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للعام ادلرايس يرس وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي والإبتاكر ، ممثةل مبركز القبول املوحد أ ن تعلن لطلبة دبلوم التعلمي العام أ و ما يعادهل 

طلبة دبلوم التعلمي  . ذلا يرىج من مجيع2022/2023م عن شواغر املقاعد ادلراس ية والربامج اجلديدة للفرز الثاين للعام ال اكدميي 2022/ 2021

ن رغبوا ابلتنافس علهيا.  مع العمل ابل يت :  العام أ و ما يعادهل والطلبة احلاصلني عىل مؤهالت دولية اإ

من العرض  ول يطلب من أ ي طالب الإنسحاب اجلديدة للربامججيوز مجليع الطلبة سواء حصلوا عىل عرض سابق أ م ل من التقدم       -1

 التقدمي.السابق خالل فرتة 

مج أ ما ابلنس بة للربامج اليت شغرت من بعد الفرز ال ول، فميكن للطلبة غري املقبولني من التقدم الهيا، أ ما الطالب املقبول ومقيد يف بران      -2

 لربامج الشاغرة.هذه اما، ل ميكنه التقدم ل 

دراج الربانمج فيه.لإدخال الربامج الشاغرة أ و اجلديدة، عىل الطالب الضغط عىل زر اإ       -3  دراج يف رمق الإختيار اذلي يرغب اإ

ىل شاشة الربامج املس تويف لرشوط القبول هبام  -4 ميكن للطلبة التعرف عىل الربامج اجلديدة والشاغرة من خالل هذا الإعالن، ابلإضافة اإ

 بنظام القبول املوحد الإلكرتوين .

السلطان قابوس، والتخصصات الرتبوية ما عدا برامج توطني الوظائف التدريس ية،  يتطلب التقدم لشواغر البعثات اخلارجية، وجامعة -5

 وختصصات الصحة،أ ن يكون معدل الطالب التنافيس أ عىل من أ خر طالب مت قبول يف الفرز ال ول بتكل الربامج .

  

عتباراً من يوم الثالاثء   م.2/10/2022لساعة الثانية ظهراً من يوم ال حد وحىت ا 27/9/2022علامً بأ ن مرحةل التسجيل للفرز الثاين تبدأ  اإ
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 أواًل: البرامج الدراسية الجديدة 

 

 

 1.منح دراسية داخلية مقدمة من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع وزارة التنمية اإلجتماعية 

 المتزايدة بمراكز تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ورفع نسبة التعمين في مجال تأهيل ذوي اإلعاقةتم طرح هذه المنح بهدف توفير كفاءات فنية متخصصة لتلبية االحتياجات 
 

المؤهل  الحد األدنى للتقدم للبرنامج اسم البرنامج رمز البرنامج
 معلومات إضافية عن البرنامج الدراسي

NG001 العالج الفيزيائي 

 %(65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في المواد األتية:% 60الحصول على )
اللغة  -الفيزياء -األحياء -الرياضيات البحتة

 اإلنجليزية
اجتياز المقابلة الشخصية والفحص  -

 الطبي

 بكالوريوس

  مكان الدراسة :جامعة نزوى 
  لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية 
  ال يحق للطالب تغيير التخصص أو المؤسسة

 التعليمية 
  ( ريال 100مخصص شهري قدره )يمنح الطالب

 عماني خالل فترة دراسته
  التي يمكن للطلبة القاطنين قائمة الواليات لإلطالع

 الصفحة يرجى النظر إلى بها التقدم لهذه البرامج
 باإلعالن.

NG002 العالج الوظيفي 

NG003 أمراض النطق واللغة 

ة واإلستشارات القانونية مامكتب سحر عسقالن وشركائها للمحامنح جامعية داخلية لدراسة القانون مقدمة من   .2 

 
المؤهل  الحد األدنى للتقدم للبرنامج اسم البرنامج رمز البرنامج

 لغة الدراسـة مكان الدراسة الدراسي

 
IG195 

 
 القانون 

 %(65)النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
 ( في اللغة العربية % 75الحصول على )

 ( في اإلنجليزية% 55الحصول على )
 بكالوريوس

 
كلية الحديثة لتجارة 

 والعلوم
 

 اللغة اإلنجليزية
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 التقنيةالكلية العسكرية ب . برنامج دراسي جديد3
 معلومات إضافية الحد األدنى للتقدم للبرنامج اسم البرنامج رمز البرنامج

MT020 
 )ذكور/ إناث(

هندسة 
 الجيوماتكس

دبلوم التعليم العام  النجاح في 
%( 65والحصول على المعدل )

 للمعدل العام.
 والحصول على :

%( في الرياضيات البحتة  أو  60) -
 الرياضيات التطبيقية.

 %( في اللغة اإلنجليزية65)  -
اجتياز المقابلة الشخصية والفحص 

 الطبي

سنتين دراسيتن تخصصيتين بعد إجتياز يحصل الطالب الخريج على مؤهل الدبلوم، حيث يتوجب علية دراسة -
 البرنامج التأسيسي.

 ال يوجد برنامج تدريب عسكري للطلبة المقبولين في برناج هندسة الجيوماتكس.- 
  يشمل البرنامج الدراسة االكاديمية فقط و تكون بالصفة المدنية و ال يتم توفير وظيفة للخريجين الحقا.- 

 .ها وانظمتها حسب ما تقتضيه سياستها وتراه مناسباً يحق للكلية التعديل في قوانين  -
 ستكون الدراسة في حرم الكلية العسكرية التقنية.  -
 ال تضمن الكلية الوظيفة للخريجين الدارسين في هندسة الجيوماتكس. -
 توفر إدارة الكلية الخدمات التالية للطلبة المنتسبين لبرنامج هندسة الجيوماتكس: -
 اإلفطار + و جبة الغداء( خالل أيام االسبوع فقط. اإلعاشة )وجبة -
 جهاز حاسب آلي محمول وخدمات تقنية المعلومات واألنظمة وخدمة اإلنترنت.  -
 إستخدام خدمات الصالة الرياضية. -
 اإلستفادة من مرافق المركز الترفيهي.  -
 اإلستفادة من خدمات مركز مصادر التعلم.  -
 الطبي بالكلية )الرعاية األولية فقط(.إستخدام خدمات المركز   -
 إشـــراك الطلبة في اللجان واألنشطـــة الطالبيـــة.  -
 إشراك الطلبة في جميع الفعاليات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية التي تخص الطالب.  -
 اإلستفادة من المسرح وقاعة المعارض.  -
 صي فقط ضد المخاطر داخل حرم الكلية.تأمين طلبة البرنامج التأسيسي والدبلوم التخص -
 اإلستفادة من الخدمات التجارية في المقاهي والمركز التجاري بحرم الكلية.  -
 اإلستفادة من خدمة الحالقة للطلبة.  -
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 تحقيق اآلتــي:  إلىبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة يهدف 
 تلفة. توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل حملة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله وتطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية في مجاالت العمل المخ .1
  .حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملةإعداد قوى عاملة مؤهلة متخصصة في المستوى المهني تلبي  .2
 تنويع مسارات التعليم بعد دبلوم التعليم العام. .3
 

  

 لمؤهل الدبلوم المهني بعثات دراسية لبرامج التعليم والتدريب المهني في معاهد التدريب الخاصة. 4

 ( سنتين، ويسبقه برنامج تأسيسي2ال تقل ) عدد سنوات الدراسة

 متطلبات اجتياز المراحل الدراسي
( ستين ساعة معتمدة او ما يعادلها من 60أال يقل كمال الساعات المعتمدة )

 المتضمنة في الخطة الدراسية.نقاط 

 شروط القبول في البرنامج
 الحصول على شهادة دبلوم العام او ما يعادلها. -1
 ان يكون الئقا صحيا وبدنيا للبرنامج. -2
 .طلبها البرنامج او تضعها المؤسسةأي شروط أخرى يت -3

 اللغة العربية برنامج )المساعد القانوني( + اللغة اإلنجليزية لغة الدراسة

 ( ثمانية أسابيع.8يتعين على الطالب إتمام التدريب الميداني لمدة ) متطلبات التخرج من البرنامج
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 بعثات دراسية لبرامج التعليم والتدريب المهني في معاهد التدريب الخاصة. 4

المؤهل  الحد األدنى للتقدم للبرنامج اسم البرنامج رمز البرنامج
 الدراسـةلغة  مكان الدراسة الدراسي

 
VS001 

 )ذكور/ إناث(
 

الصيانة )الميكانيكية، األجهزة الدقيقة، 
 الكهربائية(

Maintenance (Mechanical, 
Electrical, Instrumentation) 

 النجاح في دبلوم التعليم العام.
 النجاح في المواد اآلتية:

 أو التطبيقية. البحتة الرياضيات -
 اللغة اإلنجليزية. -

الدبلوم درجة  
 المهني

تكاتف بتروفاك  معهد
 ُعمان

والية السيب/ واحة 
 المعرفة

 اللغة اإلنجليزية.-
مع استخدام اللغة العربية في 

شرح المفردات المتعلقة 
 بالتخصص

 

VS002 
 )ذكور/ إناث(

 العمليات التحويلية 
Process Operation 

VS003 
 )ذكور(

 هندسة الكهرباء
Electrical Engineering 

معهد التدريب التقني 
 واإلداري 

 والية بوشر/ الغبرة

VS004 
 )ذكور(

 اللحام وتشكيل المعادن
 Welding & Metal Fabrication 

VS005 
 )ذكور(

 ميكانيك السيارات
Automotive Mechanics 

VS006 
 )ذكور/ إناث(

 

 عمليات اإلنتاج
Production Operation 

 دبلوم التعليم العام.النجاح في 
 النجاح في المواد اآلتية:

الرياضيات البحتة أو  -
 التطبيقية.

 اللغة اإلنجليزية. -

أكاديمية 
 شبكةالمعرفة

والية السيب/ غال 
 الصناعية
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 بعثات دراسية لبرامج التعليم والتدريب المهني في معاهد التدريب الخاصة. 4

المؤهل  األدنى للتقدم للبرنامجالحد  اسم البرنامج رمز البرنامج
 لغة الدراسـة مكان الدراسة الدراسي

VS007 
 )ذكور/ إناث(

 األجهزة الدقيقة
Instrumentation 

 النجاح في دبلوم التعليم العام.
 النجاح في المواد اآلتية:

 الرياضيات البحتة أو التطبيقية. -
 اللغة اإلنجليزية  -

درجة الدبلوم 
 المهني

شبكة أكاديمية 
 المعرفة

والية السيب/ 
 غال الصناعية

 اللغة اإلنجليزية.-
مع استخدام اللغة العربية في 

شرح المفردات المتعلقة 
 بالتخصص

 

VS008 
 )ذكور(

 الهندسة الكهربائية واإللكترونية
Electrical & Electronics Engineering 

 
 التدريب الوطني معهد

والية السيب/ 
 غال الصناعية

 اإلنجليزية.اللغة -
مع استخدام اللغة العربية في 

شرح المفردات المتعلقة 
 بالتخصص

 

VS009 
 )ذكور(

 الهندسة الميكانيكية
Mechanical Engineering 

VS010 
 )ذكور(

 الصحة والسالمة المهنية
Occupational Health & Safety 

VS011 
 )ذكور/ إناث(

 التسويق الرقمي
Digital Marketing 

 معهد بوليغلوت
محافظة مسقط: 
 الوطية / الخوض

 

 اللغة اإلنجليزية.
مع استخدام اللغة العربية في 

شرح المفردات المتعلقة 
 بالتخصص
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 بعثات دراسية لبرامج التعليم والتدريب المهني في معاهد التدريب الخاصة. 4

 الحد األدنى للتقدم للبرنامج اسم البرنامج رمز البرنامج
المؤهل 
 لغة الدراسـة مكان الدراسة الدراسي

 
VS012 

 )ذكور/ إناث(
 

 إدارة السياحة والضيافة
Hospitality & Tourism 

Management .النجاح في دبلوم التعليم العام 
 النجاح في المواد اآلتية:

 .الرياضيات البحتة أو التطبيقية
درجة الدبلوم  اللغة اإلنجليزية. -

 المهني

الوطني المعهد 
 للضيافة

 والية مطرح/ دارسيت
 اللغة اإلنجليزية.-

مع استخدام اللغة العربية في 
شرح المفردات المتعلقة 

 بالتخصص
 

 
VS013 
 )ذكور(

 

 إدارة اللوجستيات
Logistics Management 

معهد بهوان الدولي 
 للتكنولوجيا

والية السيب/ 
 مرتفعات المطار

 
VS014 

 )ذكور/ إناث(
 الّدراسات الّتطبيقّية للمساعدين القانونّيين

Paralegal Studies 
 

 النجاح في دبلوم التعليم العام.
 النجاح في المواد اآلتية:

 .الرياضيات البحتة أو التطبيقية -
 اللغة العربية. -

مركز سعيد الشحري 
للتدريب القانوني/ 

 روي 

 العربية. اللغة -
 مع بعض الوحدات العلمية

 اإلنجليزيةباللغة 
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ا في البرامج الدراسية التي وردت بدليل الطالب وال زالت بعض مقاعدها شاغرة، وبنفس الشروط المعلن عنها سابقًا )يرجى اإلطالع على تفاصيلهثانيًا : 
 دليل الطالب(.

 

 جامعة السلطان قابوس 2.
 قبوله في الفرز األول.على الراغبين التقدم لمقاعد جامعة السلطان قابوس، أن تكون معدالتهم التنافسية في تلك البرامج أعلى أو مساوية آلخر معدل تنافسي تم يتوجب 
SQ200 كلية الهندسة (إناث --)ذكور SQ250  كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية إناث( -)ذكور 

SQ700 إناث( --)ذكور 
 اإلجتماعية والعلوم اآلداب كلية

 )عام آداب(
SQ780 )اختبار اجتياز( )ذكور 

 )للموسيقى القدرات
  كلية األداب والعلوم االجتماعية
 الموسيقى والعلوم الموسيقية 

SQ001 )كلية العلوم الزراعية والبحرية )ذكور SQ150  كلية العلوم  إناث( -)ذكور  

SQ600(إناث -)ذكور 
 الرياضيةالتربية 

  على الطالب اجتياز اختبار القدارات
SQ800 )كلية الحقوق  )ذكور 

SQ650 )ذكور( 
 التربية الفنية 

 على الطالب اجتياز اختبار القدارات
SQ660 )تكنولوجيا التعليم والتعلم  )ذكور 

SQ055 )ذكور( 
 كلية الطب والعلوم الصحية

 )العلوم الطبية الحيوية( 
- - 

  العلوم الشرعيةكلية  3.
IS003 

 )للذكور فقط(
 الفقة وأصولة 

- - 
 أصول الدين 

 البعثات الخارجية .1.
 البرنامج عن إضافية معلومات إسم البرنامج رمز البرنامج
SE524 بلد الدراسة فرنسا  التخصصات الدقيقة التي تم اإلعالن عنها في دليل الطالب 

 البعثات الخارجية )طلبة لذوي اإلعاقة (

SE890  عاقة السمعية فقط البرنامج مخصص للطلبة ذوي اإل 
بلد الدراسة : األردن المؤسسة التعليمية : 

 الجامعة األردنية
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 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. 4
 البرنامج عن إضافية معلومات إسم البرنامج رمز البرنامج

U0101 الهندسة إناث(-)ذكور   
 
 

 
 والعلوم التطبيقية بمسقط  التقنية جامعة -

 

U0103   )الدراسات التجارية -األعمالإدارة  )ذكور 
U0105   )علوم تطبيقية  ) إناث 

U0106   دبلوم الصيدلة  إناث(-)ذكور 
 U0107 دبلوم التصوير الضوئي إناث(-)ذكور 

U0108   )إناث( 
 –لإلناث  -دبلوم تصميم األزياء

 والمقابلة الشخصية الختباراجتياز ا يتطلب 
U0201   )الهندسة ) إناث  

 
 والعلوم التطبيقية بنزوى  التقنية جامعة -

 

U0202   )تقنية المعلومات  ) إناث 
U0203   الدراسات التجارية -إدارة األعمال إناث(-)ذكور 
U0204   اإلتصال الجماهيري  إناث(-)ذكور 

U0210  إناث(-)ذكور 
 التصميم

 اجتياز االختبار والمقابلة الشخصيةيتطلب  
U0301 الهندسة إناث(-)ذكور  

 
 والعلوم التطبيقية بإبراء التقنية جامعة -

 U0302  تقنية المعلومات إناث(-)ذكور 
U0303  الدراسات التجارية -إدارة األعمال إناث(-)ذكور 

U0401 )الهندسة )إناث  
 
 والعلوم التطبيقية بصاللة التقنية جامعة -

 

U0402 تقنية المعلومات إناث(-)ذكور 
U0403 الدراسات التجارية إناث(-)ذكور 
U0404 اإلتصال الجماهيري  إناث(-)ذكور 
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 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. 4
 البرنامج عن إضافية معلومات إسم البرنامج رمز البرنامج

U0501 )الهندسة )إناث  
 المعلوماتتقنية  إناث(-)ذكور U0502 والعلوم التطبيقية بالمصنعة  التقنية جامعة -

U0503 الدراسات التجارية إناث(-)ذكور 
U0601  )الهندسة )إناث  

 تقنية المعلومات )إناث( U0602  والعلوم التطبيقية بشناص التقنية جامعة -
U0603   )الدراسات التجارية )إناث 

U0701   الهندسة إناث(-)ذكور  
 

 والعلوم التطبيقية بعبري   التقنية جامعة -
 

U0702  تقنية المعلومات إناث(-)ذكور 
U0703   الدراسات التجارية إناث(-)ذكور 

U0801   )والعلوم التطبيقية بصحار  التقنية جامعة - الهندسة )ذكور 
 U0802   )تقنية المعلومات )ذكور 

U0902   تقنية المعلومات إناث(-)ذكور  
 اإلتصال الجماهيري  )إناث(  U0904  والعلوم التطبيقية بصور التقنية جامعة -

U0909  التقنية الحيوية التطبيقية  إناث(-)ذكور 

U1220)الهندسة الميكانيكية  )ذكور 
هـذا البرنامـج مخصـص لطلبـة كليـة الحـرس السـلطاني العمانـي  

 IELTS علــى الطالــب أن يكــون حاصــل علــى شــهادة - .التقنيـة
 نقاط  )5(بمعــدل ال يقــل عــن 
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 جامعة التقنية و العلوم التطبيقية) برامج توطين الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة (. 4
 البرنامج عن إضافية معلومات إسم البرنامج رمز البرنامج
U1016  

 جعالن بني بوعلي ( فقط ذكور)
 التربية )الرياضيات( بكالوريوس

 
 
 
 
 
 
 
 
 التطبيقية بالرستاق جامعة التقنية والعلوم

U1017     
 ، مقشنضلكوت( فقط )ذكور

 شليم وجزر الحالنياتهيما،  إناث( ثمريت،-)ذكور
 الجازر، المزيونة، جعالن بني بو علي( فقط )إناث

 التربية ) أحياء ( بكالوريوس

U1018    
 جزر الحالنيات، مقشنشليم و    -(فقط )ذكور

 الجازر إناث( ثمريت،-)ذكور
 أدم  رخيوت، المزيونة، ( هيما، ضلكوت،فقط )إناث

 التربية )كيمياء( بكالوريوس

U1019   
 أدم (إناث -ذكور)
 ( بهالء ، ثمريت فقط )إناث

 هيما (  سدح، فقط )ذكور

 التربية )فيزياء( بكالوريوس

U0084  إناث(  –)ذكور 
إدارة األعمال/ الدراسات 

لطلبة الضمان اإلجتماعي وللطالب مقاعد دراسية مخصصة فقط  التجاريــــة
 حرية اختيار أي فرع من فروع الجامعة

 U0085 اإلتصال الجماهيـــري  إناث( –)ذكور 
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 الكليات المهنية .5.
 إسم البرنامج رمز البرنامج إسم البرنامج رمز البرنامج

VC001 إناث( -)ذكور 
 الكلية المهنية بالسيب

 التخصصات الهندسية

VC010 إناث( -)ذكور 
 الكلية المهنية بشناص

 التخصصات الهندسية
VC012 )ذكور إناث( 

 إناث( -)ذكور VC003 الكلية المهنية بالبريمي
 الكلية المهنية بصحم

VC006 إناث( -)ذكور 
 الكلية المهنية بصور

VC008 )ذكور إناث( 
 الكلية المهنية بعبري 

VC015 إناث( –)ذكور 
  الهندسيةالتخصصات 

يقتصر القبول على أبناء محافظة 
 ظفار فقط

VC005  ( ذكور– )إناث 
 الكلية المهنية بصحم

 التدريب الزراعي / اإلنتاج النباتي

VC016( ذكور-)إناث 

البيع التخصصي /الدراسات التجارية 
 والتسويق 

يقتصر القبول على أبناء محافظة 
 ظفار فقط

VC014  إناث( –)ذكور 
 المهنية بالبريميالكلية 

 الدراسات التجارية
 

VC004 ( ذكور– )إناث 
 الكلية المهنية بصحم

 الدراسات التجارية
VC009( ذكور– )إناث 

 الكلية المهنية بعبري 
VC011( ذكور– )إناث 

 الكلية المهنية بشناص
VC007 ( ذكور– )إناث 

 الكلية المهنية بصور
VC002  إناث( –)ذكور 

 بالسيبالكلية المهنية 
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 . الكليات المهنية5.
 إسم البرنامج رمز البرنامج إسم البرنامج رمز البرنامج

VC020 إناث( -)ذكور 
 الكلية المهنية بالسيب

 التصميم الداخلي

VC023 إناث( -)ذكور 
 الكلية المهنية بعبري 

 )ذكور إناث( VC024 التصميم الداخلي
 الكلية المهنية بصاللة

يقتصر القبول على أبناء محافظة 
 ظفار فقط  

VC021 إناث( -)ذكور 
 الكلية المهنية بصحم 

VC022 إناث( -)ذكور 
 الكلية المهنية بصور

 VC026)إناث( 
 الكلية المهنية بصاللة

 السمكي التدريب
 وضبط سالمة

 األغذية البحرية جودة

MS008  ( ذكور– )إناث 
 الكلية المهنية بالخابورة 

 المياه تقنية
 الصحي الصرف ومياه المياه معالجة

MS004إناث(  -)ذكور 
الكلية المهنية للعلوم البحرية 

 بالخابورة
 )تربية األحياء المائية(التدريب السمكي 

MS005 ( ذكور– )إناث 
الكلية المهنية للعلوم البحرية 

 بالخابورة
 التدريب السمكي/ سالمة وضبط جودة األغذية البحرية 

MS006 ذكور() 
الكلية المهنية للعلوم البحرية 

 بالخابورة

 البحري  التدريب
 تقنيات المالحة البحرية والصيد

 الصيد( سفن مالحة(

MS007)ذكور( 
 الكلية المهنية بالخابورة

 التدريب البحري 
 الهندسة البحرية 

 بحرية ()ميكانيكا محركات 
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 البعثات الداخلية. 7
 مكان الدراسة البرنامج إسم رمز البرنامج

BS441 توطين 
  (مجــــال ثاني (بكالوريوس التربيــــة 

 ضلكوت، سدح،محوت،قريات،المضيبي، جعالن بني بو علي،رخيوت،)إناث( 
للطالب حرية اختيار الدراسة في أًيا من 

جامعة  -جامعة ظفار  - :المؤسسات التالية
جامعة نــــــــزوى (  -جامعة الشرقية  -صحار 

لغة الدراسة اللغة اإلنجليزية ويتطلب الحصول 
 في هذه المادة (% 65على )

BS442 توطين 
 

 ) نجليزيةاإلاللغة  (بكالوريوس التربية 
 جعالن بني بو علي إناث(-)ذكور،  )إناث( محوت،الجازر،أدم،ثمريت

BS443 إناث( رخيوت، جعالن بني بو علية( اللغة العربي (بكالوريوس التربية  توطين( 
BS196  تصميم اإلتصال المرئي -االعالن –االذاعة والتلفاز  -العالقات العامة  -الصحافة 

 كلية البيان
BS197  اإلحترافيةكتابة اللغة االنجليزية  -األدب اإلنجليزي 

BS077  القانون 

 ةالجامعة العربية المفتوح
 

BS236  العلوم في المحاسبة  -االنظمة -التسويق  -المحاسبة  -االقتصاد  -إدارة 

BS237 
تقنية المعلومات  -شبكات و أمن المعلومات  -علوم الحاسوب  -الحوسبة وإدارة األعمال  

 و الحوسبة

 المنح الداخلية لطلبة مناطق اإلمتياز .6
 البرنامج عن إضافية معلومات إسم البرنامج رمز البرنامج

PD005 
جميــع التخصصــات التــي تبتعــث إليهــا وزارة التعليــم العالــي مــا عــدا الطــب البشــري 

 والقانــون والبرامــج الــواردة فــي
PD010,PD020 PD001, PD019, PD011، PD015, PD016, PD020  

 
يختار الطالب الدراسة في أي من المؤسسات 

 - التعليمية الخاصة والمعتمدة في السلطنة

PD010 
 مجال أول( (بكالوريوس التربية 

 لإلناث فقط
امعة ظفار جامعة الشرقية ج : مكان الدراسة

 جامعة نزوى جامعة صحار

 المنح الداخلية لطلبة مناطق اإلمتياز .6
 البرنامج عن إضافية معلومات إسم البرنامج رمز البرنامج

PD005 
جميــع التخصصــات التــي تبتعــث إليهــا وزارة التعليــم العالــي مــا عــدا الطــب البشــري 

 والقانــون والبرامــج الــواردة فــي
PD010,PD020 PD001, PD019, PD011، PD015, PD016, PD020  

 
يختار الطالب الدراسة في أي من المؤسسات 

 - التعليمية الخاصة والمعتمدة في السلطنة

PD010 
 مجال أول( (بكالوريوس التربية 

 لإلناث فقط
جامعة الشرقية جامعة ظفار  : مكان الدراسة

 جامعة نزوى جامعة صحار
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 البعثات الداخلية. 7تابع 
 مكان الدراسة إسم البرنامج رمز البرنامج

BS012 
 -التسويق  -المحاسبة  -إدارة األعمال  -التجارة الدولية والمالية  -إدارة المشاريع الترفيهية 

 إدارة الفعاليات -اإلقتصاد والمالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة نزوى 
 
 

 
 

 

BS013  الهندسة البيئية -هندسة الحاسوب  -الهندسة الكهربائية  -الهندسة المدنية 
BS014 الهندسة الكيميائيــــــة والبتروكيميائية 
BS015  هندسة التصميم الداخلي والديكور 
BS017 اجتياز االختبار والمقابلة الشخصية يتطلب -التمريض 

 BS029)اللغة اإلنجليزية(بكالوريوس التربية  )ذكور( 
BS038 )بكالوريس ) تربية رياضيات( )إناث 

BS225 هندسة علم العمارة 
BS287  نظم المعلومات -الحاسوب علوم -تصميم الويب وأمن المعلومات 

 BS280)بكالوريس ) تربية فيزياء( )ذكور  
BS281 )للذكور فقط ( تقنية المعلومات(بكالوريوس التربية  )ذكور ( 

BS286   الفنون الجميلة 

BS289 اجتياز االختبار والمقابلة الشخصية يتطلب -الصيدلة 

BS256 المحاسبة والمالية  –إقتصاديات األعمال  –دراسات األعمال اإلدارية  -ادارة التسويق 
 كلية الخليج

BS257 
نظم المعلومات  -علوم الحوسبة  -تحليل البيانات  -الذكاء اإلصطناعي -الحوسبة المتنقلة

 نظم المعلومات -اإلدارية 
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  إسم البرنامج رمز البرنامج

BS021  القانون 

 جامعة صحار

BS024 إدارة األعمال ) تقنية المعلومات( -اري  -األعمال والقانون  -يق  التسويق – االدارة - المحاسبة 

BS026 
هندسة -الهندسة المدنية -الهندسة الميكانيكية وااللكتروميكانيكية -الهندسة الكهربائية و الحاسب اآللي  

 الكيميائيةالهندسة -العمليات المعدنية و المواد 

BS027 
نظم  -الشبكات وقاعدة البيانات  -علوم الحاسوب وهندسة الويب -علوم الحاسوب والوسائط المتعددة، 

 المعلومات اإلدارية
BS270 ( )بكالوريوس التربية )الرياضيات( للذكور فقط 

BS322  )توطين )ذكور  
 (اللغة العربية (بكالوريوس التربية 

 ثمريت ، جعالن بني بو علي  أدم ، هيما، الدقم

BS325 )توطين )إناث  
 (التربية الرياضية(

 جعالن بني بو علي ،ضلكوت،سدح،شليم وجزر الحالنيات، مقشن ، خصب، أدم

BS136  ضوئيالتصوير ال -الرسوم المتحركة  -التصميم الجرافيكي الرقمي    -تصميم االزياء 

 ) )اجتياز اختبار القدراتالفنون الجميلة  BS137 الكلية العلمية للتصميم

BS139  تصميم األزياء 
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 البعثات الداخلية. 7تابع 
 معلومات إضافية  إسم البرنامج رمز البرنامج

BS009 )بكالوريوس تربية ) تقنية معلومات ( )للذكور فقط 

 جامعة ظفار

BS031 التسويق -المحاسبة -المالية –اإلدارة    -اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد 
BS033  الحقوق 

BS034 
واإللكترونية  الهندسة الكهربائية - الهندسة المدنية - الهندسة الكيميائية -الهندسة الميكانيكية

 الكمبيوتر  واإلتصاالتهندسة  –
BS035 علوم الكمبيوتر 
BS036 الترجمة -اللغة اإلنجليزية 

BS039  بكالوريوس التربية )الرياضيات( فقط()للذكور 
BS040 )(لغة اإلنجليزيةبكالوريوس التربية )ال )للذكور فقط 

BS018  الطب البيطري 

 جامعة الشرقية
 

BS084 نظم المعلومات اإلدارية 
BS088 حساب الكميات وإدارة األعمال 
BS119 العلوم في هندسة المياه 
BS216  اإلدارة–التمويل والمحاسبة –ريادة أعمال جماعية 
BS217 الهندسة اإللكترونية واإلتصاالت –الهندسة البيئية -الهندسة المدنية 
BS220 إدارة المشاريع اإلنشائية 
BS221 اإلرشاد النفسي 
BS224 

 
 تغذية اإلنسان التطبيقية والعالجية

BS242)للذكور فقط( 
 

 بكالوريوس تربية) اللغة اإلنجليزية(
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 البعثات الداخلية. 7تابع 

 معلومات إضافية إسم البرنامج رمز البرنامج

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

 اقتصاد األعمال  BS072 كلية البريمي

BS075 الترجمة 

BS097 

  )الصيرفة والمالية )الماليةاإلسالمية  -  الصيرفة والمالية -والماليةالمحاسبة والتدقيق 
 إدارة األعمال في المجااالت التالية :

 اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد – الموارد البشرية -التسويق 
 

كلية الدراسات المصرفية والمالية 
 لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية 

BS229 
إدارة -إدارة التوريدات العالمية واللوجستية -الصيرفة االسالمية و المالية  -إدارة نظم المعلومات 

 إدارة الموارد البشرية  –إدارة األعمال واألعمال اإللكترونية -التصدير

 جامعة البريمي
BS231  المهنية و السالمة العلوم في الصحة 
BS230  القانون 
BS232  الهندسة المعمارية   -الداخليةالعمارة 
BS233  إدارة الموارد البشرية 
BS234  الذكاء اإلصطناعي 
BS006  كلية عمان لطب األسنان  طب وجراحة الفم واألسنان 
BS176 التصميم الداخلي 

 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا
BS177  المحاسبة -المالية والمصرفية  العلوم -إدارة األعمال -التسويق والتجارة االلكترونية 

BS179  علوم الحاسوب 
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 البعثات الداخلية. 7تابع 
 معلومات إضافية إسم البرنامج رمز البرنامج
BS148 علوم الحاسب اآللي 

 كلية مسقط
BS149  إدارة المشاريع -إدارة الموارد البشرية  -المحاسبة ودراسات األعمال   -دراسات األعمال 

BS168 
إدارة األعمال التجارية) مسار إدارة  -التسويق السياحي-إدارة السياحة والضيافة -إدارة الفعاليات

 إدارة األعمال التجارية )مسار اإلبتكار وريادة األعمال(-الخدمات (
 كلية عمان للسياحة

BS186 

إدارة األعمال  -إدارة األعمال )محاسبة (  -إدارة األعمال ) إدارة الموارد البشرية (  -إدارة األعمال  
إدارة األعمال )السياحة   -إدارة المشاريع الصغيرة  -(التسويق   (إدارة األعمال -) نظم المعلومات ( 

  -التسويق –يرفة اإلسالمية والتمويل الص –إدارة األعمال) إدارة عمليات النقل (  -و إدارة الفعاليات(
 كلية مجان التجارة االلكترونية   -المحاسبة –المالية 

BS187 
 -الحوسبة / هندسة البرمجيات  -الحوسبة/النفط والغاز -الحاسوب وتطبيقات االنترنت  -الشبكات  

 الحوسبة / نظام المعلومات المصرفية
BS188  اللغة اإلنجليزية 

BS041 
 اإلدارة اللوجستية

   التسويق –اإلدارة العامة –المحاسبة والمالية –إدارة األعمال في المجاالت التالية :الموارد البشرية  -
 كلية الشرق األوسط

 
 

BS044  تحليل البيانات –علوم الحاسب اآللي  –تقنية البرمجيات  –علوم الحاسوب 
BS045  اإلنشاءاتهندسة علوم مسح الكميات وإدارة 
BS046   امن المعلومات -الشبكات  -هندسة الحاسب اآللي في المجاالت التالية 
BS019 - التكنولوجيا المعمارية والتصميم -التخطيط الحضري واإلقليمي  

 
 

ية العالمية للهندسة الكل
 اوالتكنولوجي

BS266 
األتمتة وهندسة  –االتصاالت  و اإللكترونية الهندسة  - السيارات تكنولوجيا و الميكانيكية الهندسة

 هندسة خدمات المباني –هندسة أجهزة القياس والسيطرة  -الربورتات

BS268 
 تكنولوجيا الوسائط المتعددة-الحاسب اآللي لألعمال  –أمن الحسابات واألدلة الجنائية 
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 البعثات الداخلية. 7تابع 

 إضافيةمعلومات  إسم البرنامج رمز البرنامج

BS061  كلية عمان البحرية الدولية الهندسة البحرية 
 BS063 )إدارة اللوجستيات والنقل - المالحة البحرية )ضابط سطح السفينة 

BS083 

 
االعلوم في  -العلوم في ادارة المطارات  - ادارة الطيران -العلوم في المحاسبة  -األداب في اإلقتصاد 

 -العلوم في إدارة األعمال -العلوم في ادارة النقل والخدمات اللوجستية  -ادارة الصحة و السالمة 
العلوم في ادارة  -اإلدارة والسلوك الوظيفي  –أنظمة المعلومات اإلدارية  -المحاسبة المالية التسويق

 اإلدارة –الموارد البشرية  –المحاسبة  –اإلدارة العامة  –المخاطر والـتأمين 
 للتجارة والعلومالكلية الحديثة 

 
BS090 االحصاء 

BS091 
الموارد البشرية  -المحاسبة  :دارة األعمال بتخصصات فرعية في المجاالت األتيـــــــــــــــــــة -اإلدارة العامة

 لغة الدراسة: اللغة العربية - اإلدارة –
BS092  القانون التجاري 

BS094 
الذكاء اإلصطناعي  –العلوم علوم الحاسوب  –أمن المعلومات العلوم في  –العلوم في نظم المعلومات 

 تطبيقات الهواتف المحمولة –علم البيانات  –الحوسبة السائدة  –

BS051 

هندسة موارد  –هندسة البناء  –الهندسة البيئية  –هندسة النقل  –هندسة اإلنشاءات  –المدنية الهندسة 
هندسة  –هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت  –التكاليف علوم في مسح الكميات وإدارة  –المياه 

 –تطوير البرمجيات  –الشبكات  –هندسة الحاسب اآللي  –الهندسة الطبية الحيوية  –اإلتصاالت 
هندسة  –أنظمة القدرة  –األجهزة اإللكترونية والتحكم  –أنظمة الطاقة  –هندسة الطاقة الكهربائية 
 هندسة أنظمة الطاقة –يل اآللي و التحكم الصناعات والتشغ –الميكانيكية 

الجامعة الوطنية للعلوم 
 والتكنولوجيا

BS001 
 

 والمقابلة الشخصية بنجاح اجتياز امتحان القبول -الطب العام 
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 البعثات الداخلية. 7تابع 
 معلومات إضافية  إسم البرنامج رمز البرنامج
BS053  الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الجامعة مسح الكميات وإدراة التكاليف 
BS056 )الكلية الوطنية لتقنية لهندسة السيارات الهندسة الميكانيكية )السيارات 
BS246  الهندسة الميكانيكة )حفر آبار النفط( -هندسة السالمة من الحرائق 

 إدارة المنشأت  BS248 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة
BS249  والسالمة البيئية ادارة  السالمة من الحرائقادارة الصحة 

 ) لدرجة الدبلوم (بعثات الضمان اإلجتماعي والدخل المحدود و العامة . 8
 معلومات إضافية مكان الدراسة إسم البرنامج رمز البرنامج

SF001 SP001 -  مختلف تخصصات العمارة واإلنشاء 
كلية  -الكلية الدولية للهندسة واإلدارة -جامعة نزوى  -جامعة ظفار

 عمان لإلدارة والتكنولوجيا 
مكان الدراسة : الجامعات 

 والكليات الخاصة
المؤسسة التي  يحدد الطالب

 يرغب بالدراسة بها
ال يسمح بتغيير المؤسسة *

التعليمية بعد إستكمال 
 إجراءات التسجيل.
شرط *على الطالب إستيفاء 

القبول بالمؤسسة الراغب 
 .بالتقدم إليها

SF002 SP002 DS002 
مختلف تخصصات تكنولوجيا 
المعلومات حسب ما تقدمه كل 

 مؤسسة تعليمية خاصة 

جامعة الشرقية  -جامعة ظفار  -جامعة نزوى  -جامعة صحار 
 -كلية مسقط  -كلية مجان  -كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا   -

الكلية الحديثة للتجارة  - األوسطكلية الشرق  -كلية البريمي 
 والعلوم

SF003 SP003 DS003 
مختلف التخصصات اإلدارة 

ما تقدمة  والمعامالت التجارية حسب
 كل مؤسسة تعليمية خاصة

جامعة الشرقية  -جامعة ظفار  -جامعة نزوى  -جامعة صحار 
كلية مجان  -كلية عمان اإلدارة والتكنولوجيا  -جامعة البريمي  -

الكلية  -كلية الشرق األوسط  -كلية البريمي  -كلية مسقط  -
الدراسات كلية  -كلية عمان للسياحة  -الحديثة للتجارة والعلوم 

الكلية الدولية  -كلية عمان البحرية الدولية  -المالية والمصرفية 
 .للهندسة واإلدارة

SF004 SP004 DS004 
 

 مختلف تخصصات الفنون اإلبداعية 
 

 كلية البيان 
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 .مقاعدها شاغرةوال زالت بعض  للطلبة من ذوي اإلعاقة الخاصة البرامج الدراسية التي وردت بدليل الطالب: تابع ثانياً 

  للطلبة من ذوي اإلعاقة الخاصة –جامعة التقنية والعلوم التطبيقية  .1
 معلومات إضافية  إسم البرنامج رمز البرنامج
U0098 

 إناث( –ذكور )
 إعاقة جسدية في األطراف العليا  تقنية المعلومات

 أو ضعف في البصر أو إعاقة سمعية 
 أو صعوبة في النطق أو أمراض المرمنة 

 أو شلل أطفال أو تشوهات خلقية 
U0099 

 إناث( –ذكور )
 دراسات تجاريةإدارة أعمال / 

 للطلبة من ذوي اإلعاقة الخاصة –البعثات الداخلية  .2
 معلومات إضافية إسم البرنامج رمز البرنامج
BS261 إعاقة حركية  تخصصات تكنولوجيا المعلومات (( 

على الطلبة اختيار التخصص والمؤسسة التعليمية الخاصة التي 
 تستقبل نوع إعاقتهم

 

BS260  إعاقة حركية  التخصصات اإلدارية (( 

BS262  إعاقة حركية التخصصات الهندسية (( 

BS263  إعاقات بصرية   -) إعاقة حركيةتخصصات القانون( 

BS264 إعاقات بصرية   -) إعاقة حركية اللغة األجنبية والترجمة  تخصصات( 

BS265 إعاقة حركية  تخصصات التصميم (( 
BS275 إعاقة بصرية  تخصص اللغة العربية وآدابها((  

BS276  مكان الدراسة )الكلية العلمية للتصميم ( )إعاقة سمعية ونطقية (التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي 

DS010  على الطلبة اختيار التخصص والمؤسسة التعليمية الخاصة التي  المعلوماتتخصصات تكنولوجيا
 تخصصات اإلدارة والمعامالت التجارية DS011 لمرحلة الدبلوم () تستقبل نوع إعاقتهم
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 وال زالت بعض مقاعدها شاغرة. تابع: البرامج الدراسية التي وردت بدليل الطالب للطلبة من ذوي اإلعاقة الخاصة

  للطلبة من ذوي اإلعاقة الخاصة –جامعةالسلطان قابوس 
 معلومات إضافية  إسم البرنامج رمز البرنامج

SQ650 عجز حركي جزئي  باالطراف السفلى  (لية التربية ) التربية الفنيةك 

SQ001  عجز حركي جزئي  باالطراف السفلى كلية العلوم الزراعية والبحرية 

SQ050 
 كلية الطب والعلوم الصحية 

 ) دكتور بالطب (
 عجز حركي جزئي  باألطراف العليا أو السفلى 

SQ055 
 كلية الطب والعلوم الصحية 

 )العلوم الطبية الحيوية (
 عجز حركي جزئي  باألطراف العليا أو السفلى

SQ150  عجز حركي جزئي  باألطراف العليا أو السفلى كلية العلوم 
 للطلبة من ذوي اإلعاقة الخاصة –كلية العلوم الشرعية 

 معلومات إضافية إسم البرنامج رمز البرنامج
IS005 

 للذكور فقط((
 الفقة وأصوله 

 أن ال تكون اإلعاقة مانعه له عن اإلستقالل بنفسة وتدبير شؤونه . -
 أن ال تكون اإلعاقة بكمًا. -

 سنة . 25أن ال يتجاوز عمره  -
 المقابلة الشخصية والمقامة للتنافس بين ذوي اإلعاقة الخاصة . أن يجتاز بنجاح -

 أصول الدين 

IS006 
 )إناث فقط(

 الفقة وأصوله

 أصول الدين
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  .) : المنح الدراسية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة والقطاع الخاص ) كاملة الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوسثالثاً 

 مالحظة: الحد األدنى من شروط القبول ببرامج المنح الدراسية هي نفسها ببرامج البعثات الداخلية لذات التخصصات المذكورة

 المؤسسة التعليمية إسم البرنامج رمز البرنامج

IG120 
الهندسة الميكانية  -  الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي -

 -هندسة العمليات المعدنية والمواد  -الهندسة المدنية  -واإللكتروميكانيكية 
 الهندسة الكيميائية

 جامعة صحار
IG121 - القانـــــون لغة التدريس : اللغة العربية 
IG122 -  اللغة اإلنجليزية والترجمة -اللغة اإلنجليزية وآدابها 

IG123 
 -علوم الحاسوب وهندسة الويب  -علوم الحاسوب والوسائط المتعددة  -

 هندسة البرمجيات -نظم المعلومات اإلدارية  -الشبكات وقاعدة البيانات 

IG124 
إدارة  -اإلعمال والقانون التجاري  -التسويق  -اإلدارة  -المحاسبة  -

 ) اإلعمال ) تقنية المعلومات
IG129 -علوم الحاســــوب 

 الفيزيــــــاء - IG130 جامعة نــــــزوى 
IG162 - الهندسة المدنية 
IG107 - الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في سلطنة عمان علوم اإلرض الطبيعية 
IG166 - علوم الكمبيوتــــر 

 جامعة ظفــــار
IG169 - التسويـــــق 
IG175 -  الهندسة المعمارية -العمارة الداخلية 

IG178 
هندسة  -الهندسة الكهربائية واإللكترونية  -الهندسة الميكانيكية  -

 الكمبيوتر واإلتصاالت

IG144 
 -اقتصادات األعمال  -دراسات األعمال اإلدارية  -إدارة التسويق  -

 المحاسبة والمالية
 كلية الخليج
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 .)المنح الدراسية)كاملة الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس

 المؤسسة التعليمية إسم البرنامج رمز البرنامج
IG141 األدب االنجليزي كتابة اللغة االنجليزية االحترافية 

 IG142 كلية البيان
 -اإلذاعة والتلفزيون  -العالقات  العامة و اإلتصال  –الصحافــــة  -

 تصميم االتصال المرئي -اإلعـــــالن 
IG173 

 
 االسرية:دراسة الفرد واالسرةالتنمية البشرية والدراسات 

IG163 - الترجمـــــة 

 كلية البريمي الجامعية
IG215 - علوم الحاسب اآللي 

IG216 -  إدارة األعمال 
IG217 -  العلوم المالية والمصرفية 
IG113 - العلوم في الصحة والسالمة المهنية 

 جامعة البريمي

IG116 
هندسة المعلومات واالتصاالت/  الهندسة المدنية/ الهندسة الميكانيكية/

 هندسة الحاسب االلي

IG117 
 القانون 
 

IG029 

الصيرفة  -إدارة التوريدات العالمية واللوجستية  -إدارة نظم معلومات  -
إدارة االعمـال مـع التركـز علـى التسـويق اإللكترونـي  -اإلسالمية والمالية 

 األعمال واألعمال اإللكترونيةإدارة  -ووسـائل التواصـل اإلجتماعي 
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 .)المنح الدراسية)كاملة الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس

 المؤسسة التعليمية إسم البرنامج رمز البرنامج
IG159 - اللغة اإلنجليزية 

 كلية مجان الجامعية
IG080 

 إدارة األعمال )إدارة الموارد البشرية(  -إدارة األعمال 
إدارة األعمال )التسويق(  -إدارة األعمال )نظم المعلومات(  -إدارة األعمال )المحاسبة(  - 

إدارة -إدارة األعمال )السياحة وإدارة الفعاليات(  -ادارة األعمال )المشاريع الصغيرة( -
-التسويق  -المحاسبة  -الصيرفة اإلسالمية والتمويل -األعمال )إدارة عمليات النقل(  

 التجارة االلكترونية-ة  المالي

IG184 
 الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التموين  -

 جامعة مسقط التسويـــــق -المحاسبة والمالية  -الخدمات اللوجستية وإدارة النقل  -
IG185 إدارة االعمال 
IG176 -  :الكلية العلمية للتصميم اللغة العربيةتصميم األزيـــــاء لغة التدريس 
IG220 هندسة البرمجيات  

 كلية مسقط
 IG084 إدارة المشاريع 

IG033 الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا علم الحاسب االلي لألعمال 
IG210 الكلية الوطنية لتقنية السيارات (الهندسة الميكانيكية )السيارات 
IG077 التصميم الداخلي 

 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا
 

IG146 نظم المعلومات اإلدارية 
IG147 علوم الحاسوب 
IG076  العلوم المالية والمصرفية -المحاسبة  -إدارة األعمال -التسويق والتجارة اإللكترونية 
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 .))كاملة الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس المنح الدراسية

 المؤسسة التعليمية إسم البرنامج رمز البرنامج

IG224  التصميم واإلبداع وريادة األعمالإدارة 
 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

IG225 التقنيات التطبيقية 
IG148 

 
إدارة األعمال التجارية -إدارة السياحة والضيافة إدارة الفعاليات التسويق السياحي 

 (وريادة األعمالاألعمال التجارية )مسار االبتكار )مسار إدارة الخدمات( إدارة 
 كلية عمان للسياحة

 
IG060 

 
 هندسة الشبكات وامن المعلومات

 كلية الشرق األوسط
 

IG049 علوم الحاسب اآللي 

IG053 
 

اإلدارة اللوجستية إدارة االعمال )مساق الموارد البشرية( إدارة االعمال )مساق المحاسبة 
 )مساق التسويق(والمالية( إدارة االعمال )مساق اإلدارة العامة( إدارة االعمال 

IG015 
 القانون  

 جامعة الشرقية
 

IG022 
 

 اإلدارة

IG023 
 

 المحاسبة والتمويل

IG016 
 

 االرشاد النفسي

IG221 ريادة االعمال الجماعية 
IG222 

 
 التغذية العالجية
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 .)المنح الدراسية)كاملة الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس

 المؤسسة التعليمية البرنامجإسم  رمز البرنامج
IG226 

 
 هندسة السالمة من الحرائق

 
 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 

IG136 
 

 إدارة مشاريع البناء
 

IG145 
 

 المحاسبة والتدقيق والمالية -ادارة االعمال 
 

 كلية الدراسات المصرفية والمالية
 

IG180 
 الهندسة البحرية
 الهندسة التحويلية

 البحرية الدولية عمانكلية 
IG182 

 والنقل اللوجستيات إدارة
 المالحة البحرية )ضابط سطح(

 

 (لمرحلة الدبلوم)كاملة الرسوم الدراسية  المنح الدراسية

 المؤسسة التعليمية إسم البرنامج رمز البرنامج

IG227 
 

إدارة -التجارة الدولية والمالية -إدارة المشاريع الترفيهية 
اإلقتصاد -إدارة العمليات -التسويق -المحاسبة -األعمال 

 والمالية
 جامعة نزوى  

IG228 
 

نظم  -علوم الحاسوب  -تصميم الويب وأمن المعلومات 
 المعلومات
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 للتخصصات المذكورة المسال بالتعاون مع وزارة التنمية اإلجتماعيةالطبيعي  مقدمة من الشركة العمانية للغازالدراسية المنح قائمة الواليات التي يمكن للطلبة القاطنين بها التقدم لبرنامج ال
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