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 وزارة التعليم العالي

 

 البيان الصحفي

 بدالله بن محمد الصارميع لسعادة الدكتور

 وكيل وزارة التعليم العالي

 فتح باب التسجيل لاللتحاق بمؤسسات التعليم العاليحول 

 م9102/9191للعام األكاديمي 

 

ول التسجيل في نظام القبباب فتح مركز القبول الموحد لبلي ممثلة تستعد وزارة التعليم العا

ابتداًء من األول  م وذلك9102/9191 األكاديميما يعادلها للعام و طلبة شهادة دبلوم التعليم العام اإللكتروني ل

 .9102من شهر إبريل وحتى األول من شهر يونيو 

 ( 23792) اليلهذا العام حو أعداد المقاعد الدراسية  ووصلت
 
،  مقعدا

 
 وفيما يلي تفاصيلها: دراسيا

 

 2121/ 2113( أعداد المقاعد الدراسية للعام األكاديمي 1جدول )

 

عدد 

 المقاعد
 نوع المؤسسة/البعثة المؤسسة/البعثة اسم

 جامعة السلطان قابوس 1100

 مؤسسات التعليم العالي الحكومية

 كلية التربية بالرستاق 111

 كليات العلوم التطبيقية 0011

 الكلية العسكرية التقنية 011

 الكليات التقنية 01011

 كلية العلوم الشرعية 041
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 معاهد العلوم الصحية والتمريض 249

 الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية 0102

 التعليم العالي الحكومية مجموع المقاعد في مؤسسات 10113

 بعثات داخلية عامة وكاملة الرسوم الدراسية 0401
 البعثات الداخلية

 في مؤسسات التعليم العالي الخاصة
 بعثات الضمان اإلجتماعي 0011

 بعثات الدخل المحدود 216

 مجموع المقاعد في البعثات الداخلية 3800

0241 

  
 الخارجيةالبعثات  البعثات الخارجية   

 مجموع المقاعد في البعثات الخارجية 1469

 منح شركة تنمية نفط عمان 011
المنح الداخلية المقدمة من القطاع الخاص 

 للدراسة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة

  مجموع المقاعد في المنح الداخلية 111

 شركة تنمية نفط عمان 4
 المنح الخارجية

 الشقيقةمنح مقدمة من الدول  40

 مجموع المقاعد في المنح الخارجية 63

 البعثات الخارجية 0

 المقاعد المخصصة للطلبة من ذوي اإلعاقة

 جامعة السلطان قابوس 94

 الكليات التقنية 006

 كلية العلوم الشرعية 2

01 
البعثات الداخلية في مؤسسات التعليم 

 العالي الخاصة

 للطلبة من ذوي اإلعاقةمجموع المقاعد المخصصة  269

 المجموع الكلي للمقاعد الدراسية 23792
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 البرامج الدراسية 

 /9102بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح للعام األكاديمي  أعداد البرامج الدراسيةبلغت 

9191 (618)  
 
 دراسيا

 
 :حسب المجاالت الدراسية موزعين كالتاليبرنامجا

 حسب المجاالت الدراسية 2121 /3211للعام األكاديمي  أعداد البرامج( 2جدول )

 التخصص
عدد البرامج 

 الدراسية

الزراعة والبيئة والعلوم 
 المرتبطة به
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 24 العلوم الطبيعية والفيزيائية 

 47 الهندسة والتقنيات ذات الصلة

 71 الصحة

 13 الفنون اإلبداعية

 67 المجتمع والثقافة

 60 التربية

 96 تكنولوجيا المعلومات

 49 اإلدارة والمعامالت التجارية

 10 العمارة واإلنشاء

 6 الدين والفلسفة

 0 غير محدد

 618 اإلجمالي

 

سنة( التسجيل في نظام القبول الموحد والتقدم إلى  90 - 02ويمكن للطلبة العمانيين من الفئة العمرية )

التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية في مؤسسات  البرامج الدراسية المطروحة بمؤسسات

 التعليم العالي الخاصة والبعثات والمنح الخارجية للدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج السلطنة. 

 

 أبرز مستجدات نظام القبول اإللكتروني: 

 

ومن  ألول،ااسية في الفرز اقتصار الفرز الثاني على الطلبة الذين لم يحصلوا على عروص لفرص در  -

يجابيات هذا اإلجراء، زيادة فرص الطلبة غير المقبولين من أول فرز للحصول على مقاعد دراسية إ

مع بدء العام األكاديمي. واستقرار أعداد المقبولين بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية مع 

 بداية شهر سبتمبر. 
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 للنتائج التوعوية االيجابية التي  -
 
اعتماد اإلعالن عن نتيجة الفرز التجريبي بداية يوليو من كل عام، نظرا

هدف إلى توعية الطلبة حول البرامج يحققها هذا اإلجراء الذي تم استحداثه العام المنصرم. والذي 

ل الدراسي األول.  لبة في الفصيتوقع قبولهم بها، وقد بنيت هذه النتيجة على نتائج الطالتي الدراسية 

كما وقد تم التواصل مع الطلبة الذين لم يتوقع لهم الحصول على مقاعد دراسية، وتم نصحهم بزيادة 

طالب  9011ما يزيد عن اختياراتهم من البرامج الدراسية المدرجة في النظام. وبالفعل استجاب 

 ي الفرز األول. فصلوا على مقاعد دراسية وحتحسنت نتيجة قبولهم بالتالي ، و لنصيحة المركز  وطالبة

 

 التوعية واإلرشاد

  وسيتم ، 9102/9191لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام األكاديمي  دليل الطالب تم إصدار

 بأنه متوفر علىعبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.  طلبة دبلوم التعليم العامعلى جميع  هتوزيع
 
 لما

 www.heac.gov.om  الموقع اإللكتروني للمركز

  التواصل مع سفارات السلطنة والملحقيات الثقافية إلرشاد وتوجيه الطلبة العمانيين الدارسين تم

 بالخارج بالتسجيل في نظام القبول اإللكتروني وقراءة دليل الطالب. 

  تمت المشاركة في الزيارات التوعوية لحملة )قرارك مستقبلك( المشتركة بين وزارة التعليم العالي

ادله ومجموعة من طلبة دبلوم التعليم العام وما يع ي التوجيه المهنييألخصائووزارة التربية والتعليم 

قد و . (9102 /01/1 – 9102 /00/9في الفترة من )بجميع محافظات السلطنة خالل  وأولياء األمور

تزويد ، وكذلك 9102/ 9106عرض مؤشرات ونتائج القبول للعام األكاديمي إلى  الزيارات هدفت

بكل ما يتعلق بإجراءات التسجيل والقبول بمؤسسات  -من خالل أخصائيي التوجيه المهني  –الطلبة 

الخدمات  أو  الدراسيةبرامج ال أبرز المستجدات التي طرأت علىب إعالمهم التعليم العالي، باإلضافة إلى

 .اإللكترونية

 

 أبرز مستجدات البعثات الخارجية: 

 

 عالن ول المباشر لهذا العام وقد تم اإل تم تحديث قائمة الجامعات والتخصصات المعتمدة لبعثات القب

عن تلك القائمة في وقت مبكر من هذا العام، حيث يمكن الرجوع لتلك القائمة من خالل الموقع 

 االلكتروني للوزارة. 

http://www.heac.gov.om/
http://www.heac.gov.om/
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 في خمس مواد  (80%أو الحصول على معدل ال يقل عن ) (85%عن ) يقل ال عام معدل على الحصول

من المواد الدراسية عدا مادة التربية الرياضية كأقل تقدير كشرط إضافي مصاحب لتقديم قبول مباشر 

 ات. في أحد التخصصات المعتمدة ومن إحدى الجامعات المعتمدة لهذه البعث

  :معايير القبول في برنامج القبول المباشر كاآلتي 

 .النجاح في جميع المواد -

في  (80%أو الحصول على معدل ال يقل عن ) (85%عن ) يقل ال عام معدل على الحصول -

 خمس مواد من المواد الدراسية عدا مادة التربية الرياضية. 

تلفتين وثائق مختلفة في فترتين مخعلى الطلبة الراغبين في التقدم لهذه البعثات ارفاق  -

 وهي كالتالي: 

 :2113قبل نهاية مايو  -

 TOEFLأو  6بحد أدنى  IELTSيجب على الطالب إرفاق شهادة مستوى اللغة اإلنجليزية ) -

 .UKVI(، ونوع االيلتس الذي ينصح به هو 78بحد أدنى  iBTأو  60بحد أدنى 

مؤسسات التعليم العالي الخارجية  أو ارفاق قبول مشروط لدرجة البكالوريوس من احدى -

 والمعتمدة لهذه البعثات. 

 :2113قبل نهاية فترة تعديل الرغبات في يوليو  -

يجب على الطالب ارفاق قبول مباشر واحد فقط في أحد التخصصات المعتمدة لهذه  -

 البعثات ومن إحدى الجامعات المعتمدة لهذه البعثات. 

بول الموحد في المواعيد المحددة أعاله وال يجب أن ترفق جميع الوثائق في موقع الق -

 يقبل بخالف ذلك. 

 

  تم إقران الحصول على معدل معين في اختبار الIELTS  ،للتنافس على بعض البرامج في دليل الطالب

وذلك نظرا لمتطلبات وشروط القبول في الجامعات الخارجية. كالتخصصات التربوية، وبعض 

 المطروحة في كندا.  التخصصات الصحية وكذلك للتخصصات

  بعد الوقوف على التحديات التي تواجه الطلبة الدارسين في ماليزيا سواء من الناحية اإلدارية أو التعليمية

أو الهجرة ونظام التأشيرة المتبع لديهم وايجاد الحلول المناسبة لها، تم إعادة طرح بعض المقاعد 

لما بأنه تم إيقاف االبتعاث إلى ماليزيا في العام األكاديمي الخارجية في ماليزيا  للعام األكاديمي القادم، ع

 م. 9106/9102الحالي 
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  ألكاديمياإيقاف االبتعاث لبرنامج الخبراء العمانيين من قبل اللجنة المعنية بهذا البرنامج، اعتبارا من العام 

للمرحلة الجامعية االولى، إال أنه سوف يطرح لهذا العام عدة مقاعد لتخصص  9102/9191القادم 

 القانون في عدة دول مثل المملكة المتحدة، استراليا ونيوزلندا. 

 

 أبرز مستجدات البعثات الداخلية: 

 

 إضافة برنامج توطين الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة.  -0

الدارسين في مدارس محافظة الوسطى وبعض المدارس في البرنامج مخصص للطلبة  •

محافظات الوسطى ومسندم وظفار وبعض المدارس في بعض واليات الداخلية والشرقية 

ومسقط، بشرط أن يكون الطالب من سكان تلك القرى البعيدة وقضى الثالث سنوات 

 الدراسية األخيرة بها. 

ندسية تحت مسمى الجامعة الوطنية للعلوم دمج كلية عمان الطبية مع كلية كالدونيان اله -9

 والتكنولوجيا. 

إضافة تخصصات وبرامج جديدة منها دبلوم هندسة المساحة والجيوماتكس بمعهد العلوم  -1

رقية، بجامعة الش -الطب البيطري الدفاع، وتخصصوزارة -الهيئة الوطنية للمساحة -الطبوغرافية

والممارسة البيئية في الكلية العالمية  رةوتخصص االداوتخصص التخطيط الحضري واإلقليمي 

 للهندسة والتكنولوجيا. 

 


