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إشارة إلى قرار المجلس األعلى في دورته الثامنة )الرياض - ديسمبر 1987( الخاص بمساواة 
العالي في القبول والمعاملة مع  التعليم  التعاون في مؤسسات  طالب دول مجلس 

طالب الدولة مقر الدراسة.

التعليم العالي للعام  يسرنا أن نضع بين أيديكم دليل المتقدم لاللتحاق بمؤسسات 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  أبناء  من  للطلبة   2023/2022 األكاديمي 
المدارس  بإحدى  عشر  الثاني  الصف  دراسة  أنهوا  ممن  عمان  سلطنة  في  المقيمين 

العمانية أو الدولية بالسلطنة.

الدراسية المطروحة وشروط االلتحاق بها،  البرامج  الدليل يوفر نبذة تعريفية عن  وهذا 
ومواعيد وآليات التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي الحكومية )جامعة 
السلطان قابوس - جامعة التقنية والعلوم التطبيقية - كلية عمان للعلوم الصحية 

- كلية العلوم الشرعية (.     

واهلل ولي التوفيق.
       مركز القبول الموحد   

المقدمة
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أن يكون الطالب المتقدم أحد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دراسي  عام  عن  تقل  ال  )مدة  دائمة  إقامة  السلطنة  في  مقيم  الطالب  يكون  أن 
كامل(، وحصل على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله من إحدى المدارس 

العمانية أو المدارس الدولية بالسلطنة.

الدراسي  للعام  يعادله  ما  أو  العام  التعليم  دبلوم  الطالب حاصل على  يكون  أن 
الحالي  2022/2021 )حديث التخرج (.

أن ال يتجاوز عمر الطالب 25 عامًا في األول من أكتوبر من العام الذي يسجل فيه ) أي 
أن يكون من مواليد ما بعد 1997/10/01(، وأن ال يقل عن 16 عامًا.

أن يحقق شروط التقدم للبرنامج الوارد في القسم الخاص بالبرامج الدراسية وشروط 
االلتحاق بها.

كان  إذا  بالسلطنة  والتعليم  التربية  وزارة  من  صادرة  المعادلة  شهادة  يقدم  أن 
الطالب من مخرجات الشهادات غير العمانية.

التعليم  وزارة  في  بها  المعمول  واللوائح  باألنظمة  اإللتزام  المقبول  الطالب  على 
العالي والبحث العلمي واإلبتكار بسلطنة عمان  والمؤسسة المقبول بها.

أواًل: شروط االلتحاق ببرنامج المنح الدراسية ألبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

خالل  من  والتنافس  التسجيل  يمكنهم  العمانيات  أبناء  من  العمانيين  غير  الطلبة 
النظام اآلخر الخاص بالطلبة العمانيين.

مالحظة 
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للطالــب  الموحــد  القبــول  نظــام  يحتســبه  الــذي  المعــدل  هــو  التنافسي  المعدل 
أثنــاء الفــرز اإللكترونــي فــي كل برنامــج )التخصص(، بنــاء علــى معــدل درجـات جميـع 
المـواد التـي درسـها الطالـب، إضافـة إلـى معـدل درجـات المـواد المطلوبـة للبرنامـج وقـد 
يختلـف المعـدل التنافسـي لنفـس الطالـب مـن برنامـج آلخـر بإختالف المـواد المطلوبـة 

فـي كل برنامـج والمعادلة الحسابية إليجاد المعدل التنافسي هي: 

 + %40 المعدل التنافسي = معدل درجات جميع المواد التي درسها الطالب × 
معدل درجات المواد المطلوبة للتخصص × %60   

ثانيًا: البيانات والوثائق المطلوبة للتسجيل في نظام القبول اإللكتروني

  ثالثًا: آلية احتساب المعدل التنافسي للمفاضلة بين الطلبة المتقدمين

أواًل: الطلبة الدارسين في المدارس العمانية
يستلم مركز القبول الموحد بيانات الطلبة الدارسين في المدارس العمانية من خالل 
التأكد من صحة  الطلبة  على  النظام  التسجيل في  وأثناء  لذا  والتعليم،  التربية  وزارة 
عليهم  خطأ  أي  وجود  حال  وفي  اإللكتروني،  القبول  نظام  في  المتوفرة  بياناتهم 

مراجعة مركز القياس والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم لتعديل بياناتهم.

ثانيًا: الطلبة الدارسين في المدارس الدولية
القبول  نظام  في  النهائية  ودرجاتهم  الشخصية  بياناتهم  إدخال  الطلبة  هؤالء  على 

اإللكتروني بأنفسهم، كما عليهم إرفاق الوثائق التالية في الفترات المحددة لذلك:

1 - صورة من الشهادة وكشف الدرجات. 
2 -شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التربية والتعليم )للشهادات غير العمانية(.

3 - صورة من بطاقة اإلقامة )سارية المفعول(. 
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 رابعًا: مراحل التسجيل والقبول
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وإدخال 
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ارفاق الوثائق المطلوبة 
للطلبة الدارسين في 

المدارس الدولية
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مالحظة 

التواريخ والمواعيد المشار إليها أعاله قد تتغير ويمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لمركز 
 www.heac.gov.om القبول الموحد
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خامسًا: إجراءات تقديم الطلب 

أوال: مرحلة التسجيل وإدخال الرغبات

على الطالب الراغب بالتنافس على المنح الدراسية إتباع األتي:
1 - التسجيـــل فــي نظـــام القبـــول الموحـــد بالولـــوج للموقــع اإللـــكترونــــي للمـــركــــز 
www.heac.gov.om ) للحصـول علــى رقـم مسـتخدم ورقـم سـري ( واإلحتفـاظ بالرقــم 

وعـدم البوح بـه.

2 - على جميع الطلبة ضرورة التسجيل واختيار البرامج في هذه الفترة، كما أن عليهم 
اإللتزام بمواعيد الفترات المحددة.

مـن صحـة  التأكـد  عليهـم  والتعليـم  التربيـة  وزارة  مـن  بياناتهـم  الـواردة  الطلبـة   -  3
بياناتهـم الشـخصية ) اإلسم، تاريـخ الميـالد، نــوع الجنــس، رقم بطاقة المقيم،الـخ......(، 
التربــوي  والتقويــم  القيــاس  مركــز  مراجعــة  عليهــم  خطــأ  أي  وجــود  حالــة  وفــي 
بــوزارة التربيــة والتعليــم علــى األرقــام التاليــة: )24255745 - 24255837 - 24255753-

.)24255754 - 24255752 - 24255755

4 - استكمل كافة البيانات المطلوبة عند التسجيل في نظام القبول الموحد اإللكتروني، 
تمكن  أن  والتي من شأنها  اإللكتروني،  وبريدك  أرقام هواتفك  الحرص على وجود  مع 
من  لذلك  دراسي.  لمقعد  عرض  على  حصولك  حالة  في  معك  التواصل  من  المركز 
الضروري جدًا تزويدنا برقم هاتفك النقال ألهميته في استقبال رسائل مهمة من المركز 

مثل عرض لمقعد دراسي. 

5 - تحـدد مؤسسـات التعليـم العالـي الحد األدنى للقبول في كل برنامـج دراسـي ، لـذا 
يجـب عليـك التأكـد مـن تحقيقهـا قبـل التقـدم لاللتحاق بـأي برنامـج دراسـي، وعليـه 
عنـد التقـدم ألي برنامـج يرجـى التأكـد مـن أنـك مسـتوف ألدنى متطلبـات االلتحاق بذلـك 

البرنامـج مـن حيـث المـواد الدراسـية المطلوبـة، والدرجـات فـي كل مـادة.

6 - يجـب أن ترتـب البرامـج الدراسـية التـي ترغـب فـي دراسـتها حسـب األفضلية، لكـون 
نظـام القبـول اإللكتروني يعمـل علـى تلبيـة أفضـل رغباتـك. 

7 - ننصحـك بإختيـار أكبـر عـدد مـن البرامـج المسـتوفي لمتطلباتهـا مـن المؤسسـات 
كافـة ، وذلـك ضمانـًا لـك للحصـول علـى فرصـة فـي إحـدى البرامـج المختـارة.
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سادسًا : 10 خطوات عليك إتباعها للتسجيل في نظام القبول الموحد

سجل في النظام اإللكتروني في 
الفترة المحددة من خالل الولوج إلى   

أختر نوع الطلب ونوع الشهادة، ثم 
ادخل الرقم المدني ورقم الجلوس

احتفظ بالرقم السري 

تأكد من ترتيبها حسب األفضلية، 
ثم اضغط على زر )حفظ(

احذف الرغبات التي لم تحقق 
شروطها،ثم اضغط على زر حفظ

إختر البرنامج العماني للتعاون 
الثقافي والعلمي والعملي، ثم 

إضغط على تسجيل جديد

عليك التأكد من صحة بياناتك 
الشخصية 

أداخل النظام،ومن ثم أدخل رغباتك 
من البرامج الدراسية

ستظهر لك الرغبات التي ال تحقق 
شروطها باللون األحمر

بإمكانك الدخول إلى النظام قبل 
إنتهاء فترة التسجيل للتأكد من 

صحة تسجيلك

www.heac.gov.om
1
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بعد االنتهاء من مرحلة التسجيل وادخال الرغبات سيتم اإلعالن عن نتيجة الفرز حيث 
كل  أن  أي  اإلستحقاق   قائمة  في  ترتيبك  حسب  عليك  الدراسي  المقعد  عرض  سيتم 
متقدم من المتقدمين المستحقين سوف يحصل على عرض واحد بمقعد دراسي واحد، 
وهذا المقعد سيكون بناء على أعلى رغبة يكون الطالب مستحقًا لها إعتمادًا على نتائج 

سابعًا : مرحلة ظهور النتائج

HEAC :المرسل

 XXX رقــــــم المستخــــــــــدم
المقعـــــــــد المعروض عليك 
XXXX بتاريـــــــــخ**/**/**** 
يمكنـــــك الموافقــــــة علــــــى  
المقعــــــد وتقديــــــم طلــــــب 
استكمال التسجيـــــل فــــــي 
المؤسسة المقبول بها من 

خالل الموقــــــع اإللكترونــــــــي 
للمركــــــز أو إرســــــال رسالــــــة 
 A نصيــــــة تبــــــدأ بالحــــــــــرف
متبوعًا بالرقم الســـــري إلـــى 
الرقم  90190 علمًا بأن آخـر 
موعد الستكمـــــال إجـــــراءات 
التسجيل فـــــي المؤسســـــة 
المقبـــــول بهــــــا يـــوم ] .... [ 
**/**/**** قبل الساعـــــة 2 

ظهرًا بتوقيت السلطنة.

اإلمتحانات وشروط المؤسسة المتقدم إليها كل 
طالب والمقاعد المتوفرة بكل برنامج.

برنامج ما- يحتفظ  يتلقى كل طالب مقبول في 
مركز القبول الموحد برقم هاتفه النقال- رسالة 
نصية في اليوم الذي تعلن فيه النتائج يوضح له 
فيها اسم المستخدم  ) رقم البطاقة المدنية ( 
ورمز البرنامج المقبول فيه علمًا بأن خدمة الرسائل 
النصية القصيرة خدمة مساعدة، وال يتحمل المركز 
مسؤولية عدم استالم الطالب لهذه الرسالة. لذا 
عليه الولوج إلى الموقع اإللكتروني لمركز القبول 

الموحد و مشاهدة العرض في نظام القبول.
 

العرض  لقبولك  محددة  فترة  إعطاؤك  سيتم 
الرد  وعليك  لك  المقدم  )التخصص(  للبرنامج 
التسجيل  إجراءات  واستكمال  الرفض  أو  بالقبول 
الفترة  انتهاء  قبل  بها  المقبول  المؤسسة  في 
 02:00 الساعة  حلول  حالة  وفي  لذلك،  المحددة 
بعد الظهر بتوقيت السلطنة من آخر يوم محدد 
تفقد  فسوف  ردك،  المركز  يستلم  ولم  لذلك، 
حقك في الحصول على المقعد الدراسي، وال يحق 
لك المطالبة به بعد ذلك، وعند إستكمالك كافة 

إجراءات القبول بالمؤسسة المقبول بها حسب اآللية التي تحددها المؤسسة، ستصلك 
إلى نظام  الرجوع  أو  الرسالة،  التأكد من إستالم تلك  رسالة قصيرة تفيد ذلك، وعليك 

القبول للتأكد من حالتك.
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إذا رغبت في قبول العرض فعليك إتباع إحدى الطريقتين اآلتيتين : 

القبول  نظام  إلى  ثم   www.heac.gov.om للمركز  اإللكتروني  الموقع  إلى  الدخول   -  1
اإللكتروني لتأكيد قبولك للعرض.

 )A( بكتابة الحرف )( من هاتفك النقال إلى الرقم )90190SMS( 2 - إرسل رسالة نصية
وبجواره رقمك السري بمركز القبول الموحد. وسوف تستلم بعد ذلك رسالة نصية أخرى 
تؤكد َتلّقي القبول الذي أرسلته بشكل صحيح وتنص على: “ لقد قمت بإعتماد العرض 

بنجاح”. 

إذا لم تتلق رسالة لتأكيد العرض من المركز خالل نصف ساعة فعليك الدخول إلى نظام 
القبول اإللكتروني والتأكد من قبول العرض.      

تابع سابعًا: مرحلة ظهور النتائج

طريقة استكمال اجراءات التسجيل المؤسسة

من خالل الدخول إلى الرابط :
https://cims.mol.gov.om/hei

المحطة االلكترونية )ميالد( في الموقع التابع 
لجامعة السلطان قابوس

www.squ.edu.om

من خالل نظام هامس في الموقع اإللكتروني لكلية عمان 
للعلوم الصحية 

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

www.heac.gov.om 1 - الدخول للموقع اإللكتروني للمركز
2 - إدخــال رقــم المســتخدم والرقــم الســري للولــوج إلــى لوحــة 

التحكــم الخاصــة بالطالــب.
3 -  الضغط على وصلة مشاهدة وقبول العرض.

4 - الضغط على زر طلب استكمال إجراءات التسجيل بالمؤسسة.
5 -بعــد ضغــط الطالــب علــى زر طلــب اســتكمال اجــراءات التســجيل 
ــت  ــرض قم ــر ع ــة )أخ ــي خان ــج ف ــه  البرنام ــيظهر ل ــة  س بالمؤسس

ــه (. بقبول

6 - سيســتلم الطالــب رســالة مــن نظــام القبــول اإللكترونــي فــور 
انتهــاء المؤسســة مــن اجــراءات تســجيل الطالــب تفيــد بإتمــام 
عليــه  يتوجــب  وإال  بهــا  المقبــول  بالمؤسســة  تســجيله  عمليــة 

التواصــل مــع المؤسســة ومتابعــة إتمــام تســجيله.        

جامعة التقنية 
والعلوم التطبيقية

جامعة السلطان قابوس

كلية عمان للعلوم 
الصحية 

كلية العلوم الشرعية 

https://cims.mol.gov.om/hei
http://www.squ.edu.om
https://hams.moh-hei.edu.om/admission 
https://hams.moh-hei.edu.om/admission 
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ثامنًا: شاشات التسجيل بنظام القبول اإللكتروني

www.heac.gov.om 1 - الدخول على موقع مركز القبول القبول الموحد
2 - الضغط على أيقونة البرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي.

3 - الضغط على أيقونة تسجيل.

ستظهر شاشة الدخول برقم المستخدم والرقم السري ُقم بالضغط 
على  اضغط هنا  في أسفل الشاشة إذا لم تكن مسجل مسبقًا

http:// www.heac.gov.om 
http:// www.heac.gov.om 
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شاشة التسجيل في النظام

أدخل رقم الطالب المدني )رقم المقيم( ورقم الجلوس
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ستظهر بياناتك الشخصية حسب ما وردت من وزارة التربية والتعليم 
يرجى إكمال البيانات المطلوبة

ستحصل على رقم المستخدم والرقم السري

شاشة الحصول على رقم المستخدم والرقم السري للطلبة الدارسين في مدارس 
الجاليات والمدارس األخرى ) ليس لديه رقم جلوس(

9*** ****

9*** ****
2*** ****

M***********990@gmail.com
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ستظهر شاشة إدخال بياناتك الشخصية يرجى إكمال البيانات المطلوبة

للطلبة الدارسين في مدارس الجاليات والمدارس األخرى ) ليس لديه رقم جلوس(.
أوال: يتوجب عليك إدخال المواد التي قمت بدراستها باإلضافة الى الدرجات التي حصلت 

عليها ) مرفق في الشاشة أدناه ( النقطة 2 إدخال الدرجات.
ثانيًا: يتوجب عليك تحميل الوثائق المطلوبة النقطة 6 تحميل الوثائق المطلوبة.

بعد اإلنتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة والضغط على زر )حفظ( سيظهر لك 
رقم المستخدم والرقم السري.

شاشة لوحة التحكم الخاصة بالطالب
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شاشة مشاهدة وقبول العرض

شاشة إدراج البرامج الدراسية

GSQ03 مسجلبرنامج حكوميكلية العلوم1 13-09-2022      14:45:14   طلب استكمال إجراءات التسجيل بالمؤسسةجامعة السلطان قابوسجامعة السلطان قابوس
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نبذة عن مؤسسات
التعليم العالي الحكومية 
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جامعة السلطان قابوس

تــم تحديــد المتطلبــات الخاصــة بإكمــال الدراســة الجامعيــة لــكل دفعــة 
أي تعليمــات  المطلوبــة مــع  المعتمــدة  الســاعات  علــى هيئــة مجمــوع 
والتخصصــات  والكليــة  الجامعــة  بمتطلبــات  يتعلــق  فيمــا  محــددة 

وغيرهــا. االختياريــة  والمــواد  والدقيقــة  والفرعيــة  الرئيســية 

ــي  ــب ف ــد للتدري ــاعد العمي ــة ومس ــن الطلب ــيق بي ــق التنس ــن طري ــون ع يك
ــيين. ــن دراس ــى فصلي ــل إل ــن فص ــدة م ــم والم كلياته

عالوة النقل واالعاشة )120 ريال عماني( للمستحقين.

خدمة السكن: موزعة لثالث فئات

يتبع هذا القسم عدد )5( مجمعات سكنية داخل الحرم الجامعي مخصصة 
المقيدات  الجامعي  الطالبي  التسكين  لخدمة  المستحقات  للطالبات  

بالجامعة.
كما يوجد أيضا مجمع الحاالت الخاصة:

ــذي  ــالب ال ــة أو الط ــور ذوي اإلعاق ــالب الذك ــكين الط ــص لتس ــكن مخص  الس
يعانــون مــن مشــاكل صحيــة مختلفــة تســتدعي توفيــر بيئــة خاصــة. 

 مساكن الراحة:
المرحلــة  مــن  األولــى  الســنة  فــي  الذكــور  للطــالب  مخصــص  الســكن   

واإلعاشــة(. )النقــل  عــالوة  عــن  بــدال  الجامعيــة 

 بناية الطلبة الدوليين:
 لطالب المنـــــــــح الدراسيــــــــــة.

الجامعيــة األولــى  الدراســة  النقــل: توفيــر حافــالت نقــل طلبــة  خدمــات 
)البكالوريــوس( مــن محافظــة مســقط والمناطــق المجــاورة )بديــد وفنجــاء 

وبــركاء(.

قبــل  مــن  والمخولــة  المســؤولة  الجهــة  هــو  الوظيفــي  التوجيــه  مركــز 
ــات  ــد قطاع ــل تزوي ــن مث ــة للخريجي ــات خاص ــم خدم ــة بتقدي إدارة الجامع
العمــل ببيانــات خريجــي الجامعــة لغــرض التدريــب والتوظيــف وغيرهــا مــن 

ــي: ــط التال ــارة الراب ــاء زي ــات الرج ــن المعلوم ــد م ــات للمزي الخدم
http://www.squ.edu.om/ccg-ar

التدريب خالل الدراسة

الدعم المالي

مميزات السكن
 والمواصالت إن وجدت

متابعة الخريجين

عدد الساعات المعتمدة الفصول الدراسية
المكتسبة المقبولة

عدد الساعات المعتمدة غير 
المقبولة والمؤدية إلى االنسحاب

التراكميــة  الســاعات  مــن  األدنــى  الحــد  اســتكمال  الطالــب  مــن  يتوقــع 
ــج  ــة البرنام ــتثناء طلب ــاه؛ باس ــدول أدن ــي الج ــن ف ــو مبي ــا ه ــدة كم المعتم

الســريري بكليــة الطــب والعلــوم الصحيــة:

عدد سنوات الدراسة

112-0-

36-1312

60-3736

84-6160

108-8584

132-109108

48-2524

72-4948

96-7372

120-9796

144-121120
156-133132

4

7

224-1-

5

8

3

6

9
10
11
12
13

متطلبات إجتياز المراحل الدراسية

https://www.squ.edu.om/ccg-ar
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

الدبلوم  أو  الدبلوم  درجة  لمنح  الخاصة  المتطلبات  تحديد  يتم 
المتقدم أو البكالوريوس على أساس نظام الساعات المعتمدة وفق 
متطلبات الجامعة، والكلية والبرامج. ويجـب أن يكمل الطالب بنجاح 
متطلبات خطة التخرج مع الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن )2(.

)عبري،  الجامعة  أفرع  في  فقط  للطالبات  داخلي  سكن  يتوفر 
الرستاق، وصور(  الالتي يبعد مقر سكنهن بأكثر من 50 كم عن فرع 

الجامعة التي ُقبلت بها.

• اللغة اإلنجليزية في جميع البرامج األكاديمية بالجامعة 
وبكالوريوس إعداد معلم اللغة اإلنجليزية. 

• اللغة العربية لبكالوريوس البرامج التربوية » علوم ورياضيات « 
في تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء واألحياء. 

• تصرف تذاكر سفر بالطائرة ذهابًا وإيابًا للطالب أو الطالبة مرة 
واحدة خالل العام الدراسي ويجوز التعويض عن قيمة التذكرة 

المشار إليها نقدًا وفقًا ألقل األسعار السائدة وقت تقديم طلب 
صرف التعويض وذلك للفئات اآلتية: 

• الطلبـــة والطالبــــات الدارســــون في فرع الجامعة بصاللة من 
خارج محافظة ظفار.

• طلبة وطالبات محافظة ظفار الدارسون في أفرع الجامعة األخرى 
عدا فرع الجامعة بصاللة.

• ويصرف بدل انتقال بقيمة 25 ريال لمرة واحدة خالل الفصل الدراسي 
أال  على  مصيــــــــرة  ووالية  مســــندم  محافظـــــة  وطالبات  لطلبة 

تقـــل المسافة عن )200( كم عن مقر الجامعة.

مقر  عن  فأكثر  كم   )50( بعد  على  القاطنين  للطالب  بالنسبة   •
ريااًل عمانيًا شهريًا  )90( تسعون  الجامعة يصرف لهم مبلغ وقدره 
على مدار العام، أما الطالب القاطنون على بعد أقل من )50( كم عن 
مقر فرع الجامعة يصرف لهم مبلغ وقدره )45( خمسة وأربعون ريااًل 

عمانيًا على مدار العام.
عن  فأكثر  كم   )50( بعد  على  القاطنات  للطالبات  بالنسبة  أما   •
الطاقة  الجامعة يتم توفير سكن داخلي لهن في حدود  مقر فرع 
ريااًل  وأربعون  خمسة   )45( وقدره  مبلغ  لهن  ويصرف  االستيعابية؛ 
عمانيًا شهريًا على مدار العام وفي حالة عدم توفر اإلقامة باألقسام 
شهريًا  عمانيًا  ريااًل  تسعون   )90( وقدره  مبلغ  لهن  يصرف  الداخلية 

لإلعاشة واالنتقال على مدار العام.
لهن  فيصرف  كم   )50( من  أقل  بعد  على  القاطنات  الطالبات  أما   •
مبلغ وقدره )45( خمسة وأربعون ريااًل عمانيًا شهريًا على مدار العام.

متطلبات إجتياز المراحل الدراسية

مميزات السكن 
والمواصالت إن وجدت

لغة الدراسة

تذاكر السفر

العالوات الشهرية 
)المخصصات المالية(

عدد سنوات الدراسة

مجموع الساعات الــــدرجة
المعتمدة

الفترة الزمنية 
العادية

الحد األقصى لمدة 
الدراسة

مدة الدراسة بالبرنامج األكاديمي كاآلتي:

الدبلوم

الدبلوم المتقدم

البكالوريوس

72 - 60

108 - 90

4 سنوات120 - 144

4 سنوات 3 سنوات

3 سنوات2 )سنتان(

6 سنوات
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• أن يكون الطالب/الطالبة الئقا صحيا للتقدم لشروط القبول 
في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وعلى طلبة ذوي اإلعاقة 

الخاصة التنافس على البرامج المخصصة لهم ، وفي حالة تنافس 
طالب من ذوي اإلعاقة على البرامج المخصصة للطلبة من غير 

ذوي اإلعاقة فيحق للجامعة  تغيير البرنامج أو عدم القبول.
• تطرح الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمية في مختلف 

التخصصات العلمية.
• تمنح الجامعة مؤهالت في مختلف المستويات األكاديمية 

حيث أن تمنح  الدبلوم  فقط وبعضها تمنح الدبلوم المتقدم 
والبعض اآلخر تمنح الثالث مؤهالت إلى مرحلة البكالوريوس ، 

بينما توجد بعض البرامج األخرى تمنح درجة البكالوريوس فقط 
لذلك على الطالب التأكد من البرنامج الذي يتقدم له والدرجة 

التي يمنحها البرنامج.
• كل البرامج األكاديمية بالجامعة تتطلب دراسة البرنامج 

التأسيسي واجتيازه بنجاح.
• يخضع جميع الطلبة المقبولين الى اختبار تحديد المستوى 
لمكونات البرنامج التأسيسي العام والذي ُيعقد في األسبوع 

التعريفي المتزامن مع بدء الدراسة، ويعتبر اجتياز السنة 
التأسيسية بمكوناتها الثالث شرط أساسي لدراسة البرامج 

األكاديمية بالجامعة وذلك حسب األنظمة واللوائح المنظمة 
لذلك.

• البرنامج التأسيسي العام هو برنامج تمهيدي للطالب لتأهيله 
في بعض المهارات األساسية التي تتطلبها دراسة البرنامج 

األكاديمي وال يعد البرنامج التأسيسي العام جزًء من البرنامج 
األكاديمي للطالب، حيث يتطلب من الطالب تحقيق أداًء مرضيا 
في ثالثة مكونات وهي: اللغة اإلنجليزية والرياضيات والحاسب 

اآللي.
• يمكن للطالب أن يستثنى من إحدى مكونات البرنامج التأسيسي 
لمكونات  التحدي  اختبارات  اجتيازه  حالة  في  جميعها  أو  العام 
البرنامج التأسيسي العام. ويمكن للطالب تقديم شهادة اآليلتس 
يكون  وأال  الدراسي،  الفصل  بداية  في  المفعول  سارية  األكاديمي 
تكون  وأن  تاريخها،  من  عامين  من  أكثر  الشهادة  على  مضى  قد 
أو خارج السلطنة. حيث يمكن  صادرة من مركز معتمد من داخل 
أن يتم تحديد مستوى الطالب من خالل هذه الشهادة او اعفاؤه 
اآليلتس  تقديمه لشهادة  اإلنجليزية عند  اللغة  من دراسة مكون 
عن  مهارة  كل  درجة  تقل  ال  بحيث   )5( بدرجة  معتمدة  أكاديمي 

)4.5( في بداية التحاقه.

معلومات آخرى

تابع : جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

كلية عمان للعلوم الصحية

متطلبات إجتياز المراحل 
الدراسية

عدد سنوات الدراسة

متابعة الخريجين

التدريب خالل الدراسة

لغة الدراسة

مميزات السكن والمواصالت

في  النجاح  والتخرج  يليه  الذي  العام  إلى  دراسي  عام  من  وانتقاله  الطالب  لنجاح  يشترط 
جميع المقررات الدراسية وحصوله على معدل نقاط تراكمي محدد حسب التخصص.

جميع البرامج التعليمية تبدأ بالبرنامج التأسيسي باإلضافة إلى السنوات الدراسية المحددة 
حسب التخصصات.

جمعية الخريجين: تهدف إلى تعزيز التواصل بين الخريجين والكلية لغرض التطوير المهني  
وخدمات المجتمع .

التدريب العملي ، وحضور بعض الدورات التدريبية المتاحة للطلبة.

الدراسة باللغة اإلنجليزية،  باإلضافة إلى  بعض مواد متطلبات الكلية باللغة العربية.

لن تتكفل الكلية بتوفير السكن والنقل للطلبة.



21 العودة إلى الفهرس 

كلية العلوم الشرعية

تابع : كلية عمان للعلوم الصحية

العالوات
يمنح مبلغ )45( ريال شهريًا لكل طالب تبلغ المسافة بين محل سكنه ومقر الدراسة )50( 
المسافة بين محل  تبلغ  ريال شهريًا لكل طالب   )90( أو أقل من كما يمنح مبلغ  كيلومترًا 

سكنه ومقر الدراسة أكثر من  )50( كيلومترًا.

معلومات إضافية

 - أن ال يقل عمر الطالب عن 17 سنة و ال يزيد عن 25 سنة عند االلتحاق بالكلية.
 - أن يكون الئقًا طبيًا .

 - على الطالب من ذوي اإلحتياجات الخاصة أن يتصل بالكلية للتأكد حول مالءمته للدراسة 
قبل أن يقوم باختيار أي برنامج
 - أن ال يقل طوله عن 140 سم.

بالدراسة خالل إسبوعين من  يلتحق  إذا لم  الحصول على مقعد  الطالب في  - يسقط حق 
تاريخ بدئها.

- الدراسة في الكلية والتدريب في المستشفيات يكون في محيط مختلط من الجنسين.

الفترة الزمنية العاديةمجموع الساعات المعتمدةالدرجة

الدراسية  الخطة  في  المتضمنة  المعتمدة  الساعات  اكمال   -
وعددها )131( بمعدل تراكمي ال يقل عن ) 2(.

- إتمام البرامج التدريبية المتعلقة بالتخصص بنجاح وال يحسب 
لها تقديرات عددية.

سكنًا  البكالوريوس  برنامج  في  الدارسين  للطلبة  الكلية  توفر   -
للمقيمين  والعكس  الكلية  إلى  السكن  من  ومواصالت  مجانيَا 

خارج مسقط.

بحسب  الميداني  التدريب  متطلب  إتمام  الطالب  على  يتعين   -
األنظمة المعمول بها.

- توفر الكلية منحة شهرية للطلبة الدارسين في الكلية.

اللغة  مقرر  بإستثناء  العربية  باللغة  المقررات  تدريس  يتم   -
ساعتان  منهما  فصل  لكل  فصلين  في  يدرس  الذي  اإلنجليزية 

معتمدتان.

مدة الدراسة بالبرنامج األكاديمي كاآلتي:

متطلبات إجتياز المراحل الدراسية

مميزات السكن 
والمواصالت إن وجدت

التدريب خالل الدراسة

العالوات 

لغة الدراسة

عدد سنوات الدراسة
4 سنوات131البكالوريوس
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 البرامج الدراسية
وشروط االلتحاق بها
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جامعة السلطان قابوس

حسم التعادلاسم البرنامجرمز البرنامج  الحد األدنى للتقدم للبرنامج

GSQ01

GSQ02

GSQ03

GSQ04

GSQ05

GSQ06

كلية العلوم والزراعة
 والبحرية

كلية التمريض

كلية العلوم

كلية
الهندسة

كلية
االقتصاد والعلوم 

السياسية

كلية االقتصاد 
والعلوم السياسية 
)العلوم السياسية(

- اللغة اإلنجليزية 
- الرياضيات البحتة

- الرياضيات 
- اللغة اإلنجليزية

- االحياء

- الرياضيات 
- اللغة اإلنجليزية

-

- الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

- الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

دبلوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

- معدل عام ال يقل عن )%75( في دبلوم التعليم العام 
و)%65( كحد أدنى في المواد التالية:

)الرياضيات البحتة واللغة االنجليزية( و )%65( كحد أدنى 
في مادتين فقط من المواد التالية:  )الكيمياء- األحياء- 

الفيزياء(.

دبلــوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

- معــدل عــام ال يقل عــن )%85( في دبلوم التعليم العام 
و)%65( كحد أدنى في اللغة اإلنجليزية ودراســة المواد 

األربــع التالية )الرياضيــات البحتة- الكيمياء- الفيزياء- 
األحيــاء( والحصــول على )%65( كحد ادنى في ثالث منها.

دبلوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

-معدل عام ال يقل عن )%75( في دبلوم التعليم العام 
و )%65( كحد أدنى في المواد التالية: )الرياضيات البحتة 

واللغة االنجليزية( و)%65( كحد أدنى في مادتين فقط من 
المواد التالية: )الكيمياء-  األحياء- الفيزياء(.

دبلوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

-معدل عام ال يقل عن )%75( في دبلوم التعليم العام 
و دراسة المواد التالية )الرياضيات البحتة- الكيمياء- 

الفيزياء- اللغة االنجليزية( والحصول على )%65( كحد 
أدنى في كل منها.

دبلوم التعليم العام وما يعادله 
الحصول على:

-معــدل عــام ال يقــل عــن )%75( فــي دبلــوم التعليــم 
العــام والحصــول علــى )%70( كحــد أدنــى فــي الرياضيــات 
ــة  ــات التطبيقي ــى فــي الرياضي ــة او )%80( كحــد أدن البحت
ــة. والحصــول علــى )%65( كحــد أدنــى فــي اللغــة االنجليزي

دبلوم التعليم العام وما يعادله
 الحصول على:

- معــدل عــام ال يقــل عــن )%75( فــي دبلــوم التعليــم 
ــة  ــة و اللغ ــة العربي ــي )اللغ ــى ف ــد أدن ــام و)%80( كح الع
ــة( والرياضيــات البحتــة او الرياضيــات التطبيقيــة  االنجليزي

ــى. ــد أدن )%65( كح

GSQ07 كلية التربية
) علوم و رياضيات (

- الرياضيات البحتة 
- الكيمياء 
- الفيزياء 
- االحياء

- التربية اإلسالمية 
- اللغة العربية

دبلوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

-معدل عام ال يقل عن )%75( في دبلوم التعليم 
العام و )%65( كحد أدنى في اللغة االنجليزية ودراسة 

المواد األربع التالية )الرياضيات البحتة، الكيمياء، الفيزياء، 
األحياء( والحصول على )%65( كحد أدنى في ثالث منها.

GSQ08 كلية التربية
)التربية اإلسالمية(

دبلوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

-معدل عام ال يقل عن )%75( في دبلوم التعليم العام 
و دراسة المواد التالية )التربية اإلسالمية، اللغة العربية، 
اللغة االنجليزية( والحصول على )%65( كحد أدنى في 

كل منها.
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تابع : جامعة السلطان قابوس

GSQ09

GSQ10

GSQ14

GSQ11

GSQ12

GSQ13

GSQ15

كلية التربية 
)اللغة اإلنجليزية(

كليـة التربية 
)التربية الرياضية(

كلية اآلداب 
والعلوم االجتماعية 

)الموسيقى 
والعلوم 

الموسيقية(

كلية التربية 
)تكنولوجيا التعليم 

والتعلـم (

كلية التربية )طفل 
ما قبل المدرسة( 

لإلناث فقط

كليــة اآلداب 
والعلــوم االجتماعية 

)آداب عــام(

كليــــة 
الحقـــــــوق

- اللغة االنجليزية

-

- اللغة االنجليزية

- اللغة االنجليزية

- اللغة االنجليزية
 - اللغة العربية

- اللغة االنجليزية
 - اللغة العربية

- اللغة العربية
 - التربية اإلسالمية

دبلوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

-معدل عام ال يقل عن )%75( في دبلوم التعليم العام
)%90( كحد أدنى في اللغة اإلنجليزية و دراسة المواد 

التالية )التربية اإلسالمية، اللغة العربية( والحصول على 
)%65( كحد أدنى في منها.

دبلوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

-معدل عام ال يقل عن )%75( في دبلوم التعليم العام 
و دراسة المواد التالية ) اللغة العربية، اللغة االنجليزية، 

الرياضة المدرسية ( والحصول على )%65( كحد أدنى في 
كل منها.

دبلوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

التعليــم  معــدل عــام ال يقــل عــن )%75( فــي دبلــوم 
العــام و دراســة المــواد التاليــة )المهــارات الموســيقية، 
اللغــة العربيــة، اللغــة االنجليزيــة( والحصــول علــى )65%( 

ــا. ــي كل منه ــى ف ــد أدن كح

دبلوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

-معــدل عــام ال يقــل عــن )%75( فــي دبلــوم التعليــم 
ــة، اللغــة  ــة: )اللغــة االنجليزي العــام ودراســة المــواد التالي
التطبيقيــة(  الرياضيــات  أو  البحتــة  الرياضيــات  العربيــة، 

والحصــول علــى )%65( كحــد أدنــى فــي كل منهــا.

دبلوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

-معــدل عــام ال يقــل عــن )%75( فــي دبلــوم التعليــم 
العــام و دراســة المــواد التاليــة: )التربيــة اإلســالمية، اللغــة 
ــد  ــى )%65( كح ــول عل ــة( والحص ــة االنجليزي ــة، اللغ العربي

ــى فــي كل منهــا. أدن

دبلوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

معدل عام ال يقل عن )%75( في دبلوم التعليم العام 
و دراسة المواد التالية )التربية اإلسالمية، اللغة العربية، 
اللغة اإلنجليزية( والحصول على )%65( كحد أدنى في 

كل منها.

حسم التعادلاسم البرنامجرمز البرنامج  الحد األدنى للتقدم للبرنامج

)على الطالب اجتياز 
اختبار القدرات(

)على الطالب اجتياز 
اختبار القدرات(

دبلوم التعليم العام وما يعادله
الحصول على:

-معدل عام ال يقل عن )%75( في دبلوم التعليم العام
و دراسة المواد التالية: )التربية اإلسالمية ، اللغة العربية، 

اللغة االنجليزية ( والحصول على )%65( كحد أدنى في 
كل منها.



25 العودة إلى الفهرس 

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

G0101

G0102

G0103

G0201

G0202

G0203

G0301

G0302

G0303

G0401

G0402

G0403

G0501

G0502

G0503

G0601

G0602

G0603

G0701

G0702

G0703

G0801

G0802

G0902

الهندسة

الدراسات 
التجارية/

إدارة األعمال

تقنية 
المعلومات

الدرجات 
األعلى في 

المواد:
- الرياضيات 

البحتة 
- الفيزياء

- الكيمياء 
- اللغة 

اإلنجليزية

الدرجات األعلى 
في المواد:

- اللغة 
اإلنجليزية

- الرياضيات 
البحتة

   أو التطبيقية 
- الدراسات

   االجتماعية 
   أو إدارة 
األعمال 

الدرجات األعلى
في المواد:
- الرياضيات
   البحتة 
- اللغة 

اإلنجليزية

- معدل عام ال يقل عن ) 60%( 
- النجاح في المواد التالية:- 

- الرياضيات البحتة 
- الفيزياء

- الكيمياء
- اللغة اإلنجليزية

-معدل عام ال يقل عن ) 60%( 
-النجاح في المواد التالية:-

- الرياضيات البحتة أو التطبيقية
- اللغة اإلنجليزية.

-الدراسات االجتماعية أو إدارة 
األعمال.    

- معدل عام ال يقل عن ) 60%( 
- النجاح في المواد التالية:-

- الرياضيات البحتة
- اللغة اإلنجليزية

حسم التعادلاسم البرنامجرمز البرنامج  معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامج

فــــــرع مسقط

فــــــرع مسقط

فــــــرع نـــــزوى

فــــــرع نـــــزوى

فــــــرع إبـــــــراء

فــــــرع إبـــــــراء

فــــــرع صاللـــة

فــــــرع صاللـــة

فــــــرع المصنعة

فــــــرع المصنعة

فــــــرع شنـاص

فــــــرع شنـاص

فــــــرع عبـــــري

فــــــرع عبـــــري

فــــــرع صحــــار

فــــــرع صــــــور

فــــــرع مسقط

فــــــرع نـــــزوى

فــــــرع إبـــــــراء

فــــــرع صاللـــة

فــــــرع المصنعة

فــــــرع شنـاص

فــــــرع عبـــــري

فــــــرع صحــــار
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تابع : جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

G0204

G0404

G0904

حسم التعادلاسم البرنامجرمز البرنامج  معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامج

 مالحظة : عند التسجيل في النظام اإللكتروني على المتقدم إدخال رمز البرنامج.

اإلتصال 
الجماهيري

الدرجات األعلى 
في المواد:

- اللغة 
اإلنجليزية.

- اللغة العربية.

- معدل عام ال يقل عن ) 60%(
- النجاح في المواد التالية:-

- اللغة اإلنجليزية.
- اللغة العربية

كلية العلوم الشرعية

GIS01

GIS02

-الفقه 
وأصوله.

-أصول الدين.

الدرجات األعلى 
في المواد 

التالية:
-اللغة العربية

-التربية 
اإلسالمية

* تخصص الطالب )الذكور 
واإلناث( يكون بعد السنة 
الثانية )الفقه وأصوله ، 

وأصول الدين( وفق معايير 
التخصص المتبعة في 

الكلية.

* يشترط اجتياز المقابلة 
الشخصية. 

 - الحصول على معدل عام ال يقل 
عن )75%(في دبلوم التعليم العام.

-الحصول على تقدير )75%( في مادة 
التربية  اإلسالمية.

-الحصول على تقدير )75%(في مادة 
اللغة العربية.

حسم التعادلاسم البرنامجرمز البرنامج  معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامج

 مالحظة : عند التسجيل في النظام اإللكتروني على المتقدم إدخال رمز البرنامج.

) للذكور فقط (

) لإلناث فقط (

فــــــرع صــــــور

فــــــرع نـــــزوى

فــــــرع صاللـــة
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كلية عمان للعلوم الصحية

GPI01

GPI02

GPI03

GPI04

GPI05

GPI06

المختبرات 
الطبية

األشعة 
التصويرية

العالج 
الطبيعي

الصيدلة 

إدارة 
المعلومات 

الصحية

التمريض

األول: األحياء 
أو العلوم  

الصحية
الثاني: الكيمياء
الثالث: اللغة 

اإلنجليزية

األول: الفيزياء 
الثاني: األحياء 

أو العلوم 
الصحية

الثالث: اللغة 
اإلنجليزية

األول: األحياء 
أو العلوم 

الصحية
الثاني: الفيزياء
الثالث: اللغة 

اإلنجليزية

األول: الكيمياء.
الثاني: األحياء 

أو العلوم 
الصحية. 

الثالث: اللغة 
اإلنجليزية.

األول: األحياء 
أو العلوم 

الصحية.
الثاني: رياضيات 

بحتة أو 
تطبيقية.

األول: األحياء 
أو العلوم 

الصحية.
الثاني: 

الكيمياء.
الثالث: اللغة 

اإلنجليزية.

 يشترط للتقدم ألي برنامج 
من البرامج التعليمية 
التابعة لكلية ُعمان 

للعلوم الصحية أن يكون 
الطالب الئقًا طبيًا.

مقر الدراسة :مسقط

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

2- الحصول على  )% 65( على 
األقل في : 

- األحياء أو العلوم الصحية
- الكيمياء

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

2-الحصول على  )% 65( على 
األقل في : 

-الفيزياء
-األحياء أو العلوم الصحية 

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

2-الحصول على )65%( على 
األقل في : 

-األحياء أو العلوم الصحية
-الفيزياء

1 - الحصــول  علــى معــدل عام ال 
يقل عــن )%65(.

2- الحصــول  علــى  )65%( علــى 
األقــل فــي : 

-  الكيمياء.
- األحياء  أو العلوم   الصحية.

1-الحصــول علــى معــدل عام ال              
يقل عــن )%65(.

2- الحصــول علــى  )65%(  على 
األقــل في: 

-األحياء أو العلوم الصحية. 
-رياضيات بحتة أو تطبيقية.

1 - الحصــول علــى معــدل عــام 
ال يقــل عــن  )%65( 

2- الحصــول علــى )60%( علــى 
األقــل فــي: 

-األحياء أو العلوم الصحية 
-الكيمياء

حسم التعادلاسم البرنامجرمز البرنامج  معلومات إضافية عن البرنامجالحد األدنى للتقدم للبرنامج

 مالحظة : عند التسجيل في النظام اإللكتروني على المتقدم إدخال رمز البرنامج.
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عناويــــن المؤسســـات
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عناوين المؤسسات

الموقع

الموقع

الهاتف

الهاتف

الفاكس

الفاكس

الموقع اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

فرع مسقط

الخوض

كلية العلوم الصحية 
- الوطية

الخوير

التمريض - الوطية

الصيدلة - الوطية

فرع صحار 

فرع صور

فرع المصنعة

فرع شناص

فرع إبراء

فرعي نزوى

فرعي صاللة

فرعي عبري

24473622

24141807

24560085
محول 1001

24393950
24393888
24393824

24564112
محول 2001

24560990

22057133

25543055

26871333

26852811

25587800

25433760

23224303

25692470

23223401

25690664

25446555

24478401

24413861

24560384

24393801

24565879

24564042

22057001

25544751

26869257

26747426

25549020

25431102

23225620

25691696

23226267

25689723

25431020

www.hct.edu.om

www.squ.edu.om

www.moh.edu.om

www.css.edu.om

www.moh.edu.om

www.moh.edu.om

reg.sal@cas.edu.om

reg.sur@cas.edu.om

www.act.edu.om

www.ctshinas.edu.om

www.ict.edu.om

reg.niz@cas.edu.om

reg.sal@cas.edu.om

reg.ibr@cas.edu.om

www.nct.edu.om

www.sct.edu.om

www.ibrict.edu.om

جامعة التقنية و العلوم التطبيقية

جامعة السلطان قابوس

كلية عمان للعلوم الصحية - فرع مسقط

كلية العلوم الشرعية- مسقط  

الفاكسالهاتفالموقع الموقع اإللكتروني

الفاكسالهاتفالموقع الموقع اإللكتروني

http://www.hct.edu.om
http://www.squ.edu.om
http://www.moh.edu.om
http://www.css.edu.om
http://www.moh.edu.om
http://www.moh.edu.om
mailto:reg.sal@cas.edu.om
mailto:reg.sur@cas.edu.om
http://www.act.edu.om
http://www.ctshinas.edu.om
http://www.ict.edu.om
mailto:reg.niz@cas.edu.om
mailto:reg.sal@cas.edu.om
mailto:reg.ibr@cas.edu.om
http://www.nct.edu.om
http://www.sct.edu.om
http://www.ibrict.edu.om
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