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 إشارة إىل قرار املجلس األعىل يف دورته الثامنة )الرياض - ديسمرب 1987( الخاص مبساواة طالب دول املجلس

 التعاون يف مؤسسات التعليم العايل يف القبول واملعاملة مع طالب الدولة مقر الدراسة

 يرسنا أن نضع بني أيديكم دليل املتقدم لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل للعام األكادميي 2021/ 2022 للطلبة

 من أبناء دول مجلس التعاون املقيمني يف سلطنة عامن وأنهوا دراسة الصف الثاين عرش بإحدى املدارس العامنية أو

الدولية بالسلطنة

 وهذا الدليل يوفر البيانات واملعلومات حول الربامج الدراسية املطروحة ورشوط االلتحاق بها، ومواعيد وآليات

 التسجيل والقبول يف مؤسسات التعليم العايل الحكومية ) جامعة التقنية والعلوم التطبيقية -  كلية عامن للعلوم

    الصحية - كلية العلوم الرشعية

    

ونسال الله العيل القدير التوفيق والسداد للجميع

       مركز القبول املوحد   

 متهيد
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أن يكون الطالب مواطن من دول مجلس التعاون .

أن يكون الطالب مقيم يف السلطنة إقامة دامئة )مدة ال تقل عن عام درايس كامل(، وحصل عىل شهادة دبلوم 

التعليم العام أو ما يعادله من إحدى املدارس العامنية أو املدارس الدولية بالسلطنة .

أن يكون الطالب حاصل عىل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدرايس الحايل  2021/2020 )حديث 

التخرج ( .

أن ال يتجاوز عمر الطالب 25 عاماً يف األول من أكتوبر من العام الذي يسجل فيه ) أي أن يكون من مواليد ما 

بعد 1996/10/1(، وأن ال يقل عن 16 عاماً .

أن يحقق رشوط التقدم للربنامج حسب الوارد يف القسم الخاص بالربامج الدراسية ورشوط االلتحاق بها .

أن يقدم شهادة املعادلة صادرة من وزارة الرتبية والتعليم بالسلطنة إذا كان الطالب من مخرجات الشهادات 

غري العامنية .

عىل الطالب املقبول اإللتزام باألنظمة واللوائح املعمول بها يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واإلبتكار 

بسلطنة عامن .

مالحظة : 

الطلبة غري العامنيني من أبناء العامنيات ميكنهم التسجيل والتنافس من خالل النظام الخاص بالطلبة العامنيني .

أوالً: رشوط االلتحاق بربنامج املنح الدراسية ألبناء دول مجلس التعاون الخليجي
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أوال: الطلبة الدارسني يف املدارس العامنية 

 يستلم مركز القبول املوحد بيانات الطلبة الدارسني يف املدارس العامنية من خالل وزارة الرتبية والتعليم. لذا وأثناء

 التسجيل يف النظام عليهم التأكد من صحة بياناتهم املتوفرة يف نظام القبول اإللكرتوين، ويف حال وجود أي خطأ عىل

  هؤالء الطلبة مراجعة مركز القياس والتقويم الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم لتعديل بياناتهم

ثانياً: الطلبة الدارسني يف املدارس الدولية

 عىل هؤالء الطلبة إدخال بياناتهم الشخصية ودرجاتهم النهائية يف نظام القبول اإللكرتوين بأنفسهم، كام 

عليهم إرفاق الوثائق التالية يف الفرتات املحددة لذلك

 -صورة من الشهادة وكشف الدرجات 

 -)شهادة املعادلة الصادرة من وزارة الرتبية والتعليم )للشهادات غري العامنية(

  - صورة من بطاقة اإلقامة

 املعدل التنافيس هــو املعــدل الــذي يحتســبه نظــام القبــول املوحــد للطالــب أثنــاء الفــرز اإللكرتونــي فــي

معـدل إلـى  إضافـة  الطالـب،  درسـها  التـي  املـواد  درجـات جميـع  معــدل  علــى  بنــاء  )التخصص(،  برنامــج   كل 

بإختالف برنامـج آلخـر  مـن  الطالـب  لنفـس  التنافسـي  املعـدل  يختلـف  وقـد  للربنامـج.  املطلوبـة  املـواد   درجـات 

املـواد املطلوبـة فـي كل برنامـج

واملعادلة الحسابية إليجاد املعدل التنافيس هي: 

   املعدل التنافيس = معدل درجات جميع املواد التي درسها الطالب   × %40     +

معدل درجات املواد املطلوبة للتخصص   × %60     

   

ثانياً: البيانات والوثائق املطلوبة للتسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين

  ثالثاً: آلية احتساب املعدل التنافيس للمفاضلة بني الطلبة املتقدمني
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 رابعاً: مراحل التسجيل والقبول

املوعد 
اإلجراء املرحلة  م

إىل من 

30

أغسطس

2021

 10

أغسطس

2021

 التسجيل بنظام القبول املوحد

التسجيل 

وإدخال الرغبات

1

إدخال الرغبات من الربامج الدراسية 2

ارفاق الوثائق املطلوبة للطلبة الدارسني يف 

املدارس الدولية
3

 12

سبتمرب

 2021

إعالن نتائج القبول

القبول 

4

16

سبتمرب

2021

12

سبتمرب

2021

اعتامد املقاعد واستكامل اجراءات التسجيل 

باملؤسسات
5
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 خامساً: إجراءات تقديم الطلب

أوال: مرحلة التسجيل وإدخال الرغبات:

عىل الطالب الراغب بالتنافس عىل املنح الدراسية إتباع األيت:

www.heac.gov.om 1 - التســجيل فــي نظــام القبــول املوحــد بالولــوج للموقــع اإللكرتونــي للمركــز

  ) للحصــــول علــــى رقــــم مســــتخدم ورقــــم ســــري ( واإلحتفــــاظ بالرقــــم وعــــدم البــــوح بــــه خالل الفرتة من 10 

ــطس 2021 . ــى 30 أغس ــطس وحت أغس

ــد الفــرتات  ــزام مبواعي ــار الربامــج يف هــذه الفــرتة، كــام أن عليهــم اإللت ــة رضورة التســجيل واختي ــع الطلب  2 - عــىل جمي

املحــددة .

  3 - الطلبـــة الـــواردة بياناتهـــم مـــن وزارة الرتبيـــة والتعليـــم عليهـــم التأكـــد مـــن صحـــة بياناتهـــم الشـــخصية ( اإلسم، 

تاريـــخ امليـــالد، نــــوع الجنــس، رقم بطاقة املقيم،الــــخ......)، وفــي حالــة وجــود أي خطــــأ عليهــم مراجعــة مركــز 

القيــــاس والتقويــــم الرتبــــوي بــوزارة الرتبيــــة والتعليــم علــى األرقــام التاليــــة: )24127002 - 24127090 - 

.)  24127087 - 24127043

4 - اســتكمل كافــة البيانــات املطلوبــة عنــد التســجيل يف نظــام القبــول املوحــد اإللكــرتوين ، مــع الحــرص عــىل وجــود أرقــام 

هواتفــك وبريــدك اإللكــرتوين، والتــي مــن شــأنها أن متكــن املركــز مــن اإلتصــال بــك يف حالــة حصولــك عــىل عــرض ملقعــد 

درايس. لذلــك مــن الــرضوري جــداً تزويدنــا برقــم هاتفــك النقــال ألهميتــه يف اســتقبال رســائل مهمــة مــن املركــز مثــل 

عــرض ملقعــد درايس. 

5 - تحـــدد مؤسســـات التعليـــم العالـــي الشـــروط الدنيـا لـــكل برنامـج دراسـي ، لـــذا يجـب عليـك التأكـــد مـن تحقيقهـا 

قبـــل التقـــدم لاللتحاق بـــأي برنامـج دراســـي، وعليـه عنـد التقـدم ألي برنامـج يرجـــى التأكـد مـن أنـك مسـتوف ألدىن 

متطلبـــات االلتحاق بذلـــك الربنامـــج مـن حيـث املـــواد الدراسـية املطلوبـة، والدرجـــات فـي كل مـادة.

6 - يجـب أن ترتـب الربامـج الدراسـية التـي ترغـب فـي دراسـتها حسـب األفضلية، لكـون نظـام القبـول اإللكرتوين يعمـل 

علـى تلبيـة أفضـل رغباتـك. 

7 - ننصحـــك بإختيـــار أكبـــر عـــدد مـــن الربامـج املسـتويف ملتطلباتهـــا مـن املؤسسـات كافـة ، وذلـــك ضامنـاً لـك للحصـول 

علـــى فرصـة فـي إحـــدى الربامـج املختـارة .
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 بعد االنتهاء من مرحلة التسجيل وادخال الرغبات سيتم اإلعالن عن نتيجة الفرز حيث سيتم عرض املقعد الدرايس عليك حسب

 ترتيبك يف قامئة اإلستحقاق  أي أن كل متقدم من املتقدمني املستحقني سوف يحصل عىل عرض واحد مبقعد درايس واحد، وهذا

 املقعد سيكون بناء عىل أعىل رغبة يكون الطالب مستحقاً لها إعتامداً عىل نتائج اإلمتحانات ورشوط املؤسسة املتقدم إليها كل

طالب واملقاعد املتوفرة بكل برنامج

 يتلقى كل طالب مقبول يف برنامج ما- يحتفظ مركز القبول املوحد برقم هاتفه النقال- رسالة نصية يف اليوم الذي تعلن فيه

 النتائج يوضح له فيها اسم املستخدم  )رقم بطاقة املقيم( ورمز الربنامج املقبول فيه. علامً بأن خدمة الرسائل النصية القصرية

 خدمة مساعدة، وال يتحمل املركز مسؤولية عدم استالم الطالب لهذه الرسالة. لذا عليه الولوج إىل املوقع اإللكرتوين ملركز القبول

 املوحد و مشاهدة العرض يف نظام القبول

 سيتم إعطاؤك فرتة محددة لقبولك العرض للربنامج )التخصص( املقدم لك وعليك الرد بالقبول أو الرفض واستكامل إجراءات

 التسجيل يف املؤسسة املقبول بها قبل انتهاء الفرتة املحددة لذلك، ويف حالة حلول الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت السلطنة من

 آخر يوم محدد لذلك ومل يستلم املركز ردك، فسوف تفقد حقك يف الحصول عىل املقعد الدرايس، وال يحق لك املطالبة به بعد

 ذلك، وعند إستكاملك كافة إجراءات القبول باملؤسسة املقبول بها حسب اآللية التي تحددها املؤسسة ، ستصلك رسالة قصرية

تفيد ذلك ، وعليك التأكد من إستالم تلك الرسالة، أو الرجوع إىل نظام القبول للتأكد من حالتك

سادساً: مرحلة ظهور النتائج

HEAC :املرسل

رقم املستدم XXX املقعد املعروض 

عليك XXXX بتاريخ  **/**/**** الرجاء 

اعتامد املقعد من خالل املوقع 

اإللكرتوين للمركز أو إرسال رسالة نصية 

تبدأ بالحرف A متبوعاً بالرقم الرسي 

إىل الرقم  90190 آخر موعد العتامد 

املقعد واستكامل إجراءات التسجيل 

يوم ]  [ **/**/**** قبل الساعة 2 ظهراً 

بتوقيت السلطنة
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تابع :مرحلة ظهور النتائج

إذا رغبت يف قبول العرض فعليك إتباع إحدى الطريقتني اآلتيتني

 www.heac.gov.om الدخول إىل املوقع اإللكرتوين للمركز 

ثم إىل نظام القبول اإللكرتوين لتأكيد قبولك للعرض.

ــة الحــرف )A( وبجــواره رقمــك  ــم )90190( بكتاب ــال إىل الرق ــة )SMS( مــن هاتفــك النق إرســل رســالة نصي

ــذي  ــول ال ــي القب ــد تَلّق ــة أخــرى تؤك ــك رســالة نصي ــول املوحــد. وســوف تســتلم بعــد ذل ــز القب الــرسي مبرك

ــد  ــالة لتأكي ــق رس ــاح”. وإذا مل تتل ــرض بنج ــامد الع ــت بإعت ــد قم ــى: “ لق ــص ع ــح وتن ــكل صحي ــلته بش أرس

ــول  ــن قب ــد م ــول اإللكــرتوين والتأك ــك الدخــول إىل نظــام القب ــز خــالل نصــف ســاعة فعلي ــن املرك العــرض م

العــرض.
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سابعاً: طريقة استكامل اجراءات التسجيل  املؤسسة

من خالل الضغط عىل الرابط :

https://cims.mol.gov.om/hei

جامعة التقنية 

والعلوم التطبيقية

من خالل نظام هامس يف املوقع اإللكرتوين لكلية عامن للعلوم الصحية 

 https://hams.moh-hei.edu.om/admission

كلية عامن للعلوم 

الصحية 

 www.heac.gov.om 1-الدخول للموقع اإللكرتوين للمركز
 

2-إدخال رقم املستخدم والرقم الرسي للولوج إىل لوحة 
التحكم الخاصة بالطالب 

3-الضغط عىل وصلة مشاهدة وقبول العرض
4-الضغط عىل زر طلب استكامل إجراءات التسجيل باملؤسسة

5-بعد ضغط الطالب عىل زر طلب استكامل اجراءات التسجيل باملؤسسة  سيظهر له  الربنامج يف خانة )أخر 
عرض قمت بقبوله

 6-سيستلم الطالب رسالة من نظام القبول اإللكرتوين فور انتهاء املؤسسة من اجراءات تسجيل الطالب تفيد 
بإمتام عملية تسجيله باملؤسسة املقبول بها وإال يتوجب عليه التواصل مع املؤسسة ومتابعة إمتام تسجيله        

كلية العلوم الرشعية 



ثامناً: شاشات التسجيل بنظام القبول اإللكرتوين

www.heac.gov.om 1 - الدخول عىل موقع مركز القبول القبول املوحد

2 - الضغط عىل أيقونة الربنامج العامين للتعاون الثقايف والعلمي

3 - الضغط عىل أيقونة تسجيل
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شاشة البيانات الشخصية

 شاشة الربامج املستويف لرشوطها
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 شاشة إدراج الربامج الدراسية

شاشة مشاهدة وقبول العرض



    

 

 الربامج الدراسية ورشوط االلتحاق بها
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

GUS01الهندسة

-معدل عام ال يقل عن  ) 60 ٪( 
-النجاح يف املواد التالية:- 

- الرياضيات البحتة 
- الفيزياء
- الكيمياء

- اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعى يف 
املواد:

•الرياضيات البحتة 
•الفيزياء

•الكيمياء 
•اللغة اإلنجليزية

- أفرع الدراسة : 
- مسقط

-صحار
-نزوى

-املصنعة
-شناص
-عربي
-ابراء

-صاللة

GUS02

الدراسات 
التجارية/

إدارة األعامل

-معدل عام ال يقل عن) 60 ٪( 
-النجاح يف املواد التالية:-

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية
- اللغة اإلنجليزية.

- الدراسات االجتامعية أو إدارة األعامل

الدرجات األعى يف 
املواد:

•اللغة اإلنجليزية
•الرياضيات البحتة أو

التطبيقية 
•الدراسات االجتامعية 

 أو إدارة األعامل 

 أفرع الدراسة : 
- مسقط

-نزوى
-املصنعة
-شناص
-عربي
-ابراء

-صاللة

GUS03تقنية املعلومات

-معدل عام ال يقل عن ) 60 ٪( 
-النجاح يف املواد التالية:-

•الرياضيات البحتة
•اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعى يف 
املواد:

•الرياضيات البحتة 
•اللغة اإلنجليزية

أفرع الدراسة:
-مسقط.
-صحار.

-املصنعة.
-نزوى.

-شناص.
-إبراء.
-صور.
-عربي.

-صاللة.

GUS04
اإلتصال 

الجامهريي

-معدل عام ال يقل عن ) 60 ٪(
-النجاح يف املواد التالية:-

•اللغة اإلنجليزية.
•اللغة العربية

الدرجات األعى يف 
املواد:

•اللغة اإلنجليزية
•اللغة العربية  

-أفرع الدراسة:
-صور.
-نزوى.
-صاللة.

مالحظة : عند التسجيل يف النظام اإللكرتوين عى املتقدم إدخال رمز الربنامج
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كلية عامن للعلوم الصحية

رمز 
معلومات إضافية عن حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجالربنامج 

الربنامج

GPI01 املختربات
الطبية

1 - الحصول عى معدل عام ال يقل عن 
)%65(

2- الحصول عى  )65%( عى األقل يف: 
-األحياء أو العلوم الصحية

-الكيمياء

األول: األحياء أو العلوم  
الصحية

الثاين: الكيمياء
الثالث: اللغة 

اإلنجليزية

 يشرتط للتقدم ألي برنامج من 
الربامج التعليمية التابعة لكلية 
ُعامن للعلوم الصحية أن يكون 

الطالب الئقاً طبياً.

مقر الدراسة :مسقط

GPI02 األشعة
التصويرية

عن  يقل  ال  عام  معدل  عى  1-الحصول 
)%65(

2-الحصول عى  )65%( عى األقل يف: 
-الفيزياء

-األحياء أو العلوم الصحية 

األول: الفيزياء 
الثاين: األحياء أو العلوم 

الصحية
الثالث: اللغة 

اإلنجليزية

GPI03 العالج
الطبيعي

1 - الحصول عى معدل عام ال يقل عن  
 )%65(

2-الحصول عى )65%( عى األقل يف: 
-األحياء أو العلوم الصحية

-الفيزياء

األول: األحياء أو العلوم 
الصحية

الثاين: الفيزياء
الثالث: اللغة 

اإلنجليزية

 مالحظة : عند التسجيل يف النظام اإللكرتوين عى املتقدم إدخال رمز الربنامج
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رمز 
معلومات إضافية عن حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجالربنامج 

الربنامج

GPI04
الصيدلة 

1 - الحصول عى معدل عام ال يقل عن 
)%65(

2- الحصول عى  )65%( عى األقل يف: 
-الكيمياء

-األحياء أو العلوم الصحية

األول: الكيمياء
الثاين: األحياء أو 
العلوم الصحية 

الثالث: اللغة 
اإلنجليزية

 يشرتط للتقدم ألي برنامج من 

الربامج التعليمية التابعة لكلية ُعامن 
للعلوم الصحية أن يكون الطالب 

الئقاً طبياً.

مقر الدراسة :مسقط GPI05
إدارة 

املعلومات 
الصحية

عن  يقل  ال  عام  معدل  عى  1-الحصول 
)%65(

2- الحصول عى  )65%(  عى األقل يف: 
-األحياء أو العلوم الصحية 
-رياضيات بحتة أو تطبيقية

األول: األحياء أو 
العلوم الصحية

الثاين: رياضيات بحتة 
أو تطبيقية

GPI06التمريض

1 - الحصول عى معدل عام ال يقل عن  
 )%65(

2- الحصول عى )60%( عى األقل يف: 
-األحياء أو العلوم الصحية 

-الكيمياء

األول: األحياء أو العلوم 
الصحية

الثاين: الكيمياء
الثالث: اللغة 

اإلنجليزية

تابع : كلية عامن للعلوم الصحية

رمز 
معلومات إضافية عن حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجالربنامج 

الربنامج

GIS01الفقه وأصوله-
-أصول الدين

 

 - الحصول عى معدل عام ال يقل عن )75%(يف 
دبلوم التعليم العام.

الرتبية  مادة  يف   )%75( تقدير  عى  -الحصول 
اإلسالمية.

اللغة  مادة  )75%(يف  تقدير  عى  -الحصول 
العربية.

الدرجات األعى يف 
املواد التالية:

-اللغة العربية
-الرتبية اإلسالمية

* تخصص الطالب يكون 
بعد السنة الثانية )الفقه 
وأصوله ، وأصول الدين( 

وفق معايري التخصص 
املتبعة يف الكلية.

 مالحظة : عند التسجيل يف النظام اإللكرتوين عى املتقدم إدخال رمز الربنامج

كلية العلوم الرشعية
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عناوين املؤسسات

الفاكس الهاتف املوقع اإللكرتوين املوقع

جامعة التقنية  والعلوم التطبيقية

24478401 24473622 www.hct.edu.om فرع مسقط

25431102 25433760 reg.niz@cas.edu.om
فرعي نزوى

25431020 25446555 www.nct.edu.om

22057001 22057133 reg.sal@cas.edu.om فرع صحار 

23225620 23224303 reg.sal@cas.edu.om
فرعي صاللة

23226267 23223401 www.sct.edu.om

25544751 25543055 reg.sur@cas.edu.om فرع صور

26869257 26871333 www.act.edu.om فرع املصنعة

26747426 26852811 www.ctshinas.edu.om فرع شناص

25691696 25692470 reg.ibr@cas.edu.om
فرعي عربي

25689723 25690664 www.ibrict.edu.om

25549020 25587800 www.ict.edu.om فرعي إبراء

كلية عامن للعلوم الصحية - فرع مسقط

24560384
24560085

محول 1001
www.moh.edu.om كلية العلوم الصحية - الوطية

24564042 24560990 www.moh.edu.om الصيدلة - الوطية

24565879
24564112

محول 2001
www.moh.edu.om التمريض - الوطية

كلية العلوم الرشعية- مسقط  

24393801

24393950

24393888

24393824

www.css.edu.om الخوير

لإلستفسار والتواصل
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لالستفسار والتواصل

www.heac.gov.om

Oman HEAC

HEAC.OMA

HEAC_INFO

public.services@moh.gov.om

24340900
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