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 :
ً

 أوال

 (، تعديل في رقم الهاتف الخاص بوزارة التنمية اإلجتماعية . 01صفحة ) .0

 بعد التعديل قبل التعديل

 24694552  91229122 
 

 (، تعديل في شرط البرنامج. 002صفحة ) .9

 اإلبتعاث ووجهة التخصص حسب الخارجية البعثات 

رمز 

 البرنامج
 اسم البرنامج

 للبرنامج للتقدم األدنى الحد

 بعد التعديل

SE787 

Tourism Studies 

 بلد الدراسة: مالطا 
Malta University : التعليمية المؤسسة 

هذه التخصصات مبنية على احتياجات محددة لبعض 

القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلين على هذه 

 البعثة بتغيير التخصص

قبل الحصول على  IELTSعلى الطالب تقديم شهادة -

في  5.0)ال يقل عن  5.5البعثة وبمعدل عام ال يقل عن 

 (Reading & Writing جزئي 

 النجاح في جميع المواد 

 (.80%عن ) يقل ال عام معدل على الحصول

أو الرياضيات التطبيقية  البحتة الرياضيات •

(%85 .) 

و المحاسبة أو الجغرافيا أو التاري    خ أاالقتصاد  •

 (.85%)أو االعمال 

 (.80%) اإلنجليزية اللغة •

SE788 

(Cultural) Heritage Studies 
 بلد الدراسة: المملكة المتحدة

هذه التخصصات مبنية على احتياجات محددة لبعض 

القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلين على هذه 

 البعثة بتغيير التخصص

 النجاح في جميع المواد

 (.85%عن ) يقل ال عام معدل على الحصول

التربية اإلسالمية أو التاري    خ أو الدراسات  •

 (.90%االجتماعية أو الفنون التشكيلية )

 (.80%) اإلنجليزية اللغة •

 إضافة الى الحصول على معدل ال يقل عن •

 ( من كل مادة من باقي المواد. %80)

 

 لتصبح كاآلتي:  SE625( ، تعديل في قائمة التخصصات الفرعية لبرنامج 92صفحة ) .2

رمز 

 البرنامج
 اسم البرنامج

SE625 

Multimedia Technology or Information Technology  

(IT in either ,Mobile Technology, Network Computing 

or Information Systems Security) 

 ماليزيا :الدراسة بلد



 لتصبح كاآلتي:  SE625( ، تعديل في قائمة التخصصات الفرعية لبرنامج 002صفحة ) .1

رمز 

 البرنامج
 اسم البرنامج

BS071 
 األعمال ، المحاسبة الدولية، التسويق، إدارة التجارة-البشرية،  الموارد والمصرفية ، تنمية المالية العلوم 

 

 مكان الدراسة : كلية البريمي الجامعية

 

 

5.  

   5.0الى   5.5في جميع البرامج المطروحة في كندا من ( IELTSشرط االيلتس ) تخفيض

 

 

 

لبعض المؤسسات في القسم الثاني ) الدراسة على النفقة  تعديل في عناوين المواقع اإللكترونية .2

 .الخاصة(

 بعد التعديلالموقع اإللكتروني  اسم المؤسسة التعليمية م

 www.asu.edu.om جامعة الشرقية  .0

 www.nu.edu.om الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا  .9

 www.mazcol.edu.om كلية مزون  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mazcol.edu.om/


 

 :
ً

 إضافة برامج جديدة ثانيا

(0) 

 :
ً

 اإلبتعاث ووجهة التخصص حسب الخارجية البعثاتإضافة البرامج التالية: ثانيا

رمز 

 البرنامج
 اسم البرنامج

 للبرنامج للتقدم األدنى الحد

 بعد التعديل

 حسم التعادل

SE808 
LLB Law 

 النجاح في جميع المواد  بلد الدراسة : نيوزلندا

 (.%55عن ) يقل ال عام معدل على الحصول

 (. 75%أو الرياضيات التطبيقية ) البحتة الرياضيات •

 (.85%)اللغة العربية أو لغة أخرى  •

 (.80%) اإلنجليزية اللغة •

 اإلنجليزية اللغة-

اللغة العربية أو  -

 لغة أخرى

SE809 
Law LLB 

 بلد الدراسة : أستراليا

SE810 
Law LLB 

المملكة بلد الدراسة : 

 المتحدة

 

(9) 

 الكليات التقنية

رمز 

 البرنامج
 حسم التعادل للبرنامج للتقدم األدنى الحد اسم البرنامج

معلومات إضافية 

 عن البرنامج

TC003 
علوم  

 تطبيقية

 (21) عن يقل ال عام معدل 
 :التالية المواد دراسة -
 بحتة الرياضيات •
 اإلنجليزية اللغة •
 الكيمياء•

 الفيزياء •

 األحياء•

الدرجات األعلى 
 في المواد: 

 كيمياء .7
 أحياء .5
 فيزياء .2

 تمنح : مالحظة
 البكالوريوس درجة

 حقق اذا
 المعدل الطالب

 .المطلوب

 

 

 

 


