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امج الدراسية المتوفرة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح ي البر
 
 9201/2020للعام األكاديمي  إعالن بالمستجدات ف

 للطلبة من حملة المؤهالت الدولية  

ي شهادة
ن
ن ف ، متمثلة بمركز القبول الموحد أن تقدم التهنئة لجميع الطلبة الناجحي  ، 2019/ 2018دبلوم التعليم العام وما يعادلها للعام الدراسي  يرس وزارة التعليم العالي

ي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح للعام األكاديمي 
ن
امج الدراسية ف ي وردت من  2019/2020 ويسعدها أن تعلن عن التعديالت والمستجدات من البر

والت 

 :  المؤسسات والجهات المعنية، وتنقسم كالتالي

ي وردت بدليل الطالب.  لتعديالتا أوال: 
امج الدراسية الت  ي بعض البر

ن
 ف

ن عىل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله :  ؤهالت الدولية موطلبة ال وعليه يرجر من جميع الطلبة الحاصلي  ي
 إتباع اآلت 

ي هذا اإلعالن .1
ن
امج الدراسية ف ي البر

ن
 .اإلطالع بدقة عىل جميع تفاصيل التعديالت والمستجدات ف

ي بمجرد دخوله إل النظام مس .2
وتن ي نظام القبول اإللكب 

ن
ورة تحقق الطالب من صحة البيانات األساسية وكذلك المواد الدراسية ونتائجها ف  رقم المستخدم ضن

ً
تخدما

 .والرقم الرسي

ي يمكن للطالب التقدم إليها من خالل دليل الطالب، والمستجدات والتعدي .3
امج الدراسية الت  ي هذا اإلعالن، ومن خالل التعرف عىل البر

ن
وصلة مشاهدة الت الواردة ف

وطها ي لشر
 
امج المستوف .  البر ي

وتن ي نظام القبول اإللكب 
ن
 ف

ي التعديل وترتيب الخيارات وذلك من أجل معرفة  .4
ن
ونية ، يرجر الضغط عىل زر )حفظ( قبل البدء ف امج الدراسية العند الولوج إل اإلستمارة اإللكب  مالحظات عىل البر

ي و 
امج أخرى. الت  ة األول من التسجيل، ليتم إستبدالها ببر

ي الفب 
ن
 ضعت ف

ن عىل الشهادات المعادلة لدبلوم التعليم العام من خارج السلطنة وحملة المؤهالت الدولية تحميل نسخة من كشف العال  .5 والبطاقة  ،ماتعىل الطلبة الحاصلي 

ي  ،أو جواز السفر  ،الشخصية
ن
بية والتعليم ف ي موعد ومعادلة وزارة الب 

ن
ي ف

وتن    .02/7/9201الموافق  لسبتاأقصاه  النظام اإللكب 

 من 
ً
ة تعديل الرغبات تبدأ إعتبارا  بأن فبر

ً
ورة الولوج إل شاشة اختيارات  .20/7/2019 سبتوحتر يوم ال 9/7/2019 ثالثاءليوم اعلما وهنا نؤكد لجميع الطلبة بضن

امج الدراسية، والضغط عىل زر )الحفظ(  ة السابقة، التسجيل بنظام القبول البر ي الفب 
ن
للتعديل كما هو وارد أعاله. ويمكن للطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل ف

امج الجديدة.  ي واإلختيار من البر
وتن  اإللكب 
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ا
امج أو المعلومات اإلضافية أول وط اإللتحاق أو مسميات البر ي شر

 
ي  : التعديالت ف

امج الدراسية التر  .وردت بدليل الطالبلبعض البر

 
 
 
 
 
 

 ) بعثات القبول المباشر (البعثات الخارجية  . أ

نامج نامج رمز البر نامج ال إسم البر  للتقدم للبر
 
 حد األدن

DE001 

 لدرجة البكالوريوس المباشر القبول برنامج

 :التالية التخصصات في

Medicine • 

Dentistry • 

Veterinary Medicine •  

   Pharm • 

 في أي من التخصصات المتاحة في بعثات  

.STEM و ESAM 

 

  ي
ن
ة تعديل الرغبات ف نامج القبول المباشر حت  نهاية فب  شح لبر

ة الب  تمديد فب 

يوليو . إلتاحة الفرصة للطلبة للتواصل مع الجامعات المعلن عنها والحصول 

 عىل القبوالت و تعزيز فرصهم لتنافس . 

  عىل الطلبة الذين يستوفون متطلبات التنافس أن يضعوا رمز القبول المباشر

(DE001)  . ة تعديل الرغبات  ضمن خياراتهم خالل فب 

  وط لدراسة أحد التخصصات ي غب  المرسر
ن تحميل القبول النهات  عىل المتنافسي 

 المحددة لإلبتعاث وفقا لقائمة الجامعات و التخصصات المعلنة 

  : تنبيهات هامة 

  ي إختيار التخصص والوجهة فإن وزارة
ن
ي عىل رغبة الطلبة ف

نامج مبتن بما أن البر

 قبل التقدم 
ً
التعليم العالي  تأمل من الطلبة دراسة طبيعة التخصص جيدا

 للمنافسة و كذلك معرفة المسارات الوظيفية . 

  ي الحصول عىل بعثة ، وإنما يتنافس الطلبة
الحصول عىل قبول مباشر ال يعتن

ي عدة خيارات أو بينهم 
ن
حسب المعايب  المعلنة ، لذا ينصح الطلبة بالتسجيل ف

ي دليل الطالب . 
ن
 رموز أخرى وفقا لما هو معلن ف

  ي دليل الطالب ، سيكون إعالن نتائج
ن
كحال جميع البعثات المعلن عنها ف

ي الفرز األول 
ن
 .بعثات القبول المباشر ف
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 البعثات الخارجية تابع . 

نامجرمز  نامج البر نامج ال إسم البر  للتقدم للبر
 
 بعد التعديل حد األدن

SE695 

French or Spanish for 

Translation/Interpretation 

 المتحدة الواليات :الدراسة بلد

 األمريكية

 على مبنيه التخصصات هذه -

 لبعض محدده احتياجات

 للطلبة يسمح ال لذا القطاعات

 البعثة هذه على الحاصلين

 بتغييرالتخصص

 

 .اإلنجليزية اللغة+ االسبانية اللغة أو الفرنسية اللغة أو العربية اللغة من مادة

  AS & A levels شهادة.1

ي  النجاح
ن
ن  ف  )ب( عىل ( أوالحصول(AS-level مستوى من أدتن  كحد )أ( عىل والحصول (A-level)ىالمستو  من أدتن  كحد مادتي 

ي ( A-level ) مستوى من
ن
ن  ف  .المادتي 

 (( IBD الدولية البكالوريا دبلوم 2.

 .نقطة 28 عىل الحصول

ي   (HL)  مستوى من نقاط (5 ) أو ( SL )مستوى من أدتن  كحد نقاط (6 )
ن
ن  ف  .المادتي 

 (( IBC الدولية البكالوريا شهادة 3.

 .نقطة 30 عىل الحصول

ن  ( HL ) من مستوى نقاط (5 ) أو ( SL ) مستوى من أدتن  كحد نقاط (6)   .المادتي 
 

SE008 

Medicine 

 ايرلندا :الدراسة بلد

University College of 

Dublin 

 اإلنجليزية اللغة :الدراسة لغة

 الرياضيات األحياء+ أو الكيمياء تم تعديل الحد األدنى لتكون كالتالي :

 AS & A levels شهادة.1

ي  النجاح
ن
ي الكيمياء أو األحياء إضافة  ( A-level )  مستوى من أدتن  كحد )أ( عىلوالحصول  ( A-level ) المستوى من أدتن  كحد مواد 3 ف

ن
ف

ي الرياضيات .   ( A-level )( أو )ب( كحد أدتن من مستوى(AS-levelإل الحصول عىل )أ( كحد أدتن من مستوى 
ن
 ف

 (( IBD الدولية البكالوريا دبلوم.2

 .نقطة 40 عىل الحصول

ي الكيمياء أو األحياء إضافة إل ) ( HLمستوى) من نقاط (5)
ن
ي الرياضيات . HL( نقاط من مستوى )4أو ) SL) ( نقاط من مستوى) 5ف

ن
 ( ف

 

ي أغسطس  متطلبات الجامعات للحصول عىل قبول بالنسبة ألولئك الطلبة ممن يستطيعون تحقيق
ن
ولكن لم  2019مباشر لدرجة البكالوريس ف

ي ت
ن عليهم اإلنتظار حت  العام األكاديمي  لكيستطيعوا اللحاق بمواعيد التسجيل فن ( لبدء الدراسة وذلك ألن 21/2020)القادم الجامعات ، سوف يتعي 

ي 
 بأن الوزارة ال تضمن حصول الطلبة عىل قبول   IBأو  AL-levelتلك الجامعات ال تقبل دراسة مخرجات شهادت 

ً
نامج الطب . علما للسنة التأسيسة لبر

أخرى غب  المواد األساسية  مواد، حتمالية وجود متطلبات أخرى قد ترغب بها ) مثل إختبارات الكفاءة ، المقابلة الشخصية الجامعات ال  كمباشر من تل

ي .   المذكورة أعاله ...... الخ ( وذلك لشدة التنافس عىل التخصصات الطب البرسر

نامج لدرجة البكالوريس  ن لدراسة ا*ينطبق عىل الطلبة الذين يستوفون متطلبات البر ض بهم أن يكونوا مؤهلي  نامج مابعد اللسنة التأسيسية والذين يفب   لبر

 الكيمياء، األحياء  مواد حسم التعادل : 
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SE017 

Medicine 

 ايرلندا :الدراسة بلد

Trinity College Dublin 

 اإلنجليزية اللغة :الدراسة لغة

 

 الكيمياء + األحياء تم تعديل الحد األدنى لتكون كالتالي :

 AS & A levels .شهادة1

ي  النجاح
ن
.  ( A-level )  مستوى من أدتن  كحد )أ( والحصول عىل ( A-level ) المستوى من أدتن  كحد مواد 3 ف ن ي المادتي 

ن
 ف

 (( IBD الدولية البكالوريا دبلوم.2
 .نقطة 40 عىل الحصول

ي  HLمستوى) من نقاط (5)
ن
.  ( ف ن  المادتي 

ي أغسطس بالنسبة ألولئك 
ن
ولكن  2019الطلبة ممن يستطيعون تحقيق متطلبات الجامعات للحصول عىل قبول مباشر لدرجة البكالوريس ف

ي تل
ن
ن عليهم اإلنتظار حت  العام األكاديمي  كلم يستطيعوا اللحاق بمواعيد التسجيل ف ( لبدء 21/2020) القادم الجامعات ، سوف يتعي 

ي 
 بأن الوزارة ال   IBأو  AL-levelالدراسة وذلك ألن تلك الجامعات ال تقبل دراسة مخرجات شهادت 

ً
نامج الطب . علما للسنة التأسيسة لبر

مقابلة الجامعات الحتمالية وجود متطلبات أخرى قد ترغب بها ) مثل إختبارات الكفاءة ، الك تضمن حصول الطلبة عىل قبول مباشر من تل

ي .  مواد، الشخصية   أخرى غب  المواد األساسية المذكورة أعاله ...... الخ ( وذلك لشدة التنافس عىل التخصصات الطب البرسر

نامج مابعد  ن لدراسة البر ض بهم أن يكونوا مؤهلي  نامج لدرجة البكالوريس والذين يفب  *ينطبق عىل الطلبة الذين يستوفون متطلبات البر

 ية . اللسنة التأسيس

 األحياء ،الكيمياء  مواد حسم التعادل : 

 

SE005 

Medicine 

 ايرلندا :الدراسة بلد

The Royal College of 

Surgeons 

 اإلنجليزية اللغة :الدراسة لغة

 الرياضيات األحياء+ أو الكيمياء تم تعديل الحد األدنى لتكون كالتالي :

 AS & A levels  .شهادة1

ي  النجاح
ن
ي الكيمياء أو األحياء إضافة  ( A-level )  مستوى من أدتن  كحد )أ( والحصول عىل ( A-level ) المستوى من أدتن  كحد مواد 3 ف

ن
ف

ي الرياضيات .   ( A-level )( أو )ب( كحد أدتن من مستوى(AS-levelإل الحصول عىل )أ( كحد أدتن من مستوى 
ن
 ف

 

 (( IBD الدولية البكالوريا دبلوم.2

 .نقطة 33 عىل الحصول

ي الكيمياء أو األحياء إضافة إل ) HLمستوى) من نقاط (5)
ن
ي الرياضيات . HL( نقاط من مستوى )4أو ) SL) ( نقاط من مستوى) 5( ف

ن
 ( ف

 الكيمياء، األحياء مواد حسم التعادل : 

 

SE021 

Medicine 

 ايرلندا :الدراسة بلد

National University of 

Ireland Galway 

 اإلنجليزية اللغة :الدراسة لغة
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SE007 

Medicine 

المملكة المتحدة  :الدراسة بلد

 )اسكتلندا(

 :التعليمية المؤسسة

The University of 

Aberdeen 

 الكيمياء+ مادتين من )األحياء أو الرياضيات أو الفيزياء(. تم تعديل الحد األدنى لتكون كالتالي :

 

 AS & A levels  .شهادة1

ي  النجاح
ن
ن  ف ي  ( A-level )  مستوى من أدتن  كحد ب(( والحصول عىل ( A-level ) المستوى من أدتن  كحد  مادتي 

ن
الكيمياء إضافة إل  مادة ف

ي   ( A-level ))ب( كحد أدتن من مستوىالحصول عىل ( أو (AS-levelالحصول عىل )أ( كحد أدتن من مستوى 
ن
ن من األحياء أو ف مادتي 

ياء الرياضيات ن  . البحتة أو الفب 

 (( IBD الدولية البكالوريا دبلوم.2

 .نقطة 32 عىل الحصول

ي  HLمستوى) من نقاط (5)
ن
ي SL( نقاط من مستوى )6أو ) HL) ( نقاط من مستوى) 5الكيمياء إضافة إل ) مادة  ( ف

ن
ن من األحياء أو ( ف مادتي 

ياء الرياضيات ن  . أو الفب 

 الكيمياء مواد حسم التعادل : 

SE009 

Medicine 

المملكة المتحدة  :الدراسة بلد

 )اسكتلندا(

The University of 

 St Andrews 

هذه الجامعة لن تقبل مخرجات 

لدراسة  IB&AL-Levelشهادتي 

السنة التأسيسية لبرنامج الطب و 

المؤهلون لدراسة السنة األولى 

مباشرة ، حيث أنه وبحسب أنظمة 

ولوائح الجامعة ،فأن مناهج 

-IB&ALالتدريس في شهادتي 

Level الطلبة ؤهل ينبغي أن ت

للدخول في السنة األولى مباشرة 

لدرجة البكالوريوس.في حين أن 

الوزارة ال يمكنها توفير مقاعد 

لبرنامج الطب في السنة األولى 

 لطبيعة البرنامج التنافسية.

تم حذف مالحظة على الطالب 

 إجتياز متطلبات الجامعة 

ياء(.  تم تعديل الحد األدنى لتكون كالتالي :  الكيمياء+ مادة من )األحياء أو الرياضيات أو الفب  

 

 AS & A levels  .شهادة1

 في ( A-level ) مستوى من أدنى كحد ) أ( على والحصول ( A-level ) المستوى من أدنى كحد مواد ثالث في النجاح

-AS ) مستوى من أدنى كحد  ) أ( لىع الحصول أو ( A-level ) مستوى من أدنى كحد ) ب( على الحصولإضافة إلى الكيمياء،

level )  الفيزياء أو أو الرياضيات  األحياء مادة منفي. 

 (( IBD الدولية البكالوريا دبلوم.2

 .نقطة 36 على الحصول

من مادة   في SL) (( نقاط من مستوى6أو )  (HL) مستوى منط ( نقا5إضافة إلى ) الكيمياء مادة في (HL) مستوى من نقاط (6)

 .أوالفيزياء   الرياضيات أو حياءألا
ي أغسطس 

ن
ولكن  2019بالنسبة ألولئك الطلبة ممن يستطيعون تحقيق متطلبات الجامعات للحصول عىل قبول مباشر لدرجة البكالوريس ف

ي تلك لم يستطيع
ن
ن عليهم اإلنتظار حت  العام األكاديمي وا اللحاق بمواعيد التسجيل ف ( لبدء 21/2020) القادم الجامعات ، سوف يتعي 

ي 
 بأن الوزارة ال   IBأو AL-levelالدراسة وذلك ألن تلك الجامعات ال تقبل دراسة مخرجات شهادت 

ً
نامج الطب . علما للسنة التأسيسة لبر

ة الجامعات الحتمالية وجود متطلبات أخرى قد ترغب بها ) مثل إختبارات الكفاءة ، المقابل كتضمن حصول الطلبة عىل قبول مباشر من تل

ي .  الشخصية مواد  أخرى غب  المواد األساسية المذكورة أعاله ...... الخ ( وذلك لشدة التنافس عىل التخصصات الطب البرسر

ن لدراسة ا ض بهم أن يكونوا مؤهلي  نامج لدرجة البكالوريس والذين يفب  نامج مابعد السنة *ينطبق عىل الطلبة الذين يستوفون متطلبات البر لبر

 التأسيسية. 
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OE003 

Medicine 

 استراليا :الدراسة بلد

 :التعليمية المؤسسة

Monash University 

 متطلبات اجتياز الطالب على

 والمقابلة الجامعة واالختبارات

 في المقعد على قبل الحصول

 م 2019 أغسطس

ياء(. الكيمياء+ مادة من )األحياء أو الرياضيات أو  تم تعديل الحد األدنى لتكون كالتالي :  الفب  

 AS & A levels .شهادة1

 مادة في ( A-level ) مستوى من أدنى كحد )ب( على والحصول ( A-level ) المستوى من أدنى كحد مواد ثالث في النجاح

 من أدنى كحد  )ب( لىع الحصول أو ( A-level ) مستوى من أدنى ج ( كحد ( على الحصولإضافة إلى  الكيمياء

 أو الفيزياء.  مادة من األحياء أو الرياضيات فيAS-level ) )مستوى 

 (( IBD الدولية البكالوريا دبلوم.2

 .نقطة 33على الحصول

من مادة   في SL) (( نقاط من مستوى4)أو(HL) مستوى منط ( نقا3إضافة إلى ) الكيمياء مادة في (HL) مستوى من نقاط (5) 

 .أوالفيزياء الرياضيات أو حياءألا

OE001 

Medicine 

المملكة  :الدراسة بلد

 المتحدة)اسكتلندا(

The University of 

 St Andrews 
هذه الجامعة لن تقبل مخرجات 

لدراسة السنة  IB&AL-Levelشهادتي 

التأسيسية لبرنامج الطب و المؤهلون 

لدراسة السنة األولى مباشرة ، حيث 

أنه وبحسب أنظمة ولوائح الجامعة 

،فأن مناهج التدريس في شهادتي 

IB&AL-Level  ينبغي أن تؤهل

الطلبة للدخول في السنة األولى 

مباشرة لدرجة البكالوريوس.في حين 

أن الوزارة ال يمكنها توفير مقاعد 

لبرنامج الطب في السنة األولى 

 لطبيعة البرنامج التنافسية.

تم حذف مالحظة على الطالب إجتياز 

 متطلبات الجامعة.

ياء(.  تالي :تم تعديل الحد األدنى لتكون كال  الكيمياء+ مادة من )األحياء أو الرياضيات أو الفب  

    AS & A levels  .شهادة1

 في مادة  ( A-level ) مستوى من أدنى كحد ) أ( على والحصول ( A-level ) المستوى من أدنى كحد مواد ثالث في النجاح

 من أدنى كحد  ) أ( لىع الحصول أو ( A-level ) مستوى من أدنى ( كحدب( على الحصولإضافة إلى الكيمياء

 في مادة من األحياء أو الرياضيات أو الفيزياء.AS-level ) )مستوى 

 (( IBD الدولية البكالوريا دبلوم.2

 .نقطة 36على الحصول

من   مادة  في SL) (( نقاط من مستوى6أو)(HL) مستوى منط ( نقا5إضافة إلى ) الكيمياء مادة في (HL) مستوى من نقاط(6) 

 .أوالفيزياء الرياضيات أو حياءألا
ي أغسطس 

ن
ولكن  2019بالنسبة ألولئك الطلبة ممن يستطيعون تحقيق متطلبات الجامعات للحصول عىل قبول مباشر لدرجة البكالوريس ف

ي تل
ن
ن عليهم اإلنتظار حت  العام األكاديمي ) كلم يستطيعوا اللحاق بمواعيد التسجيل ف ( لبدء الدراسة 21/2020الجامعات ، سوف يتعي 

ي 
 بأن الوزارة ال تضمن   IBأو AL-levelوذلك ألن تلك الجامعات ال تقبل دراسة مخرجات شهادت 

ً
نامج الطب . علما للسنة التأسيسة لبر

ود متطلبات أخرى قد ترغب بها ) مثل إختبارات الكفاءة ، المقابلة الجامعات الحتمالية وجك حصول الطلبة عىل قبول مباشر من تل

ي .   الشخصية موادأخرى غب  المواد األساسية المذكورة أعاله ...... الخ ( وذلك لشدة التنافس عىل التخصصات الطب البرسر

ض بهم أ نامج لدرجة البكالوريس والذين يفب  نامج مابعد *ينطبق عىل الطلبة الذين يستوفون متطلبات البر ن لدراسة البر ن يكونوا مؤهلي 

 اللسنة التأسيسية . 

 

SE647 

Supply Chain 

Management 

 

 كندا  :تعديل بلد الدراسة
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 البعثات الخارجيةتابع 

نامج نامج رمز البر  المعلومات اإلضافية إسم البر

ط األيلتس ) -1 ي كندا من IELTSتخفيض شر
ن
امج المطروحة ف ي جميع البر

ن
 .5.0 إل 5.5( ف

 .يةثيتم اإلبتعاث إل ألمانيا بجامعات العلوم التطبيقية و الجامعات البح -2

امج دولة فرنسا -3 ي المقابالت الشخصية ببر
ن
 .إلغاء متطلب النجاح ف

SE625 

Multimedia Technology or Information 

Technology (IT in either Forensic 

Computing, Mobile Technology, 

Network Computing, Security 

Technology or Information Systems 

Security) 
 ماليزيا :الدراسة بلد

نامج لتكون كالتالي  ي هذا البر
ن
ي قائمة التخصصات المذكورة ف

ن
 : تعديل ف

Multimedia Technology or Information Technology (IT in either 

, Mobile Technology, Network Computing, or Information 

Systems Security) 

 

 
 

SE380 
 

 

 STEMهذا البرنامج خاص ببعثات 
و الذي يندرج تحت المظلة المعرفية  Animationحذف تخصص 

INFORMATION TECHNOLOGY  ليكون ضمن تخصصات بعثات

ESAM   وليندرج تحت المظلة المعرفيةCRATIVE ARTS 

 

 

 كلية عمان للعلوم الصحية

امج كلية  ع ط مادة العلوم الصحية لبر  مع مادة األحياء لمختلف تخصصات الكلية . آخر ان للعلوم الصحية كبديل مإضافة شر

  ات التقنية الكلي

ئ 
 
ي العلوم التطبيقية و الصيدلة . مادة العلوم الصحية تكاف ي برنامجر

 
 مادة األحياء ف
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ً
امج أو التخصصات: ثانيا ي وردت بدليل الطالب الرموز والبر

 وتم إلغاؤها التر
 

  البعثات الخارجية . أ

نامج  رمز البر

ED023 

SE784 

SE014 

  كليات العلوم الصحية . ب

HM001 

 . البعثات الداخليةج
BS246 

BS248 

BS249 

BS148  الحاسب األلي لألعمال فقط تم حذف التخصص الفرعي  

BS218  وة السمكية فقط تم حذف التخصص الفرعي   العلوم البحرية و البر
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 امج الدراسية الجديدة : لثاثا  البر
 

 أ. البعثات الخارجية 

نامج نامجإ رمز البر نامج سم البر  للتقدم للبر
 
 معلومات إضافية الحد األدن

SE646 

 
 
 
 
 
 

Supply Chain Management 

  بلد الدراسة : الواليات المتحدة األمريكية

ن  الرياضيات،  المحاسبة، دراسات االقتصاد، الرياضيات، من مادتي 
ية،االعمال اللغةا ن  إلنجلب 

 AS & A levels  .شهادة1

ي  النجاح
ن
ن  ف  والحصول  (A- level) المستوى من أدتن  كحد مادتي 

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

ي  ( A- levelمستوى)  من
ن
ن  ف  .المادتي 

 :(IBD)الدولية البكالوريا دبلوم.2

 .نقطة 26 عىل الحصول
 مستوى من نقاط (4 ) أو (SL ) مستوى من أدتن  كحد نقاط (5 )

( HL )  ي
ن
ن  ف  .المادتي 

 (IBC) الدولية البكالوريا شهادة.3
 .نقطة 28 عىل الحصول

 مستوى من نقاط (4 ) أو ( SL ) مستوى من أدتن  كحد قاطن (5)
( HL )  ي
ن
ن  ف  .المادتي 

 

 الرياضيات
يةاللغة  ن اإلنجلب   
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 ب. البعثات الداخلية  

نامج نامجإ رمز البر نامج سم البر  للتقدم للبر
 
 معلومات إضافية الحد األدن

BS179 

 
 
 
 
 
 

 علوم الحاسوب 
 
 

 

 

 المواد المطلوبة لجميع المؤهالت الدولية : 
و المحاسبة و إحدى المواد الرياضيات أو الدراسات الرياضيات أ

الحاسوب أو األتية : األقتصاد أو التجارة أو نظم المعلومات أو 
ية ن  اللغة العربية أو اللغة اإلنجلب 

 

 GCEشهادة .1
( أو )د( من A- Levelالمستوى )الحصول عىل )ه( كحد أدتن من 

 ( من المواد المطلوبة أعاله . AS- Levelالمستوى )

 (IBالبكالوريا الدولية ).2
 نقطة  45نقطة من مجموع  18الحصول عىل 
( نقاط 3( أو )HL(نقاط كحد أدتن من المستوى )2الحصول عىل )

ي المواد المطلوبة أعاله . SL) كحد أدتن من المستوى
 ( فن

 

 كلية عمان لإلدارة و التكنولوجيا 

 


