل  التأسييس  الربنامج  متطلبات  اجتياز  بالكلية 

التحاقهم بالتخصصات.
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS021األعامل والقانون التجاري -

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  
أو الدراسات الرياضية أو املحاسبة، واللغة العربية 

واللغة اإلنجليزية
1 .:)A-level( شهادة

 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة صحار

BS033جامعة ظفارالحقوق 

BS073كلية الربميي الجامعيةالقانون 

BS231جامعة الربمييالقانون

BS219جامعة الرشقيةالقانون

BS077الجامعة العربية املفتوحةالقانون

BS111كلية الزهراء للبناتالحقوق

BS092الكلية الحديثة للتجارة والعلومالقانون التجاري

BS110كلية مزونالعدالة الجنائية

BS011
- اللغة الفرنسية والرتجمة

- اللغة اإلنجليزية والرتجمة

- اللغة األملانية والرتجمة
املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  

أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد 
األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو 

الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
1 .:)A-level( شهادة

 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله

جامعة نزوى

BS023دراسات اللغة اإلنجليزية -

- اللغة اإلنجليزية والرتجمة
 جامعة صحار 

BS036اللغة اإلنجليزية -

- الرتجمة
جامعة ظفار

BS127كلية مزون- اللغة اإلنجليزية 

BS074
كلية الربميي الجامعية- اللغة االنجليزية و آدابها

BS075الرتجمة

BS107اللغة اإلنجليزية والرتجمة - 

- اللغة اإلنجليزية وآدابها
كلية الزهراء للبنات

BS197األدب االنجليزي -

- الكتابة االنجليزية االحرتافية
كلية البيان

BS188اللغة اإلنجليزية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  
أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد 
األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو 

الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
1 .:)A-level( شهادة

 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله

كلية مجان الجامعية

BS128 علم النفس

كلية مزون

BS129اإلقتصاد

BS221جامعة الرشقيةاإلرشاد النفيس

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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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 كانــت إجابتــك نعــم! فأنــت أقــرب لتخصــص اإلعــالم واإلتصــال. وإن اخــرتت دراســة الصحافــة فســتكون ماهــراً يف الكتابــة اإلحرتافيــة وســتكون لديــك خيــارات واســعة مــن 

الوظائــف يف املســتقبل.

ــات العامــة والشــؤون العامــة  ــًة كاإلعــالن والتســويق واإلعــالم الجامهــريي واإلدارة والعالق ــام يحــوي تخصــص اإلتصــال الجامهــريي و/ أو دراســات اإلعــالم فروعــاً مختلف في

ــم النفــس والعلــوم السياســية أو اإلقتصــاد. واإلرشــاد، وقــد تصحبــك هــذه املجــاالت للدخــول إىل نوافــذ أخــرى كالقانــون وعل

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 مــن ميتلــك القــدرة عــىل صناعــة البــث الصــويت واملــريئ ونقلــه إلينــا بصورتــه النهائيــة هــم بالطبــع أنــاٌس متخصصــون يف مجــال البــث اإلذاعــي والتلفزيــوين، وال ننــى مجــال 

اإلعــالم الرقمــي واملؤثــرات البرصيــة الــذي ال يقــل أهميــة عــن ســابقيه لحاجــة اإلعــالم اليــوم ألشــخاص قادريــن عــىل التحكــم باملؤثــرات البرصيــة يف األفــالم والرســوم املتحركــة 

ــائط املختلفة. والوس

وملــن لديــه إهتــامم بعــامل املتاحــف واملعروضــات وكيفيــة إبــراز املــوروث الثقــايف للــدول، فــإن تخصــص دراســات املتاحــف ســيلبي هــذا اإلهتــامم، أمــا الفنــون التشــكيلية أو 

الفنــون الجميلــة فهــو مجــال غنــي عــن التعريــف، قــد يجــرك هــذا املجــال ألن تبحــر يف فنــون التلويــن والنحــت التــي تجدهــا أيضــاً يف تخصــص آخــر وهــو الفنــون البرصيــة 

الــذي يتيــح لــك فرصــة تعلــم الرســم والتصميــم واألشــغال اليدويــة والتصويــر وصناعــة األفــالم والفيديــو. وإن اخــرتت الرتكيــز عــىل فــن واحــد أكــرث مــن الفنــون األخــرى فأمامــك 

تخصصــات مختلفــة كالتصويــر الضــويئ وتصميــم األزيــاء والتصميــم الجرافيــيك والرســوم املتحركــة.

الفنون اإلبداعية
Creative Arts

إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 عىل املوقع اإللكرتوين للمركز
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE130  

Graphic Design, Media and / or
Communication studies,

Digital Media studies

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 2020 م

ثالث مواد من اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، دراسات 
الرياضيات، الفنون، التصميم والتكنولوجيا، تقنية املعلومات، 

علوم الحاسب االيل، االعالم
1 .:A/ AS LEVELS/شهادة

 )A-level( النجاح يف ثالث مواد كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )ب( كحد أدىن من املستوى )AS -level( أو )ج( 

من املستوى )A-level( يف الثالث املواد املطلوبة.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة. 
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 

)HL( يف الثالث املواد املطلوبة.

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

-مالحظات:
ــة مــن دول 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــن عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــل . ــك يف أبري ــول املوحــد ومنشــورات أخــرى وذل اإلبتعــاث املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القب
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
بإمــكان الطالــب املبتعــث اختيــار برنامــج مــن الربامــج أدنــاه ) مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد أن 	 

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب جامعــة عــامن (.
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــروع جامعــة 	 

ــوزارة ال  ــة أخــرى. حيــث أن ال ــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافي ــأن بعــض الربامــج الجامعي ــامً ب عــامن، عل
تضمــن حصــول الطالــب عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
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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

3 مواد من اللغة اإلنجليزية، الرياضيات او دراسات الرياضيات، اللغة 
العربية او أي لغة أخرى، االعالم، االعامل، االقتصاد، التاريخ، الجغرافيا، 

السياسة، علم االجتامع، علم النفس، القانون، التصميم والتكنولوجيا، 
تقنية املعلومات، علوم الحاسب االيل، أنظمة/ إدارة/ علوم البيئة، 

الفنون، الفلسفة.  
:A/ AS LEVELS/1شهادة-

النجاح يف 3مواد كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )أ(
كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( من مستوى 

)A-level( يف 3 مواد.
:)IBD( 2 دبلوم البكلوريا الدولية-

الحصول عىل 28 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )5SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(

يف 3 مواد.
:)IBC(3 شهادة البكلوريا الدولية-

الحصول عىل 30 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )5SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(

يف 3 مواد.

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

SE721

Digital Media, Media, Visual Arts, 
Graphic Design, Broadcasting, 

Communication Studies, Journalism 
or TV or Film )Production(

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

SE783

 Fine Arts, Visual Arts, Art Gallery & 
Museum Studies, Museum Studies & 

Archeology
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

-هذه التخصصات مبنية عىل احتياجات محددة 
لبعض القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلني 

عىل هذه البعثة بتغيري التخصص.

 - املؤسسة التعليمية قد تطلب                     
) Art Portfolio (

كمتطلب إضايف إلثبات قدراته الفنية 

مادتني من )اللغة اإلنجليزية، التاريخ، الفنون، التصميم والتكنولوجيا، 
اللغة العربية/لغة أخرى، الفلسفة(

1 .:A/ AS LEVELS/شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )أ( 

كحد أدىن من املستوى )AS -level( أو )ب( من املستوى )A-level( يف 
كال املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة. 

 )HL( نقاط من مستوى )( أو )5SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(
يف كال املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

 )HL( نقاط من مستوى )( أو )5SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(
يف كال املادتني

اللغة اإلنجليزية 

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

كليات العلوم التطبيقية

جامعة السلطان قابوس
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كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS009
بكالوريوس

اإلتصال الجامهريي
)كلية صور(

اللغة  الدولية:  املواد املطلوبة لجميع املؤهالت 
العربية

)A-level ( 1 - شهادة
املستوى  من  أدىن  كحد  )د(  عىل  الحصول 
)A-Level( أو )ج( من املستوى )AS-Level( من 

املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )4HL(

يف املواد املطلوبة أعاله

الدرجات األعىل يف 
املواد:

-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(

الدولية:  املؤهالت  لجميع  املطلوبة  املواد 
الرياضيات  أو دراسات الرياضيات  واللغة العربية 

والفنون التشكيلية أو التصميم الجرافييك
)A-level( 1 - شهادة 

املستوى  من  أدىن  كحد  )د(  عىل  الحصول 
)A-Level( أو )ج( من املستوى )AS-Level( من 

املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة .   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )4HL(

يف املواد املطلوبة أعاله.   

الدرجات األعىل يف 
املواد:

• الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات

• اللغة العربية
• الفنون التشكيلية 

أو التصميم 
الجرافييك

تخصصات الربنامج
* تصميم الوسائط املتعددة  

* التصميم الجرافييك
* التصميم الداخيل 

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ780

كلية اآلداب 
والعلوم 
اإلجتامعية

)املوسيقى و 
العلوم املوسيقية(

  )IBD( 1 - دبلوم البكالوريا الدولية
 الحصول عىل 24 نقطة  

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(

 يف املواد التالية :  )اللغة العربية  ،املهارات 
املوسيقية (

        
  )IBC( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 33نقطة 
دراسة املواد التالية )اللغة العربية ،املهارات 

املوسيقية( والحصول عىل )5( نقاط كحد أدىن 
من مستوى )HL( أو )6( نقاط كحد أدىن يف 

)SL( مستوى

         )إجتياز إختبار القدرات للموسيقى (

تحديد  اختبار  يف   )LEVEL5(الخامس املستوى  عىل  الحصول   .1
مستوى اللغه االنجليزيه يف الجامعه أو مايعادلها.

2. اليحق للطالب والطالبات الذين حصلوا عىل معدالت يف دبلوم 
التعليم العام اقل من اقل معدل تم قبوله يف تخصصات كلية االداب 
والعلوم االجتامعية لنفس سنة قبولهم التحويل من قسم املوسيقى 

والعلوم املوسيقيه ايل أي من اقسام الكلية االخرى.
3. يتم قبول اعىل املعدالت يف امتحان اختبار تحديد مستوى اللغه 
من  تكملته  يتم  العدد  ذلك  استيفاء  عدم  حالة  اإلنجليزيه.ويف 

الطالب األعىل معدال يف املستوى األدىن.

)عىل الطلبه املتقدمني اىل امتحان تقييم القدرات الفنية التطبيقيه 
اصطحاب اآلالت التي يجيدون العزف عليها(.

باللغة  املقررات  بعض  تدرس  و  العربية  اللغة  التدريس  لغة 
اإلنجليزية
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الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC006التصوير الضويئ

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
أو دراسات الرياضيات

  )A-level( 1 - شهادة
الحصول عىل ) هــــ( يف مادة من مستوى A2 عىل 

األقل من املواد املطلوبة لتخصص ومادة من مستوى  
.AS

)IB( 2 - شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة 

الدرجة األعىل يف املواد:
األول : الرياضيات أو  -

دراسات الرياضيات 

الدبلوم  : متنح درجة   مالحظة 
يف هذه الربامج.

TC007تصميم األزياء
)لإلناث فقط(

الرياضيات  دراسات  أو  :الرياضيات  املطلوبة  املواد   
الفنون  أو  الجغرافيا  أو  التاريخ  و  العربية  اللغة  و 

التشكيلية
)IB( 1 - شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة 

- اجتياز االختبار واملقابلة الشخصية.

الدرجة األعىل يف املواد:
أو  - التاريخ  األول:  

الفنون  أو  الجغرافيا 
التشكيلية  

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS286الفنون الجميلة -

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الفنون 
التشكيلية

1 .)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS136

- تصميم االزياء

- التصميم الجرافييك الرقمي

- التصميم الداخيل

- الرسوم املتحركة

- التصوير الضويئ

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

1 .)A-level( شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

الكلية العلمية للتصميم

BS137 الفنون الجميلة -

اجتياز اختبار القدرات

BS112
- التصميم الداخيل

كلية الزهراء للبنات- التصميم الجرافييك

BS196

-الصحافة 

-العالقات العامة

اإلذاعة والتلفزيون

-االعالن

- تصميم اإلتصال املريئ

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

)A-level( 1شهادة-
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

)IB( 2البكالوريا الدولية-
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

كلية البيان 
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الربامج املخصصة للطلبة ذوي اإلعاقات 
الخاصة

 Programmes for Students with
Disabilities

إحصل عىل النسحة اإللكرتونية من مجلة قرارك مستقبلك إصدار إبريل 2020 عىل املوقع اإللكرتوين للمركز
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE890

الربنامج مخصص للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
فقط

SCHOLARSHIPS FOR DEAF
STUDENTS 

بلد الدراسة: األردن
- ميكن للطالب الحاصل عىل البعثة الدراسية 

اختيار التخصص الذي يرغب بدراسته يف الجامعة
- 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.

1 .:)A-level(  شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24 نقطة.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 
الحصول عىل 24نقطة.

- اللغة اإلنجليزية

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
*إذا مل تذكر املؤسسة التعليمية يف إسم الربنامج فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص امللحقيات الثقافية.	 

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ250 كلية اإلقتصاد
والعلوم السياسية

 )A-level(  1- شهادة 
الحصول عىل:

)ج( كحد أدىن يف مادتني من مستوى) A-Level (من املواد اآلتية: ) الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات  ، اللغة اإلنجليزية أو اإلقتصاد أو دراسات االعامل (

  )IBD( 2 -  دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل24 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(

 يف املقررات اآلتية: )الرياضيات أو دراسات الرياضيات ، اللغة اإلنجليزية أو 
اإلقتصاد أو دراسات االعامل(

  )IBC( 2 -  دبلوم البكالوريا الدولية
 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(
 يف املقررات اآلتية: )الرياضيات أو دراسات الرياضيات ، اللغة اإلنجليزية أو 

اإلقتصاد أو دراسات االعامل(

نوع اإلعاقة :
- إعاقة حركية
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تابع: جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ150كلية العلوم

)A-level( 1 - شهادة
 الحصول عىل )ج( كحد أدىن يف مادتني من مستوى  )A- Level(،  )ب( كحد أدىن يف 
مادتني من مستوى  )AS-Level( من مجموعة املواد  التالية: )الرياضيات، الكيمياء، 

الفيزياء، األحياء(
  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة 
يف  أدىن  كحد  نقاط  أو)5(   )HL( مستوى  من  الرياضيات  يف  أدىن  كحد  نقاط   )4(  

)SL( الرياضيات من مستوى
- الحصول عىل :

)4( نقاط كحد أدىن يف مادتني من مستوى )HL( أو )5( نقاط كحد أدىن يف مادتني 
من مستوى )SL( من مجموع املواد التالية: )الكيمياء ، الفيزياء ،األحياء(

)IBC( 3- دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 33  نقطة 

يف  أدىن  كحد  نقاط  أو)6(   )HL( مستوى  من  الرياضيات  يف  أدىن  كحد  نقاط   )5(  
الرياضيات من مستوى )SL( و دراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(

أو )6( نقاط كحد أدىن من   )HL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل)5
)SL( مستوى

  

نوع اإلعاقة:
-عجز حريك جزيئ باألطراف العليا 

أو السفىل

SQ255
كلية اإلقتصاد والعلوم 

السياسية

)العلوم السياسية(

)A-level( 1-شهادة
الحصول عىل:

اللغة  العربية,  )اللغة  التالية:  )A-level(املواد  مستوى  يف  أدىن  كحد  )ج( 
اإلنجليزية , الرياضيات(

أو الحصول عىل:
  )A- level( كحد أدىن يف مادتني مستوى )ج( -

- )ب( كحد أدىن يف ماده مستوى ) AS-level( من مجموعة املواد التالية: 
)اللغة العربية, اللغة اإلنجليزية , الرياضيات(

  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو )5( نقاط كحد أدىن من مستوى 
)SL( يف املواد التالية )اللغة العربية, اللغة اإلنجليزية , الرياضيات(

  )IBC( 3- دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 33 نقطة 

 )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو )6( نقاط كحد أدىن من مستوى 
)SL( يف املواد التالية )اللغة العربية, اللغة اإلنجليزية , الرياضيات(

نوع اإلعاقة :
- إعاقة حركية
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ350 كلية الرتبية

)الرتبية اإلسالمية(

)A-level (  1-شهادة
الحصول عىل:

  )A- Level( كحد أدىن يف مستوى )ج(
دراسة املواد التالية : )الرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية (

  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية 
- الحصول عىل 24 نقطة . 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو 
 )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد اآلتية: )الرتبية اإلسالمية، اللغة 

العربية(
 )IBC( 3 -دبلوم البكالوريا الدولية 

- الحصول عىل 33 نقطة  
ودراسة املواد التالية  )الرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية ( والحصول عىل )5( نقاط كحد 

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )( أو )6HL( أدىن من مستوى

نوع اإلعاقة:
باألطــراف  جــزيئ  حــريك  عجــز 

لســفىل ا

SQ660
كلية الرتبية 

)تكنولوجيا التعليم 

والتعلم(

)A-level(  1 - شهادة
 مستوى A- Level الحصول عىل:

)ج( كحد أدىن يف املواد التالية:  
)اللغة العربية ،الرياضيات أو دراسات الرياضيات(  

  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة  

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
 )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، الرياضيات  أو 

دراسات الرياضيات (
  )IBC( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 33نقطة 
دراسة املواد التالية )اللغة العربية،الرياضيات أو دراسات الرياضيات( والحصول عىل )5( 

)SL( نقاط كحد أدىن يف مستوى )( أو )6HL( نقاط كحد أدىن من مستوى

نوع اإلعاقة:
ــراف  ــزيئ باألط ــريك كيل  ج ــز ح عج

ــفىل الس

SQ650

كلية الرتبية   

)الرتبية الفنية(

  )IBD( 1 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(

 يف املواد اآلتية : )اللغة العربية، الفنون التشكيلية(
  )IBC( 1 - دبلوم البكالوريا الدولية 

- الحصول عىل 33 نقطة
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(

 يف املواد اآلتية : )اللغة العربية، الفنون التشكيلية(

نوع اإلعاقة:
عجــز حــريك كيل أو جــزيئ باألطــراف 

لسفىل  ا

جامعة السلطان قابوس
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ700
كلية اآلداب والعلوم 

االجتامعية

)آداب عام (

 )A-level (   1 - شهادة
A- Level مستوى

الحصول عىل: )ج( كحد أدىن يف ماديت: )اللغة العربية ،الرتبية االسالمية( 
  )IBD( 2 -  شهادة البكالوريا الدولية

 - الحصول عىل 24 نقطة 
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو )5( نقاط كحد أدىن من 

مستوى )SL( يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية(
  )IBC( 3 -  شهادة البكالوريا الدولية

 - الحصول عىل 33نقطة 
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو )6( نقاط كحد أدىن من 

مستوى )SL( يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية(

نوع اإلعاقة:
إعاقة حركية ، وإعاقة برصية

SQ800كلية الحقوق

)A-level (  1 - شهادة
A- Level مستوى 

الحصول عىل: 
)ج( كحد أدىن يف املواد التالية:

  )اللغة العربية ،الرتبية اإلسالمية(
  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 24 نقطة 
من  أدىن  كحد  نقاط   )5( أو   )HL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )4(

مستوى )SL( يف املواد التالية : )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية(
  )IBC( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 33 نقطة 
من  أدىن  كحد  نقاط   )6( أو   )HL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(

مستوى )SL( يف املواد التالية : )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية(

نوع اإلعاقة:
عجز حريك باألطراف السفىل

جامعة السلطان قابوس
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تابع: جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ001كلية العلوم 
الزراعية والبحرية

)A-level( 1-شهادة 
يجب دراسة مادتني عىل األقل من مستوى )A-level( من املواد 

املطلوبة للتخصص والحصول عىل:
)A- Level( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )ج( 

)AS-Level(  كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )ب( 
ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء ،الفيزياء ،األحياء( و الحصول عىل:

  )A- Level(  كحد أدىن من مستوى )ج( 
)AS-Level(  كحد أدىن من مستوى )ب(

  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل24 نقطة وسوف يتم احتساب مواد التخصص من 

 )SL( واملستوى العادي )HL( املستويني املستوى املتقدم
 )4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )5(
ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(  الحصول عىل :

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 )IBC( 3 -دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 33 نقطة وسوف يتم احتساب مواد التخصص من 

 )SL( واملستوى العادي )HL( املستويني املستوى املتقدم
الحصول عىل :

)5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )6(

ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(  الحصول عىل :
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(

نوع اإلعاقة:
باألطــراف  جــزيئ  أو  كيل  حــريك  عجــز 

لســفىل ا
اإلعاقــات  ذوي  طلبــة  قبــول  ســيتم   -

: التاليــة  التخصصــات  يف  الخاصــة 
)اقتصاداملوارد الطبيعية، وعلم األغذية(
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الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتويناملؤسسةاملوقع

www.squ.edu.om2414180724413861جامعة السلطان قابوس الخوض

www.mtc.edu.om2209111122091370الكلية العسكرية التقنيةمرتفعات املطار

www.css.edu.omكلية العلوم الرشعيةالخوير
24393950
24393888
24393822

24393801

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.om24556509 24535722الكلية املهنية بالسيبالحيل الشاملية
24540964

www.manpower.gov.om2685418826854163الكلية املهنية بصحمبطحاء األشخر

www.manpower.gov.om2568928625689321الكلية املهنية بعربيالرايبة

www.manpower.gov.om2553000325540162الكلية املهنية بصوراملرتفعة

www.manpower.gov.om2674769126747725الكلية املهنية بشناصالعقر

عناوين مؤسسات التعليم العايل 
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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.om24556509 24535722الكلية املهنية بالسيبالحيل الشاملية
24540964

www.manpower.gov.om2685418826854163الكلية املهنية بصحمبطحاء األشخر

www.manpower.gov.om2568928625689321الكلية املهنية بعربيالرايبة

www.manpower.gov.om2553000325540162الكلية املهنية بصوراملرتفعة

www.manpower.gov.om2674769126747725الكلية املهنية بشناصالعقر

عناوين مؤسسات التعليم العايل 

الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتويناملؤسسةاملوقع

www.squ.edu.om2414180724413861جامعة السلطان قابوس الخوض

www.mtc.edu.om2209111122091370الكلية العسكرية التقنيةمرتفعات املطار

www.css.edu.omكلية العلوم الرشعيةالخوير
24393950
24393888
24393822

24393801

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.om24556509 24535722الكلية املهنية بالسيبالحيل الشاملية
24540964

www.manpower.gov.om2685418826854163الكلية املهنية بصحمبطحاء األشخر

www.manpower.gov.om2568928625689321الكلية املهنية بعربيالرايبة

www.manpower.gov.om2553000325540162الكلية املهنية بصوراملرتفعة

www.manpower.gov.om2674769126747725الكلية املهنية بشناصالعقر

عناوين مؤسسات التعليم العايل 

الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتويناملؤسسةاملوقع

www.squ.edu.om2414180724413861جامعة السلطان قابوس الخوض

www.mtc.edu.om2209111122091370الكلية العسكرية التقنيةمرتفعات املطار

www.css.edu.omكلية العلوم الرشعيةالخوير
24393950
24393888
24393822

24393801

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.om24556509 24535722الكلية املهنية بالسيبالحيل الشاملية
24540964

www.manpower.gov.om2685418826854163الكلية املهنية بصحمبطحاء األشخر

www.manpower.gov.om2568928625689321الكلية املهنية بعربيالرايبة

www.manpower.gov.om2553000325540162الكلية املهنية بصوراملرتفعة

www.manpower.gov.om2674769126747725الكلية املهنية بشناصالعقر

عناوين مؤسسات التعليم العايل 
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الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتويناملؤسسةاملوقع

www.manpower.gov.om2566113425657305الكلية املهنية بالربمييالعقد

www.manpower.gov.om2680193726801939الكلية املهنية للعلوم البحرية بالخابورةعباسة

www.manpower.gov.om2321961523221016الكلية املهنية بصاللةريسوت

كلية ُعامن للعلوم الصحية

www.moh.gov.om24560085كلية العلوم الصحيةالوطية
محول 1103

24560384

www.moh.gov.om2456403524564042الصيدلةالوطية

www.moh.gov.om24564112التمريض - فرع مسقطالوطية
محول 2100

24565879

www.moh.gov.om2687718126772557التمريض - فرع الرستاقالرستاق

www.moh.gov.om2684059226841811التمريض - فرع شامل الباطنةصحار

www.moh.gov.om2521185325211910التمريض - فرع الداخليةنزوى

www.moh.gov.om2569615325696154التمريض - فرع الظاهرةالظاهرة

www.moh.gov.om2557007525570076التمريض - فرع شامل الرشقيةإبراء

www.moh.gov.om2554390225544263التمريض - فرع جنوب الرشقيةصور

www.moh.gov.om2321678323216049التمريض - فرع ظفارصاللة

www.ohimi.net24563957 24561747إدارة املعلومات الصحية مسقط

املؤسسة التابعة للبنك املركزي العامين

www.cbfs.edu.omكلية الدراسات املرصفية واملاليةبورش
22059716
22059718
22059725

22059991
22059992
22059993

مؤسسات التعليم العايل الخاصة

www.su.edu.om2685010026720102جامعة صحارصحار

www.majancollege.edu.omكلية مجان الجامعيةروي
24730409
24730423
24730424

24730490

www.nu.edu.omالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيابورش
24250419
24250418
24250420 

24504820

www.zcw.edu.om2451288824511193كلية الزهراء للبناتمرتفعات املطار

www.mazcol.edu.om2451333324513346كلية مزونمرتفعات املطار

تابع عناوين مؤسسات التعليم العايل 
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الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتويناملؤسسةاملوقع

www.suc.edu.om2556555525565551كلية صور الجامعيةصور

www.mec.edu.om2453140024446028كلية الرشق األوسطالرسيل

www.buc.edu.om2565766625657600كلية الربميي الجامعيةالربميي

www.scd.edu.om2451323224513213الكلية العلمية للتصميممرتفعات املطار

www.mcbs.edu.om24583540الكلية الحديثة للتجارة والعلومبورش
2458354324583584

www.otc.edu.om24512346كلية عامن للسياحةمرتفعات املطار
2451234524512349

 www.omancollege.edu.om 24051000كلية عامن لإلدارة والتكنولوجياحلبان
24051001 

24051099
24051088

www.muscatcollege.edu.om24594376كلية مسقطبورش
2450382124504954

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 البيانحلبان  
24263664
24263665
24263666

24263667

www.aou.edu.om2469730024699669الجامعة العربية املفتوحةالقرم

www.asu.edu.om2540100025401002جامعة الرشقيةإبرا

-www.uob.edu.om256483800جامعة الربمييالربميي

www.gcet.edu.om24227912الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيابورش
24227903
91789204

24227901

www.unizwa.edu.om25446234جامعة نزوىنزوى
2544639625446338

www.gutech.edu.om2206111222061000الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامنحلبان   

www.omandentalcollege.org2466555524665566كلية عامن لطب األسنانالوطية

جامعة مسقطالغربة الشاملية
www.muscatuniversity.edu.

om
24645444-

www.ogc.edu.om2431226124312443معهد العلوم الطوبوغرافيةروي

www.ncat.edu.om2426050024453272الكلية الوطنية لتقنية السياراتالسيب

تابع عناوين مؤسسات التعليم العايل 
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صفحات املركز عىل مواقع التواصل اإلجتامعي:

Facebook

Twitter

Youtube

Linked in

رموز اإلستجابة الرسيعة )Quick Response–QR( لخدمات مركز القبول املوحد
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منوذج طلب التحاق مبؤسسات التعليم العايل للعام األكادميي 2021/2020 م  

رقم الطالب أو رقم الجلوس :رقم البطاقة املدنية :

1: اختيارات الطالب :) ضع رموز الربامج التي ترغب فيها مرتبة حسب األفضلية (

املؤسسة التعليمية اسم الربنامج رمز الربنامج االختيار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

...

...

...

منوذج طلب التحاق مبؤسسات التعليم العايل
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public.services@mohe.gov.om
@HEAC_INFO
HEAC.OMAN
Oman HEAC
heac_oman
24340900


