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شكر وتقدير

يتقدم مركز القبول الموحد بالشكر الجزيل للجهات المدرجة  أدناه لما أبدوه 
من تعاون مع دائرة القبول في إعداد دليل الطالب.

الجهات:
 

• المديرية العامة للبعثات - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار
•  المديرية العامة للتعليم المهني والتدريب - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار

• كلية عمان للعلوم الصحية - وزارة الصحة
• جامعة السلطان قابوس

• جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 
• الكلية العسكرية التقنية

• كلية العلوم الشرعية
• شركة تنمية نفط عمان
• هيئة اإلعتماد األكاديمي

• شركة زهال للتجارة  



المقدمة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة

يسرنا أن نضع بين يديك دليل الطالب ليكون عونًا لك عند تقديمك لطلبك اإللكتروني لاللتحاق بمؤسسات التعليم 

العالــي مــن خالل نظام القبول للمرحلة الجامعية األولى على الموقــع اإللكتروني لمركز القبول الموحد. وعليه يرجى 

الحرص على قراءتِه بتأٍن ودقة.

يوضح هذا الدليل إجراءات التسجيل في نظام القبول اإللكتروني، إضافًة إلى النصائح واإلرشادات المتعلقة بكيفية 

اختيار البرامج الدراسية التي ترغب في االلتحاق بها بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية 

والخارجية، كما ستتعرف من خالله على متطلبات كل برنامج للعام األكاديمي  2022/2021 م، وشروط القبول فيه. 

ويســتعرض هذا الدليل مراحل التســجيل والقبول ابتداًء  بمرحلة التســجيل في نظام القبول الموحد  وذلك قبل 

تأديتك إلمتحانات الفصل الثاني. لكي تكون أكثر قدرة على اختيار البرامج الدراسية وبعيدًا عن الضغط النفسي، فضاًل 

عن الفسحة الزمنية للتفكير وأخذ النصح من األسرة في اختيار البرامج الدراسية المناسبة، لذا يجب عليك الحرص على 

اختيار أكبر قدر ممكن من البرامج الدراسية عند تعبئة االستمارة اإللكترونية بنظام القبول الموحد. علمًا بأنه سوف 

تتــاح لــك الفرصــة لتغيير  وإعــادة ترتيب اختياراتك في مرحلة تعديــل الرغبات، وذلك بعد معرفتك لنتيجة امتحاناتك 

للفصل الثاني. وأخيرًا عليك االطالع على جدول مواعيد تقديم طلبات االلتحاق وااللتزام به وكافة المستجدات من خالل 

 .www.heac.gov.om  الموقع اإللكتروني للمركز

ونسأل العليم القدير التوفيق للجميع.

مركز القبول الموحد
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هــو إحــدى المديريــات العامــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واإلبتــكار، يعنــى بالتنســيق مــع الجهــات 
المعنيــة اللحــاق الطلبــة المؤهليــن الذيــن أنهــوا دراســتهم بدبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلــه بمؤسســات التعليــم 
العالــي، كمــا يقــوم بتنظيــم إجــراءات تقديــم طلبــات الحصــول علــى مقاعــد دراســية بمختلــف مؤسســات التعليــم العالــي 
عبــر نظــام إلكترونــي. ويمكــن التســجيل فــي هــذا النظــام مــن خــالل الشــبكة العالميــة للمعلومــات )www(، أوالرســائل 

النصيــة القصيــرة )SMS(، أوتطبيــق الهواتــف الذكيــة )التحــق(.
نظــام القبــول الموحــد:  هــو البرنامــج اآللــي للقبــول الــذي يســتخدمه المركــز فــي إجــراءات التســجيل والقبــول للطلبــة 

المتقدميــن والذيــن تنطبــق عليهــم شــروط التقــدم للبرامــج الدراســية المعروضــة مــن قبــل المؤسســة.
ــه مــن البرامــج التــي يرغــب فــي دراســتها،  ــه الطالــب للمركــز متضمنــا اختيارات ــذي يتقــدم ب ــاق:  الطلــب ال ــب االلتح طل
وذلــك مــن خــالل تعبئــة اإلســتمارة اإللكترونيــة بنظــام القبــول الموحــد، حيــث ســيجد الطالــب قائمــة يقــوم بملئهــا ) انظــر 

نمــوذج االســتمارة فــي صفحــة 153(.

الطلبة المستفيدون من نظام القبول للمرحلة 
الجامعية األولى 

شروط التقدم لبرامج مؤسسات التعليم العالي

يستفيد من نظام القبول الموحد كل من يرغب االلتحاق بالدراسة بمؤسسات التعليم العالي من الفئات التالية:
1. الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى دبلــوم التعليــم العــام مــن داخــل الســلطنة خريجــي العــام الدراســي الحالــي 

. 2021/2020م 
ــلطنة خــالل العــام  ــل الس ــن داخ ــام م ــم الع ــوم التعلي ــادل دبل 2. الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى شــهادات تع
الدراســي2021/2020م .. و تشــمل هــذه الفئــة –علــى ســبيل المثــال:-  طلبــة كليــة الحــرس التقنيــة، والمعاهــد 
ــة  ــدرس الشــهادات الدولي ــات والمــدارس الخاصــة التــي ت ــة اللغــة، ومــدارس الجالي اإلســالمية، والمــدارس الخاصــة ثنائي

داخــل الســلطنة.
3. الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى مــا يعــادل دبلــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة خــالل العــام الدراســي 

2021/2020م.
4.  الطلبة من أبناء العمانيات المســتثنون من شــرط الجنســية العمانية للدراســة بمؤسســات التعليم العالي الحكومية 

داخل الســلطنة خريجي العام الدراســي الحالي 2020/ 2021م.

شروط التقدم للحصول على مقاعد دراسية مدعومة ماديًا من الحكومة في مؤسسات التعليم العالي هي:
1. أن يكون الطالب عماني الجنسية.

2. أن يكون الطالب حاصاًل على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدراسي الحالي )حديث التخرج(.
3. أن ال يتجــاوز عمــر الطالــب 25 عامــًا فــي األول مــن أكتوبــر مــن العــام الــذي ســجل فيــه )أي أن يكــون مــن مواليــد مــا بعــد 

1996/10/1 م(، وأن ال يقــل عــن 16 عامــًا.
4. أن يحقق شروط التقدم للبرنامج حسب الوارد في القسم الخاص بالبرامج الدراسية وشروط االلتحاق بها. 

5. الطلبــة مــن فئــة تعليــم الكبــار الذيــن يعملــون فــي إحــدى الجهــات الحكوميــة أو الخاصــة وتنطبــق عليهــم جميــع 
الشــروط الــواردة أعــاله، فيمكنهــم التقــدم إلــى برامــج مؤسســات التعليــم العالــي.  وفــي حــال قبولهــم بإحــدى البرامــج 
الدراســية، عليهــم إحضــار مــا يثبــت موافقــة جهــة عملهــم علــى تفريغهــم تفريغــًا كامــاًل للدراســة وتقديمه للمؤسســة 

المقبوليــن بهــا.

مركز القبول الموحد 
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هــو المعــدل الــذي يحتســبه نظــام القبــول الموحــد للطالــب أثنــاء الفــرز اإللكترونــي فــي كل برنامــج بنــاًء علــى معــدل 
درجــات جميــع المــواد التــي درســها الطالــب، إضافــة إلــى معــدل درجــات المــواد المطلوبــة للبرنامــج. وقــد يختلــف المعــدل 

التنافســي لنفــس الطالــب مــن برنامــج آلخــر بإختــالف المــواد المطلوبــة فــي كل برنامــج.

والمعادلة الحسابية إليجاد المعدل التنافسي هي:

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

طريقة حساب المعدل التنافسي

شكل ) 1 (

المعدل التنافسي 

الخطوة ا�ولى
(مجموع درجات جميع المواد التي درسها الطالب بما فيها مواد البرنامج

عدد المواد
X0.41النتيجة

الخطوة الثانية
(مجموع درجات المواد المطلوبة البرنامج

عدد المواد البرنامج
X0.62 النتيجة

المعدل التنافسي+الخطوة الثالثة النتيجة 2 النتيجة 1



11

• علــى جميــع الطلبــة ضــرورة التســجيل واختيــار البرامــج فــي الفتــرات المحــددة لذلــك- مهمــا كانــت نتيجــة الطالــب فــي 
ــدور  ــج ال ــدور الثانــي للتســجيل أو تعديــل برامجهــم بعــد ظهــور نتائ ــن تكــون هنــاك فرصــة لطلبــة ال ــات- ول االمتحان

الثانــي لطلبــة دبلــوم التعليــم العــام.
• علــى الطالــب الــذي لــم ينجــح فــي امتحــان الــدور األول فــي مــادة أو أكثــر اختيــار البرامــج وتعديــل رغباتــه فــي نفــس 

الفتــرات المحــددة حتــى ال يفقــد حقــه فــي التنافــس فــي حالــة نجاحــه الحقــا فــي امتحانــات الــدور الثانــي.
• ينصــح الطالــب أن يختــار مــن البرامــج الدراســية بنــاًء علــى رغباتــه ونتائجــه المتوقعــة والتــي تعكــس مســتواه الدراســي 

الحقيقــي.
• طلبــة الــدور الثانــي ال يمكنهــم التقــدم للبرامــج التــي تتطلــب مقابــالت شــخصية أو اختبــارات قبــول أو فحوصــات طبيــة، 

وذلــك ألن مواعيــد إجــراء تلــك االختبــارات يكــون عــادة قبــل ظهــور نتائــج الــدور الثانــي.
ــن تظهــر نتائجهــم الدراســية بعــد الفــرز األول  ــد البرامــج التــي يمكــن أن ُيقبــل بهــا الطلبــة الذي • يقــوم المركــز بتحدي
حســب اختياراتهــم للبرامــج وترتيبهــا ، بشــرط أن تكــون معدالتهــم التنافســية أعلــى أو مســاٍو آلخــر معــدل تنافســي 

تــم قبولــه فــي تلــك البرامــج بالفــرز الســابق.
• يحــق للطالــب  المطالبــة بالمقعــد المســتحق لــه إذا كان مــن البرامــج الحكوميــة فــي العــام التالــي إذا اســتنفذت أعــداد 
المقاعــد المحــددة فــي الفــرز األول لذلــك البرنامــج أو بــدأت الدراســة ونظــام المؤسســة ال يســمح بقبــول طلبــة جــدد بعــد 
تاريــخ معيــن تحــدده تلــك المؤسســة وذلــك بعــد موافقــة المؤسســة علــى ذلــك، وفــي حــال الرفــض يعــوض الطالــب 

ببرنامــج آخــر ضمــن قائمــة اختياراتــه.

 

• على الطلبة من ذوي اإلعاقة اختيار البرامج التي تتناسب مع نوع إعاقتهم.

ــه عــدم التقــدم للبرامــج التــي  ــب المصــاب بإعاقــة جســدية كشــلٍل فــي بعــض األطــراف علي ــال: الطال علــى ســبيل المث
ــك البرامــج. ــات تل ــه يتعــارض مــع متطلب ــات الجســدية ، ألن ــواع اإلعاق ــع أن ــب أن يكــون المتقــدم خــاٍل مــن جمي تتطل

• أما بالنسبة ألنواع اإلعاقات المعرفة حسب بيانات وزارة التنمية اإلجتماعية فهي:

شكل ) 2 (
لــذا وفــي حــال تســجيل الطالــب بنظــام القبــول اإللكترونــي عليــه تحديــد نــوع إعاقتــه مــن األنــواع المذكــورة أعــاله باإلضافــة 
إلــى حالــة اإلعاقــة، وبالتالــي ســيقوم النظــام بتحديــد البرامــج التــي يمكنــه التقــدم إليهــا والتــي تتماشــى مــع نــوع إعاقتــه.

طلبة الدور الثاني

طلبة ذوي اإلعاقة

 أنواع ا�عاقات

بصرية

سمعية

حركية

ذهنية

متالزمة داون

التوحد
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ــة الدارســون فــي  ــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة، والطلب ــا يعــادل دبل ــون علــى م ــة العمانيــون الحاصل • الطلب
مــدارس الجاليــات داخــل الســلطنة عليهــم إدخــال بياناتهــم الشــخصية فــي نظــام القبــول اإللكترونــي عــن طريــق 
الشاشــة المخصصــة لذلــك: طلبــة عمانيــون خــارج أو داخــل الســلطنة: حملــة الشــهادات المعادلــة لدبلــوم التعليــم 
العــام والمؤهــالت األجنبيــة والدوليــة ومــدارس الجاليــات داخــل الســلطنة. وإن عــدم الدقــة فــي إدخــال البيانــات مــن 
شــأنه أن يحــرم الطالــب مــن الحصــول علــى المقعــد المســتحق، كمــا أنــه ال يحــق لهــؤالء الطلبــة التنافــس علــى المقاعــد 
المعروضــة ويعتبــر تســجيلهم الغيــًا إذا لــم يقومــوا فــور ظهــور نتائــج إمتحاناتهــم النهائيــة بتحميــل نســخة مــن 
ــة وزارة التربيــة والتعليــم إن تطلــب ذلــك بنظــام القبــول الموحــد فــي  كشــف العالمــات والبطاقــة الشــخصية ومعادل

الوقــت المحــدد لذلــك.
• علــى جميــع الطلبــة حملــة المؤهــالت المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام، والمؤهــالت الدوليــة، وحملــة الشــهادات المهنية، 
أو الثانويــات التخصصيــة ضــرورة التســجيل واختيــار البرامــج فــي الفتــرات المحــددة لذلــك- مهمــا كانــت نتيجــة الطالــب 
فــي الفصــل األول - إن وجــدت- ولــن تكــون هنالــك فرصــة لهــؤالء الطلبــة للتســجيل أو تعديــل اختياراتهــم بعــد ظهــور 

النتائــج النهائية لشــهاداتهم.
ــن تظهــر نتائجهــم الدراســية بعــد الفــرز األول  ــد البرامــج التــي يمكــن أن ُيقبــل بهــا الطلبــة الذي • يقــوم المركــز بتحدي
حســب اختياراتهــم للبرامــج وترتيبهــا ، بشــرط أن تكــون معدالتهــم التنافســية أعلــى مــن آخــر معــدل تنافســي تــم 

قبولــه فــي تلــك البرامــج بالفــرز الســابق.
• ُتشــكل لجنــة فنيــة لفــرز وتدقيــق المؤهــالت المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام ، وبنــاًء علــى قرارهــا يتــم معالجــة طلبــات 

التحــاق المتقدميــن حملــة هــذه المؤهــالت، وهنالــك دليــل خــاص بالمؤهــالت الدوليــة.
• علــى الطلبــة الحاصليــن علــى الشــهادات المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام  والمؤهــالت الدوليــة مــن داخــل الســلطنة، 
 PDF وخارجهــا ضــرورة تحميــل الوثائــق التاليــة فــي نظــام القبــول اإللكترونــي فــي الوصلــة المخصصــة لذلــك بصيغــة

فقــط وال يزيــد حجمــه عــن KB 512، وهــي:
1. نسخة من الشهادة  وكشف الدرجات )فور ظهور النتائج النهائية مباشرة(.

2. نسخة من البطاقة الشخصية )من الجهة األمامية والجهة الخلفية للبطاقة( أو جواز السفر سارية المفعول. 
3. معادلــة وزارة التربيــة والتعليــم )إذا كانــت الشــهادة تحتــاج إلــى معادلــة(، علمــًا بــأن الشــهادات الصــادرة مــن المــدارس 
الحكوميــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والمــدارس الخاصــة المطبقــة للنظــام التعليمــي لــوزارات التربيــة والتعليــم 
ــة مــن ِقبــل وزارة التربيــة والتعليــم بالســلطنة، مــا عــدا الشــهادة الصــادرة مــن  بــدول المجلــس ال تحتــاج إلــى المعادل

مــدارس المملكــة العربيــة الســعودية .
• فــي حــال حصــل الطالــب علــى معادلــة مؤقتــة مــن ِقبــل وزارة التربيــة والتعليــم، فســيتم متابعــة الطالــب الحقــًا بشــأن 
حصولــه علــى المعادلــة النهائيــة، وإذا َثُبــَت للمركــز بــأن الطالــب غيــر مســتوٍف لشــروط الحصــول علــى المعادلــة، 
فســيعتبر تســجيله الغيــًا وســيتم ســحب المقعــد الدراســي منــه فــي حــال حصــل علــى قبــول بإحــدى مؤسســات 

التعليــم العالــي أو البعثــات أو المنــح الداخليــة أو الخارجيــة.
ــة، إرفــاق مفتــاح أو دليــل إحتســاب الدرجــات  • علــى الطلبــة الدارســين لمناهــج أجنبيــة تصــدر نتائجهــا بالحــروف األبجدي
والــذي يكــون عــادة فــي الجهــة الخلفيــة مــن كشــف الدرجــات أو مــا يــدل علــى ذلــك مــن الجهــة المصــدرة للشــهادة، وإال 
ســيتم معالجــة نتائجهــم بالمقارنــة مــع شــهادة دبلــوم التعليــم العــام، ويؤخــذ بالمتوســط الحســابي فــي كل تقديــر 

حســب الــوارد مــن الجهــة المصــدرة للشــهادة.
• يقــوم المركــز وبالتنســيق مــع مؤسســات التعليــم العالــي بمعالجــة طلبــات التحــاق حملــة الشــهادات المهنيــة أو 
الثانويــات التخصصيــة، الذيــن لــم يتمكنــوا مــن اختيــار برامــج دراســية فــي نظــام القبــول اإللكترونــي بســبب طبيعــة 
ــم يقــم الطالــب بالتســجيل فــي النظــام ) إســتخراج رقــم  ــن يتــم النظــر فــي أي طلــب مــا ل دراســتهم التخصصيــة، ول

ــك. مســتخدم ورقــم ســري( فــي الوقــت المحــدد لذل

طلبة الشهادات المعادلة لدبلوم التعليم العام 
والمؤهالت الدولية 
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• علــى الطلبــة العمانييــن الدارســين لشــهادة الثانويــة الســعودية الحصــول علــى معادلــة من ِقبــل وزارة التربية والتعليم 
بســلطنة عمــان، والتــي تشــترط خضــوع الطالــب إلختبــارات المركــز الوطنــي للقيــاس  ) اختبــار القــدرات العامــة واختبــار 
التحصيــل الدراســي للتخصصــات العلميــة(. ومــن ثــم موافــاة مركــز القبــول الموحــد بنتيجــة االختباريــن  حتــى يتمكنــوا 

مــن المنافســة علــى برامــج مؤسســات التعليــم العالــي والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة.
• ســوف يتــم األخــذ بنتائــج اختبــار القــدرات العامــة واختبــار التحصيــل الدراســي للتخصصــات العلميــة عنــد احتســاب 

التنافســي. المعــدل 
• على الطلبة ضرورة تحميل الوثائق التالية في نظام القبول اإللكتروني في الوصلة المخصصة لذلك.

1. نسخة من الشهادة أو كشف الدرجات.
2. نسخة من نتيجة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية.

3. نسخة من نتيجة اختبار القدرات العامة.
4. معادلة وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

5. نسخة من البطاقة الشخصية )من الجهة األمامية والجهة الخلفية للبطاقة( أو جواز السفر.
• طريقة حساب المعدل التنافسي للطلبة من مخرجات هذه الشهادة في كل برنامج:

عددهاعددها

)مجموع درجات المواد الدراسية (

درجات اختبار القدرات العامة × 30 % = نتيجة )3(

درجة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية × 40 % = نتيجة )4(

نتيجة )1( × 30 % = نتيجة )2(

)مجموع درجات المواد 
المطلوبة للتخصص (

 × 60 % ( = نتيجة )1( × 40 %+

المعدل التنافسي = نتيجة )2( + نتيجة )3( + نتيجة )4(

شكل )3(

الطلبة من مخرجات  الشهادة الثانوية السعودية 

 الخطوة األولى:

 الخطوة الثانية:

 الخطوة الثالثة:
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شكل ) 4(

 PDF ويســتطيع الطالــب تحميــل الوثائــق المذكــورة كمــا هــو مبيــن فــي الخطــوات التاليــة  علــى أن يكــون الملــف بصيغــة
فقــط وال يزيــد حجمــه عــن KB 512، علمــًا بــأن وصلــة تحميــل الوثائــق ســتكون متاحــة بــدًء مــن األول مــن يوليــو 2021.

• إذا تعــذر علــى الطالــب دراســة إحــدى المــواد العلميــة فــي الصــف الثانــي عشــر، فيحــق لــه طلــب احتســابها مــن الصفــوف 
ــات الخاصــة بهــا فــي وصلــة إرفــاق المســتندات ) شــهادة الصفيــن العاشــر والحــادي  ــك بإرفاقهــا فــي الخان األدنــى وذل
عشــر(، وإدراج المــادة الدراســية والدرجــة المتحصــل عليهــا فــي وصلــة إدخــال المــواد والدرجــات، وإال ســيتم إحتســاب 

درجــات الصــف الثانــي عشــر فقــط.
• إذا كان نظــام التقييــم فــي المدرســة غيــر مئــوي، فيجــب علــى الطالــب أن يرفــق مقيــاس الدرجــات مــن المدرســة أو مــن 
األكاديميــة أو نظــام الدراســة الخــاص بــه الــذي يحــول الدرجــة أو التقديــر إلــى درجــة مئويــة، وإن تعــذر ذلــك فســيتم 

ــة. اســتخدام نمــاذج لبعــض المقاييــس األمريكيــة المتداول
• يحــق للمركــز عــدم احتســاب جميــع المــواد الــواردة فــي الشــهادة إذا لــم تكــن مطلوبــة مــن ِقبــل مؤسســات التعليــم 

العالــي، كمــا يمكــن عــدم احتســاب أكثــر عــن 10 مــواد دراســية.

الطلبة من مخرجات الشهادة األمريكية

الطلبة من أبناء العمانيين بالتجنس أو أبناء العمانيات من آباء غير عمانيين

• الطلبــة مــن أبنــاء العمانييــن بالتجنــس أو أبنــاء العمانيــات مــن آبــاء غيــر عمانييــن  عليهــم التوجــه إلــى الجهــة المختصــة 

بــوزارة الداخليــة إلثبــات أحقيتهــم فــي التنافــس علــى مقاعــد مؤسســات التعليــم العالــي والبعثــات الحكوميــة داخــل 

الســلطنة حســب اإلجــراءات المتبعــة لديهــم، وتقديــم اإلثبــات للمركــز. بعــد ذلــك يمكنهــم التســجيل فــي نظــام 

القبــول اإللكترونــي، والتقــدم إلــى مؤسســات التعليــم العالــي داخــل الســلطنة فقــط.

الدخول إلى 
النظام 

بإستخدام الرقم 
المدني والرقم 

السري

الضغط على 
وصلة تحميل 

الوثائق 
المطلوبة

تحميل 
المستندات 

المطلوبة في 
المكان 

المخصص لكل 
وثيقة على حده

التأكد من حفظ 
الوثائق بالدخول 

مرة آخرى إلى 
النظام والضغط 

على زر 
(المشاهدة)

1234
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إقــرأ التعليمــات الــواردة بهــذا الدليــل بــكل عنايــة فهــو يجيــب علــى معظــم اإلستفســارات التــي تتبــادر إلــى ذهنــك كمــا أن 

الموقــع اإللكترونــي للمركــز يضــم قائمــة باألســئلة األكثــر تكــرارًا واألجوبــة المقترنــة بهــا، وعليــه ننصحــك بضــرورة اإلطــالع 

. عليها

• قــد تواجــه صعوبــة فــي اإلتصــال هاتفيــًا بمركــز القبــول الموحــد، نظــرا ألن كثيــرًا مــن النــاس يحاولــون االتصــال بنــا ، 

لــذا فــأن أفضــل طريقــة لإلتصــال بنــا هــي أن تقــوم بإرســال رســالة بالبريــد اإللكترونــي أو ببرامــج التواصــل اإلجتماعــي 

)فيســبوك-تويتر(، ألننــا نســتطيع مــن خاللهــا اســتالم الكثيــر مــن الرســائل فــي ذات الوقــت والتعامــل معهــا بأســرع 

مــا يمكــن.

• يتــم التعامــل مــع طلبــات القبــول للعــام األكاديمــي  2021/ 2022 م. وفقــًا لإلجــراءات والمواعيــد الموضحــة بهــذا الدليــل، 

علمــًا بــأن أيــة تعديــالت الحقــة فــي مواعيــد هــذه المراحــل ســيتم نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز القبــول 

الموحــد، وعليــه فتقــع علــى عاتــق الطالــب مســؤولية اإللمــام التــام بهــذه المواعيــد ومتابعــة تنفيذهــا أوالً بــأول والتأكــد 

مــن تحقيــق شــروط أي برنامــج دراســي تقــوم باختيــاره.

• تــم تصميــم مختلــف اإلجــراءات المتبعــة بالنظــام بــكل دقــة وعنايــة لضمــان معاملــة جميــع المتقدميــن بشــفافية 

وإنصــاف.

- اإلنصــاف يعنــي معاملــة جميــع المتقدميــن علــى قــدم المســاواة. وال يعنــي بــأي حــال القيــام بترتيبــات خاصــة لصالــح 

ــر أيضــًا  ــه مــن أفعــال قــد يؤث ــوا القواعــد الواضحــة التــي يرتكــز عليهــا هــذا النظــام، ألن مــا تقــوم ب بعــض مــن تجاهل

ــه مــن حقــوق. بشــكل مباشــر علــى المتقدميــن اآلخريــن الذيــن يتمتعــون بنفــس مــا تتمتــع أنــت ب

 - إذا قمــت بإتبــاع اإلجــراءات المحــددة بشــكل صحيــح فمــن المؤكــد أنــك لــن ُتحــرم مــن أي مقعــد دراســي تكــون مســتحقًا 

له.

• كمــا يتــم إعالمــك فــي حالــة حصولــك علــى مقعــد عــن طريــق نظــام القبــول اإللكترونــي، باإلضافــة إلــى الرســائل النصيــة 

ــذا يجــب عليــك اإلطــالع  ــه فــي النظــام ) كوســيلة مســاعدة (. ل القصيــرة علــى رقــم الهاتــف النقــال الــذي قمــت بإدخال

دائمــًا علــى الموقــع اإللكترونــي وإبقــاء الهاتــف النقــال قيــد التشــغيل، والمركــز غيــر مســؤول فــي حالــة لــم يكــن هاتفــك 

قيــد التشــغيل أو كنــت خــارج الســلطنة. 

• ال يعــد الســفر ســببًا فــي عــدم  القيــام بــأي إجــراء فــي الوقــت المحــدد لــه، والمركــز غيــر مســؤول فــي حالــة فقــدك ألي 

عــرض دراســي بســبب الســفر.  

نصائح وإجراءات عامة
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• ال يســمح النظــام ألي طالــب التقــدم بطلــب اإلنتقــال مــن المؤسســة المقبــول بهــا إلــى مؤسســة أخــرى، أو طلــب تغييــر 

تخصــص إلــى آخــر فــي نفــس المؤسســة مــا لــم يحصــل الطالــب علــى عــرض آخــر عــن طريــق المركــز. ويمكــن الحقــًا بعــد 

إنتهــاء المركــز مــن جميــع عمليــات الفــرز أن  تقــدم طلبــات اإلنتقــال إلــى المؤسســة التــي يرغــب الطالــب باإلنتقــال إليهــا 

وليــس المركــز، وذلــك بمــا يتناســب مــع اللوائــح  واألنظمــة المتبعــة لــدى تلــك المؤسســة. 

شكل ) 5(

خطوات عليك اتباعها قبل بدء التسجيل في نظام 
القبول اإللكتروني

إقرأ دليل 
الطالب بعناية 

فائقة.

إبحث عن 
معلومات 

إضافية عن 
التخصصات 
التي إخترتها.

يمكنك مشاهدة 
عرض مرئي عن 

كيفية التسجيل 
خالل وصلة 
مكتبة في 

موقع المركز 
ا�لكتروني.

رتب رغباتك 
حسب ا�فضلية 
لديك في ورقة 

خارجية مع 
إستشارة ولي 

ا�مر، وأخصائي 
التوجيه المهني.

1234
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IB GCE
Proposed Scores

High Level Standard Level A Level AS level
7 A 100
6 7 B A 97

94
5 6 C B 91

88
4 5 85

C 82
3 4 D 79

76
2 3 73

E D 70
1 2 67

64
1 E 61

*هذا الجدول وضع لتحويل النتائج الدراسية للمؤهالت الدولية إىل درجات من )100(وهو قابل للتعديل بناء عىل التغريات التي قد 

تحدث يف مناهج الشهادات الدولية.

ملؤسسات التعليم العايل الحق يف وضع الرشوط ومتطلبات القبول يف الربامج التي ترتئيها مناسبة بالنسبة لحملة املؤهالت الدولية وهذه  	

املؤسســات ال تعتمد عىل الجدول عند تحديد الرشوط اإللتحاق بربامجها ولكن حســب ما ترتئيه مناسبا من مستوى الطالب يف املؤهل 

الذي يتخرج منه.

عىل الطالب الحصول عىل شهادة معادلة من قبل وزارة الرتبية والتعليم ليتمكن من التنافس عىل مقاعد مؤسسات التعليم العايل. 	

يتم احتساب درجات اضافية يف حساب املعدل التنافيس لكاًل من:  	

	 .A	Level بالنسبة لطلبة A* تقدير

	 .IB بالنسبة لطلبة )TOK( ملادة

عىل الطالب تحميل وثيقة العالمات وشهادة املعادلة باإلضافة إىل نسخة من البطاقة الشخصية يف نظام القبول اإللكرتوين فور ظهور  	

النتائج لدخول املنافسة يف الفرز األول.

الجدول الخاص مبعالجة طلبات التحاق طلبة املؤهالت الدولية للعام األكادميي 2022/2021م
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الفترة المحددةاإلجراءالمرحلة

وتقديم التسجيل اإللكتروني  القبول  بنظام  التسجيل 
خالل الفترة من 1/ مايو /2021 وحتى 1 / يوليو /2021طلبات االلتحاق

تعديل 
تعديل الرغبات من البرامج الدراسيةالرغبات

بعد ظهور النتائج النهائية لدبلوم التعليم العام أو ما يعادله 
اختياراته،  لتعديل  فترة  الطالب  سيعطى  السلطنة  في 
الموقع  على  الدقة  وجه  على  المواعيد  عن  اإلعالن  وسيتم 

اإللكتروني للمركز

المقابالت 
الشخصية 
واختبارات 

القبول

والمقابالت  القبول  اختبارات  إلجراء  الطلبة  ترشيح 
خالل أسبوع عمل من إنهاء الفترة المحددة لتعديل الرغباتالشخصية والفحوصات الطبية

سيتم اإلعالن عن مواعيد المقابالت حسب كل مؤسسة على إجراء المقابالت والفحوصات الطبية
وجه الدقة على الموقع اإللكتروني للمركز

الفرز األول
بعد اإلنتهاء من إجراء المقابالت والفحوصات الطبية-إعالن نتائج الفرز األول

واستكمال  الدراسية  البرامج  عروض  اعتماد 
خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز األولإجراءات التسجيل بالمؤسسة

خدمة إساءة 
اإلختيار

خالل أسبوع عمل بعد إنتهاء فترة التسجيل بالفرز األولفتح المجال للطلبة لتقديم الطلب

خالل أسبوع عمل من غلق الخدمةإعالن نتائج الطلبات 

واستكمال  الدراسية  البرامج  عروض  اعتماد 
خالل أسبوع عمل من ظهور النتائجإجراءات التسجيل بالمؤسسة

اإلعالن عن البرامج الشاغرة للفرز الثاني ) إن 
بعد أسبوع عمل من إنتهاء مرحلة إساءة اإلختياروجدت(

خالل أسبوع عمل من تاريخ إعالن البرامج الشاغرة للفرز اختيار الطلبة للبرامج الشاغرةالفرز الثاني
الثاني

للتقدم إعالن نتائج الفرز الثاني المحددة  الفترة  إنتهاء  من  عمل  أسبوع  بعد 
للبرامج الشاغرة للفرز الثاني

واستكمال  الدراسية  البرامج  عروض  اعتماد 
خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز الثانيإجراءات التسجيل بالمؤسسة

خدمة إستعادة 
للفرز تقديم طلبات إستعادة مقعدمقعد التسجيل  فترة  إنتهاء  بعد  عمل  أسبوع  خالل 

الثاني

مراحل التسجيل والقبول بنظام القبول الموحد

* قد يطرأ تحديث على الجدول أعاله حسب المعطيات / المستجدات الحقًا. وعليه يرجى اإلطالع على كافة التحديثات من 
. www.heac.gov.om خالل الموقع اإللكتروني للمركز
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مرحلــة التســجيل ســتكون فــي األول مــن شــهر مايــو وحتــى األول مــن شــهر يوليــو مــن عــام 2021 ، ويمكنــك 
تعديــل اختياراتــك بعــد ظهــور نتائجــك النهائيــة. لذلــك ننصحــك بإتبــاع اإلجــراءات التــي تســاعدك علــى اختيــار 
التخصصــات وكذلــك تعبئــة اختياراتــك مــن البرامــج الدراســية باإلســتمارة المرفقــة بالدليــل )ص 153(، واإلحتفاظ 

بهــا لكــي تتذكــر أولوياتــك مــن البرامــج المختــارة، وتتمثــل اإلجــراءات فــي التالــي:
• للتســجيل فــي نظــام القبــول الموحــد عليــك الولــوج للموقــع اإللكترونــي للمركــز )www.heac.gov.om(  للحصــول 

ــه(. علــى رقــم مســتخدم ورقــم ســري ) واإلحتفــاظ بالرقــم وعــدم البــوح ب
1. اإلطــالع علــى دليــل الطالــب وقــراءة التعليمــات بــكل عنايــة والتعــرف علــى البرامــج الدراســية فــي مؤسســات التعليــم 

العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة وشــروط التقــدم لهــا.

2. يمكنــك مــن خــالل نظــام القبــول الموحــد بالموقــع اإللكترونــي أو عــن طريــق الرســائل القصيــرة أو تطبيــق الهواتــف 
الذكيــة  )التحــق( التقــدم بطلــب واحــد مــن خــالل اإلســتمارة اإللكترونيــة يحتــوي علــى )12( برنامجــًا دراســيًا كحــد أدنــى 
تمثــل رغباتــك للدراســة الجامعيــة فــي: المؤسســات الحكومية،والبعثــات والمنــح الداخليــة فــي الجامعــات والكليــات 

الخاصــة داخــل الســلطنة، والبعثــات والمنــح الخارجيــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي خــارج الســلطنة.

3. علــى جميــع الطلبــة ضــرورة التســجيل واختيــار البرامــج فــي هــذه الفتــرة، كمــا أن عليهــم اإللتــزام بمواعيــد الفتــرات 
المحــددة - مهمــا كانــت نتيجــة الطالــب فــي الفصــل األول- ولــن تكــون هنــاك فرصــة لطلبــة الــدور الثانــي للتســجيل أو 

تعديــل برامجهــم بعــد ظهــور نتائــج الــدور الثانــي.

4. الطلبــة الــواردة بياناتهــم مــن وزارة التربيــة والتعليــم عليهــم التأكــد مــن صحــة بياناتهــم الشــخصية ) اإلســم، تاريــخ 
الميــالد، نــوع الجنــس، الرقــم المدني،الــخ......(، وفــي حالــة وجــود أي خطــأ عليهــم مراجعــة مركــز القيــاس والتقويــم 
  -24127087  -  24127043  -  24127090  -  24127002( التاليــة   األرقــام  علــى  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  التربــوي 
 24127109 - 24127142 -24127011 - 24127101 - 24127020 - 24127089 - 24127123 -24127144 -  24127105

.)24127112  -

5. طلبــة الضمــان اإلجتماعــي عليهــم التأكــد مــن صحــة بياناتهــم الــواردة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة مــع ذكــر الدائــرة 
أو المركــز الــذي حصلــوا منــه علــى بطاقــة الضمــان اإلجتماعــي ، وفــي حالــة وجــود أي خطــأ عليهــم اإلتصــال علــى الرقــم 
التالــي )24962319(، وإبــالغ المركــز بذلــك قبــل 30/ 7/ 2021 م، ولإلستفســارات األخــرى التواصــل  عبر البريد اإللكتروني 

.  Mosd-heac@mosd.gov.om  :اآلتــي

ــة الطالــب الضمانيــة مؤكــدة مــن  6. للتنافــس علــى المقاعــد المخصصــة لفئــة الضمــان اإلجتماعــي، يجــب أن تكــون حال
وزارة التنميــة اإلجتماعيــة.

7. اســتكمل كافــة البيانــات المطلوبــة عنــد التســجيل فــي نظــام القبــول الموحــد اإللكترونــي ، مــع الحــرص علــى وجــود 
أرقــام هواتفــك وبريــدك اإللكترونــي، والتــي مــن شــأنها أن تمكــن المركــز مــن اإلتصــال بــك فــي حالــة حصولــك علــى 
عــرض لمقعــد دراســي. لذلــك مــن الضــروري جــدا تزويدنــا برقــم هاتفــك النقــال ألهميتــه فــي اســتقبال رســائل مهمــة 
مــن المركــز مثــل عــرض لمقعــد دراســي أو تغييــر فــي بعــض متطلبــات البرامــج وغيرهــا. ويفضــل دائمــًا أن يكــون 
الهاتــف النقــال خاصــًا بــك ويكــون دائمــًا فــي وضعيــة التشــغيل وال يســتخدمه شــخص آخــر حتــى ال تتــرك فرصــة لضيــاع 
معلومــة مهمــة مــن المركــز تحــدد مســتقبلك ، وإن اســتحال ذلــك واســتخدمت هاتــف نقــال شــخص آخــر فيجــب أن تثــق 

بــه تمــام الثقــة حتــى ينقــل لــك المعلومــة الصحيحــة فــور وصولهــا وكمــا وردت إلــى الهاتــف النقــال. 

أوالً : مرحلة التسجيل )  1 / مايو- 1/ يوليو (
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8. ســيقوم النظــام بإرســال رســالة نصيــة قصيــرة عبــر هاتفــك النقــال إلخطــارك فــي حالــة تغييــرك ألي بيــان فــي بياناتــك 
الشــخصية،مثال : “ تغييــر رقــم الهاتــف النقــال” .  

9. تحــدد مؤسســات التعليــم العالــي والمديريــة العامــة للبعثــات المتطلبــات )الشــروط( الدنيــا لــكل برنامــج دراســي ، لــذا 
يجــب عليــك  التأكــد مــن تحقيقهــا قبــل التقــدم لاللتحــاق بــأي برنامــج دراســي، وعليــه عنــد التقــدم ألي برنامــج يرجــى 
التأكــد مــن أنــك مســتوٍف ألدنــى متطلبــات االلتحــاق بذلــك البرنامــج مــن حيــث المــواد الدراســية المطلوبــة، والدرجــات 
فــي كل مــادة. فعلــى ســبيل المثــال إذا كانــت مــادة األحيــاء مــن ضمــن متطلبــات برنامــج مــا، يتوجــب عليــك بديهيــًا أال 
تتقــدم لهــذا البرنامــج مــا لــم تكــن مــادة األحيــاء ضمــن مــوادك الدراســية  وإال ســوف تفقــد أحــد اختياراتــك مــن البرامــج 

لعــدم اســتيفائك ألحــد شــروط المنافســة علــى البرنامــج وهــو مــادة األحيــاء.

10. يجــب أن ترتــب البرامــج الدراســية التــي ترغــب فــي دراســتها حســب األفضليــة، لكــون نظــام القبــول اإللكترونــي يعمــل 
علــى تلبيــة أفضــل رغباتــك )انظــر المثــال فــي صفحــة ) 25 (. تجنــب االختيــار بنــاًء علــى توقعاتــك فــي نتائــج اإلمتحــان 
فقــط وتجنــب التخميــن واإلفتــراض وال تســتمع إلــى الشــائعات وننصحــك بالتواصــل مــع أخصائــي التوجيــه المهنــي 

بمدرســتك أو بالمنطقــة أو اإلتصــال بمركــز القبــول الموحــد فــي حالــة الشــك أو إذا إلتبــس عليــك أمــر مــا. 

11. ننصحــك بإختيــار أكبــر عــدد مــن البرامــج المســتوفي لمتطلباتهــا مــن المؤسســات كافــة ، وعــدم االكتفــاء بخياراتــك 
مــن البرامــج ذات المتطلبــات العاليــة وذلــك ضمانــًا لــك للحصــول علــى فرصــة فــي إحــدى البرامــج المختــارة .

مالحظــة:  لضمــان حصــول الطالــب علــى مقعــد يتــاح لــه المجــال الختيــار عــدد غيــر محــدد مــن البرامــج الدراســية 
التــي يســتوفي لشــروط القبــول بهــا،  علــى أن ال يقــل عــدد اختياراتــه عــن )12( برنامجــًا دراســيًا. أمــا بالنســبة 

للذيــن ال يســتوفون الحــد األدنــى )12( برنامجــًا دراســيًا، فيمكنهــم التقــدم ألقــل مــن ذلــك.

12. عليك التأكد من بعض اإلشتراطات اإلضافية التي تطلب للتقدم إلى بعض البرامج كإختبار )IELTS( مثاًل.

13. يمكنــك أن تتقــدم لبرنامــج ترغــب فيــه ولكنــك تظــن أن متقدميــن آخريــن احــرزوا مــن النتائــج فــي االمتحانــات مــا 
هــو أفضــل منــك. ال داعــي ألن تقلــق فــي مثــل هــذه المواقــف ألن النظــام يعمــل بطريقــة مرنــة، فــإذا لــم توفــق فــي 
ــر علــى فرصتــك فــي  ــن يؤث الحصــول علــى التخصــص الــذي تطمــح إليــه ووضعتــه فــي أوائــل اختياراتــك فــإن ذلــك ل

ــذي يليــه مــن حيــث ترتيــب اختياراتــك. التنافــس علــى االختيــار ال

14. يجــوز لمؤسســات التعليــم العالــي تحديــد شــروط إضافيــة علــى المتقدميــن إلعطــاء أولوية أو أحقية للتنافس لشــغل 
مقاعــد دراســية فــي برنامــج مــا.  فعلــى ســبيل المثــال فــي حالــة بعــض البرامــج المتعلقــة بالعلــوم الصحيــة 
يمكــن أن تؤخــذ المحافظــة التــي يســكن فيهــا الطالــب فــي الحســبان عنــد عــرض المقاعــد الدراســية، أي أن 
اإلســتحقاق لشــغل هــذه  المقاعــد الدراســية مــن طلبــة تلــك المحافظــة فقــط دون غيرهــم مــن المحافظــات 
األخــرى طالمــا أنهــم يحققــون المتطلبــات الدنيــا للبرنامــج. وكذلــك األمــر بالنســبة للبرامــج التــي تشــترط 
مــادة الفنــون التشــكيلية أو الرياضــة المدرســية قــد يتطلــب اســتحقاق المقاعــد الدراســية اختبــارات إضافيــة 

تضعهــا تلــك المؤسســة وعلــى ضــوء نتيجــة تلــك االختبــارات يتــم تقريــر اإلســتحقاق لهــذه المقاعــد.

15. ننصحــك أن تتجنــب فــي ظــل هــذا النظــام اإلعتمــاد علــى مجــرد التخميــن فــي اختيــار برامجــك أو بنــاًء علــى توقعاتــك 
فــي نتائــج اإلمتحانــات، إذ إن أهــم مــا ينبغــي عليــك القيــام بــه قبــل كل شــيء هــو اختيــار برامجــك الدراســية بنــاًء علــى 
رغباتــك الحقيقيــة. ألن هنــاك خطــًأ شــائعًا لــدى كثيــر مــن الطلبــة حيــث يقــوم بعضهــم بتحديــد أفضلياتــه بنــاًء 
ــات ، علــى ســبيل المثــال: »قــد يكــون هنــاك طلبــة يتمنــون دراســة الطــب ولكــن  ــه فــي نتائــج اإلمتحان علــى توقعات
عــدم ثقتهــم فــي أن يكونــوا أعلــى المتقدميــن لبرنامــج الطــب قــد يدفعهــم مثــاًل إلــى وضــع الطــب كرغبــة خامســة 
ــه  ــن لاللتحــاق بالطــب فإن ــت أفضــل مــن اآلخري ــة أن نتائجهــم كان ــإذا تبيــن فــي هــذه الحال ــى، ف والعلــوم كرغبــة أول
عندئــذ يكــون قــد فــات األوان لتــدارك األمــر ألنــه يكــون قــد عــرض عليهــم مــن قبــل العلــوم وبالتالــي ال يمكــن منحهــم 

رغبــة أدنــى بعــد ذلــك«.
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10 خطوات عليك إتباعها في نظام القبول اإللكتروني 
في مرحلة التسجيل

م

ـل

1مايو - 1يوليو
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- الخدمات المقدمة بواسطة التطبيق:
ــة الخــاص بمركــز القبــول الموحــد خدمــات التســجيل  ــف الذكي يقــدم تطبيــق الهوات
والقبــول للطلبــة العمانييــن الحاصليــن علــى دبلــوم التعليــم العــام ومــا يعادلــه مــن 
داخــل وخــارج الســلطنة الراغبيــن فــي التقــدم لاللتحــاق بمؤسســات التعليــم العالــي 
الحكوميــة والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة وإتمــام جميــع اإلجــراءات الالزمــة مثل:

1. التســجيل فــي نظــام القبــول اإللكترونــي والحصــول علــى إســم المســتخدم والرقــم 
الســري واســتعادته فــي حــال فقدانــه.

2. إدخــال البيانــات الشــخصية وتعديلهــا مثــل )رقــم الهاتــف وفئــة الدخــل ونــوع اإلعاقة 
إن وجدت(.

3. إضافــة درجــات المــواد الدراســية وتحميــل الوثائــق المطلوبــة )بالنســبة للطلبــة 
الدوليــة واألجنبيــة( الشــهادات  حاملــي 

4. البحث عن البرامج الدراسية التي يستوفي الطالب لشروط االلتحاق بها.

5. تقديــم طلــب االلتحــاق  واالختيــار مــن برامــج مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح الداخليــة 
الســلطنة. خــارج  والمنــح  والبعثــات  الســلطنة  الخاصــة داخــل  العالــي  التعليــم  بمؤسســات 

6. حذف وإضافة البرامج الدراسية خالل مراحل فتح النظام المختلفة.

7. مشاهدة عروض البرامج الدراسية بعد ظهور نتائج الفرز.

8. قبول ورفض عروض البرامج الدراسية.

9. معرفة التواريخ المهمة لفترات القبول والتسجيل.

10. الوصول إلى الموقع اإللكتروني وحسابات التواصل اإلجتماعي الخاصة بالمركز.

- الفئات المستفيدة من التطبيق:
الطلبــة العمانييــن الحاصليــن علــى دبلــوم التعليــم العــام ومــا يعادلــه مــن داخــل وخــارج الســلطنة الراغبيــن فــي التقــدم 

لاللتحــاق بمؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة، والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة.

تطبيق )التحق( للهواتف الذكية
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القائمة الرئيسية:
1. شبكات التواصل اإلجتماعي للمركز.

2. إتصل بنا.
3. خدمات المركز

4. األخبار )أخبار، إعالنات، إشعارات(
5. عن المركز، تطبيق الهواتف الذكية، هدف التطبيق.

 خدمات المركز:
أ(  التسجيل في نظام القبول الموحد، والدخول إلى صفحة 

التسجيل.

صفحة التسجيل/ الدخول
1. اضغط على زر )سجل هنا(، للتسجيل في نظام القبول 

الموحد، والحصول على الرقم السري.
2. إذا كنت مسجل مسبقًا، يمكنك الولوج إلى النظام بإستخدام 

رقم المستخدم والرقم السري.
3. زر الرجوع.

صفحة التسجيل
1. اختر مكان الدراسة.

2. اختر نوع الشهادة، ومن ثم عليك استكمال باقي البيانات 
الشخصية

3. الرجوع للصفحة السابقة.
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اختيار البرامج الدراسية
• يمكنك التعرف على البرامج الدراسية بإحدى الطرق التالية:

1. نوع البعثة )برامج حكومية/ بعثات داخلية/ بعثات خارجية/ منح 
داخلية/ منح خارجية(

2. نوع التخصص.

لوحة التحكم
1. التأكد وإدخال البيانات 

الشخصية.
2. مشاهدة درجات المواد 

الدراسية.
3. إدخال البرامج الدراسية.

4. مشاهدة العرض.
5.  الرجوع للقائمة الرئيسية.

* بالنسبة للطلبة الدارسين 
خارج السلطنة فعليهم 

الدخول في الصفحة 
المخصصة لهم

البرامج المستوفاة
1. يمكن اختيار البرنامج المفضل 

لديك بالضغط على )*(.
2. يمكنك ترتيب قائمة البرامج 
بالضغط على صفحة إعادة 

ترتيب البرامج.

إعادة ترتيب البرامج
• يمكنك تغيير ترتيب البرامج الدراسية عن طريق:

1. تصاعديًا أو تنازليًا بإستخدام )   ( أو )   (.
2. جدول أرقام البرامج الدراسية.

3. إعادة ترتيب البرامج بالضغط على البرامج وتحريكها لألعلى 
واألسفل.

4. بعد اإلنتهاء من ترتيب البرامج الدراسية عليك الضغط على )إرسال(.
5. تقرير البرامج التي تم اختيارها.
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كيــف ترتــب اختياراتــك مــن البرامــج المطروحــة مــن ِقبــل مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح 
والخارجيــة؟ الداخليــة 

يجــب أن ترتــب البرامــج الدراســية التــي ترغــب فــي دراســتها حســب األفضليــة بالنســبة لــك، حيــث صمــم نظــام القبــول 
اإللكترونــي إلعطائــك أفضــل االختيــارات المســتحق لهــا مــن قائمــة اختياراتــك.  

مثــال: خالــد يتمنــى أن يصبــح مهندســًا معماريــًا فــي المســتقبل، ولذلــك يركــز خالــد عنــد ترتيبــه للبرامــج الدراســية 
فــي النظــام علــى التقــدم للبرامــج الهندســية بمختلــف مؤسســات التعليــم العالــي داخــل الســلطنة والتــي تقــدم هــذا 

التخصــص، باإلضافــة إلــى التقــدم إلــى البعثــات والمنــح الخارجيــة لتخصصــات الهندســة.
نورد الجدول التالي الذي يحتوي على أول عشرة اختيارات من االختيارات التي سجلها خالد مرتبة حسب األفضلية.

البرامــج الدراســية التــى اختارهــا خالــد والمقاعــد المســتحقة لــه )البيانــات ورمــوز البرامــج الــواردة فــي الجــدول افتراضيــة، 
وهــي للتوضيــح فقــط(:             

                                                                                       الجدول )1(

المعدل التنافسي 
لعالمات خالد في 
مواده الدراسية 
حسب شروط 

البرنامج

وضع خالد 
في كل 
برنامج

أدنى معدل 
تنافسي تم 
قبوله في 

البرنامج

عدد 
المقاعد 

المحددة في 
كل برنامج

نوع البرنامج التخصص رمز 
البرنامج اإلختيار

96.3
غير 

مقبول** *97.6 50 بعثة خارجية )دولة 1( هندسة  LA020 1

96.4 مقبول 94.6 100 بعثة خارجية )دولة 2( هندسة  YG004 2

92.3 	 96.2 80 بعثة خارجية )دولة 3( هندسة RC105 3

92.3 	 93.3 80 برنامج حكومي )1( هندسة ML067 4

93.2 	 93.9 50 برنامج حكومي )2( هندسة TF125 5

95.2 	 87.6 40 هندسة بعثة داخلية مؤسسة )1( CL 019 6

96.3 	 89.8 30 بعثة داخلية مؤسسة )2( هندسة RT032 7

96.3 	 83.4 30 بعثة خارجية )دولة 1( علوم ND002 8

96.3 	 77.5 50 برنامج حكومي )1( علوم KC602 9

94.0 	 95.4 50 بعثة داخلية مؤسسة )1( علوم CD193 10

* أدنى معدل تنافسي تم قبوله في البرنامج للطالب الذي ترتيبه ) 50 ( في قائمة الطلبة المؤهلين لهذا البرنامج.

**غيــر مقبــول: بمعنــى أن معــدل خالــد التنافســي)96.3 ( أقــل مــن المعــدل التنافســي آلخــر طالــب تــم قبولــه فــي 
 .) البرنامــج)97.6 

-مــن خــالل الجــدول أعــاله يتضــح أن هنــاك ) 100 ( مقعــدًا متوفــرًا للبرنامــج الثانــي )YG004( و )50( مقعــدًا للبرنامــج 
الخامــس)TF125( وهكــذا.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أي من البرامج قبل فيها خالد ويجب عرضه عليه؟

الجــواب: بمــا أن البرنامــج )YG004( يســبق بقيــة البرامــج المؤهــل لهــا فــي قائمــة األفضليــات الخاصــة بــه،  فســتعرض عليــه 
رغبتــه الثانيــة المتمثلــة فــي هــذا البرنامــج )YG004( وليــس أيــة رغبــة مــن رغباتــه األدنــى

مثــال توضيحــي: نــورد الجدوليــن )2( و)3( اللذيــن يوضحــان آليــة عمــل نظــام القبــول الموحــد للمقارنــة بيــن المتقدميــن 

ترتيب االختيارات حسب األفضلية للبرامج الدراسية

الرغبة التي قبل بها خالد
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للبرامــج الدراســية،حيث يحتــوي الجــدول )2( علــى أول ثــالث  اختيــارات مــن االختيــارات التــي تــم تســجيلها مــن قبــل الطلبــة 
)ناصــر، فاطمــة، أحمــد( ويتضــح مــن خاللــه التبايــن فــي ترتيــب االختيــارات لنفــس البرنامــج، إذ يرغــب ناصــر فــي أن يكــون 
البرنامــج )YG004( متصــدر لقائمــة إختياراتــه ألنــه يحلــم باإللتحــاق بــه ويمثــل أفضــل الرغبــات لديــه، بينمــا رغبــت فاطمــة 
فــي أن يكــون نفــس هــذا البرنامــج رغبتهــا الثالثــة وذلــك ألنهــا ترغــب فــي برنامــج )RC105( أكثــر وفــي حالــة عــدم قبولهــا 
فيــه فإنهــا ترغــب فــي برنامــج )LA001(، وفــي حالــة عــدم قبولهــا أيضــًا فــي إختيارهــا الثانــي فإنهــا ترغــب فــي البرنامــج 

)YG004( وهكــذا بالنســبة ألحمــد مرتبــة حســب األفضليــة لديــه.
)البيانات ورموز البرامج الواردة في الجدول افتراضية، وهي للتوضيح فقط(:

الجدول ) 2(

أمــا الجــدول )3( يوضــح بمثــال طريقــة عمــل نظــام القبــول اإللكترونــي فــي ترتيــب المتقدميــن “ قائمــة اإلســتحقاق”، 
حســب أعلــى معــدل تنافســي فــي كل برنامــج، كمــا يوضــح اعــداد المقاعــد المتوفــرة فــي كل برنامــج.

 الجدول )3(

YG004  ترتيب الطلبة في برنامج
عدد المقاعد المتوفرة )1(

RC105 ترتيب الطلبة في برنامج
عدد المقاعد المتوفرة )2(

LA001 ترتيب الطلبة في برنامج
عدد المقاعد المتوفرة )1(

اسم 

الطالب

المعدل 

التنافسي 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

اسم

 الطالب

المعدل 

التنافسي 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

اسم 

الطالب

المعدل 

التنافسي 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

902فاطمة *953أحمد *991أحمد*

852ناصر 921فاطمة*971ناصر

802أحمد 903ناصر963فاطمة

* الطلبة الذين من الممكن أن يقبلوا في البرنامج حسب عدد المقاعد.

ترتيب اإلستحقاق للمقاعد الدراسية ) طريقة القبول 
أو تخصيص المقاعد الدراسية(

أحمدفاطمة ناصر 
البرنامج رقم االختيار

1YG004YG004 RC105 9799 92

3RC105RC105 YG004 9095 96

40

2LA001LA001 LA001 8580 90

...

البرنامجالبرنامج التنافسي  المعدل 
للطالب  

التنافسي  المعدل 
للطالب  

التنافسي  المعدل 
للطالب  

الطالب
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بمــا أن النظــام يعطــي الطالــب أفضــل اختيــار فــإن عمليــة الفــرز؛ بعــد أن تمــت عمليــة ترتيــب جميــع المتقدميــن فــي قائمــة 
ترتيــب اإلســتحقاق ســتكون كالتالي:

فرز برنامج: YG004 – المقاعد المتوفرة )1(
المقعد )األول(:

- نظــرا لتوفــر مقعــد واحــد فــي برنامــج )YG004( فــإن هــذا المقعــد ســوف يعطــى للطالــب أحمــد ألنــه متصــدر فــي ترتيــب 
قائمــة اإلســتحقاق، ولــن يكــون أحمــد فــي قائمــة اإلســتحقاق ولــن يتنافــس فــي أي برنامــج آخــر فــي الفــروزات األخــرى ألنــه 

حصــل علــى اختيــاره األول واألفضــل.

فرز برنامج: RC105 – المقاعد المتوفرة )2(

ــب أحمــد مــن قائمــة اإلســتحقاق لهــذا البرنامــج بعــد أن  ــم الغــاء الطال ــن  فــي برنامــج )RC105( ت - نظــرا لتوفــر مقعدي
ــه فــي قائمــة اإلســتحقاق. ــذي يلي ــب ال ــإن المقعــد األول ســوف يعطــى للطال ــاره األول )YG004( ف حصــل علــى اختي

المقعد )األول(:
- ترتيــب فاطمــة  األول فــي هــذا البرنامــج، وبمــا أنهــا ســتحصل علــى خيارهــا األول واألفضــل فلــن تكــون فــي قائمــة 

.  )  LA001  ،YG004  ( للبرنامجيــن  اإلســتحقاق 

المقعد )الثاني(:
- ترتيــب ناصــر الثانــي  فــي هــذا البرنامــج، وبمــا أن هــذا البرنامــج هــو خيــاره الثالــث فإنــه ســيبقى فــي قائمــة اإلســتحقاق 

. ) LA001 ،YG004 ( للبرنامجيــن

فرز برنامج LA001– المقاعد المتوفرة )1(،
- نظــرا لتوفــر مقعــد واحــد فــي برنامــج )LA001( ، تــم الغــاء الطلبــة ) أحمــد، فاطمــة ( مــن قائمــة هــذا البرنامــج لحصولهــم 
علــى برامــج أعلــى وأفضــل حســب اختيارهــم،  وحيــث أن هــذا البرنامــج هــو خيــار ناصــر الثانــي وهــو أفضــل مــن خيــاره 

.) RC105 ( الثالــث، فســيحصل ناصــر علــى المقعــد األول فــي هــذا البرنامــج وســيحذف مــن قائمــة اإلســتحقاق لبرنامــج

* نتيجة الفرز:
وهــو   RC105 برنامــج  علــى  حصلــت  وفاطمــة   ، األول  خيــاره  وهــو   YG004 برنامــج  علــى  حصــل  أحمــد 
برنامــج  فــي  واحــد  شــاغر  وبقــى  الثانــي،  خيــاره   وهــو   LA001 برنامــج   علــى  حصــل  وناصــر  األول،  خيارهــا 
الطلبــة  مــن  يرغــب  مــن   - ليقــوم  كشــاغر  يليــه  الــذي  الفــرز  فــي  للطلبــة  عنــه  االعــالن  يتــم  وســوف   RC105
البرنامــج. هــذا  فــي  بالتســجيل   - األول  الفــرز  فــي  دراســي  مقعــد  ألي  عــروض  علــى  يحصلــوا  لــم  الذيــن 

حســم التعــادل: المعيــار الــذي تحــدده مؤسســة التعليــم العالــي للمفاضلــة فــي عمليــة قبــول الطلبــة  فــي حالــة 
تنافســية متســاوية. حصولهــم علــى معــدالت 

مثــال: آخــر خمســة طلبــة فــي برنامــج الهندســة يتنافســون علــى آخــر مقعــد دراســي متوفــر  وهــم متســاوون 
فــي المعــدل التنافســي، وحســم التعــادل فــي هــذا البرنامــج هــو الدرجــة األعلــى فــي مــادة الرياضيــات البحتــة، 
تليهــا أعلــى درجــة فــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة، وعليــه يتــم قبــول الطالــب الحاصــل علــى أعلــى درجــة فــي مــادة 
ــة تســاوي أعلــى إثنيــن مــن الخمســة فــي نتائــج مــادة الرياضيــات البحتــة، يتــم  الرياضيــات البحتــة ، وفــي حال

النظــر لنتيجــة مــادة اللغــة اإلنجليزيــة.
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ــب فرصــة أخــرى لتغييــر البرامــج التــي اختارهــا  ــج النهائيــة ســتتوفر للطال  • فــي شــهر أغســطس وبعــد اســتالم النتائ
فــي مرحلــة التســجيل والتــي كانــت مــن )1/ مايــو - 1/يوليــو/2021م(، وســيكون هــذا هــو الترتيــب النهائــي الختياراتــه 

)طلــب االلتحــاق النهائــي(.

• علــى الطلبــة الذيــن يجلســون إلمتحانــات الــدور الثانــي، والطلبــة الذيــن تصــدر نتائجهــم متأخــرة القيــام بتغييــر رغباتهم 
ــن تكــون لهــم فرصــة لتغييرهــا بعــد  ــه ل ــك- فــي هــذه الفتــرة )شــهر أغســطس( ألن مــن البرامــج – إذا رغبــوا فــي ذل

ظهــور نتائجهــم النهائيــة.

• علــى الطلبــة اإلطــالع بدقــة علــى جميــع تفاصيــل التعديــالت والمســتجدات فــي البرامــج الدراســية في الموقــع اإللكتروني 
للمركــز إن وجدت.

ــة الحــرف  ــى الرقــم )90190( بكتاب ــة فقدانــك الرقــم الســري، إرســل رســالة نصيــة )SMS( مــن هاتفــك النقــال إل • فــي حال
)R( وبجــواره الرقــم المدنــي وســوف تســتلم بعــد ذلــك رســالة نصيــة مــن المركــز علــى رقــم الهاتــف األول الــذي أدخلتــه 
فــي النظــام تــزودك بالرقــم الســري وعليــك اإلحتفــاظ بــه بســرية، كمــا يمكنــك أيضــًا الحصــول علــى الرقــم الســري علــى 

الرقــم الثانــي مــن خــالل كتابــة )R2( وبجــواره الرقــم المدنــي.

• يجــب علــى الطالــب التحقــق مــن صحــة البيانــات األساســية وكذلــك المــواد الدراســية ونتائجهــا فــي نظــام القبــول 
اإللكترونــي بمجــرد دخولــه إلــى النظــام مســتخدمًا رقــم المســتخدم، والرقــم الســري. 

• يســتطيع الطالــب التعــرف  علــى البرامــج الدراســية التــي يمكنــه التقــدم إليهــا مــن خــالل وصلــة مشــاهدة البرامــج 
المســتوفي لشــروطها فــي نظــام القبــول اإللكترونــي.

ــم تقــم بحذفــه مــن قائمــة إختياراتــك، فلــن يتمكــن النظــام فــي  ــة ظهــور برنامــج باللــون األحمــر ول • فــي حال
ــة مــن حفــظ التعديــل الــذي قمــت بــه. هــذه الحال

• ســوف يعــرض عليــك مقعــد فــي البرنامــج الدراســي الــذي يمثــل أعلــى أفضليــة تكــون مســتحقًا لهــا ضمــن اختياراتــك، 
لهــذا الســبب رتــب اختياراتــك حســب األفضليــة مــن البرامــج الدراســية التــي ترغــب فيهــا بدقــة.

• الطلبــة الحاصلــون علــى الشــهادات المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة إذا لــم يقومــوا بتحميــل 
نســخة مــن كشــف العالمــات والبطاقــة المدنيــة وشــهادة المعادلــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم - إن تطلــب ذلــك -فــي 

الوقــت المحــدد لذلــك، فلــن يحــق لهــم التنافــس علــى المقاعــد المعروضــة ويعتبــر تســجيلهم الغيــًا.

ثانيًا: مرحلة تعديل الرغبات
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شكل )7(

بعــد اســتالم الترتيــب النهائــي لالختيــارات، ســيتم ترشــيح الطلبــة المتقدميــن إلــى البرامــج الدراســية التــي تتطلــب إجــراء 
إختبــارات القبــول أو المقابــالت الشــخصية أو الفحوصــات الطبيــة، وســيتم تحديــد مواعيــد إجــراء االختبــارات بعــد ذلــك 

علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز القبــول الموحــد.

اســتدعاؤك إلجــراء إمتحــان أو مقابلــة فــي برنامــج دراســي مــا، ال يعنــي قبولــك فــي ذلــك البرنامــج أو حصولــك عليــه، لــذا 
فــإن  قبولــك فــي البرنامــج يعتمــد علــى مــا يلــي:

1. نتيجة المقابلة أو االختبار.

2. عدد المقاعد المتوفرة. 
3.  معدلك التنافسي مقارنة بالناجحين اآلخرين

10 خطوات عليك إتباعها في مرحلة تعديل الرغبات

ثالثًا: البرامج التي تتطلب مقابالت شخصية واختبارات 
قبول

10

حفظ

حفظ

خروج

غیر مستوفي الشروط

3

4

5

6

7

8

9

1

2

الدخول إلى النظام 
بإستخدام  الرقم المدني 

والرقم السري.

تأكد من صحة بياناتك الشخصية
 ودرجاتك في ا�متحانات النهائية.

إضغط على زر حفظ قبل 
إجراء أي تعديل في ترتيب 

البرامج الدراسية.

إحذف الرغبات التي لم 
تحقق شروطها.

ستظهر لك الرغبات التي 
لم تعد تحقق  شروطها 

من حيث درجات المواد.

إختر من ا�عالن الخاص بالبرامج 
الدراسية أو من وصلة البرامج 

المستوفى لشروطها التي ترغب 
في إضافتها إلى قائمة برامجك .

أضف الرغبات الجديدة في
نظام القبول ا�لكتروني .

تأكد من ترتيب رغباتك 
حسب ا±فضلية.

إضغط على زر                                       لحفظ 
التعديالت، قم بطباعة صفحة خياراتك، 

ثم اضغط على زر    

 ُيفضل الدخول إلى النظام قبل 
إنتهاء مرحلة تعديل الرغبات 

للتأكد من صحة تسجيلك.
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• بعــد إنتهــاء جميــع المؤسســات مــن إجــراء إختبــارات القبــول والمقابــالت الشــخصية والفحوصــات الطبيــة للبرامــج التــي 
تتطلــب ذلــك، ســيقوم المركــز بفــرز جميــع البرامــج التــي قمــت بإختيارهــا.

المتقدميــن  مــن  )أي أن كل متقــدم  اإلســتحقاق  فــي قائمــة  ترتيبــك  الدراســي عليــك حســب  المقعــد  يتــم عــرض   •
المســتحقين ســوف يحصــل علــى عــرض واحــد بمقعــد دراســي واحــد، وهــذا المقعــد ســيكون بنــاء علــى أعلــى رغبــة 
يكــون الطالــب مســتحقًا لهــا إعتمــادًا علــى نتائــج اإلمتحانــات وشــروط المؤسســة المتقــدم إليهــا كل طالــب(، والمقاعــد 

المتوفــرة بــكل برنامــج.

• يتلقــى كل طالــب مقبــول فــي برنامــج مــا- يحتفــظ مركــز القبــول 
الموحــد برقــم هاتفــه النقــال- رســالة نصيــة فــي اليــوم الــذي تعلــن 
فيــه النتائــج يوضــح لــه فيهــا اســم المســتخدم )الرقــم المدنــي( 
ورمــز البرنامــج المقبــول فيــه. علمــًا بــأن خدمــة الرســائل النصيــة 
عــدم  مســؤولية  المركــز  يتحمــل  وال  مســاعدة،  خدمــة  القصيــرة 
الموقــع  إلــى  الولــوج  عليــه  لــذا  الرســالة.  لهــذه  الطالــب  اســتالم 
اإللكترونــي لمركــز القبــول الموحــد و مشــاهدة العــرض فــي نظــام 

القبــول اإللكترونــي.

• ســيتم إعطــاؤك فتــرة محــددة لقبولك العــرض للبرنامج )التخصص( 
المقــدم لــك وعليــك الــرد بالقبــول أو الرفــض واســتكمال إجــراءات 
الفتــرة  انتهــاء  قبــل  بهــا  المقبــول  المؤسســة  فــي  التســجيل 
الظهــر  بعــد   2:00 الســاعة  حلــول  حالــة  وفــي  لذلــك،  المحــددة 
بتوقيــت الســلطنة مــن آخــر يــوم محــدد لذلــك ولــم يســتلم المركــز 
ردك، فســوف تفقــد حقــك فــي الحصــول علــى المقعــد الدراســي 
ــك المطالبــة  ــه ، وال يحــق ل ــب آخــر يكــون مســتحقًا ل وُيعطــى لطال

بــه بعــد ذلــك.

• فــي حالــة عــدم تأكيــدك لقبــول البرنامــج )التخصــص( المعــروض 
وســيتم  تلقائيــًا  منــك  سيســحب  المحــددة،  الفتــرة  فــي  عليــك 
عرضــه علــى متقــدم آخــر متصــدرًا لقائمــة اإلنتظــار لنفــس البرنامــج.

التســجيل  إجــراءات  إلســتكمال  المحــددة  المواعيــد  مــن  تأكــد   •
وتقديــم األوراق الثبوتيــة بالمؤسســة التعليميــة التــي ُقبلــت بهــا. حيــث أن تأخــرك عــن الموعــد المحــدد ســيحرمك مــن 

المقعــد الدراســي وســيعاد عرضــه علــى طالــب آخــر مســتحق لــه.

• عنــد إســتكمالك كافــة إجــراءات القبــول بالمؤسســة المقبــول بهــا )حســب اآلليــة التــي تحددهــا المؤسســة( ، ســتصلك 
رســالة قصيــرة تفيــد ذلــك ، وعليــك الـــتأكد مــن إســتالم تلــك الرســالة، أو الرجــوع إلــى نظــام القبــول للتأكــد مــن حالتــك.

• إذا قــام الطالــب بتســليم أوراقــه للمؤسســة فــي الفتــرة المحــددة لذلــك ولــم تقــم المؤسســة بإســتكمال إجــراءات 
تســجيله إلكترونيــًا متســببة فــي إســقاط حقــه فــي المقعــد المعــروض عليــه، تتحمــل المؤسســة فــي هــذه الحالــة 

تكاليــف دراســة الطالــب حســب مميــزات المنحــة أو البعثــة الدراســية.

رابعًا: مرحلة ظهور النتائج )الفرز األول(

HEAC :المرسل

رقم المستخدم XXX المقعد 
المعروض عليك XXXX بتاريخ  

**/**/**** الرجاء اعتماد المقعد 
من خالل الموقع اإللكتروني للمركز 
أو إرسال رسالة نصية تبدأ بالحرف 

A متبوعًا بالرقم السري إلى الرقم  

90190 آخر موعد العتماد المقعد 
واستكمال إجراءات التسجيل يوم 

]  [ **/**/**** قبل الساعة 2 ظهرًا 
بتوقيت السلطنة
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شكل )8( تقرير فرز برامج الطالب

1. نوع اإلختيار الذي تقدمت إليه .
2. رقم ترتيب البرنامج في قائمة إختياراتك.

3. رقم الفرز )1 أو 2(.
4. رمز البرنامج الذي قمت بإختياره.

5. إسم البرنامج الدراسي .

6. إسم مؤسسة التعليم العالي التي ُيَدرس بها 
البرنامج الدراسي.

7. نوع البرنامج.
8. مؤهل )مستوفي لشروط التقدم للبرنامج أم ال(.

9. معدلك التنافسي في ذلك البرنامج.
10. المعدل التنافسي آلخر طالب تم قبوله لكل برنامج.

شكل )9(

قائمــة اإلنتظــار للبرنامــج: قائمــة بالطلبــة المتقدميــن لبرنامــج مؤهلــون لــه ولــم يقبلــوا فيــه بســبب شــغل العــدد 
المحــدد لــه مــن المقاعــد، وفــي حــال شــغور مقاعــد الحقــًا ألي ســبب كان، يتــم شــغلها مــن هــذه القائمــة حســب األعلــى 
فــي المعــدل التنافســي مــن الطلبــة الذيــن لــم يعــرض عليهــم أي مقعــد دراســي ســابقا أو عــرض عليهــم مقاعــد دراســية 

فــي الفــرز األول ولكــن لــم يســتكملوا إجــراءات تســجيلهم بهــا.

• ويمكــن للطالــب أن يتعــرف علــى وضعــه فــي نظــام القبــول اإللكترونــي مــن خــالل الولــوج إلــى وصلــة “تقريــر فــرز برامــج 
الطالــب” ، كمــا هــو موضــح فــي )شــكل “8”( 

)4( خطوات عليك إتباعها عند ظهور نتائج القبول

معرفة نتيجة الفرز 
بواسطة الموقع 

ا�لكتروني أو استالم 
رسالة نصية قصيرة 
على الهاتف النقال  

أو تطبيق التحق 

اعتماد المقعد عن 
طريق الهاتف النقال

 أو الموقع  
ا�لكتروني أو تطبيق 

إلتحق في الفترة 
المحددة

إستكمال إجراءات 
التسجيل في

 المؤسسة التي ُقِبلَت 
بهـا حسـب ألية 

االستكمال التي تحددها 
وتعلن عنها المؤسسة

عند استكمال كافة 
إجراءات التسجيل

في المؤسسة عليك 
استالم 

ما يثبت ذلك من 
المؤسسة
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إذا رغبت في قبول العرض فعليك إتباع إحدى الطريقتين اآلتيتين:

• الدخــول إلــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز www.heac.gov.om ثــم إلــى نظــام القبــول اإللكترونــي لتأكيــد قبولــك 
للعــرض، كمــا يمكــن اعتمــاد العــرض مــن خــالل التطبيــق الخــاص بالمركــز للهواتــف الذكيــة )التحــق(.

ــة الحــرف )A( وبجــواره رقمــك الســري بمركــز  • إرســل رســالة نصيــة )SMS( مــن هاتفــك النقــال إلــى الرقــم )90190( بكتاب
القبــول الموحــد. وســوف تســتلم بعــد ذلــك رســالة نصيــة أخــرى تؤكــد َتلّقــي القبــول الــذي أرســلته بشــكل صحيــح 
وتنــص علــى: “ لقــد قمــت بإعتمــاد العــرض بنجــاح”. وإذا لــم تتلــق رســالة لتأكيــد العــرض مــن المركــز خــالل نصــف ســاعة 

فعليــك الدخــول إلــى نظــام القبــول اإللكترونــي والتأكــد مــن قبــول العــرض.

مالحظات: 

1. ال يعــد الســفر ســببًا فــي عــدم القيــام بــأي إجــراء فــي الوقــت المحــدد لــه، والمركــز غيــر مســؤول فــي حالــة فقــدك ألي 
عــرض دراســي  بســبب الســفر.   

2.  إذا كنــت مــن طلبــة الضمــان اإلجتماعــي وحصلــت علــى بعثــة داخليــة، يجــب عليــك وضــع رقــم الحســاب البنكــي الخــاص 
بــك فــي وصلــة )مشــاهدة وقبــول العــرض( فــي نظــام القبــول اإللكترونــي.

ومــن ضمــن الوثائــق  والمســتندات التــي يفضــل اصطحابهــا عنــد مراجعــة المؤسســة التعليميــة أو مــن خــالل الوســائل 
األخــرى التــي تحددهــا المؤسســة إلســتكمال إجــراءات التســجيل هــي: 

1. شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله .

2. نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

3. صور شخصية حديثة.

4. الطلبــة الذيــن ســيقبلون فــي بعثــات الدخــل المحــدود عليهــم تقديــم شــهادة للمؤسســات المقبوليــن بهــا تثبــت 
أنهــم مــن ذوي الدخــل المحــدود ) مــا يثبــت أن دخــل ولــي أمرهــم  600 ريــال فقــط أو أقــل مــن ذلــك( باإلضافــة إلــى أيــة 
أوراق ثبوتيــة أخــرى قــد تطلبهــا المؤسســة، ويمكــن للطالــب تحميــل الوثيقــة فــي وصلــة )مشــاهدة وقبــول العــرض( .

تســلم الوثائــق التــي تؤكــد حالــة الطالــب اإلجتماعيــة “ ذوي الدخــل المحــدود “ للمؤسســة المقبــول بهــا الطالــب 
وليــس لمركــز القبــول الموحد.

إعتماد العرض وإستكمال إجراءات التسجيل

وثائق ومستندات

مالحظة: 
المركــز غيــر معنــي بإســتالم أي وثيقــة كتابيــة مــن الطالــب تطلبهــا مؤسســات التعليــم العالــي مثــل الوثائــق 

المذكــورة أعــاله.
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أماكن ووسائل إستكمال إجراءات التسجيل بمؤسسات 
التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح



34

ــات االلتحــاق لبرنامــج معيــن، قــد تبقــى بعــض المقاعــد  ــكل المتقدميــن المســتوفين لمتطلب ــم العــروض ل بعــد تقدي
شــاغرة بســبب خلوهــا مــن المتقدميــن أو عــدم قبــول بعــض المتقدميــن لعــروض المقاعــد المقدمــة لهــم، وفــي هــذه 
الحــاالت ســوف يتــم اإلعــالن عــن الشــواغر علــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز www.heac.gov.om والتنويــه عنها بالرســائل 
النصيــة القصيــرة، لتكــون هــذه المقاعــد متاحــة لجميــع الطلبــة  الذيــن لــم يحصلــوا علــى عــروض الفــرز األول أو حصلــوا 

علــى عــروض لمقاعــد دراســية ولكــن لــم يســتكملوا اجــراءات تســجيلهم بهــا.

• يجوز لك في هذه المرحلة أن تتقدم للمقاعد الشاغرة 
1. إذا قمت بالتسجيل سابقا بنظام القبول الموحد.

2. لم تقم بالتسجيل سابقًا في النظام.
3. لم تحصل على عرض لمقعد دراسي في الفرز األول. 

• إذا كنت من الطلبة الذين سبق لهم التسجيل بنظام القبول، فاتبع اإلجراءات التالية:

1. لتعديل إختياراتك يمكنك إضافة البرامج التي ترغب في التقدم إليها إلى إختيارات الفرز األول.  

2. اختر من البرامج الشاغرة التي تكون مستوفيا لشروط ومتطلبات االلتحاق بها

3. إلدخــال البرامــج التــي اخترتهــا مــن الشــواغر، يجــب عليــك ضغــط زر إدراج فــي المــكان الــذي ترغــب إدراج البرنامــج فيــه 
حســب ترتيــب اإلختيــار.

4. إحفظ البرامج بالضغط على زر )حفظ(.

5. تأكــد مــن عــدم ظهــور أي رمــز برنامــج باللــون األحمــر، وإال فيجــب التنبــه للخطــأ وإصالحــه، ألن النظــام لــن يتمكــن مــن 
حفــظ التعديــالت التــي قمــت بهــا فــي حالــة إنــك لــم تقــم بحذفــه.

وصورة الشاشة أدناه توضح ذلك:

• إذا كنت من الطلبة الذين لم يسبق لهم التسجيل بنظام القبول، فاتبع اإلجراءات التالية:

شكل ) 10 (

خامسًا: مرحلة )الفرز الثاني(
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- قم بالتسجيل بنظام القبول الموحد )يرجى الرجوع للصفحة رقم )17(.

- اختــر البرامــج المســتوفي لشــروطها التــي ترغــب بدراســتها مــن البرامــج الشــاغرة المعلــن عنهــا فقــط، وقــم بوضعهــا 
مرتبــة حســب األفضليــة لديــك فــي القائمــة المحــددة.

1. خدمة التظلمات 

تختــص بالنظــر فــي تظلمــات الطلبــة المقدمــة للمركــز، وتضــم هــذه اللجنــة مختصيــن مــن خــارج وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي واإلبتــكار يتــم تكليفهــم  للنظــر فــي تظلمــات الذيــن يعتقــدون بــأن المركــز لــم يكــن منصفــًا معهــم أو 

أن شــكاويهم لــم تحســم مــن قبــل مركــز القبــول الموحــد.

وتهــدف إجــراءات التظلــم إلــى ضمــان توفيــر الشــفافية والعدالــة والمعاملــة المنصفــة لــكل متقــدم ليــدرك الجميــع بــأن 
هــذه اإلجــراءات ال يقصــد بهــا وضــع قواعــد خاصــة لبعــض المتقدميــن دون ســواهم، بــل لقــد وضعــت قواعــد هــذا النظــام 
ــع المتقدميــن قــد أحيطــوا علمــًا  ــع المتقدميــن علــى قــدم المســاواة، وبمــا أن جمي ــة جمي فــي األســاس لضمــان معامل
بهــذه القواعــد ســلفًا فهــي لذلــك يجــب أنُ تطبــق علــى الجميــع وال يمكــن تعديلهــا نــزوالً عنــد رغبــة بعــض المتقدميــن. 

وفي حالة وجود تظلم ننصحك باإللتزام بالمواعيد التالية حتى يقبل طلب التظلم:

شكل ) 11 (

يجــب أن ُيقــدم التظلــم إلكترونيــًا عــن طريــق اإلســتمارة اإللكترونيــة الموجــودة فــي الموقــع اإللكترونــي للمركــز فــي وصلــة 
)خدمــات القبــول المســاندة(، ولــن ينظــر فيــه إن كان شــفهيًا أو ورقيــًا.

يتم إبالغ الطالب المتظلم بقرار لجنة التظلمات عن طريق الرسالة النصية القصيرة.

خدمات القبول المساندة 
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شكل ) 12 (

3. خدمة استعادة المقعد

• يجــوز للمركــز دراســة الطلبــات التــي تــرد إليــه )علــى أن ُتقــدم إلكترونيــًا( بشــأن إســتعادة المقاعد الدراســية التي ســحبت 
مــن المتقــدم ســواًء بســبب رفضــه للعــرض، أو عــدم  إســتكمال إجــراءات التســجيل بالمؤسســة التعليميــة التــي ُقبــل 
بهــا فــي الفتــرات المحــددة لذلــك، أو فــي حــال انســحابه منــه. حيــث ســيقوم المركــز بالتواصــل مــع الطلبــة الذيــن فقــدوا 
مقاعدهــم –دون غيرهــم- عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة بشــأن موعــد تقديــم طلبــات اســتعادة المقعــد، بعــد الفــرز 

الثاني.

• وســيتم دراســة هــذه الطلبــات إذا توفــرت مقاعــد شــاغرة فــي البرنامــج، وأن يســمح نظــام المؤسســة بالتحــاق الطالــب 
فــي تلــك الفتــرة.

علمــًا بأنــه إذا تمــت الموافقــة علــى طلــب اإلســتعادة ولــم يكمــل الطالــب إجــراءات التســجيل بالمؤسســة  التعليميــة فــي 
الوقــت الجديــد المحــدد، يســقط حقــه فــي إســتعادته مــرة أخــرى.

2. خدمة إساءة اإلختيار

ــوا علــى  ــات الخارجيــة وحصل ــن اســتكملوا إجــراءات تســجيلهم فــي البعث ــة الذي ــة  -ماعــدا الطلب ُيمكــن لجميــع الطلب
حزمــة الســفر- مــن التقــدم بطلــب إســاءة ترتيــب اإلختيــار. حيــث ســيتاح التقــدم بطلــب الخدمــة بعــد إنتهــاء مرحلــة 

اســتكمال  إجــراءات التســجيل للفــرز األول

1

2

توفر مقعد شاغر بالبرنامج الدراسي 

الـتـنـافـســي الـمـعـدل  يكون   أن 
يرغب الذي  البرنامج  في   للطالب 
هـذه خـالل  مـن  إلـيـه   بالـتـقــدم 
معدل �خر  مساٍو  أو  أعلى   الخدمة 
ذلك في  قبوله  تم   تنافسي 

 البرنامج بالفرز ا�ول

ضوابط الخدمة

 يمكن  للطالب  التقدم  لعدد  غير
 محدد من البرامج  الدراسـيـة  سـواء
 تـقـدم إليها الطالب مسبقـا فـي

 قـائـمـة اخـتيـاراتـه أم  لم يتقدم إليها
 سابق¡

3
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الطلبة الواردة بياناتهم من وزارة التربية والتعليم عليهم 
التأكد من صحة بياناتهم الشخصية وفي حالة وجود أي 

خطأ عليهم مراجعة مركز القياس وللتقويم التربوي بوزارة 
التربية والتعليم.

شكل ) 13 (

1

2

3

اختيار خدمات القبول المساندة

  طريقة التقدم لخدمات القبول المساندة

الضغط  على  نوع  الخدمة
   المراد  التقدم  اليها

 إدراج رقم المستخدم والرقم
السري 4

 الدخول إلى الموقع ا�لكتروني
لمركز القبول الموحد

hac.gov.om

4

3

2

1
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ارسل رسالة نصية )SMS( بأحد الخدمات أدناه من هاتفك النقال إلى رقم )90190(.

نموذج الرسالة الرمز وصف الخدمة م

H H Help
قائمة الخدمات المتوفرة

)يتم إرسال جميع الخدمات عن 
طريق خدمة الرسائل القصيرة(

1

I I Information عنوان مركز القبول الموحد 2

 رقم الجوال رقم الجلوس رقم البطاقة المدنية
GH   xxxxxx          xxxx        xxxxx GH Get HEAC 

Number
 الحصول على رقم التسجيل

بالمركز 3

الرقم السري
PI xxxxxxxxx

PI Personal 
Information

 الحصول على معلومات الطالب
 الشخصية كاإلسم وتاريخ الميالد

 والجنس
4

رقم الضمان   الرقم السري
AS   xxxxxxx       xxxxx

AS Add Social 
security number تسجيل رقم الضمان اإلجتماعي 5

الرقم السري
S xxxxxxxxxxxx

S View Social Sec معرفة رقم الضمان اإلجتماعي 6

الرقم السري
DS xxxxxxxxxxxx

DS Delete Social Sec حذف رقم الضمان اإلجتماعي 7

الرقم السري
AL xxxxxxxxxxxx

AL Add Low income تحديد حالة الدخل المحدود 8

الرقم السري
VL xxxxxxxxxxxx

VL View Low income عرض حالة الدخل المحدود 9

الرقم السري
DL xxxxxxxxxxxx

DL Delete Low 
income حذف حالة الدخل المحدود 10

 رقم الجوال الرقم السري رقم البطاقة المدنية
CG   xxxxxx          xxxxxxx        xxxxx

CG Change GSM 
number 11 تغيير رقم الهاتف النقال

رموز البرامج                 الرقم السري   
RP  xxxxxxx     xxxxx ٫ xxxxx ٫ xxxxx ٫٫... RP Register Programs تسجيل البرامج الدراسية 12

ترتيب البرنامج رمز البرنامج المراد إدراجه الرقم السري
IP   xxxxxxx      xxxxx       #2 IP Insert Programs إدراج البرامج الدراسية 13

رمز البرنامج المراد إلغاؤه    الرقم السري
DP   xxxxxxx               xxxxx

DP Delete Programs  إلغاء تسجيل البرامج الدراسية
المسجلة سابقًا 14

رمز البرنامج الجديد رمز البرنامج القديم الرقم السري
CP   xxxxxx      xxxx        xxxxx CP Change Programs إعادة ترتيب البرامج الدراسية 15

 رقم البطاقة المدنية
R xxxxxxxxxxxx

R  Registration
Number

 طلب الرقم السري على رقم
الهاتف األول 16

خدمات الرسائل النصية القصيرة
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نموذج الرسالة الرمز وصف الخدمة م

 رقم البطاقة المدنية
R2  xxxxxxxxxxxx

R2  Registration
Number

 طلب الرقم السري على رقم
الهاتف الثاني 17

الرقم السري
P xxxxxxxxxxxx P Programs  تزويد الطالب بقائمة البرامج

الدراسية التي اختارها 18

الرقم السري
VS xxxxxxxxxxxx VS Social

Security Status
 تأكيد حالة الضمان اإلجتماعي

المسجل 19

الرقم السري
G xxxxxxxxxxxx G Grades اإلستفسار عن قائمة العالمات 20

الرقم السري
O xxxxxxxxxxxx O Offered Programs معرفة نتيجة العرض 21

الرقم السري
A xxxxxxxxxxxx A Accept Offer تأكيد قبول العرض 22

رمز البرنامج
C xxxxxxxxxxxx C Criteria  اإلستفسار عن شروط البرامج

الدراسية 23

الرقم السري
EP xxxxxxxxxxxx EP  Find Eligible

Program
 اإلستفسار عن البرامج
المستوفي شروطها 24

   مالحظة : 

• عند   كتابة   الرسالة   يجب   اإلنتباه   إلى   ترك   فراغ   واحد   بين   كل   رمز   أو   بيانات   حسب   ماهو   موضح   في   الجدول . 

• يتلقــى   الطالــب   رســالة ردا   علــى   كل   رســالة   خدمــة   يرســلها   ســواء   بشــكل   صحيــح   أم   خاطــئ   بعــد   بضعــة   دقائــق   علــى  
 رقــم   الهاتــف   المســجل   فــي   نظــام   القبــول   اإللكترونــي،   وإذا   لــم   يســتلم   الطالــب   إفــادة   فيعنــي   أن   النظــام   لــم   يســتلم  

 الرســالة   فعليــه   المحاولــة   مــرة   أخــرى

  **  علما   أن   قيمة   الرسالة   الواحدة   تكلف   75   بيسة  . 



40

مؤسسات التعليم العالي 
الحكومية والبعثات والمنح 

الخارجية والداخلية
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على جميع المتقدمين للبعثات الدراسية الخارجية االلتزام باألحكام العامة اآلتية : 
• البعثــة الدراســية هــي فقــط لدراســة البكالوريــوس )المرحلــة الجامعيــة األولــى( فــي البرنامــج الــذي ســوف يحصــل عليــه 

ــب مــن خــالل مركــز القبــول الموحــد. الطال
• تــم تصنيــف البرامــج الدراســية وتقســيمها بنــاًء علــى )التخصصــات العامــة( المجــال الدراســي )التــي ينتمــي إليهــا كمــا وردت 
فــي وثيقــة البرامــج للهيئــة العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي، وخصصــت رمــوز لــكل برنامــج فــي الدليــل. يتألــف كل رمــز عــادة 
علــى برنامــج واحــد او أكثــر ضمــن المجــال المعرفــي.  والجديــر بالذكــر بــأن مســمى التخصــص الدقيــق الــذي يحصــل عليــه 
ــة وأخــرى وقــد تصنــف بعــض المؤسســات التخصصــات الدقيقــة تحــت مجــال  ــب قــد يختلــف مــن مؤسســه تعليمي الطال
معرفــي مختلــف عمــا هــو موضــح فــي دليــل الطالــب، لذلــك علــى الطالــب البحــث فــي الموقــع االلكترونــي للمؤسســة التــي 
ــك التخصــص  ــة بمحتــوى الدراســة فــي ذل ــى بين ــذي يرغــب بدراســته حتــى يكــون عل يرغــب بالدراســة بهــا والتخصــص ال

والمســمى لــه فــي تلــك المؤسســة ومســمى الدرجــة العلميــة التــي ســيحصل عليهــا.
• تســعى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واإلبتــكار إلــى مواصلــة تحســين إجــراءات الحصــول علــى البعثــات الدراســية 
ولهــا الحــق فــي مراجعــة معاييــر األهليــة بشــكل دوري لبرامجهــا الدراســية وتعديــل هــذه المتطلبــات إذا مــا اعتبــر ذلــك 

ضروريــا لضمــان التقــدم األكاديمــي و / أو تســهيل فــرص الحصــول علــى البعثــة الدراســية لجميــع المتقدميــن.
• تــم وضــع المتطلبــات و الشــروط لبرامــج البعثــات بنــاًء علــى بحــوث و توصيــات مــن ممثلــي الــوزارة فــي مختلــف الــدول لبرامــج 
االبتعــاث للمرحلــة الجامعيــة األولــى. )يرجــى مالحظــة أنــه عندمــا يتــم االعتــراف بمؤسســة للتعليــم العالــي مــن قبــل وزارة 
ــه ال يعنــي بالضــرورة اعتمادهــا كمؤسســة البتعــاث الطلبــة مــن قبــل وزارة التعليــم  التعليــم العالــي فــي الســلطنة، فإن

العالــي(.
• اشــتراطات البعثــة الخارجيــة هــي الحــد األدنــى مــن متطلبــات التنافــس للبعثــة الخارجيــة، و هــذا يعنــي أن مؤسســات 
التعليــم العالــي المحــددة قــد تكــون لديهــا متطلبــات إضافيــة للدخــول، وبالتالــي ال يمكــن لــوزارة التعليــم العالــي ضمــان 

قبــول الحاصليــن علــى البعثــة الدراســية للبرنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام الطالــب الحاصــل علــى البعثــة باختيارهــا. 
• يحــق لــوزارة التعليــم العالــي، مــن خــالل ممثليهــا فــي الخــارج )الملحقيــات الثقافيــة وجهــات االشــراف( ، اختيــار المؤسســة 
التعليميــة المناســبة لــكل الطلبــة الحاصليــن علــى البعثــات الدراســية بنــاًء علــى عــدة أســس منهــا، قــدرات الطالــب، وقــوة 
/ تصنيــف المؤسســة فــي مجــال معيــن، وموقــع المؤسســة، والمتطلبــات الخاصــة بتلــك المؤسســة التعليميــة، مــع العلــم 

بانــه يوجــد عــدد محــدود مــن المقاعــد فــي بعــض البرامــج. 
• علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي إعــداد هــذا الدليــل لكــي يكــون علــى مســتوى عــاٍل مــن الدقــة ، قــد تطــرأ بعــض 
المســتجدات للبرامــج االكاديميــة المطروحــة فــي الدليــل و التــي تســتوجب اإلعــالن عنهــا فــي حينــه عبــر موقــع مركــز القبول 

.)www.heac.gov.om( الموحــد
• يخضــع الطلبــة الحاصلــون علــى البعثــات لقانــون البعثــات والئحتــه التنفيذيــة، و يتوقــع مــن الطلبــة المبتعثيــن االلمــام بهــذا 

.) www.mohe.gov.om ( القانــون و يمكنهــم االطــالع عليــه مــن موقــع الــوزارة
• يحــق للــوزارة ان تقــوم بمتابعــة الطالــب أكاديميــا وســلوكيا خــالل فتــرة البعثــة الدراســية، و يجــب علــى الطالــب إنهــاء 
متطلبــات المؤهــل خــالل الفتــرة المطلوبــة و المحــددة مــن قبــل المؤسســة التعليميــة التــي يــدرس بهــا الطالــب المبتعــث. 
• لغــة الدراســة فــي جميــع دول االبتعــاث هــي اللغــة اإلنجليزيــة، باســتثناء ألمانيــا والتــي تكــون الدراســة فيهــا باللغة األلمانية 

و فرنســا و التــي تكــون الدراســة فيهــا باللغة الفرنســية.
• ينصــح الطلبــة الراغبــون فــي التســجيل لبرامــج البعثــات الخارجيــة بإجــراء اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة خــالل 
شــهر يونيــو 2021 م وذلــك لتجنــب تأخــر االلتحــاق بالدراســة، كمــا ينصــح باختيــار امتحــان اللغــة )IELTS for UKVI( وذلــك 

لضمــان تحقيقــه لمتطلــب اللغــة لجميــع دول االبتعــاث. 
•علــى الطلبــة الحاصليــن علــى نتيجــة اختبــار االيلتــس رفــع النتيجــة خــالل فتــرة التســجيل بنظــام البعثــات االلكترونــي بعــد 
ظهــور نتائــج الفــرز األول فــي شــهر ســبتمبر 2021 م، علمــًا بــأن الطالــب الــذي لــم يقــم باختبــار االيلتــس قــد ال يســتطيع 

بــدء برنامجــه األكاديمــي فــي الوقــت المناســب.
•يشــترط علــى الطلبــة، إضافــة لمتطلبــات التنافــس المذكــورة فــي كل بــاب مــن هــذا الدليــل تحقيــق مســتوى 5.5 علــى األقــل 

البعثات الخارجية 
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فــي اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة ) ايلتــس ( قبــل إلحاقهــم بالمؤسســات االكاديميــة  خــارج الســلطنة للبرامــج 
التــي تــدرس باللغــة اإلنجليزيــة. 

 )IELTS( علــى األقــل فــي اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة )ســوف يلتحــق الطلبــة غيــر الحاصليــن علــى مســتوى )5.5 •
ــب مــن تحقيــق معــدل اللغــة  ــة عــدم تمكــن الطال ــة داخــل الســلطنة لمــدة 12 شــهرًا، وفــي حال ببرنامــج اللغــة اإلنجليزي
ــب  ــب )وقــف ســريان البعثــة( لمــدة أقصاهــا عــام يقــوم الطال المطلــوب فــي الفتــرة المحــددة، ســيتم تعليــق بعثــة الطال
خاللهــا بتحقيــق معــدل 5.5 فــي اختبــار االيلتــس. وإذا لــم يحصــل الطالــب علــى المعــدل المطلــوب فــي فتــرة تعليــق البعثــة 
المحــدد ســيتم تحويــل بعثتــه الــى داخــل الســلطنة بنفــس المجــال المعرفــي الحاصــل عليــه وفــق الشــروط والضوابــط 

التــي تقرهــا الــوزارة.
•  وفي حال طرأت أي مستجدات اخرى بشأن برنامج اللغة سوف يتم اإلعالن عنها في حينه.

•علــى الطلبــة اجتيــاز البرنامــج التأسيســي فــي مــدة أقصاهــا عــام أكاديمــي واحــد، وفــي حــال عــدم تمكــن الطالــب مــن اجتيــاز 
البرنامــج فــي المــدة المحــددة يحــق للــوزارة اتخــاذ االجــراء المناســب وفقــا للقوانيــن والضوابــط المعمــول بهــا.

• لــن يتمكــن الطلبــة الحاصلــون علــى بعثــة دراســية خارجيــة فــي الفــرز األول، والمســتكملون لطلــب مســتحقاتهم الماليــة 
إلكترونيــًا، مــن دخــول المنافســة فــي أي فــرز الحــق.

• تغطــي البعثــة الخارجيــة: الرســوم الدراســية، والتأميــن الصحــي، ورســوم التأشــيرة، وتذكــرة ســفر ســنوية، والمخصــص 
الشــهري، وبقيــة البــدالت المنصــوص عليهــا فــي قانــون البعثــات والئحتــه التنفيذيــة، علمــًا بأنــه علــى الطالــب المبتعــث 
االلتــزام بالفتــرة المحــددة للبعثــة والحصــول علــى نتائــج مرضيــة، وســيتم متابعتــه أكاديميــًا مــن قبــل الملحقيــة الثقافيــة 

والــوزارة فصليــًا.
• يجــب علــى الطلبــة الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة عــدم التســجيل لبعثــات أســتراليا نظــرا ألن نظــام التأميــن الصحــي 
ال يغطــي مثــل هــذه الحــاالت، وإذا اتضــح أن الطالــب يعانــي مــن مثــل هــذه األمــراض ســوف يتــم نقلهــم إلــى دولــة أخــرى بنــاء 

علــى اخــر معــدل تنافســي تــم قبولــه لنفــس العــام وفــق أنظمــة مركــز القبــول الموحــد.
• التســجيل فــي برامــج دولتــي هولنــدا و بولنــدا يكــون للطلبــة خريجــي شــهادة دبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلهــا مــن 

داخــل الســلطنة فقــط.
• الدراسة في كندا تكون في الفصل الدراسي الثاني من العام االكاديمي  2022/2021) ربيع 2022 (.

• تخلــي الــوزارة مســؤوليتها تجــاه أي طالــب يســجل فــي أي مؤسســة خــارج الســلطنة قبــل اعــالن نتائــج مركــز القبــول الموحــد 
و تســكين الطلبــة مــن قبــل الملحقيــات و جهــات االشــراف. 

•اذا رغــب الطالــب بالتســجيل فــي جامعــة محــددة و اتضــح ان هنالــك فارقــًا إضافيــا فــي الرســوم الدراســية، فعليــه أن يســدد 
فــارق الرســوم وفــق مــا تحــدده الدائــرة المختصــة بالــوزارة مقدمــا لطــوال فتــرة الدراســة مــع االلتــزام بدولــة االبتعــاث و المجــال 

المعرفــي بتوجيــه مــن جهــة اإلشــراف. 
• يحــق للــوزارة تغييــر برنامــج الطالــب او جامعتــه إذا اتضــح أن البرنامــج المبتعــث اليــه يتطلــب درجــة جامعيــة اعلــى مــن 

البكالوريــوس ،دون االخــالل بحقــوق الطالــب و معاييــر التنافــس. 
• ال يســمح للطالــب بتغييــر مقــر الدراســة، أو التخصــص، أو المؤسســة التعليميــة بــدون موافقــة الــوزارة فــي جميــع البعثــات، 

كمــا أنــه ملــزم بالدراســة فــي المؤسســة التعليميــة التــي يحصــل منهــا علــى القبــول وتعتمدهــا الــوزارة.

البعثات الخارجية )الطب، طب االسنان، الطب البيطري(:

• قــد يخضــع الطلبــة المقبولــون لدراســة الطــب وطــب االســنان والطــب البيطــري وعلــوم الطــب البيطــري لمتطلبــات قبــول 
إضافيــة تضعهــا الجامعــة، وينبغــي علــى الطالــب اجتيازهــا لضمــان الدخــول فــي البرنامــج االكاديمــي )المقابلــة/ االختبــارات 
...الــخ(. كمــا أن الــوزارة ال تضمــن اجتيــاز الطالــب لجميــع المتطلبــات الدراســية الموضوعــة مــن قبــل الجامعــات، وعلــى الطالــب 

التأكــد مــن اســتيفائه لمتطلبــات القبــول لتلــك البرامــج والجامعــات إلــى جانــب المتطلبــات العامــة التــي تحددهــا الــوزارة. 
• فــي حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب لمتطلبــات القبــول فــي برامــج الطــب )المقابلــة/ االختبــارات ( ،فــان الــوزارة غيــر ملزمــة بإيجــاد 
قبــول اخــر للطالــب فــي جامعــة أخــرى او دولــة اخــرى، وعلــى الطالــب اكمــال الدراســة فــي ذات الجامعــة والدولــة فــي احــد 

التخصصــات التــي يقبــل فيهــا عــدا برامــج الطــب. 



43

                      البعثات الخارجية   - )حسب التخصص وجهة االبتعاث(

• كل رمز من الرموز قد يحتوي على عدة تخصصات دقيقه و بإمكان الطالب اختيار التخصص الدقيق الذي يرغب بدراسته 
ضمن الرمز الحاصل عليه قبل فترة التسجيل في أغسطس 2021، ولكن ال تضمن الوزارة قبول الطالب في التخصص 

الدقيق الذي قام باختياره نظرا لمحدودية المقاعد و/أو متطلبات الجامعة. 
ــوزارة لكافــة البعثــات  ــم التــي تعلنهــا ال ــب االلتــزام بالقوائ ــد المؤسســات التعليميــة الحقــًا، وعلــى الطال • ســوف يتــم تحدي
الخارجيــة. والمطروحــة فــي الــدول التاليــة: أســتراليا، ألمانيــا، فرنســا، إيرلنــدا، ماليزيــا، نيوزلنــدا، بولنــدا، هولنــدا، المملكــة 

ــات المتحــدة، مملكــة البحريــن قبــرص.  المتحــدة، الوالي

• ســوف يقــوم الطالــب المقبــول فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو المملكــة المتحــدة باختيــار خمــس جامعــات بهــا التخصص 
الحاصــل عليــه، وذلــك مــن قائمــة الجامعــات التــي ســوف تعــرض عليــه عنــد التســجيل بالنظــام االلكترونــي للبعثــات بعــد 
قبولــه للعــرض مــن مركــز القبــول الموحــد ، مــع العلــم بــإن بعــض الــدول ال توجــد بهــا ســوى جامعــة واحــده مثــل بولنــدا 
ومالطــا ، كمــا يجــب التأكيــد أن توزيــع الطلبــة علــى مختلــف الجامعــات يظــل ضمــن ســلطة وزارة التعليــم العالــي وال تلتــزم 

الملحقيــة بتســكينه فــي جميــع الخيــارات المتاحــة وفقــا لمعــدالت الطلبــة و محدوديــة المقاعــد.

ــذي يحصــل عليــه الطالــب مــن مؤسســه تعليميــة وأخــرى، وقــد تصنــف بعــض  • قــد يختلــف مســمى التخصــص الدقيــق ال
المؤسســات التخصصــات الدقيقــة تحــت مجــال معرفــي مختلــف عمــا هــو موضــح فــي دليــل الطالــب، لذلــك علــى الطالــب 
البحــث فــي الموقــع االلكترونــي للمؤسســة التــي يرغــب بالدراســة بهــا والتخصــص الــذي يرغــب بدراســته حتــى يكــون علــى 
بينــة بمحتــوى الدراســة فــي ذلــك التخصــص والمســمى لــه فــي تلــك المؤسســة ومســمى الدرجــة العلميــة التــي ســيحصل 

عليهــا الحقــا.

منح الدول مجلس التعاون الخليجي

                                               اإلمارات العربية المتحدة

• المؤسسة التعليمية: جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
• تبدأ الدراسة ابتداء من الفصل الدراسي الثاني )2022/2021(.

.)TOEFL( درجة في )(، أو )500IELTS( درجات في )تشترط الجامعة شهادة اجتياز اللغة اإلنجليزية )5 •
• تتحمــل الجامعــة الرســوم الدراســية والمســكن والتغذيــة والمواصــالت الداخليــة والكتــب الدراســية بينمــا يتحمــل ولــي أمــر 

الطالــب بقيــة التكاليــف )منــح جزئيــة(.
• يتم منح الطالب مخصص شهري وقدره )1302( درهم اماراتي من وزارة التعليم العالي بالسلطنة.

• يتطلــب القبــول النهائــي فــي كليــة التربيــة اجتيــاز الطلبــة للمقابلــة الشــخصية وتحقيــق النجــاح فــي المــواد المؤهلــة 
للقبــول بهــا.

• تحدد كليات الجامعة األخرى الشروط الالزمة لإللتحاق بالتخصصات المتاحة بها.
من لم يلتحق بالدراسة في الوقت المحدد سيلغى قبوله تلقائيًا.
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تم تحديد المتطلبات الخاصة بإكمال الدراسة الجامعية لكل دفعة على هيئة مجموع الساعات المعتمدة 
المطلوبة مع أي تعليمات محددة فيما يتعلق بمتطلبات الجامعة والكلية والتخصصات الرئيسية 

والفرعية والدقيقة والمواد االختيارية وغيرها.

متطلبات اجتياز المراحل 
الدراسية

 يتوقع من الطالب استكمال الحد األدنى من الساعات التراكمية المعتمدة كما هو مبين في الجدول 
أدناه؛ باستثناء طلبة البرنامج السريري بكلية الطب والعلوم الصحية:

 عدد الساعات المعتمدة
 غير المقبولة والمؤدية إلى

االنسحاب

 عدد الساعات المعتمدة
المكتسبة المقبولة

الفصول الدراسية

- 12-0 1

- 24-1 2

12 36-13 3

24 48-25 4

36 60-37 5

48 72-49 6

60 84-61 7

72 96-73 8

84 108-85 9

96 120-97 10

108 132-109 11

120 144-121 12

132 156-133 13

عدد سنوات الدراسة

خدمة السكن: موزعة لثالث فئات
يتبع هذا القسم عدد )5( مجمعات سكنية داخل الحرم الجامعي مخصصة للطالبات المقيدات بالجامعة 

لدرجة البكالوريوس فقط.
كما أيضًا عدد )8( مجمعات سكنية للطلبة المقيدين بالجامعة لدرجة البكالوريوس ومن تنطيق عليهم  

اشتراطات استحقاق السكن موزعين على النحو التالي:
- مجمع الحاالت الخاصة:

السكن مخصص لتسكين الطلبة ذوي اإلعاقة أو الطالب الذي يعانون من مشاكل صحية مختلفة 
تستدعي توفير بيئة خاصة.

- مجمع طلبة السنة األولى:
السكن مخصص لطلبة السنة األولى بدال عن عالوة ) النقل واإلعاشة(.

- سكن الخوض:
لطال ب المنح الدراسية.

خدمات النقل: توفير حافالت نقل لنقل طلبة الدراسة الجامعية األولى)البكالوريوس( من محافظة 
مسقط والمناطق المجاورة )بدبد وفنجاء وبركاء(.

مميزات السكن
 والمواصالت إن وجدت

مركز التوجيه الوظيفي هو الجهة المسؤولة والمخولة من قبل إدارة الجامعة بتقديم خدمات خاصة للخريجين 
مثل تزويد قطاعات العمل ببيانات خريجي الجامعة لغرض التدريب والتوظيف وغيرها من الخدمات للمزيد من 

http://www.squ.edu.om/ccg-ar  :المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي
متابعة الخريجين

يكون عن طريق التنسيق بين الطلبة ومساعد العميد للتدريب في كلياتهم والمدة من فصل إلى 
فصلين دراسيين. التدريب خالل الدراسة

- المعونة المالية المخصصة لطلبة الضمان االجتماعي )40 ريال عماني(.
- بدل الدراسة لطلبة كلية الطب المسجلين في المرحلة السريرية )60 ريال عماني(.

- معونة الدخل المحدود للطلبة المستحقين لها )35 ريال عماني(.
- عالوة النقل واالعاشة )120 ريال عماني( للمستحقين.

الدعم المالي

جامعة السلطان قابوس
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يتم تحديد المتطلبات الخاصة لمنح درجة الدبلوم أو الدبلوم المتقدم أو البكالوريوس على 
أساس نظام الساعات المعتمدة وفق متطلبات الجامعة، البرامج، والتخصصات. ويجـب أن 

يكمل الطالب بنجاح متطلبات خطة التخرج مع الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن )2(.

متطلبات إجتياز المراحل 
الدراسية

مدة الدراسة بالبرنامج األكاديمي كاآلتي:
 الحد األقصى لمدة

الدراسة الفترة الزمنية العادية  مجموع الساعات
المعتمدة الدرجة

3 2 72 - 60 الدبلوم
4 3 108 - 90 الدبلوم المتقدم

6 سنوات 4 سنوات 144 - 120 البكالوريوس

عدد سنوات الدراسة

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

مميزات السكن 
والمواصالت إن وجدت

التدريب على رأس العمل اجباري لجميع لبرانج الجامعة. التدريب خالل الدراسة

• بالنسبة للطالب القاطنين على بعد )50( كم فأكثر عن مقر الجامعة يصرف لهم مبلغ 
وقدره )90( تسعون رياالً عمانيًا شهريًا أما الطالب القاطنون على بعد أقل من )50( كم 

عن مقر فرع الجامعة يصرف لهم مبلغ وقدره )45( خمسة وأربعون رياالً عمانيًا.
• أما بالنسبة للطالبات القاطنات على بعد )50( كم فأكثر عن مقر فرع الجامعة يتم توفير 
سكن داخلي لهن في حدود الطاقة االستيعابية؛ ويصرف لهن مبلغ وقدره )45( خمسة 

وأربعون رياالً عمانيًا شهريًا وفي حالة عدم توفر اإلقامة باألقسام الداخلية يصرف لهن 
مبلغ وقدره )90( تسعون رياالً عمانيًا شهريًا لإلعاشة واالنتقال.

• أما الطالبات القاطنات على بعد أقل من )50( كم فيصرف لهن مبلغ وقدره )45( خمسة 
وأربعون رياالً عمانيًا شهريًا.

العالوات

• 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. 

لغة الدراسة

• 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 لطلبة وطالبات 
محافظـــــة مســــندم ووالية مصيــــــــرة على أال تقـــل المسافة عن )200( كم عن مقر 

الجامعة.

تذاكر السفر:

• تطرح الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمية في مختلف التخصصات العلمية.
• تمنح الجامعة مؤهالت في كل من درجة الدبلوم و درجة الدبلوم المتقدم و درجة 

البكالوريوس ، و تطرح بعض البرامج االكاديمية في مستوى )الدبلوم او الدبلوم المتقدم 
او البكالوريوس ( فقط ، في حين تطرح البرامج األكاديمية االخرى في جميع المستويات) 

الدبلوم -الدبلوم المتقدم - البكالوريوس(.
• كل البرامج األكاديمية بالجامعة تتطلب دراسة البرنامج التأسيسي واجتيازه بنجاح.

• يمكن للطالب أن يستثنى من احدى مكونات البرنامج التأسيسي أو جميعها في حالة اجتيازه اختبارات 
التحدي لمكونات البرنامج التأسيسي. ويمكن للطالب تقديم شهادة اآليلتس األكاديمي سارية 

المفعول في بداية الفصل الدراسي، وأال يكون قد مضى على الشهادة أكثر من عامين من تاريخها، 
وأن تكون صادرة من مركز معتمد من داخل السلطنة. حيث يمكن ان يتم تحديد مستوى الطالب من 
خالل هذه الشهادة او اعفاؤه من دراسة مكون اللغه اإلنجليزية عند تقديمه لشهادة آيتلس أكاديمي 

معتمدة بدرجة )5( بحيث ال تقل درجة كل مهارة عن )4.5( في بداية التحاقه.

معلومات آخرى

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
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معلومات آخرى

•  يخضع جميع الطلبة المقبولين الى اختبار تحديد المستوى لمكونات البرنامج التأسيسي والذي 
ُيعقد في األسبوع التعريفي المتزامن مع بدء الدراسة، و يعتبر اجتياز السنة التأسيسية بمكوناتها 

الثالث شرط أساسي لدراسة البرامج األكاديمية بالجامعة و ذلك حسب األنظمة واللوائح المنظمة 
لذلك.

•  يتم توزيع الطلبة على تخصصات الهندسة و تقنية المعلومات و الدراسات التجارية/ادارة األعمال 
حسب أقرب فرع جامعة للطالب و في حالة عدم توفر مقاعد كافية، يتم توزيع بقية الطلبة )ذو المعدل 

التنافسي االقل( بناء على الطاقة االستيعابية في أفرع الجامعة األخرى. أما باقي التخصصات فانها تدرس 
في أفرع محددة بالجامعة )و ذلك بعد دراسة البرنامج التأسيسي في أقرب كلية للطالب(  كما هو موضح 

قرين كل تخصص.

تابع : جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

تقسم برامج البعثات إلى اربعة اقسام:

: ) BS ( برامج البكالوريوس  لجميع الطلبة )1
•  بعثــات داخليــة كاملــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط  لمرحلــة البكالوريــوس ، مــع تحمــل ولــي األمــر لتكاليــف النقــل والســكن 

واإلعاشــة - إن دعــت الحاجــة لذلــك - وهــي مخصصــة لجميــع الطلبــة .
•  يمكن لطلبة الضمان االجتماعي  التقدم لهذه البرامج ، مع بقاء حصولهم على المخصص الشهري.

: ) DS ( برامج الدبلوم لجميع الطلبة )2
بعثــات داخليــة كاملــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلــة الدبلــوم، مــع تحمــل ولــي األمــر لتكاليــف النقــل والســكن واإلعاشــة -   •

إن دعــت الحاجــة لذلــك - وهــي مخصصــة لجميــع الطلبــة.
يحدد الطالب المؤسسة التعليمية التي يرغب بالدراسة بها، وفق التخصص الدراسي المقبول فيه.  •

يمكن لطلبة الضمان االجتماعي  التقدم لهذه البرامج ، مع بقاء حصولهم على المخصص الشهري .  •
: ) SP (  برامج الدبلوم لطلبة الدخل المحدود )3

•  بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلــة الدبلــوم ، ومخصصــة للطلبــة  مــن أبنــاء أســر الدخــل المحــدود، والذيــن ال يتجــاوز 
إجمالــي الدخــل الشــهري ألوليــاء أمورهــم عــن ) 600 ريــااًل عمانيــًا فقــط، وال يمكــن قبــول مــا يزيــد عــن ذلــك نهائيــَا( مــع تحمــل 

ولــي األمــر لتكاليــف النقــل والســكن  - إن دعــت الحاجــة لذلــك - .
•  يحدد الطالب المؤسسة التعليمية التي يرغب بالدراسة بها، وفق التخصص الدراسي المقبول فيه.

 : )SF ( برامج الدبلوم لطلبة الضمان االجتماعي )4
•  بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية لمرحلــة الدبلــوم ، وهــي مخصصــة لـــلطلبة مــن أبنــاء   أســر الضمــان االجتماعــي ، مــع صــرف 

مخصــص شــهري لهــم.
•  يحدد الطالب المؤسسة التعليمية التي يرغب بالدراسة بها، وفق التخصص الدراسي المقبول فيه.

بيانات عامة :
مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية )اللغــة( عــام واحــد فقــط. إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك العام، فســتقوم   -
الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى المطلــوب فــي مؤسســته 
لاللتحــاق بالبرنامــج األكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج األكاديمــي مــن مؤسســة تعليــم عالــي خاصــة أخــرى وفــي 

ذات المجــال المعرفــي. وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
-   يجــب علــى جميــع الطلبــة الحاصليــن علــى بعثــات داخليــة مــن مركــز القبــول الموحــد تقديــم أوراقهــم الثبوتيــة إلنهــاء إجــراءات 

التســجيل بمؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة التــي تــم قبولهــم بهــا خــالل الفتــرة المحــددة لذلــك.
الطلبــة مــن فئــة الضمــان االجتماعــي الذيــن يحصلــون علــى بعثــات دراســية، يجــب عليهــم إدخــال أرقــام الحســابات البنكيــة الخاصــة   -

بهــم فــي وصلــة البيانــات الشــخصية فــي النظــام اإللكترونــي بمركــز القبــول الموحــد.
الطلبــة ذوي الدخــل المحــدود الذيــن يســجلون فــي برامــج الدبلــوم، فــي حالــة عــدم تقديمهــم إثبــات للمؤسســة التعليميــة المقبولين   -
بهــا، أن إجمالــي الدخــل الشــهري لولــي األمــر ال يزيــد عــن ) 600 ( ريــاالً عمانيــًا فقــط مــن قبــل والــي الواليــة أو جهــة العمــل فــي الوقــت 

المحــدد    ) فتــرة اســتكمال إجــراءات التســجيل ( ســيتم إلغــاء قبولهــم تلقائيــًا مــن البرنامــج الــذي تــم قبولهــم فيــه.

البعثات الداخلية في مؤسسات التعليم العالي 
الخاصة داخل السلطنة
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يتــم قبــول الطلبــة خريجــي دبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلــه بمؤسســات التعليــم العالــي واختيــار البرامــج الدراســية 
التــي يرغبــون االلتحــاق  بهــا للمرحلــة الجامعيــة األولــى مــن خــالل مركــز القبــول الموحــد. وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن 

معظــم هــؤالء الطلبــة يلتحقــون بالبرنامــج التأسيســي العــام عنــد تســجيلهم فــي هــذه المؤسســات. 

ما هو البرنامج التأسيسي العام ؟

• برنامج مصمم إلعداد الطلبة و تزويدهم بالمهارات الالزمة  لدخول مرحلة التعليم العالي.

• يتضمن أربع مكونات رئيسية إلزامية هي: اللغة اإلنجليزية والرياضيات ومهارات الحاسب اآللي ومهارات التعلم.

• للمؤسسات أن تقوم بإضافة أي مواد أو مقررات  أخرى للبرنامج وفق لحاجاتها وطبيعة الدراسة فيها.

• ال تحتسب للبرنامج نقاط  أو ساعات معتمده ولكنه خاضع للتقويم وسياسات النجاح والرسوب في كل مؤسسة.

دور الهيئة العمانية لإلعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم في تحقيق جودة البرامج التأسيسية:

1. تطوير ومراجعة المعايير األكاديمية للبرامج التأسيسية العامة.

2. تدقيق جودة البرامج الـتأسيسية العامة.

3. اعتماد البرامج التأسيسية العامة.

4. توفيــر التدريــب الــالزم لمســاعدة مؤسســات التعليــم العالــي علــى بنــاء قدراتهــا الذاتيــة فــي مجــال تطويــر أنظمتهــا 
الداخليــة لضمــان جــودة برامجهــا التأسيســية العامــة، بالتعــاون مــع األطــراف ذات العالقــة.

إذا لم تقم بقبول العرض واستكمال إجراءات التسجيل في الفترة 
 المحددة سوف تفقد فرصة االلتحاق بالبرنامج المعروض عليك. 

البرامج التأسيسية العامة
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برامــج مؤسســات التعليــم العالــي الحكومية وشــروط 
االلتحــاق بها للعــام األكاديمــي 2022/2021

يحتــوى هــذا القســم علــى برامــج مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والبعثــات 
والمنــح  والبعثــات  الخاصــة  العالــي  التعليــم  فــي مؤسســات  والمنــح  الداخليــة 
خــارج الســلطنة باإلضافــة إلــى شــروط االلتحــاق بهــا. وقــد تــم تصنيــف البرامــج 
الدراســية وتقســيمها بنــاًء علــى التخصصــات العامــة )المجــال الدراســي( الصــادرة 
عــن الهيئــة العمانيــة لإلعتمــاد األكاديمــي. وتعتبــر قوائــم البرامــج بهــذا الدليــل 
صحيحــة حتــى لحظــة طباعتــه. وســوف يقــوم مركــز القبــول الموحــد بتعميــم أيــة 
إضافــات أو إلغــاءات أو تغييــرات أخــرى الحقــة قــد تطــرأ علــى هــذه القوائــم فــي 

ــي للمركــز. الوقــت المناســب علــى الموقــع اإللكترون
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الصحــة

HEALTH
هـــل أنـــت فـــرد اجتماعــي بطبعـــك؟ هـــل تحـــب مســـاعدة النـــاس واالهتمـــام بصحتهـــم؟ هـــل تهتــم بكيفيــة 

تجنـــب األمــراض وتشـــخيصها وعالجهـــا؟ 

ــال  ــمل المج ــب. ويش ــص الط ــو تخص ــا ه ــدة وإحداه ــارات عدي ــك اختي ــح ل ــال يتي ــذا المج ــك، فه ــت كذلــ إن كنــ
الصحــي مهــن أخــرى مثــل التمريــض، والصيدلــة، وطــب األســنان، وتكنولوجيــا طــب األســنان، والطــب البيطــري، 
ــف الكواليـــس فلديــك االختيــار  ــل خلـ ــرت العمـ وطــب األقــدام، وعلــم الســمع، وعلــم البصــر، وغيرهــا. وإن اختـ
لتصبــح اختصاصــي مختبـــرات طبيـــة. ويمكنــك االطــالع علــى التخصصــات الصحيــة المســاعدة مثــل التشــخيص 
اإلشــعاعي أو العــالج اإلشــعاعي. كمــا إن لمجــال الرعايــة الصحيــة اختيــارات وتخصصــات كثيــرة بــدءًا بالعــالج 
ــل  ــق، والتواص ــالج النط ــة، وع ــاًء بالتغذي ــم، وانته ــة والتقوي ــراف الصناعي ــي، واألط ــل الرياض ــي، والتأهي المهن

ــا. ــوي، وغيره اللغ

تتخذهــا.  التــي ســوف  القــرارات  أهــم  مــن  فيــه هــو  الــذي ســتتخصص  الدراســي  المجــال  اختيــار  أن  تذكــر 
ــات  ــن المعطي ــر ضم ــك واحتياجــات االقتصــاد المتغي ــك، وقدرات ــك الشــخصية، واهتمامات فيرجــى وضــع طموحات
األساســية أثنــاء اتخــاذ القــرار. اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا 
ــات بيــن  ــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات، مــع مراعــاة االختالف ــك. وتأكــد مــن محتــوى ومنهجي ألولويات

ــرى.  ــة وأخ ــة تعليمي مؤسس
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*مالحظات:-
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب أي تأخــري 	 

يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 

. بها
املقابالت: سيتم دعوة الطلبة املرشحن للمقابالت من اجل الحضور إىل الوزارة إلجراء املقابلة مع وفد الجامعة . 	 
الطلبة الذين يجتازون املقابلة ويحصلوا عىل البعثة الدراسية، لن يحق لهم املطالبة بتغيري الجامعة أو الكلية الحقا.	 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE008

Medicine
بلد الدراسة: ايرلندا

 University College of Dublin
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 
واملقابالت يف مقر الجامعة

 A-Level وشهادة ال IB عىل الطلبة الحاصلن عىل شهادة ال
الحصول عىل قبول مبارش من الجامعة يف هذا الربنامج لدرجة 

البكالوريوس، حيث ان الجامعة ال تقبل الطالب الحاصلن 
عىل شهادة ال IB وشهادة ال A-Level يف السنة التأسيسية. 
ويتوجب عىل الطلبة تسليم القبول الحاصلن عليه من الجامعة

فور حصوله عىل البعثة 

الرياضيــات:  الرياضيــات أو  الكيميــاء + مادتــن مــن االحيــاء أو 
التحليــل واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات والتفســر أوالفيزياء

	 .)A	levels(  شهادة
ــول  ــتوى )level	A( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــع املــواد  عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )level	A( فقــط يف جمي

ــة. ــالث  املطلوب الث
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 35نقطة.
ــة اىل  ــاء، باإلضاف ــط HL(  يف الكيمي ــتوى )  فق ــن مس ــاط م  )6( نق
ــن مســتوى  ــن مســتوى )HL( او )4( م ــاط م ــىل )3( نق الحصــول ع
)SL( يف مادتــن مــن االحيــاء  أو الرياضيــات: التحليــل واملنهجيــة  أو 

	 الكيمياءالرياضيــات: التطبيقــات والتفســر أو الفيزيــاء.

SE017

Medicine
بلد الدراسة: ايرلندا

 Trinity College Dublin
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابالت يف مقر الجامعة

 A	Level وشهادة ال IB عىل الطلبة الحاصلن عىل شهادة ال
الحصول عىل قبول مبارش من الجامعة يف هذا الربنامج لدرجة 

البكالوريوس، حيث ان الجامعة ال تقبل الطالب الحاصلن 
عىل شهادة ال IB وشهادة ال Level	A يف السنة التأسيسية. 

ويتوجب عىل الطلبة تسليم القبول الحاصلن عليه من الجامعة 
فور حصوله عىل البعثة

الكيمياء + االحياء 

)A	levels( شهادة 		
ــول  ــتوى )level	A( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج

ــن. ــط( يف املادت ــن مســتوى ) level	A فق ــىل ) أ ( كحــد أدىن م ع
:IBD دبلوم البكالوريا الدولية 		

الحصول عىل 40 نقطة.
 )5( نقاط من مستوى )  فقط HL(  يف املادتن.

SE005

Medicine

بلد الدراسة: ايرلندا

The Royal College of Surgeons

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابالت يف مقر الجامعة

الكيميــاء + مادتــن مــن االحيــاء أو الرياضيات أو الرياضيــات: التحليل 
واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقات والتفســر أو الفيزياء. 

)A	levels( شهادة		
ــول  ــتوى )level	A( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل)أ( مــن مســتوى )فقــط level	A( يف الكيميــاء و الحصــول عــىل   
)أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )level	AS( أو الحصــول عــىل )ب( مــن 

ــاء أو الرياضيــات   مســتوى ) level	A ( يف  مادتــن مــن االحي
 أو الفيزياء.

:IBD دبلوم البكالوريا الدولية 		.
الحصول عىل 	3 نقطة.

)5( نقــاط مــن مســتوى )HL فقــط( يف الكيميــاء. إضافــة اىل الحصــول 
)HL( نقــاط مــن مســتوى )( او )4SL( نقــاط مــن مســتوى )عــىل )5

يف مادتــن مــن االحيــاء  أو الرياضيــات: التحليــل واملنهجيــة  أو 
الرياضيــات: التطبيقــات والتفســر  أو الفيزيــاء.

	 الكيمياء 

SE021

Medicine

بلد الدراسة: ايرلندا

 National University of Ireland Galway

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابالت يف مقر الجامعة

                                                     

البعثات الخارجية                                                      
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SE006

)Medicine(
بلد الدراسة: البحرين
املؤسسة التعليمية:

 The Royal College of Surgeons in Ireland )RCSI( 
	Bahrain )Campus(

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول عىل 

البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 5

الكيميــاء + مادتــن مــن األحيــاء أو الرياضيات أو الرياضيــات: التحليل 
واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقات والتفســر أو الفيزياء

:)A	levels( شهادة 		
النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )level	A(، الحصــول عىل 
)ب( كحــد أدىن مــن املســتوى )فقــط level	A ( يف الكيميــاء.  إضافــة 
اىل الحصــول عــىل )ج( كحــد أدىن مــن املســتوى )فقــط level	A ( يف 

مادتــن مــن األحيــاء أو الرياضيــات أو الفيزيــاء 
:IBD دبلوم البكالوريا الدولية 		

الحصول عىل 9	 نقطة.
)5( نقــاط مــن مســتوى )HL فقــط( يف الكيميــاء، إضافــة اىل الحصــول 
ــن  ــاط م ــتوى )SL( أو )4( نق ــن مس ــد أدىن م ــاط كح ــىل )5( نق ع
مســتوى )HL( يف مادتــن مــن األحيــاء أو الرياضيــات أو الرياضيــات: 
التحليــل واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات والتفســر والفيزيــاء 

	 الكيمياء 

SE003

)Medicine(

بلد الدراسة: البحرين

 The Arabian Gulf University :املؤسسة التعليمية

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول عىل 

البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 5

الرياضيــات:  الرياضيــات أو  الكيميــاء + مادتــن مــن االحيــاء أو 
التحليــل واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات والتفســر أوالفيزياء 

:)A	levels( شــهادة 		
ــول  ــتوى )level	A( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )level	AS( أو الحصــول عــىل)ب( 

ــة . ــع الثــالث مــواد املطلوب مــن مســتوى ) level	A ( يف جمي
:IBD دبلوم البكالوريا الدولية 		

الحصول عىل 	3 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى 

)HL(  يف جميــع الثــالث مــواد املطلوبــة.

	 الكيمياء

SE010
)Medicine(

بلد الدراسة: قربص
The University of Nicosia :املؤسسة التعليمية

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

الرياضيــات:  الرياضيــات أو  الكيميــاء أو  األحيــاء + مادتــن مــن 
التحليــل واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات والتفســر أوالفيزياء 

:)A	levels( شهادة 		
ــول  ــتوى )level	A( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )فقــط level	A( يف األحيــاء، و 
الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى ) level	A فقــط( يف مادتــن مــن 

ــاء. ــات أو الفيزي ــاء أو الرياضي الكيمي
:IBD دبلوم البكالوريا الدولية 		

الحصول عىل 	3 نقطة.
)7( نقــاط مــن مســتوى ) HL فقــط( يف األحيــاء،  و  )6( نقــاط 
ــات  ــاء أو الرياضي ــن الكيمي ــن م ــن مســتوى ) فقــط HL( يف مادت م
أو الرياضيــات: التحليــل واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات 

ــاء.   ــر أوالفيزي والتفس

	 االحياء

تابع : البعثات الخارجية 
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SE012
)Medicine( 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة )اسكتلندا(
The University of Glasgow :املؤسسة التعليمية

الكيميــاء + األحيــاء + مــادة مــن الرياضيــات أو الرياضيــات: التحليــل 
واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات والتفســر  أو الفيزيــاء

:)A	levels( شهادة 		
ــول  ــتوى )level	A( ، الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــاء،   ــط level	A( يف الكيمي ــتوى ) فق ــن مس ــد أدىن م ــىل )ب( كح ع
الحصــول عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )level	AS( أو الحصــول 
ــة  ــاء باإلضاف عــىل )ب( كحــد أدىن مــن مســتوى )level	A(  يف االحي

ــاء.  ــات أو الفيزي ــن الرياضي ــادة م اىل م
:IBD دبلوم البكالوريا الدولية  		

الحصول عىل 34 نقطة.
ــىل  ــول ع ــاء، والحص ــط( يف الكيمي ــتوى) HL فق ــن مس ــاط م )6( نق
)5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى) HL فقــط (يف األحيــاء ، إضافــة 
اىل الحصــول  عــىل )6( نقــاط مــن مســتوى )SL( او )5( نقــاط مــن 
ــل  ــات: التحلي ــات أو الرياضي ــن الرياضي ــادة م ــتوى )HL(  يف م مس

ــاء ــات: التطبيقــات والتفســر  أو الفيزي ــة  أو الرياضي واملنهجي
	 الكيمياء

SE007
)Medicine(

بلد الدراسة: اململكة املتحدة )اسكتلندا(
املؤسسة التعليمية: 

The University of Aberdeen

الكيميــاء + مادتــن مــن االحيــاء، الرياضيــات أو الرياضيــات: التحليــل 
واملنهجيــة أو الرياضيــات: التطبيقــات والتفســر أو الفيزيــاء .

:)A	levels( شهادة		
ــول  ــتوى )level	A( ، الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــاء،   ــط level	A( يف الكيمي ــتوى ) فق ــن مس ــد أدىن م ــىل )ب( كح ع
الحصــول عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )level	AS( أو الحصــول 
عــىل )ب( كحــد أدىن مــن مســتوى )level	A(   يف مادتــن مــن 

ــاء.  ــات أو الفيزي ــاء، الرياضي االحي
:IBD دبلوم البكالوريا الدولية		

الحصول عىل 	3 نقطة.
ــط( يف  ــتوى )HL فق ــن مس ــد أدىن م ــاط كح ــىل )5( نق ــول ع الحص
الكيميــاء  إضافــة اىل الحصــول عــىل )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( او 

)6( نقــاط مــن مســتوى )SL(يف مادتــن مــن األحيــاء، 
أو الرياضيــات: التحليــل واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات 

والتفســر  أو الفيزيــاء .

SE009

)Medicine(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

املؤسسة التعليمية: 
The University of Birmigham

 A-Level وشهادة ال IB عىل الطلبة الحاصلن عىل شهادة ال
الحصول عىل قبول مبارش من الجامعة يف هذا الربنامج لدرجة 

البكالوريوس، حيث ان الجامعة ال تقبل الطالب الحاصلن 
عىل شهادة ال IB وشهادة ال A-Level يف السنة التأسيسية. 

ويتوجب عىل الطلبة تسليم القبول الحاصلن عليه من الجامعة 
فور حصوله عىل البعثة 

الكيمياء + األحياء .
:)A	levels( شهادة		

النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )level	A( ، الحصــول عــىل )أ( 
كحــد أدىن مــن مســتوى ) فقــط level	A( يف  كال املادتــن

:IBD دبلوم البكالوريا الدولية		
الحصول عىل 	3 نقطة.

)6( نقاط من مستوى )HL فقط( يف كال املادتن، 

	 الكيمياء

SE004

Medicine
بلد الدراسة: نيوزلندا

	 عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابلة قبل الحصول عىل املقعد

الكيميــاء + االحيــاء+ مــادة مــن الرياضيــات أو الرياضيــات: التحليــل 
واملنهجيــة أو الرياضيــات: التطبيقــات والتفســر أو الفيزيــاء

	 .:)A	levels( شهادة
ــول  ــتوى )level	A( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )level	AS( أو )ب( كحــد أدىن مــن 

ــة. مســتوى )level	A( يف  املــواد الثــالث املطلوب
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 33 نقطة.
)5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )4( نقــاط مــن مســتوى 

)HL( يف املــواد الثــالث املطلوبــة.

تابع: البعثات الخارجية
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SE011

)Dentistry(
بلد الدراسة: نيوزلندا

The University of Otago :املؤسسة التعليمية

	 عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابلة قبل الحصول عىل املقعد 

الكيميــاء + االحيــاء+ مــادة مــن الرياضيــات أو الرياضيــات: التحليــل 
واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات والتفســر  أو الفيزيــاء.

:)A	levels( شهادة 		
ــول  ــتوى )level	A( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )level	AS( أو الحصــول عــىل          
) ب ( كحــد ادىن مــن مســتوى )level	A(    يف جميــع املــواد املطلوبــة

:IBD دبلوم البكالوريا الدولية 		 
 الحصول عىل 36 نقطة.

)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى 
)HL( يف  جميــع املــواد املطلوبــة. 

	الكيمياء

	األحياء

SE015

)Dentistry(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

University of Leeds  :املؤسسة التعليمية

الكيمياء + االحياء
	 .:)A	levels( شهادة

ــول  ــتوى )level	A( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــن. ــط( يف املادت ــتوى )level	A فق ــىل )أ( مس ع

:IBD دبلوم البكالوريا الدولية 		
الحصول عىل 35نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من )HL فقط( يف املادتن. 

SE014

)Dentistry(

بلد الدراسة: اململكة املتحدة )اسكتلندا( 

املؤسسة التعليمية:

The University of Glasgow 

الكيميــاء + االحيــاء +مــادة مــن الرياضيــات أو الرياضيــات: التحليــل 
واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات والتفســر أو الفيزيــاء

:)A	levels( شهادة 		
ــول  ــتوى )level	A( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )ب( كحــد أدين مــن مســتوى )فقــطlevel	A( يف الكيميــاء.  
والحصــول عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )level	AS( أو الحصــول 
عــىل ) ب ( كحــد ادىن مــن مســتوى )level	A(   يف  األحيــاء   أو  

ــاء.  ــات أو الفيزي الرياضي
:IBD دبلوم البكالوريا الدولية	 	

 الحصول عىل 34 نقطة.
والحصــول  الكيميــاء،  فقــط( يف   HL( مــن مســتوى نقــاط   )6(  
ــة اىل  ــاء، إضاف ــط( يف االحي ــتوى ) HLفق ــن مس ــاط م ــىل )5( نق ع
ــتوى  ــن مس ــتوى )SL( او )5( م ــن مس ــاط م ــىل )6( نق ــول ع الحص
)HL(يف الرياضيــات: التحليــل واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقات 

ــاء.  ــر أو الفيزي والتفس

	الكيمياء

	األحياء

SE032

)Veterinary Medicine(

بلد الدراسة: اململكة املتحدة )اسكتلندا( 

The University of Glasgow:املؤسسة التعليمية

مالحظة: ال يسمح بتغير التخصص والجامعة وااللتزام 

بالربنامج الدرايس املحدد من الجامعة. 

الكيميــاء + االحيــاء +مــادة مــن الرياضيــات أو الرياضيــات: التحليــل 
واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات والتفســر أو الفيزيــاء.

:)A	levels( شهادة 		
ــول  ــتوى )level	A( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )ب( كحــد أدىن مــن مســتوى  )فقــطlevel	A( يف الكيميــاء. 
والحصــول عــىل)أ (كحــد أدىن مــن مســتوى )level	AS( و الحصــول 
 + األحيــاء  يف    )A	level( مســتوى  مــن  ادىن  كحــد   ) )ب  عــىل 

الرياضيــات أو الفيزيــاء. 
:IBD دبلوم البكالوريا الدولية		

 الحصول عىل 34 نقطة.
)6( نقــاط مــن مســتوى )HL فقــط( يف الكيميــاء، والحصــول عــىل )5( 
نقــاط مــن مســتوى )HL( يف االحيــاء، إضافــة اىل الحصــول عــىل )6( 
ــات:  نقــاط مــن مســتوى )SL( او )5( مــن مســتوى )HL(يف الرياضي
أو  والتفســر  التطبيقــات  الرياضيــات:  أو  واملنهجيــة   التحليــل 

ــاء.  الفيزي

تابع: البعثات الخارجية
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-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي واإلبتــكار ال تضمــن 	 

القبــول النهــايئ للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــا أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع ــة به الدراس

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخــري 	 

يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 

 . بها
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
جميع الربامج الصحية املدرجة أدناه هي برامج مطلوبة يف القطاع الصحي وال يسمح للحاصلن عىل هذه الربامج بتغيريها الحقاً.	 

تابع :البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE044

Nursing
بلد الدراسة: الواليات املتحدة 

األمريكية
املؤسسة التعليمية: 

TheUniversity of Louisiana	
Lafayette

الرياضيــات أو الرياضيــات: التحليــل واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات 
والتفســر + مــادة مــن الكيميــاء أو األحيــاء. 

:)A	levels( شهادة		
النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )level	A( والحصــول عىل )أ( 
كحــد أدىن مــن مســتوى )level	AS( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى 

)level	A( يف املادتن. 
:IBD دبلوم البكالوريا الدولية		

الحصول عىل 7	 نقطة.
 )HL( نقــاط من مســتوى )( أو )4SL( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )5(

املادتن. يف 
:IBC 3دبلوم البكالوريا الدولية	

الحصول عىل 9	 نقطة.
 )HL( نقــاط من مســتوى )( أو )4SL( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )5(

املادتن. يف 

	الرياضيات 

SE417

Audiology 
or Dental Technology

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
	عىل الطالب تقديم شهادة  

   IELTS UKVIقبل الحصول عىل 
البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 5..5 
)ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار(

مادتــن مــن الرياضيــات أو الرياضيــات: التحليــل واملنهجيــة  أو الرياضيــات: 
التطبيقــات والتفســر، الفيزيــاء، الكيميــاء، األحيــاء.

	 .:)A	levels( شهادة
النجــاح يف مادتــن كحــد أدىن مــن املســتوى )level	A( والحصــول عــىل )أ( 
ــن مســتوى  ــىل )ب( م ــن مســتوى )level	AS( أو الحصــول ع ــد أدىن م كح

)level	A( يف املادتــن.
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 7	نقطة.
 )HL( نقــاط مــن مســتوى )( أو )5SL( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )6(

يف املادتــن.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 30 نقطة.
 )HL( نقــاط مــن مســتوى )( أو )5SL( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )6(

يف املادتــن.

	الرياضيات

SE419

Dental Technology
or Oral Health

بلد الدراسة: نيوزلندا
 University :املؤسسة التعليمية

of Otago
التخصص املذكور ال يشمل طب

وجراحة االسنان
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE801

Nursing
بلد الدراسة: نيوزلندا

 The :املؤسسة التعليمية
 University of Auckland
عىل الطالب اجتياز متطلبات 
الجامعة واالختبارات واملقابلة 

مادتــن مــن اللغــة اإلنجليزيــة، الرياضيــات أو الرياضيــات: التحليــل واملنهجيــة  أو 
ــم النفــس،  ــاء، عل ــاء، األحي ــاء، الكيمي ــات والتفســر، الفيزي ــات: التطبيق الرياضي

علــوم الرياضــة. 
:)A	levels( شهادة		

النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )level	A( والحصــول عــىل )أ( كحــد 
أدىن مــن مســتوى )level	AS( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى )level	A( يف 

كال املادتــن.
:IBD دبلوم البكالوريا الدولية		

الحصول عىل 	3 نقطة.
)5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )4( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــن.
:IBC دبلوم البكالوريا الدولية	3

الحصول عىل 33 نقطة.
)5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )4( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــن.  

	الرياضيات

SE441

Radiation Therapy/

 Radiotherapy

 Prosthetics & Orthotics,

  Diagnostic/Medical Imaging,

 Radiography, Medical Physics

or Physics with Medical Physics

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الرياضيــات  أو الرياضيــات: التحليــل واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات 
ــاء. ــاء، االحي ــاء، الكيمي ــن: الفيزي ــادة م ــر، + م والتفس

	 .:)A	levels( شهادة
النجــاح يف مادتــن كحــد أدىن مــن املســتوى )level	A( والحصــول عــىل )أ( كحــد 
أدىن مــن مســتوى )level	AS( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى )level	A( يف 

كال املادتــن.
)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية		

الحصول عىل 8	 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــن.
)IBC( شهادة البكالوريا الدولية	3

الحصول عىل 30 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــن.

	الرياضيات

SE423

Physiotherapy
or Occupational Therapy

بلد الدراسة: نيوزلندا
ــل  ــات: التحلي ــات  أو الرياضي ــاء، الرياضي ــاء، الفيزي ــاء، االحي ــن الكيمي ــن م مادت
واملنهجيــة  أو الرياضيــات: التطبيقــات والتفســر،  العلــوم الرياضيــة، علــم النفس

:)A	levels( شهادة	 	
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى ) level	A ( والحصول

عىل ) أ ( كحد أدىن من مستوى ) level	AS ( أو الحصول عىل )ب(
من مستوى ) level	A ) يف كال املادتن

)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 		
الحصول عىل 7	 نقطة.

)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 
املادتــن.

)IBC( شهادة البكالوريا الدولية	3
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 
املادتــن.

	 الرياضيات

SE416

 Sport Rehabilitation,
 Physiotherapy,

 Occupational Therapy,
 Speech & Language

 Therapy, Dietetics )NOT
 Nutrition(, Podiatry,
 Paramedic Science or

 Public Health
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

ال يسمح للطلبة الحاصلن عىل 
هذه البعثة

بتغيري التخصص

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE400
Occupational Health & Safety

بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

االحيــاء + مــادة مــن الرياضيــات  أو الرياضيــات: التحليــل واملنهجيــة  أو الرياضيــات: 

التطبيقــات والتفســر، أو الفيزيــاء أو الكيميــاء أو اللغــة اإلنجليزيــة أو علــوم الرياضــة 
أو علــم النفــس أو الرتبيــة البدنيــة. 

:)A	levels( شهادة	 	
النجــاح يف مادتــن كحــد أدىن مــن املســتوى )level	A( والحصــول عــىل )أ( كحــد أدىن مــن 

مســتوى )level	AS( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى )level	A( يف املــواد املطلوبــة. 

: IBD دبلوم البكالوريا الدولية	 	
الحصول عىل 7	نقطة.

ــواد  ــتوى )HL( يف امل ــن مس ــاط م ــتوى )SL( أو )5( نق ــن مس ــد أدىن م ــاط كح )6( نق

ــة.  املطلوب

: IBC شهادة البكالوريا الدولية	3 
الحصول عىل 9	 نقطة.

ــواد  ــتوى )HL( يف امل ــن مس ــاط م ــتوى )SL( أو )5( نق ــن مس ــد أدىن م ــاط كح )6( نق

ــة.  املطلوب

       	 األحياء

SE062
Medical Laboratory Science

بلد الدراسة: نيوزلندا

مادتــن مــن الرياضيــات أو الرياضيــات: التحليــل واملنهجيــة  أو الرياضيــات: 
التطبيقــات والتفســر، ، الكيميــاء واالحيــاء.

:)A	levels( شهادة	 	
) A	level ( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ) level	AS ( أو الحصول
عىل )ب( من مستوى ) level	A ( يف كال املادتن.

: IBD دبلوم البكالوريا الدولية	 	
الحصول عىل 9	 نقطة.

) HL (نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (
يف كال املادتن.

: IBC شهادة البكالوريا الدولية	3 
الحصول عىل 	3 نقطة .

) HL ( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (
يف كال املادتن.

	الرياضيات
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البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS001طب عام

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : الكيمياء، 
األحياء

)A	level( شهادة		
 )A 	Level(  كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج
أو ) ب( من املستوى ) Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.  
)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 		

 الحصول عىل 8	 نقطة                                        
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )4

أو )5( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد 
املطلوبة أعاله

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
* اجتياز امتحان القبول واملقابلة الشخصية 

بنجاح
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS086 علوم املختربات الطبية
جامعة الرشقية 

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS006طب وجراحة الفم واألسنان

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : 
الرياضيات  أو دراسات الرياضيات أو الرياضيات: 

التحليل واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر ، 
األحياء، الكيمياء

)A	level( شهادة.	
 )A 	Level(  كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج

يف املواد املطلوبة أعاله
)IB( دبلوم البكالوريا الدولية		

الحصول عىل 4	 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )4

أو )5( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد 
املطلوبة 

كلية عامن لطب االسنان

BS017التمريض

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية :الكيمياء أو 
األحياء

)A	level( شهادة		
 )A 	Level(  كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج
أو ) ب( من املستوى ) Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
)IB( دبلوم البكالوريا الدولية		

الحصول عىل 8	 نقطة                                       
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 

)5( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد املطلوبة 
أعاله

جامعة نزوى
* اجتياز امتحان القبول بنجاح
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

-مالحظات:
بعثــة الطالــب ملرحلــة البكالوريــوس تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ويل أمــر الطالــب تكاليــف النقــل والســكن )إن 	 

دعــت  الحاجــة لذلــك(.   أمــا بنســبة لطلبــة الضــان األجتاعــي فيتــم رصف مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم اقــراره بالتنســيق مــع جهــات اإلختصــاص.
مدة الدراسة يف املرحلة التاسيسية )اللغة ( عام واحد فقط.	 
اذا مل يحقــق الطالــب املســتوى املطلــوب يف ذلــك العــام فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه ملــدة ال تزيــد عــن عــام، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه يف 	 

اللغــة للمســتوى املطلــوب يف مؤسســته لاللتحــاق بالربنامــج األكادميــي أو الحصــول عــىل قبــول مبــارش يف الربنامــج األكادميــي مــن مؤسســة  تعليــم  عــايل 
خاصــة  أخــرى ويف ذات املجــال املعــريف . واذا مل يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده يف البعثــة.
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS227التمريض

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية :الكيمياء أو 
األحياء،اللغة العربية
)A	level( شهادة.	

 )A 	Level(  كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج
أو ) ب( من املستوى ) Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
)IB( دبلوم البكالوريا الدولية.	

الحصول عىل 8	 نقطة                                        
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )4

أو )5( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد 
املطلوبة أعاله

جامعة الربميي
* اجتياز امتحان القبول بنجاح
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS228علوم البرصيات

BS002الصيدلة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء 
أو األحياء

)A	level( شهادة 		
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى            

)Level	 A( أو) ج( من املستوى ) Level	AS( من 
املواد املطلوبة أعاله.

)IB( دبلوم البكالوريا الدولية		
الحصول عىل 4	 نقطة                                
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى 

 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(
املواد املطلوبة أعاله

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS289الصيدلة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء 
أو األحياء

)A	level( شهادة		
A 	Lev	 )الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى 

el( أو) ج( من املستوى ) Level	AS( من املواد 
املطلوبة أعاله.

)IB( دبلوم البكالوريا الدولية		
الحصول عىل 4	 نقطة                                       

الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(

املواد املطلوبة أعاله   

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS018الطب البيطري

املواد املطلوبة  :الكيمياء و األحياء، والفيزياء
                                                       )A	level( شهادة 		

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى  
)Level	 A( أو) ب( من املستوى 

) Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.                                                              
                                                     )IB( دبلوم البكالوريا الدولية 		
الحصول عىل 8	 نقطة                                         

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )5HL(

املواد املطلوبة أعاله                                         

جامعة الرشقية
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

  البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(



60

SQ055

 كلية الطب
والعلوم الصحية
 العلوم الطبية(

)الحيوية

)A	level( شهادة 		
)A	level (يجب دراسة مادتن عىل األقل من مستوى	

	 )ج( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى ) Level	A( أو
)AS	Level(  كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )أ(	 

	ودراسة مادتن فقط من )الكيمياء،الفيزياء،األحياء( 
  )A	 Level(  كحد أدىن من مستوى )ج(	

)AS	Level(  كحد أدىن من مستوى )أ(	
  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

	 الحصول عىل4	 نقطة 
	 )5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )6(	
 ودراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( والحصول عىل 

	)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
.)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(	

-

SQ100كلية التمريض

)A	level( شهادة 	 	
	يجب دراسة مادتن عىل األقل من مستوى level	A من املواد املطلوبة 

للتخصص
	دراسة املواد االربعة التالية: )الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، األحياء(

والحصول عىل:
  )A	 Level(  كحد أدىن من مستوى )ج(
)AS	Level(  كحد أدىن من مستوى )ب(

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
	 الحصول عىل4	 نقطة 

	)4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات : التحليل واملنهجية من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات : التحليل واملنهجية من مستوى )5(	
	 دراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( والحصول عىل :

	)4( نقاط كحد من مستوى )HL( أو
.)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	

-

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ050
 كلية الطب

والعلوم الصحية
)دكتور بالطب(

	 .)A	level( شهادة

)A	level(  يجب دراسة مادتن عىل األقل من مستوى

الحصول عىل:

يف  أدىن  كحد  )أ(  أو   )A	Level( مستوى  من  الرياضيات  يف  أدىن  كحد  	)ج( 

 )AS	Level( الرياضيات من مستوى

كحد  )ج(  والحصول عىل:  )الكيمياء،الفيزياء،األحياء(   من  فقط  مادتن  	ودراسة 

)AS	Level(  كحد أدىن من مستوى )(  أو )أA	 Level(  أدىن من مستوى

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 		

	 الحصول عىل4	 نقطة  

 	)5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )HL( أو 	)6( 

 )SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى

	ودراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( الحصول عىل :

)5( نقاط كحد أدىن يف مادتن من مستوى )HL( أو )6( نقاط كحد أدىن يف مادتن 

  )SL( من مستوى

-                             
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
معلومات إضافية عن 

الربنامج

PI005 بكالوريوس
الصيدلة

املواد املطلوبة : الكيمياء واألحياء أو العلوم 
الصحية

)A	level( شهادة 	 	
مستوى Level	A   الحصول عىل :                                                       
	 مادة من مستوى )”A” level(  بدرجة ال تقل عن 

)د( من املواد املطلوبة اعاله.
 	 مادة من  مستوى )AS level(  بدرجه ال تقل عن 
)ج(من املواد املطلوبة اعاله                                    

)IB(دبلوم / شهادة البكالوريا الدولية 	 	
 الحصول عىل 4	 نقطة كحد أدىن.

 )SL( الحصول عىل 3 نقاط كحد أدىن يف املستوى 	
و	 كحد أدىن يف املستوى  )HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول: الكيمياء 	
األحياء  	 الثاين:  

ــوم  ــل ــع ال أو 
الصحية

يتم القبول املتقدمن من 
السلطنة  محافظات  كل 
املتوفرة  املقاعد  حسب 

لكل محافظة.

يهدف برنامج الصيدلة إىل تعليم وتدريب الطالب للحصول عىل بكالوريوس صيدلة. ومدة الربنامج  أربع سنوات  )بعد الربنامج التأسييس(.  
والكيمياء  التطبيقية  والعالجيات  الجرعات  وأشكال  الصيدالنية  املامرسة  وهي  بنجاح  املهنية  املقررات  إكامل  الطالب  عىل  ويتوجب 
الصيدالنية والطبية وغرها باإلضافة إىل املقررات غر املهنية األخرى. ويتأهل الخريج للعمل يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية 

منها أو الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر. 

الصيدلة

كلية عان للعلوم الصحية

 يشرتط لنجاح الطالب وانتقاله من عام درايس إىل العام الذي يليه والتخرج النجاح يف جميع املقررات

.الدراسية وحصوله عىل معدل نقاط تراكمي محدد حسب التخصص
متطلبات إجتياز املراحل الدراسية

جميع الربامج التعليمية تبدأ بالربنامج التأسييس باإلضافة إىل السنوات الدراسية املحددة حسب 

التخصصات.
عدد سنوات الدراسة

لن تتكفل الكلية بتوفر السكن والنقل للطلبة. مميزات السكن واملواصالت

 جمعية الخريجن: تهدف إىل تعزيز التواصل بن الخريجن والكلية لغرض التطوير املهني وخدمات

.املجتمع
متابعة الخريجن

.التدريب العميل ، وحضور بعض الدورات التدريبية املتاحة للطلبة التدريب خالل الدراسة

.الدراسة باللغة اإلنجليزية،  باإلضافة إىل  بعض مواد متطلبات الكلية باللغة العربية لغة الدراسة

 مينح مبلغ )45( ريال شهرياً لكل طالب تبلغ املسافة بن محل سكنه ومقر الدراسة أقل من )50(

  كيلومرتاً كام مينح مبلغ )90( ريال شهرياً لكل طالب تبلغ املسافة بن محل سكنه ومقر الدراسة أكرث من

.)50( كيلومرتاً

العالوات

	 أن ال يقل عمر الطالب عن 7	 سنة و ال يزيد عن 5	 سنة عند االلتحاق بالكلية.

	 أن يكون الئقاً طبياً .

	 عىل الطالب الذي يعاين من أي نوع من اإلعاقة أو من ذوي اإلحتياجات الخاصة أن يتصل بالكلية 

للتأكد حول مالءمته للدراسة قبل أن يقوم باختيار أي برنامج

	 أن ال يقل طوله عن 40	 سم.

	يسقط حق الطالب يف الحصول عىل مقعد إذا مل يلتحق بالدراسةخالل إسبوعن من تاريخ بدئها.

	الدراسة يف الكلية والتدريب يف املستشفيات يكون يف محيط مختلط من الجنسن.

معلومات إضافية
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
معلومات إضافية عن 

الربنامج

IH001
بكالوريوس 

علوم املختربات 
الطبية

املواد املطلوبة : الكيمياء واألحياء أو العلوم الصحية
)A	level( شهادة		

مستوى Level	A   الحصول عىل : 
 	 مادة من مستوى )”A” level(  بدرجة ال تقل عن )د( 

من املواد املطلوبة اعاله.
 	 مادة من  مستوى )”AS” level(  بدرجه ال تقل عن 

)ج(من املواد املطلوبة اعاله 
 )IB(دبلوم / شهادة البكالوريا الدولية 	 	

الحصول عىل 4	 نقطة كحد أدىن.
الحصول عىل 3 نقاط كحد أدىن يف املستوى )SL( و	   	

كحد أدىن يف املستوى  )HL(  يف املواد املطلوبة .    

أو  	 األحــيــاء  األول: 
العلوم الصحية

الثاين:  الكيمياء 	

املتقدمن  قبول  يتم 
محافظات  ــل  ك ــن  م
حسب  ــة  ــطــن ــســل ال
لكل  املتوفرة  املقاعد 

محافظة.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH002 بكالوريوس التصوير
الطبي

املواد املطلوبة : الفيزياء واألحياء أو العلوم 
الصحية

)A	level( شهادة		
مستوى Level	A   الحصول عىل :                                                       
	 مادة من مستوى )”A” level(  بدرجة ال 

تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.  
	 مادة من  مستوى )”AS” level(  بدرجه 

ال تقل عن )ج( من املواد املطلوبة اعاله 
)IB(دبلوم / شهادة البكالوريا الدولية 	 	

 الحصول عىل 4	 نقطة كحد أدىن.
	 الحصول عىل 3 نقاط كحد أدىن يف 

املستوى )SL( و	 كحد أدىن يف املستوى  
)HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول: الفيزياء 	
أو  	 األحياء  الثاين:  

العلوم الصحية 

كل  مــن  املتقدمن  قبول  يتم 
حسب  السلطنة  محافظات 

املقاعد املتوفرة لكل محافظة.

 برنامج العلوم الصحية يقدم ثالث تخصصات وهي :علوم املختربات الطبية، التصوير الطبي ،العالج الطبيعي.

يهدف برنامج علوم املختربا الطبية اىل تعليم وتدريب الطالب للحصول عىل بكالوريوس علوم املختربات الطبية. مدة الربنامج أربع سنوات بعد 
الربنامج التأسييس،  حيث يتم تدريب الشباب العامين يف مجال املختربات الطبية وعىل الدراسة العلمية للدم والسوائل واألنسجة وذلك ملساعدة 
األطباء يف تشخيص حاالت املرىض وعالجهم يف الخدمات الصحية، ويتأهل الخريجون للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية منها أو 

الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.  

يهدف برنامج التصوير الطبي إىل تخريج كادر عامين من مصوري االشعة الطبية. مدة الربنامج متتد ألربع سنوات بعد برنامج التأسييس. يشمل 

الربنامج تعليم وتدريب الطالب عىل إجراء فحوصات تصويرية إلنتاج صور عالية الجودة ألجزاء الجسم املختلفة من أجل تشخيص أمراض مختلفة 

باستخدام التصوير اإلشعاعي التقليدي والتصوير املقطعي. كام يتم تعريف الطالب عىل املجاالت املختلفة يف التصوير الطبي. سيتميز الخريجن من 

هذا الربنامج بسامت متقدمة مثل التفكر الناقد وحل املشكالت واالتصاالت الفعالة والعمل الجامعي ومهارات البحث. الجانب العميل الرسيري 

للدراسة يف املستشفيات هو 41% من الوقت املخصص للربنامج. يتأهل الخريجن للعمل يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية أوالخاصة بعد 

االنتهاء من الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.
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تابع:  العلوم الصحية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH003بكالوريوس
العالج الطبيعي

املواد املطلوبة : الفيزياء واألحياء أو 
العلوم الصحية

)A	level( شهادة 	 	 
مستوى Level	A   الحصول عىل :                                                       
	 مادة من مستوى )”A” level(  بدرجة 

ال تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.                                               
  )AS” level”( مادة من  مستوى 	

بدرجه ال تقل عن )ج(من املواد املطلوبة 
اعاله 

 )IB(دبلوم / شهادة البكالوريا الدولية	 	
الحصول عىل 4	 نقطة كحد أدىن.

	 الحصول عىل 3 نقاط كحد أدىن يف 
املستوى )SL( و	 كحد أدىن يف املستوى  

)HL(  يف املواد املطلوبة .    

أو  	 ــاء  األحــي األول: 
العلوم الصحية

الثاين: الفيزياء  	

كل  من  املتقدمن  قبول  يتم   	
محافظات السلطنة حسب املقاعد 

املتوفرة لكل محافظة.

 التمريض

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NM001

بكالوريوس العلوم 
يف التمريض

املواد املطلوبة : األحياء أو العلوم الصحية 
والكيمياء 

)A	level( شهادة 	 	
                                                       : عــىل  الحصول     A	Level مستوى 
	 مادة من مستوى )”A” level(  بدرجة ال 
تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.       

	 مادة من  مستوى )”AS” level(  بدرجه 
ال تقل عن )ج( من املواد املطلوبة اعاله 

 )IB(الدولية البكالوريا  شهادة   / 	دبلوم   	
الحصول عىل 4	 نقطة كحد أدىن.

يف  أدىن  كحد  نقاط   3 عىل  الحصول   	
املستوى   يف  أدىن  كحد  و	   )SL( املستوى 

)HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول: األحياء  	
أو العلوم 

الصحية
الثاين: الكيمياء  	

كلية عامن للعلوم الصحية 
)فرع محافظة مسقط(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلن عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 
محافظة مسقط وواليات بركاء وبدبد ومصرة.

NH001

كلية عامن للعلوم الصحية 
)فرع محافظة الظاهرة(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلن عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظتي الظاهرة والربميي

يهدف برنامج العالج الطبيعي إىل تعليم وتدريب الطالب للحصول عىل بكالوريوس العالج الطبيعي مدة الربنامج أربع سنوات بعد 
الربنامج التأسييس. العالج الطبيعي يُعني بالرعاية والخدمات التي يقدمها املعالج الطبيعي والذي يشمل تقييم املرىض من حيث الحاالت 
املتعلقة بالصحة والضعف البدين/الوظيفي أو اإلعاقات لتحديد التشخيص البدين بغرض معالجة الضعف والقصور الوظائفي للجسم 
اإلنسانية  املبادئ  الربنامج  والتدريب يف هذا  التعليم  ويشمل  والوظيفي.  الحريك  األداء  ونوعية  العامة  الصحة  والحفاظ عىل مستوى 
والتحليل العلمي وخدمة املجتمع .يتمتع أخصايئ العالج الطبيعي باإلملام التام بالعلوم واملهارات املهنية الرضورية ليؤدي دوره كامالً 
يف التثقيف الصحي و تقديم الرعاية والعالج للمرىض، باإلضافة إىل تقييم  فاعلية العالج الطبيعي املطبق وتعديله حسبام هو مالئم . 
يتأهل الخريجون للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية منها أو الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.

برنامج التمريض بالكلية يوجد يف مثان محافظات وهي : مسقط، شامل الباطنة، جنوب الباطنة، الداخلية، الظاهرة، شامل الرشقية، جنوب 
الرشقية وظفار يهدف برنامج بكالوريوس العلوم يف التمريض إىل إعداد الطالب ملستقبل مهني يف مجال التمريض ومدته أربع سنوات بعد 
الربنامج التأسييس. يتأهل الخريج للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية أو الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر 

الشواغر.
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NI001

بكالوريوس العلوم 
يف التمريض 

املواد املطلوبة : األحياء أو العلوم الصحية 
والكيمياء

)A	level ( شهادة 	 	
                                                       : ــىل  ع الــحــصــول   A	Level مــســتــوى 
	 مادة من مستوى )”A” level(  بدرجة ال 
تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.       

	 مادة من  مستوى )”AS” level(  بدرجه 
ال تقل عن )ج( من املواد املطلوبة اعاله 

 )IB(الدولية البكالوريا  شهادة   / 	دبلوم   	
الحصول عىل 4	 نقطة كحد أدىن.

يف  أدىن  كحد  نقاط   3 عىل  الحصول   	
املستوى   يف  أدىن  كحد  و	   )SL( املستوى 

)HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول: األحياء  	

أو العلوم 

الصحية

الثاين: الكيمياء  	

كلية عامن للعلوم الصحية  
              )فرع محافظة شامل الرشقية(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلن عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظة شامل الرشقية.

NU001

كلية عامن للعلوم الصحية    
)فرع محافظة جنوب الرشقية(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلن عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظة جنوب الرشقية.
 بإستثناء والية مصرة

NS001

كلية عامن للعلوم الصحية    
    )فرع محافظة شامل الباطنة(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلن عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظتي شامل الباطنة ومسندم.

NR001

كلية عامن للعلوم الصحية              
  )فرع محافظة جنوب الباطنة(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلن عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظة جنوب الباطنة، 
بإستثناء والية بركاء

NN001

كلية عامن للعلوم الصحية            
     )فرع محافظة الداخلية(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلن عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظتي الداخلية والوسطى،
 بإستثناء والية بدبد

NA001

كلية عامن للعلوم الصحية              
    )فرع محافظة ظفار(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
من  العام  التعليم  دبلوم  عىل  الحاصلن 

مدارس محافظة ظفار.

تابع - التمريض
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إدارة املعلومات الصحية

 يهدف برنامج إدارة املعلومات الصحية إىل تنمية املوارد البرشية العامنية للحصول عىل شهادة البكالوريوس يف إدارة املعلومات الصحية بعد 
الربنامج التأسييس ويشرتط حصول الطالب عىل معدل تراكمي 75.	 )%75( فام فوق يف نهاية السنة الثانية ملواصلة برنامج البكالوريوس يف السنة 
الثالثة والرابعة، ويف حالة عدم حصول الطالب عىل املعدل الرتاكمي املطلوب )75.	( )%75( يتخرج الطالب بشهادة الدبلوم. حيث يشمل الربنامج 
عىل مقررات نظرية وعملية تحتوي عىل كافة املعلومات واملهارات األساسية الالزمة إلعداد الطالب يف مجال املعلوماتية وإدارة املعلومات الصحية. 

يتأهل الخريجون للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية أو الخاص بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

HM001
 

إدارة املعلومات 
الصحية

الصحية  العلوم  أو  األحياء   : املطلوبه  املــواد 

 : أو  الرياضيات  ــات  دراسـ أو  والرياضيات 

الرياضيات  أو  التحليل واملنهجية  الرياضيات 
التطبيقات والتفسر
)A	level( شهادة 	 	

A	Level  مستوى
الحصول عىل :

	 مادة من مستوى )A level(  بدرجة ال تقل عن 
)د( من املواد املطلوبة اعاله.

	 مادة من  مستوى )AS level(  بدرجه ال تقل 
عن )ج( 

)IB( دبلوم/ شهادة البكالوريا الدولية 	 	
	 الحصول عىل 4	 نقطة كحد أدىن.

املستوى  يف  أدىن  كحد  نقاط   3 عىل  الحصول   	
)SL( ونقطتن كحد أدىن يف املستوى  )HL(  يف 

املواد املطلوبة .

األول: األحياء 	
الثاين: الرياضيات أو  	

دراسات الرياضيات 
أو : الرياضيات: 

التحليل واملنهجية 
أو الرياضيات: 

التطبيقات والتفسر

يتم قبول املتقدمن من كل 
محافظات السلطنة حسب 
املقاعد املتوفرة لكل محافظة

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

US009دبلوم الصيدلة

املواد املطلوبة : الرياضيات أو الرياضيات :التحليل 
واملنهجية أو الرياضيات التطبيقات والتفسر ومادتن 

من املواد األتية :) الكيمياء أو الفيزياء أو األحياء(
)A	level ( شهادة 	 		

 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )هـ( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

الحصول عىل 4	نقطة   

الدرجات األعىل يف املواد :

	 الرياضيات أو 

الرياضيات: التطبيقات 

والتفسر أو الرياضيات: 

التحليل واملنهجية 

  أفرع الدراسة:
التطبيقية  والعلوم  التقنية  	جامعة   

مبسقط
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برامج دراسية متعددة التخصصات

Interdisciplinary ScholarshipsInterdisciplinary Scholarships
التربيـــة  وبعثـــات   ،)STEM( الرياضيــات   وعلـــوم  والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم  بعثـــات  إلـــى  ُيشـــار 
والدراســـات االجتماعية والفنــــون واإلدارة  )ESAM(، وبعثــــات القبــــول المباشــــر )DES(، ببعثــــات التخصصــــات 
ــعة  ــة واسـ ــن مجموعـ ــن بيـ ــالب االختيــار مـ ــية للطـ ــات الدراسـ ــن البعثـ ــوع مـ ــذا النـ ــح هـ المتعــددة، حيـــث يتيـ
مـــن الخيـــارات الدراســــية، وكذلــــك مــــن حيــــث بلــــد الدراســــة مــــع ضــــرورة اســــتيفاء الشــــروط المطلوبــــة 
للتخصــص الــــذي يرغــــب الطالــــب دراســــته، فضــــال عــــن كــــون هــــذا التخصــــص متــــاح فــــي مؤسســــة 

ــة.  ــية المرغوبـ ــة الدراسـ ــي الوجهـ ــدة فـ ــة معتمـ تعليميــ

ننـــوه أن بعثـــات التربيـــة والدراســـات االجتماعيــة والفنـــون واإلدارة تأتـــي ضمـــن التخصصـــات األكثـــر شـــمولية 
الفنـــون اإلبداعيــة، أو العمــارة، أو إدارة األعمــال. بينمــــا تشــــمل  التربيـــة، أو المجتمـــع والثقافـــة، أو  مثـــل: 
ــات  ــن التخصصـ ــدة مـ ــي واحـ ــة فــ ــات الدراســ ــوم الرياضيــ ــة وعلــ ــا والهندســ ــوم والتكنولوجيــ ــات العلــ بعثــ
التاليـــة: العلـــوم الصحيـــة )ويســـتثنى منهـــا الطـــب، وطــب األســنان، والطـــب البيطــري، والصيدلــــة( والعلــــوم 
ــا  ــة والتكنولوجيـ ــات أو الهندســ ــة المعلومــ ــية، وتقنيــ ــة والزراعـ ــوم البيئي ــة، والعلــ ــة والفيزيائيــ الطبيعيــ

ــة. المصاحبـ

أمـــا بعثـــات القبـــول المباشـــر فهـــي تشـــمل كافـــة التخصصــات الجامعيـــة حتـــى وإن لــــم تكــــن مدرجــــة 
ــروط  ــا الشـ ــق عليه ــة وتنطبـ ــات الجامعيـ ــات الدراسـ ــن تخصصـ ــون ضمــ ــريطة أن تكــ ــب شــ ــل الطالــ ــي دليــ ف

ــج. ــدة البرنام ــق بمـ ــا يتعلـ ــط فيمـ والضوابـ

تتخذهــا.  التــي ســوف  القــرارات  أهــم  مــن  هــو  فيــه  الــذي ســتتخصص  الدراســي  المجــال  اختيــار  أن  تذكــر 
ــات  ــن المعطي ــر ضم ــاد المتغي ــات االقتص ــك واحتياج ــك، وقدرات ــخصية، واهتمامات ــك الش ــع طموحات ــى وض فيرج
األساســية أثنــاء اتخــاذ القــرار. اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا 
ــات بيــن  ــاة االختالف ــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات، مــع مراع ــك. وتأكــد مــن محتــوى ومنهجي ألولويات

ــرى.  ــة وأخ ــة تعليمي مؤسس
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برامج مختارة في : STEM )العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات(
ESAM )التربية والعلوم االجتماعية والفنون واإلدارة(

ــة  فــي  ــة اســتكمال التســجيل بالبعث ــات قبــل انتهــاء مرحل ــة المخصصــة لهــذا النــوع مــن البعث • يجــب علــى الطلبــة حضــور المحاضــرات التعريفي
ــا. ــد الخاصــة بالمحاضــرات الحق أغســطس، وســوف يتــم اإلعــالن عــن المواعي

STEM & ESAM اختيــار التخصــص الفرعي/الدقيــق )لدرجــة  التــي تقــع ضمــن الرمزيــن  • يمكــن للطلبــة المقبوليــن والحاصليــن علــى البعثــات 
البكالوريــوس فقــط( مــن ضمــن المظــالت المعرفيــة المدرجــة.

• يمكــن للطلبــة المقبوليــن ضمــن الرمزيــن STEM & ESAM اختيــار التخصــص )لدرجــة البكالوريــوس فقــط( و دولــة االبتعــاث ضمــن الــدول التــي تبتعــث 
اليهــا الــوزارة قبــل انتهــاء فتــرة اســتكمال إجــراءات التســجيل فــي أغســطس. وعلــى الطالــب التأكــد مــن أن التخصــص متوفــر فــي الدولــة الراغــب 
بهــا، إضافــة الــى مراعــاة توفــر التخصــص فــي وثيقــة الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد االكاديمــي )OAAA( ووقوعــه ضمــن المجــال المعرفــي الــذي ســوف 

يحــدده الطالــب الحقــا اثنــاء فتــرة اســتكمال اجــراءات البعثــة.

• قائمة البرامج لهذه البعثات مذكورة في صفحة )68( و )69(.
• الطلبــة الذيــن تــم قبولهــم فــي أحــد برامــج STEM & ESAM بإمكانهــم اختيــار أحــدى المؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا فــي دول االبتعــاث التاليــة: 
المملكــة المتحــدة، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، المانيــا، ايرلنــدا، ماليزيــا، هولنــدا، بولنــدا، نيوزيلنــدا، اســتراليا، فرنســا، كنــدا. علمــا بــأن القــرار 

النهائــي فــي الموافقــة علــى المؤسســة يكــون مــن صالحيــات الــوزارة.
 UNIConn( للدراســة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي برنامــج تحضيــري STEM & ESAM ســوف يتــم الحــاق الطلبــة المقبوليــن فــي بعثــات •
Program( لمــدة ســنة اكاديميــة، علــى ان يقــوم الطالــب فــور انهائــه للبرنامــج التحضيــري بتزويــد الملحقيــة بقبــول جامعــي مــن قائمــة جامعــات 

معتمــدة لهــذه البعثــات )STEM & ESAM( والتــي يمكــن الرجــوع اليهــا فــي الموقــع اإللكترونــي للملحقيــة الثقافيــة فــي واشــنطن.
• سوف يتم اإلعالن عن التفاصيل الخاصة بالبرنامج التحضيري )UNIConn Program( في حينه.

• قــد تشــترط المؤسســات التعليميــة مــواد دراســية مختلفــة عــن المــواد التــي تــم اشــتراطها لبعــض البرامــج، لــذا فــان وزارة التعليــم العالــي ال تضمــن 
أن يحصــل الطالــب علــى التخصــص الراغــب بــه فــي حــال عــدم انطبــاق شــروط المؤسســة التعليميــة عليــه، يجــب علــى الطالــب التحقــق مــن مــدى 

اســتيفائه لمتطلبــات القبــول فــي تلــك المؤسســة.
• علــى الطالــب التأكــد مــن انــه قــام باختيــار المــواد الدراســية المناســبة لاللتحــاق بتخصــص معيــن مرغــوب مــن قبلــه ومــدى توفــره فــي الدولــة الراغــب 

بهــا، حيــث انــه قــد ال تتوفــر جميــع التخصصــات لدرجــة البكالوريــوس فــي جميــع الــدول. 
• ال توجد حاجة إلرفاق أي قبول للمنافسة على هذه البعثات، ولكن الطالب الحاصل على قبول يجب عليه عرضه على الوزارة إلبداء الرأي فيه. 

*مالحظات:-
• ليست كل التخصصات المعتمدة لهذه البعثات )والتي تطرح لدرجة البكالوريوس( متوفرة في كل دول االبتعاث. لذا يرجى مراعاة 

المالحظات المشارة اليها باللون األحمر في التخصصات المدرجة كما يرجى أيضا االطالع على الشروط واالحكام الخاصة بهذه 
البعثات.

• في حال عدم اشتمال قائمة التخصصات المدرجة ادناه لتخصص معين يرغب بدراسته الطالب، يرجى ارسال بريد الكتروني متضمنا 
.)STEM ( مع ذكر نوع البعثة في عنوان الرسالة )مثال: بعثاتpublic.services@ mohe.gov.om( اسئلتك الى العنوان التالي

STEM - ESAM مالحظات عن البعثات الخارجية

)STEM البعثات الخارجية )بعثات

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز 

SE380

البعثــة         عــىل  الحاصــل  للطالــب  ميكــن 
ــن  ــع ضم ــص يق ــد تخص ) STEM ( تحدي

التاليــة: الرئيســية  التخصصــات 
باســتثناء   )SCIENCES( العلــوم   	
ــة  ــري، طب/جراح ــب الب ــات الط تخصص
االســنان، الطــب البيطــري، الصيدلــة، وعلــم 

النفــس االكلينيــي.
)TECHNOLOGY( التكنولوجيا 	

)ENGINEERING( الهندسة 	
	 علوم الرياضيات 

)MATHEMATICAL SCIENCES(

الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر، + مادة 
من : االحياء أو الفيزياء أو الكيمياء، التصميم والتكنولوجيا، علوم البيئة، الجغرافيا، علوم 

الحاسب االيل، تقنية املعلومات.
:)A levels(  شهادة	 	

) A	level ( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ) level	AS ( أو

الحصول عىل )ب( من مستوى ) level	A ( يف كال املادتن.
: IBD دبلوم البكالوريا الدولية	 	

الحصول عىل 	3 نقطة.
) 6 ( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL ( أو )5( نقاط من مستوى

) HL ( يف كال املادتن.
*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة 

للتخصص

الرياضيات 
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ARCHITECTURE & CONSTRUCTION 

A: ARCHITECTURE -  L: LANDSCAPE ARCHITECTURE - P: PROPERTY MANAGEMENT - R: REAL ESTATE MANAGEMENT -  U: 

URBAN PLANNING Higher Education Institutions may require you to submit an art portfolio that showcases your work 

and demonstrates your creative abilities. 

HEALTH

 A: AUDIOLOGY -  B: BIOMEDICAL SCIENCES, BIOMEDICAL ENGINEERING -  D: DIETETICS - G: GENETICS -  H: HEALTH)CARE( 

POLICY AND/OR MANAGEMENT, HEALTH EDUCATION, HEALTH ECONOMICS, HEALTH PROMOTION; HEALTH ADMIN-

ISTRATION - M: MEDICAL PHYSICS, MEDICAL LABORATORY SCIENCE - P: PUBLIC HEALTH SCIENCE, PODIATRY, PROS-

THETICS & ORTHOTICS, - R: RESPIRATORY  THERAPY, RADIOGRAPHY, RADIOLOGY. Does Not Include Medicine, MPharm, 

Clinical Psychology, VET or Dentistry

AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SCIENCE OR NATURAL & PHYSICAL SCIENCES

 A: AQUACULTURE & FISHERIES, ASTRONOMY, ASTROPHYSICS - B: BIOLOGICAL SCIENCES, BUSINESS STATISTICS C: CONSER-

VATION )AND/OR ENVIRONMENT(, CHEMISTRY - E: EARTH SCIENCES, ENVIRONMENTAL SCIENCES F: FORENSIC SCIENCE 

- G: GEOLOGY, GEOPHYSICS, GEOCHEMISTRY - H: HYDROGEOLOGY - L: LIFE  SCIENCES - M: METEOROLOGY, MATHE-

MATICS AND/WITH STATISTICS )OR APPLIED MATHS(, MARINE SCIENCE OR MARINE BIOLOGY - P: PHYSICS )OR APPLIED 

PHYSICS( S: SUSTAINABILITY SCIENCE, SCIENCE, STATISTICS     W: WATER TECHNOLOGY Z: ZOOLOGY )=ANIMAL SCIENCE, 

NOT VET( 

INFORMATION TECHNOLOGY & RELATED TECHNOLOGIES

 A: ANIMATION - C: COMPUTER SCIENCE, COMPUTER SCIENCE &/WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE, COMPUTER FORENSICS, 

COMPUTER SCIENCE &/OR WITH SOFTWARE OR SMART PHONE APP DEVELOPMENT, CYBER SECURITY - D: DATA/INFOR-

MATION SCIENCE

ENGINEERING & RELATED TECHNOLOGIES

 A: ACOUSTICAL ENGINEERING, AERONAUTICAL ENGINEERING )ال يســمح بدراســة الطيران أو تدريب الطيران(  ARCHITECTUR-

AL ENGINEERING - B: BUILDING SERVICES/MAINTENANCE ENGINEERING, BIOMEDICAL        ENGINEERING, BUILDING )CIV-

IL( ENGINEERING - C: CHEMICAL ENGINEERING, CONSTRUCTION ENGINEERING E: ELECTRICAL AND/OR ELECTRONIC)S( 

ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ECOLOGY F: FIRE SAFETY ENGINEERING; - G: GEOLOGICAL ENGINEER-

ING -  I: INDUSTRIAL ENGINEERING - L: LOGISTICS ENGINEERING - M: MATERIALS ENGINEERING, MINING ENGINEERING, 

METALLURGICAL ENGINEERING, MECHANICAL ENGINEERING, MECHATRONICS/MECHATRONIC ENGINEERING - N: NET-

WORK ENGINEERING; P: PETROLEUM OR OIL & GAS ENGINEERING; - R: RENEWABLE ENERGY ENGINEERING; - S: SYSTEMS 

ENGINEERING, SURVEYING ENGINEERING, SUSTAINABILITY STUDIES OR ENGINEERING - T: TRANSPORT ENGINEERING, 

TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING.

)STEM تابع: البعثات الخارجية )بعثات
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*مالحظات:-
• ليست كل التخصصات المعتمدة لهذه البعثات )والتي تطرح لدرجة البكالوريوس( متوفرة في كل دول االبتعاث. لذا يرجى مراعاة 

المالحظات المشارة اليها باللون األحمر في التخصصات المدرجة كما يرجى أيضا االطالع على الشروط واالحكام الخاصة بهذه 
البعثات.

• في حال عدم اشتمال قائمة التخصصات المدرجة ادناه لتخصص معين يرغب بدراسته الطالب، يرجى ارسال بريد الكتروني متضمنا 
 )ESAM( مع ذكر نوع البعثة في عنوان الرسالة )مثال: بعثاتpublic.services@ mohe.gov.om( اسئلتك الى العنوان التالي

EDUCATION 

E: ENGLISH LANGUAGE )TEACHER TO NON-NATIVE SPEAKERS(, EARLY CHILDHOOD EDUCA-

TION - T: TEACHING SCIENCE )SECONDARY SCHOOL-LEVEL(, PRIMARY SCHOOL EDUCA-

TION )TEACHING( 

SOCIETY & CULTURE*

 A: ARCHEOLOGY - C: CRIMINOLOGY -  E: ECONOMICS G: GEOGRAPHICAL INFORMATION 

SYSTEMS -  L: LAW, LANGUAGES/ )APPLIED( LINGUISTICS 

P: PSYCHOLOGY )ESAM DOES NOT COVER CLINICAL PSYCHOLOGY & APPLICANTS CAN 

ONLY SUBMIT OFFER LETTERS FROM RECOMMENDED UNIVERSITIES IN THE UNITED 

KINGDOM, AUSTRALIA, NEW ZEALAND( S: SOCIOLOGY, SPECIAL NEEDS EDUCATION 

*OR ANY OTHER UNDERGRADUATE COURSE THAT WOULD FALL UNDER THE HUMANI-

TIES OR SOCIAL SCIENCES. 

)CREATIVE( ARTS

 D: DESIGN, DIGITAL MEDIA - F: FINE ARTS )E.G. PAINTING, SCULPTURE, MUSIC( -  J: )DIGI-

TAL( JOURNALISM* T: TELEVISION/BROADCASTING

MANAGEMENT & BUSINESS

 A: ACTUARIAL SCIENCE, ACCOUNTING, AUDITING, AVIATION MANAGEMENT )CANNOT 

INCLUDE PILOT TRAINING( - B: BANKING, BUSINESS )ADMINISTRATION( E: ENTERPRISE/

ENTREPRENEURSHIP, EMERGENCY ADMINISTRATION & PLANNING - F: FINANCE, FINAN-

CIAL RISK MANAGEMENT, FINANCIAL SERVICES I: INVESTMENT, INSURANCE, ISLAMIC 

BANKING - L: LOGISTICS AND/OR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT     M: MANAGEMENT

O: OPERATIONS MANAGEMENT, ORGANISATIONAL LEADERSHIP STUDIES  - P: PROPERTY 

MANAGEMENT, PORT MANAGEMENT 

R: REAL ESTATE MANAGEMENT - S: SAFETY AND/OR SECURITY MANAGEMENT, SHIPPING & 

PORT MANAGEMENT AND/OR SUPPLY CHAIN AND/OR LOGISTICS MANAGEMENT -  T: 

TOURISM OR TRANSPORT MANAGEMENT.

)ESAM البعثات الخارجية )بعثات

رمز 
الربنامج 

الحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج
حسم 
التعادل

SE390

 )ESAM( ــة ــىل البعث ــل ع ــب الحاص ــن للطال ميك

تحديــد تخصــص يقــع ضمــن التخصصــات الرئيســية 

ــة: التالي

) EDUCATION( الرتبية 	

) SOCIAL SCIENCES ( العلوم االجتامعية	

)ARTS(  الفنون 	

) MANAGEMENT( اإلدارة 	

ــات:  ــة  أو الرياضي ــل واملنهجي ــات: التحلي ــات أو الرياضي ــن الرياضي ــن م مادت
ــامل،  ــة، االع ــة العربي ــة، اللغ ــة االنجليزي ــبة، اللغ ــات والتفســر، املحاس التطبيق
االقتصــاد، الجغرافيــا، القانــون، علــم النفــس، ، فيلــم ، الفلســفة،، الفنــون، علــوم 

ــامع. ــم االجت ــخ، عل ــة ، التاري ــات، السياس ــا املعلوم ــب االيل، تكنولوجي الحاس
:)A levels(  شهادة	 	

) A	level ( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ) level	AS ( أو

الحصول عىل )ب( من مستوى ) level	A ( يف كال املادتن.
: IBD دبلوم البكالوريا الدولية	 	

الحصول عىل 	3 نقطة.
) 6 ( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL ( أو )5( نقاط من مستوى

) HL ( يف كال املادتن.

    اللغة 
االنجليزية
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رمز 
حسم التعادلالحد األدنى للتقدم للبرنامجاسم البرنامجالبرنامج

DE001

برنامج القبول المباشر لدرجة 
البكالوريوس

التخصصات: جميع 
التخصصات بشرط أن يكون 
القبول نهائيا وغير مشروط 

للمرحلة الجامعية األولى، 
وموافقا لالشتراطات وقائمة 

الجامعات والتخصصات 
المعلنة لهذا الرمز للعام 

2022/2021

أوال: يجب أن يستوفي الطلبة المتقدمين لهذا البرنامج الشروط 
األتية :

:)A levels(  شهادة	 	
) A	level ( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب( و الحصول عىل )ج( من مستوى ) level	A ( يف مادتن.
 )ما عدا مادة الصحة و الرتبية الرياضية(
: IBC/IBD دبلوم البكالوريا الدولية	 	

الحصول عىل 	3 نقطة.
أو ) 5 ( و )4( نقاط كحد أدىن من مستوى  ) HL ( فقط يف كال املادتن.

)ما عدا مادة الصحة و الرتبية الرياضية(

ثانيا: إرفاق قبول )مشروط( أثناء مرحلة التسجيل. 
سيكون إصدار هذا القبول بموجب الدرجات المتوقعة من خالل 
تواصل الطالب مع الجامعات المعتمدة لهذا البرنامج. في حال 
عدم تمكن الطالب من تحميل القبول المشروط يجب عليه أن 
يرفق ما يثبت سبب عدم قدرته على إرفاق القبول )مثال: إثبات 

وجود تواصل مع إحدى الجامعات(.

ثالثــًا: الحصــول علــى قبــول مباشــر وغيــر مشــروط )أي غيــر شــامل 
المرحلــة  لدراســة  وتجسيرية/تأسيســية(  لغويــة  مكونــات  ألي 
الجامعيــة األولــى، وتحميلــه مــن خــالل النظــام االلكترونــي بمركــز 
ــك فــي موعــد ال يتجــاوز 15 أغســطس 2021.  القبــول الموحــد وذل
يجــب أن يكــون القبــول موافقــا لالشــتراطات والجامعــات فــي الرابط:
https://www.heac.gov.om/media/doc/2022_21_DES.pdf
المشــروط مغايــرا فــي  النهائــي وغيــر  القبــول  يمكــن أن يكــون 
الجامعة أو التخصص )أو كالهما( عن القبول المشروط المشار إليه.

 DE00	 المباشــر  القبــول  رابعــًا: فــي حــال قمــت باختيــار رمــز برنامــج 
فــي أعلــى قائمــة اختياراتــك فــي نظــام القبــول الموحدوكنــت 
الممكــن  فمــن  لــه،  المحــددة  اإلشــتراطات  لجميــع  مســتوفيًا 
أن تظهــر نتائــج قبولــك لهــذا البرنامــج قبــل إعــالن نتائــج الفــرز 
فــي  الدراســة  بــدء  مواعيــد  لمواكبــة  محاولــة  العــام،  لهــذا 
بالدراســة  الطالــب  التحــاق  عــدم  حــال  وفــي  الجامعــات.  تلــك 
التحــاق  تأجــل  تبعــات  تتحمــل  لــن  الــوزارة  فــإن  مواعيدهــا  فــي 
المؤسســات. تحددهــا  التــي  القبــول  فتــرات  فــي  الطالــب 

القبــول  لبرنامــج  التعريفيــة  النشــرة  فــي  توضيحــه  تــم  لمــا  إضافــة 
بإثبــات  يســمى  مــا  يقــدم  أن  المتنافــس  علــى  يجــب  المباشــر، 
غيــر  الجامعــي  القبــول  كان  إذا   Proof of Enrollment االلتحــاق 
أو  العــام  التعليــم  دبلــوم  نتائــج  إعــالن  قبــل  صــادرا  المشــروط 
محدثــا.  آخــر  قبــوال  التعليميــة  المؤسســة  تصــدر  ولــم  يعادلــه  مــا 

 - تصنيف  QS لعام 

.2021

- معدل درجات الطالب 
في شهادة دبلوم 

التعليم العام أو ما 
يعادلها

• علــى الطالــب الــذي قــام باختيــار برنامــج القبــول المباشــر ضــرورة تحميــل الوثائــق المطلوبــة مــن خــالل الرابــط فــي لوحــة التحكــم الخاصــة 
بــه والموضــح فــي الشــكل أدنــاه :

البعثات الخارجية ) بعثات برنامج القبول المباشر(



71

الشروط واألحكام الخاصة ببعثات برنامج القبول المباشر

• هــذه البعثــات مقدمــة ألولئــك الطلبــة ممــن تقدمــوا بطلــب الحصــول علــى قبــول غيــر مشــروط مــن احــدى الجامعــات 
ــي  ــذي يجــب تســليمه قبــل الموعــد النهائ ــات فــي احــد التخصصــات المعتمــدة وال المعتمــدة لهــذا النــوع مــن البعث

لفتــرة تعديــل الرغبــات )لالطــالع علــى قائمــة الجامعــات يرجــى الرجــوع الــى موقــع القبــول الموحــد (.
• يمكنــك دراســة أي تخصــص طالمــا ينــدرج ضمــن المرحلــة الجامعيــة األولــى )البكالوريــوس( وال يتضمــن أية شــهادات عليا 
أو مهنيــة ووفقــا لمــا توضحــه هــذه النشــرة. كمــا ال يمكنــك اختيــار تخصــص مــزدوج أو تخصــص مــع برنامــج عملــي غيــر 
إلزامــي قــد يترتــب عليــه زيــادة فــي مــدة البعثــة عــن المعــدل الطبيعــي. ويجــب التنبــه إلــى أن بعــض التخصصــات تقــدم 

فــي بعــض الــدول علــى مســتوى الدراســات العليــا أو المســتوى المهنــي ممــا ال يتفــق مــع اشــتراطات هــذا البرنامــج.
• يتبغــي أن يحتــوي عــرض القبــول المباشــر علــى مــا يثبــت نــوع الدراســة الجامعيــة )البكالوريــوس( والتخصــص، ومــدة 
الدراســة وتاريــخ بدايــة الدراســة والتخــرج المتوقــع إن أمكــن، أو إثبــات هــذه البيانــات بالتراســل مــع المؤسســة المانحــة 
للقبــول وارفاقهــا مــع القبــول النهائــي بنهايــة فتــرة تعديــل الرغبــات. وفــي حــال لــم يشــر القبــول المقــدم مــن الطالــب 
ألي مــن البيانــات المطلوبــة والمذكــورة فــي هــذه النقطــة فــإن للجنــة الفــرز الحــق فــي اســتبعاده مــن المنافســة علــى 

هــذه البعثــات .
• إذا كان العــرض النهائــي المقــدم مــن الجامعــة صــادرًا قبــل اإلعــالن النهائــي لشــهادة دبلــوم التعليــم العــام، وال يتيــح 
 proof of ( نظــام الجامعــة إصــدار قبــول آخــر للتأكيــد، فيجــب علــى الطالــب الحصــول علــى مــا يســمى بإثبــات االلتحــاق

enrollment ( مــن الجامعــة وإرفاقــه مــع القبــول.
• يجــب أن يكــون القبــول صــادرًا مــن الفــرع الرئيســي للجامعــة - إذا كان للجامعــة أكثــر مــن فــرع - وأيضــًا أن تكون الدراســة 

فــي الفــرع الرئيســي كمــا هــو مشــار إليــه فــي قائمــة الجامعــات المعتمــدة لبعثات القبــول المباشــر 2021 / 2022 .
• يمكــن للطلبــة الخاضعيــن إلختبــارات اإلعــادة ) أو إعــادة تصحيــح ( تســليم قبــول مشــروط قبــل انتهــاء فتــرة تعديــل 
ــطس 2021، مــع  ــر المشــروط فــي موعــد ال يتجــاوز 15 أغس ــم تســليم رســالة القبــول الجامعــي غي ــات، ومــن ث الرغب

ــواردة أعــاله. تلبيــة الشــروط ال
• يجــب علــى المتقدميــن ارفــاق خطــاب قبــول مباشــر وغيــر مشــروط بنســخته األصليــة للعــام األكاديمــي 2021 / 2022      

)الفصــل األول أو الفصــل الثانــي( بنهايــة فتــرة تعديــل الرغبــات.
• إذا وضــع الطالــب قيــد قائمــة اإلنتظــار ) وليــس كقبــول مشــروط ( فــي إحــدى الجامعــات، ثــم لــم يمنــح المقعــد خــالل فتــرة 
تعديــل الرغبــات، فيمكــن للطالــب تســليم قبــول غيــر مشــروط آخــر مــن جامعــة أخــرى ضمــن الجامعــات المحــددة لهــذا 

البرنامــج فــي موعــد ال يتجــاوز 15 أغســطس2021، مــع إثبــات أنــه كان فــي قائمــة اإلنتظــار.
ــة التعامــل مــع الطلبــات المقدمــة لبرنامــج القبــول المباشــر، يتولــى فريــق مختــص النظــر فــي  • لضمــان الشــفافية وعدال
الطلبــات وتدقيقهــا، ولــن يقبــل أي طلــب مــن خــارج الجامعــات والتخصصــات المعلنــة، أو لــم يوافــي اإلشــتراطات واآلجــال 

المعلــن عنهــا.
• ال يحــق للمتقدميــن ارفــاق قبــول تبــدأ الدراســة فيــه قبــل أغســطس 2021، وإنمــا يجــب أن تكــون بعــد إعــالن نتائــج القبــول 
الموحــد. وســوف يســقط حــق الطالــب فــي التنافــس إذا أحضــر مــا يخالــف ذلــك أو اتضــح أنــه بــدأ الدراســة قبــل مواعيــد إعــالن نتائــج 

البعثــات عــن طريــق مركــز القبــول الموحــد.
 )Pathways( ســوف يتــم اســتبعاد كل مــن يقــوم بإرفــاق قبــول يتضمــن الســنة التأسيســة أو برنامــج الجســر األكاديمــي •
 International أو Diploma Year أو )Integrated foundation programs( أو برامج الســنة التأسيســية المتكاملة

Year one أو غيرهــا مــن البرامــج التجســيرية األخــرى.
• حصولـك علـى قبـول غيـر مشـروط واختيارك للرمز DE001 ال يعنـي ضمانـا نهائيـا للحصـول علـى بعثـة، ولكنـه يعنـي 
أنـك اسـتوفيت متطلبـات الدراســة بالمؤسســة التعليميــة التــي تقدمــت لهــا وااللتحاق بالتخصــص دون الحاجــة إلــى 
أيــــة مكونــــات لغويــــة أو تجســيريه أو برامــــج تأسيســــية. كمــا يحـــق لـــوزارة التعليـــم العالـــي والبحــث العلمــي واإلبتــكار 

رفـــض أي طلـــب غيـــر مســـتوف للشـــروط المعلـن عنهـا أو يقـدم منقوصـا مـن الوثائـق المطلوبـة.
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تابع الشروط واألحكام الخاصة ببعثات برنامج القبول المباشر

• ال يحــق للطالــب اإلنتقــال إلــى أيــة مؤسســة بعــد حصولــه علــى بعثــة فــي رمــز القبــول المباشــر إال إن كان اإلنتقــال إلــى 
جامعــة ذات مرتبــة أعلــى فــي تصنيــف  QS العالمــي للجامعــات للعــام األكاديمــي 2021 فــي ذات الدولــة، ودون تغييــر فــي 

النخصــص أو زيــادة فــي مــدة اإلبتعــاث.
• برنامــــج القبــــول المباشــــر هــــو أحــــد برامــــج االبتعاث الخارجــي وليــــس الوحيــد الــذي يمكنــك مــن الحصــول علــى بعثــة 
خارجيــة. وال يعنــي عــدم قدرتــك علــى حصــول علــى قبــول غيــر مشــروط أن خياراتــك محــدودة )أنظــر دليــل الطالــب(، 
فبعــض األنظمة الجامعيــة ال تمنــح قبوال غيــر مشــروط لحملــة شــهادة دبلــوم التعليــم العــام أو ثنائــي اللغــة علــى 
ســــبيل المثــــال، ومنهــــا النظــــام الجامعــــي البريطانــــي. لــــذا ينصــــح الطلبــــة الراغبــــون فــــي التنافــــس علــــى بعثــــات 
القبــــول المباشـــر بالتقـــدم للجامعـــات التـــي تقبـــل مؤهالتهم المدرســـية. وفـــي حـــال لـــم يتحقـق لهـم ذلـــك فـإن دليـل 

الطالـــب يوفــــر خيــــارات أخــــرى عديــدة جــدا للظفــــر بمقعــد فــي البعثــات الخارجيــة.
• وضعــت الشــروط والمعاييــر فــي هــذا اإلعــالن بعنايــة وتدقيــق كبيريــن، كمــا اختيــرت الجامعــات المعتمــدة لهــذا الرمــز 
بمــــا يتوافــــق والغــــرض مــــن طــــرح برنامــــج القبــــول المباشــــر، إال أن الــــوزارة قــــد تعلــــن عــن تعديــالت علــــى هــذا االعالن، 
لــــذا ننصــــح الطلبــــة وأوليــــاء األمــور باالطــالع المســــتمر علــــى موقــــع وزارة التعليــــم العالــــي والبحــث العلمــي واإلبتــكار 

ومركــــز القبــــول الموحــــد لإلحاطة بــــأي جديــــد يتعلــــق بهــــذا البرنامــج.
• فــي حــال زاد عــدد المســتوفين إلشــتراطات برنامــج القبــول المباشــر DE001 عــن عــدد المقاعــد المتاحــة لهــذه البعثــات 

فــإن لجنــة الفــرز ســوف تحتكــم لمعاييــر حســم التعــادل المشــار إليهــا فــي الجــدول أعــاله .
• كمــا تنبــه الــوزارة بــأن الطالــب مســؤول مســؤولية كاملــة عــن جميــع التفاصيــل المتعلقــة بالدولــة التــي حصــل منهــا 

علــى القبــول )مثــل: إجــراءات التأشــيرة، القوانيــن، الطقــس، تكلفــة المعيشــة ... الــخ(.
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هـــــل ترغب في دراســـــة الكيميـــــاء، أو الفيزيـــــاء، أو االحيـــــاء، أو الرياضيـــــات؟ هـــــل ترغـــــب فـــــي اكتســـــاب مهـــــارات 
ــاه  ــوارد الميـــ ــة ومـــ ــا العماني ــول الجيولوجي ــة ح ــاب المعرف ــم باكتس ــت مهت ــل أن ــكالت؟ هــ ــل المش ــل وح التحليـــ
والمواضيع األكثر شــمولية التي تؤثر على البيئة.  قـــــد يكـــــون مجـــــال علـــــوم االرض أو العلـــــوم البيئيـــــة هـــــو خيارك 
األمثـــــل. أمــا إن كنــت مهتمــا بنظــم الطقــس فيمكنــك اختيار تخصــــص علــــم األرصــــاد الجويــــة. أمــا الذيــن يتطلعون 
إلــى الســماء، فعلــــم الفلــــك والفيزيــاء الفلكيــة هــو المســار المرتقــب. هـــــل تميـــــل لدراســـــة الرياضيـــــات وعلـــــوم 
الحاســـــب اآللـــــي؟ إذًا االحصــــاء هـــــو المجـــــال االقـــــرب لميولــــك. وإن كنـــــت تســعى لإلثــارة مــن خــالل البحــث علــى 
أســباب ارتــكاب الجرائــم فعليــك دراســة الطــب الشــرعي أو التخصــص كفنــي الطــب الشــرعي. كمــا يمكنــك دراســة 

ــة(. ــوم البيئي ــة والعل ــوم الزراعي ــة والعل ــوم البحري ــل )العل ــة مث ــا البيولوجي ــار التكنولوجي ــي إط ــرى ف ــاالت أخ مج

تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا. فيرجــى وضــع 
طموحاتــك الشــخصية، واهتماماتــك، وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ 
القــرار. اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك. وتأكــد مــن محتــوى 

ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات، مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى. 

العلوم الطبيعية والفيزيائية

Natural & Physical SciencesNatural & Physical Sciences
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE560

,Environmental Sciences
Earth Sciences, Marine Science or Sustaina-

bility Studies
أو بلد الدراسة: اسرتاليا واملنهجية   التحليل  الرياضيات:  أو  الرياضيات  من:  مادتن 

الفيزياء،  االحياء،  الكيمياء،  والتفسر،  التطبيقات  الرياضيات: 
الجغرافيا، الجيولوجيا، العلوم البيئية

	 .:)A	 levels ( شهادة
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول عىل 
)ج( من  الحصول عىل  أو   )AS	level( أدىن من مستوى  )ب( كحد 

مستوى )level	A( يف املادتن.
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 9	 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتن.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 	3 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتن

الكيمياء أو الفيزياء 
او الرياضيات أو 

األحياء أو الجغرافيا 
أو العلوم البيئية.

SE561

 Earth Science)s(, Geology or Geosciences
)Geophysics or Geochemistry(, Sustaina-
 ble Development, Ecology, Conservation

 &   Environment or Marine Environmental
Science

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE563

Earth Science)s(, Geology, Geosciences Geo-
 physics , Environmental Sciences , Biology,

or Chemistry
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE575
 Earth Sciences, Applied Geology, Geology

or Environmental Sciences
بلد الدراسة: نيوزيلندا 

SE568

 Environmental Science & Sustainable
Technology

بلد الدراسة: ايرلندا

 *مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات 
يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة للتخصص

الرياضيات:  أو  واملنهجية  التحليل  الرياضيات:  أو  الرياضيات 
التطبيقات والتفسر،  + الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم البيئية

	 .:)A	 levels ( شهادة
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول عىل 
)ج( من  الحصول عىل  أو   )AS	level( أدىن من مستوى  )ب( كحد 

مستوى )level	A( يف ااملادتن.
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 9	 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتن.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 	3 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتن.

الرياضيات

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــا أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز. 	 
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SE610

 Astronomy. Astrophysics or Physics
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

 *مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات يف 
املستوى )SL( من الدخول مبارشة للتخصص

الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر، + الفيزياء

:)A	 levels ( شهادة		 
 )A	level( النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى  )level	AS( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )level	A( يف املادتن.

)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية		
الحصول عىل 9	 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتن.

)IBC( شهادة البكالوريا الدولية	3
الحصول عىل 	3 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتن.

	 الرياضيات

SE762

 Biology, Biological Sciences or Chemistry orا
Forensic Science

يخضع التخصص الدقيق ملوافقة الوزارة
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

مادتن من: الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية  
أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر،   االحياء، الكيمياء 

	 .:)A	 levels ( شهادة
 )A	level( املستوى  من  أدىن  كحد  مادتن  يف  النجاح 
والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو 

الحصول عىل )ب( من مستوى )level	A( يف املادتن.
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 9	 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتن.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 	3 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتن.

الكيمياء أو الرياضيات أو 
األحياء.

SE590

 Statistics or Business Statistics
بلد الدراسة: اململكة املتحدة  

 *مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات يف 
املستوى )SL( من الدخول مبارشة للتخصص

الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر،  + مادة من اللغة 

اإلنجليزية، االقتصاد أو املحاسبة
	 .:)A	 levels ( شهادة

 )A	level( النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى
 )AS 	level( كحد أدىن من املستوى )والحصول عىل )أ

أو )ب( من املستوى )level	A( يف كال املادتن.
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 9	 نقطة. 
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط كحد 

أدىن من مستوى )HL( يف كال املادتن.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 	3 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط كحد 

أدىن من مستوى )HL( يف كال املادتن.

	الرياضيات

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE753

Biology, Chemistry, Earth Sciences, Environmental

، Science, Environment ،Sustainability and Society

Marine Biology, Ocean Sciences Physics and

 Atmospheric Sciences

بلد الدراسة : كندا

	سوف يقبل الطلبة مبدئيا يف برنامج بكالوريوس

العلوم ثم سيتمكن الطالب من اختيار التخصص

الدقيق يف مرحلة الحقة من دراسته يف أحد الجامعات

املعرتف بها من قبل ملحقية واشنطن.

	بعض هذه الربامج قد تتطلب اجراء متطلبات قبول

أخرى من قبل الجامعة.

	 الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول يف

التخصص أو الجامعة األعىل تفضيال

	 عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول عىل

البعثة ومبعدل عام ال يقل عن)5(

التحليل واملنهجية   الرياضيات:  الرياضيات  أو 
أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر، + مادة 

من الفيزياء، األحياء أو الكيمياء،
الجيولوجيا، الجغرافيا، علوم البيئة.

:)A	 levels (  شهادة	 	
املستوى           من  أدىن  كحد  مادتن  يف  النجاح 
) level	A (والحصول عىل )ب( كحد أدىن من 
)ج(  عىل  الحصول  أو   )  AS	level  ( مستوى 

من مستوى ) level	A ( يف كال املادتن.
: IBD دبلوم البكالوريا الدولية	 	

الحصول عىل 9	 نقطة .
) 5 ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) SL ( أو 

)4( نقاط من مستوى )HL ( يف كال املادتن.
: IBC دبلوم البكالوريا الدولية	3 

الحصول عىل 	3 نقطة .
) 5 ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) SL ( أو       

) 4( نقاط من مستوى
) HL ( يف كال املادتن.

	الرياضيات

SE592

التخصصات الدقيقة ضمن املجاالت التالية:
,Biology, Chemistry, Physics, Geology

Earth Sciences or Geosciences
بلد الدراسة : فرنسا

لغة الدراسة: اللغة الفرنسية
	 سيتوجب عىل الطالب اختيار التخصص الدقيق والجامعة ضمن 

قامئة الجامعات املعرتف بها وذلك بعد
انتهائه من برنامج اللغة والربنامج التأسييس.

	 اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضع ملوافقة الوزارة.
	 قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة يف بعض الجامعات 

متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول 
يف التخصص أو الجامعة األعىل تفضيال.

الرياضيات  أو الرياضيات: التحليل واملنهجية  
أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر،  مادة 

من الفيزياء ، األحياء أو الكيمياء
	 .:)A	 levels (  شهادة

النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى 
)level	A( والحصول عىل )أ( كحد أدىن من 
مستوى )level	AS( أو الحصول عىل )ب( 

من مستوى )level	A( يف املادتن.
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 9	 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( 

نقاط من مستوى )HL( يف املادتن.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 	3 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( 

نقاط من مستوى )HL( يف املادتن .

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE900العلوم

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية  

الرياضيات أو الرياضيات :التحليل واملنهجية 

 و الفيزياء
)A	level( شهادة 	 	

الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

)level	A( أو )ب( من املستوى 
)AS Level(من املواد املطلوبة أعاله.                                                                                            

                      )IB( شهادة البكالوريا الدولية 	 	
الحصول عىل 	3 نقطة     

 )5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو   

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد 

املطلوبة أعاله                                             

	 الرياضيات 
أو الرياضيات 

التحليل 
واملنهجية 

	 الفيزياء

)منح جزئية(
	 بلد الدراسة: دولة االمارات العربية املتحدة

	 املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية 
املتحدة.

*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 
الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى 

ضمن املعدل العام.
	 عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

 منح دول مجلس التعاون الخليجي 
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 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS224 تغذية اإلنسان التطبيقية

والعالجية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات ، أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية ، الكيمياء أو الفيزياء

	 .)A	level( شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى  )Level	A( أو )د( من 

املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	نقطة 
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة الرشقية
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS085 الكيمياء الصناعية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو الرياضيات: 
التحليل واملنهجية، الكيمياء أو الفيزياء

	 .)A	level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى  )Level	A( أو )ب( من 

املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	 نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

-مالحظات عامة :

بعثــة الطالــب ملرحلــة البكالوريــوس او الدبلــوم  تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ويل أمــر الطالــب تكاليــف 	 

النقــل والســكن )إن دعــت  الحاجــة لذلــك(.  

مدة الدراسة يف املرحلة التاسيسية )اللغة ( عام واحد فقط.	 

ــا برفــع 	  ــد عــن عــام، يقــوم مــن خالله ــه ملــدة ال تزي ــد بعثت ــوزارة بتجمي ــك العــام فســتقوم ال اذا مل يحقــق الطالــب املســتوى املطلــوب يف ذل

مســتواه يف اللغــة للمســتوى املطلــوب يف مؤسســته لاللتحــاق بالربنامــج األكادميــي أو الحصــول عــىل قبــول مبــارش يف الربنامــج األكادميــي مــن 

ــة. ــك يفقــد مقعــده يف البعث ــم  عــايل خاصــة  أخــرى ويف ذات املجــال املعــريف . واذا مل يحقــق ذل مؤسســة  تعلي



78

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS020اإلحصاء

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو الرياضيات: 
التحليل واملنهجية 

	 .)A	level( شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى     )Level	A( أو )د( 

من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	نقطة 
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS208علوم االرض التطبيقية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو الرياضيات: 
التحليل واملنهجية، الكيمياء و الفيزياء

	 .)A	level( شهادة
النجاح يف )	( مواد من املستوى )Level	A( و )4( مواد من 

)AS	Level( املستوى
دبلوم البكالوريا الدولية) IBD( أو شهادة البكالوريا الدولية . 	

)IB Certificate(
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )4( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف مادة الرياضيات

الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف 
عامن

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS090اإلحصاء

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر 

أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم 
املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

	 .)A	level( شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى )Level	A(  أو )د( من 

املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	نقطة 
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
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جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ150كلية العلوم

)A	level( شهادة 	 	
يجب دراسة مادتن عىل األقل من مستوى ) level	A( من املواد املطلوبة 

للتخصص.
الحصول عىل:

	)ج( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى ) level	A( او
	)ب(كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى level	AS(( و

	دراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( والحصول عىل 
	)ج( كحد أدىن من مستوى ) Level	A( أو 
  )AS	Level( كحد أدىن من مستوى )ب( 	

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
	 الحصول عىل4	 نقطة 

	)4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )HL( أو    
)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )5(	

	ودراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( 
والحصول عىل :

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو 
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(
 )IBC( شهادة البكالوريا الدولية 	3

الحصول عىل 30 نقطة
	)4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )HL( او 
	)5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات : التحليل واملنهجية من مستوى )SL( و

	دراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(
 والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو )5( نقاط كحد 

)SL( أدىن من مستوى

-

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
معلومات إضافية عن 

الربنامج

US003 التقنية الحيوية
التطبيقية

املواد املطلوبة : الرياضيات، أو الرياضيات:التطبيقات والتفسر 
أو الرياضيات:التحليل واملنهجية واألحياء والكيمياء 

 )A	level( شهادة 		
الحصول عىل ) هــــ(( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو 

)د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( شهادة البكالوريا الدولية 		

الحصول عىل 4	 نقطة
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله. 

الدرجة األعىل يف املواد:

	 األحياء

	 الكيمياء

	 الرياضيات

	 الرياضيات :التطبيقات 

والتفسر أو الرياضيات: 

التحليل واملنهجية 

  	 أفرع الدراسة : 
	جامعة التقنية والعلوم 

التطبيقية بصور

US004علوم تطبيقية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات،  أو 
الرياضيات:التحليل واملنهجية +مادتن من املواد األتية : 

)الكيمياء أو الفيزياء أو األحياء(
)A	 level( شهادة 	 	

الحصول عىل ) هــــ(( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو 
)د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
الحصول عىل 4	نقطة

الدرجات األعىل يف املواد:	
	 الرياضيات

		 الرياضيات :التطبيقات 
والتفسر أو الرياضيات: 

التحليل واملنهجية 

	 أفرع الدراسة : 

	جامعة التقنية والعلوم 

التطبيقية مبسقط 
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الزراعة والبيئة
 

والعلوم املرتبطة بها

Agriculture, EnvironmentalAgriculture, Environmental  
And Related StudiesAnd Related Studies

ال تــــزال الزراعــة المعروفــة كحرفــــة األجــــداد تلعــــب دورا رئيســيًا فــــي إنعــــاش اقتصــــادات الــــدول. وقــد أصبحــــت 
دراسة أساسية فــــي المــــدارس والمعاهــــد والجامعــــات، بعــــد أن أخــذت الهندســــة والتكنولوجيــــا حيــزا كبيــرا 
فيهــــا. فظهــــر المهندســون الزراعيــــون، وظهــرت مجــاالت أخــرى كتقنيــات الميــــاه وعلــوم المحاصيــل وعلــوم 
ــي  ــام البيئ ــي النظ ــا ف ــزءا مهم ــة ج ــة والبحري ــاة الحيواني ــكل الحي ــا تش ــا. كم ــص فيه ــب التخص ــن رغ ــة لم التربــ
الزراعــي. وهنــاك اختيــارات عديــدة للراغبيــن فــي هــذا المجــال  مثــل ِعلــم الحيــوان، والتنميــة الســمكية وتربيــة 
األحيــاء المائيــة وغيرهــا.  كمــا توجــد تخصصــــات االغذيــــة والزراعــــة والتغذيــــة التــي تأتــي أيضــا ضمــن هــذا المجال.

تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا. فيرجــى وضــع 
ــاء  ــية أثن ــات األساس ــن المعطي ــر ضم ــاد المتغي ــات االقتص ــك واحتياج ــك، وقدرات ــخصية، واهتمامات ــك الش طموحات
اتخــاذ القــرار. اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك. وتأكــد مــن 
محتــوى ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات، مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى. 
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الزراعة والبيئة
 

والعلوم املرتبطة بها

Agriculture, EnvironmentalAgriculture, Environmental  
And Related StudiesAnd Related Studies

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE774

Water Technology )also avail	
           able under the names Water
 )Resource( Management, Water

 Economics, Water )and
 Infrastructural( Management or

 Hydrology
بلد الدراسة: املانيا

للغة الدراسة: الغة األملانية
املؤسسة التعليمية جامعات العلوم التطبيقية 

والجامعات البحثية
مالحظة: يجب أن تكون شهادة دبلوم التعليم 

العام وما يعادلها صادرة عن وزارة الرتبية 
والتعليم أو صادرة من مدرسة أمريكية أو 

انجليزية دولية.
 *مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة 

الرياضيات يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة 

للتخصص

الرياضيات  الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو الرياضيات: التحليل 
واملنهجية + مادة  الفيزياء أو الكيمياء +مادة من  اللغة العربية، اللغة 

اإلنجليزية أو أي لغة أخرى.
	 .)A	level( شهادة

النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول عىل )ب( 
كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو الحصول عىل )ج( من مستوى 

)level	A( يف املواد املطلوبة.
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 6	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املواد املطلوبة.
IBC املانيا ال تقبل شهادة *

 الرياضيات

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــا ان لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 

 منح دول مجلس التعاون الخليجي 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE905األغذية والزراعة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: األحياء 
والكيمياء

)A	level( شهادة 	 	
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

 AS Level أو )ب( من املستوى Level A
من املواد املطلوبة أعاله.                                                                                                                                           
                     )IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	 

الحصول عىل 	3 نقطة 
 )5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو            
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد 

املطلوبة أعاله

	 األحياء
	 الكيمياء

)منح جزئية(
	 بلد الدراسة: دولة االمارات العربية املتحدة

	 املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية 

املتحدة.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح 

يف مواد: الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية 
واملوسيقى ضمن املعدل العام.

	 عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 
الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 

5.5



82

البعثات الداخلية

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS200اإلدارة و املامرسة 
البيئية

 املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو
 الرياضيات: التحليل واملنهجية

)A	level( شهادة 		
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ج( من 

املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( البكالوريا الدولية 		

الحصول عىل 4	 نقطة 
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )4( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

  

الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ001كلية العلوم 
الزراعية والبحرية

)A	level( شهادة		 
يجب دراسة مادتن عىل األقل من مستوى )level	A( من املواد املطلوبة 

للتخصص والحصول عىل:
)A	 Level( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )ج( 	

)AS	Level(  كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )ب( 	
ودراسة مادتن فقط من )الكيمياء ،الفيزياء ،األحياء( و الحصول عىل:

  )A	 Level(  كحد أدىن من مستوى )ج( 	
)AS	Level(  كحد أدىن من مستوى )ب(	

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية	 	
	 الحصول عىل4	 نقطة.

 )HL( وسوف يتم احتساب مواد التخصص من املستوين املستوى املتقدم 
 .)SL( واملستوى العادي

 	)4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات :التحليل واملنهجية من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات : التحليل واملنهجية من مستوى )5(	

	دراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(  الحصول عىل :
	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	
 )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية	3 

	 الحصول عىل 30 نقطة.
 )HL( وسوف يتم احتساب مواد التخصص من املستوين املستوى املتقدم 

 )SL( واملستوى العادي
الحصول عىل :

	)4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )5(	

	ودراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(  الحصول عىل :
	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	

 
  

_
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مــــن صفــــات المهنــــدس الجيــــد أن يكــون قــادرا علــى تطبيــــق العلــوم والرياضيــات ومهــــارات أخــرى إليجاد حلــول 
عمليــــة قابلــــة للتنفيــــذ، لتطويــــر وتحســين وصيانــة البنيــــة االساســية أو المنتجــات أو الخدمــــات التــي يحتاجهــا 
المجتمــــع. وإن توفــــرت لديــــك هــذه المهــارات، فيمكنــك أن تتخصــص فــي إحــدى مجــاالت الهندســة. ومــن المهــم 
جــــدًا أن تبحــــث أكثــــر وتتعمــــق فــــي محتوى ومنهجية الدراســة في مجــــاالت الهندســــة المختلفة والفروقات بينها 

ومخرجاتهــا، وذلــك قبــل ترتيــب اختياراتــك بمــا يتوافــق مــع رغباتــك.

تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا. فيرجــى وضــع 
طموحاتــك الشــخصية، واهتماماتــك، وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ 
القــرار. اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك. وتأكــد مــن محتــوى 

ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات، مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى. 

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

  Engineering and RelatedEngineering and Related  

TechnologiesTechnologies
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE489

Renewable Energy Engineering
Mining Engineering, Materials 

Science/Materials Engineering or 
Metallurgical Engineering or

Metallurgy 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التطبيقات  الرياضيات:  التحليل واملنهجية  أو  الرياضيات:  أو  الرياضيات 
والتفسر، +  الكيمياء أو الفيزياء

	 . :)A	level( شهادة
والحصول عىل )ب(   )A	level( املستوى  أدىن من  مادتن كحد  النجاح يف 
أو الحصول عىل )ج( كحد أدىن من   )AS 	level( كحد أدىن من املستوى

املستوى )level	A(  يف املادتن.
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 9	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتن.
3 . )IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 	3 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتن

 *مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات يف 
املستوى )SL( من الدخول مبارشة للتخصص

 الرياضيات 

SE485

 Energy Engineering or Petroleum
Engineering

بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE487

 Renewable / Sustainable Energy
 Engineering or

Photovoltaics & Solar Energy
 Engineering

بلد الدراسة: اسرتاليا

SE496

Mining Engineering, Materials Sci-
ence/Materials Engineering or Metal-

 lurgical Engineering

بلد الدراسة: اسرتاليا

SE494

 Materials Science and Engineering

بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

 )PDO( املنح الخارجية الكاملة- منح رشكة تنمية نفط عان

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
-مالحظات:

ــكار  ال 	  ــايل والبحــث العلمــي واإلبت ــم الع ــإن وزارة التعلي ــك ف ــة أخــرى لذل ــات إضافي ــات متطلب ــذه البعث ــة له ــج التابع ــب بعــض الربام ــد تتطل ق
تضمــن القبــول النهــايئ للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب 
الطالــب الدراســة بهــا عــىل قــدرات الطالــب واملتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كــا أن للــوزارة الصالحيــة يف اختيــار الجامعــة املناســبة للطالــب حســب 

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخــري 	 

يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 

بهــا   قــد تختلــف  مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة أخــرى 
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE500

                 Architectural Engineering,
         Civil Engineering, Construction

Engineering, Structural Engineer-
              ing, Mechatronics, Environmental

Engineering, Surveying Engineering

بلد الدراسة: اسرتاليا

التطبيقات  الرياضيات:  التحليل واملنهجية  أو  الرياضيات:  أو  الرياضيات 
والتفسر،  + الفيزياء

	 .:)A	level( شهادة
والحصول عىل )ب(   )A	level( املستوى  أدىن من  مادتن كحد  النجاح يف 
من  أدىن  كحد  )ج(  عىل  أوالحصول   )AS 	level( املستوى  من  أدىن  كحد 

املستوى )level	A( يف املادتن.
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 9	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتن.
3 . )IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 	3 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتن

	الرياضيات

SE501

         Architectural Engineering, Civil
 Engineering, Electrical Engineering,
 Mechanical Engineering, Industrial

 Engineering or Environmental
Engineering

بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE502

Architectural Engineering, Civil En-
 gineering, Construction Engineering,
 Communication Systems Engineering,
Structural Engineering, Electrical and/

 or Electronic)s( Engineering, Mechanical
 Engineering, Mechatronics, Industrial
Engineering , Environmental Engineer-

/ing or Automotive Engineering
   Automation and control

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
 *مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة 

الرياضيات يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة 

للتخصص

الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات 
والتفسر،  + مادة من الفيزياء أو الكيمياء

	 .:)A	level(  شهادة
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول عىل )ب( 

كحد أدىن من املستوى )level	 AS( والحصول عىل )ج( من املستوى 
)level	A( يف املادتن.

	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 9	 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 
املادتن.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 	3 نقطة.

 )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 
املادتن.

SE557

 Surveying Engineering or Quantity
Engineering

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

 *مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة 
الرياضيات يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة 

للتخصص

الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات 
والتفسر، + مادة من الفيزياء أو الكيمياء أو علوم البيئة أو الجغرافيا

	 .:)A	level(  شهادة
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى  )level	A( والحصول عىل )ب( 

كحد أدىن من املستوى )level	 AS( أو )ج( من املستوى )level	A( يف 
املادتن.

	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 9	 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 
)HL( يف املادتن.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 	3 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 
)HL( يف املادتن.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث



86

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE508

 Embedded Systems Engineering, Energy &
 Raw Materials, Energy )and Environment(

 Technology, Energy )and Building( Technology,
 Industrial Engineering, Marine Engineering,
Material Sciences, Renewable Energy, Electri	
 cal Engineering, Environmental Engineering,
 Mechanical Engineering, Civil Engineering,

 Mechatronics, Medical Engineering or
Transport Engineeringg

بلد الدراسة: املانيا
لغة الدراسة: اللغة االملانية

املؤسسات التعليمية :جامعات العلوم التطبيقية 
والجامعات البحثية 

أوالرياضيات:  واملنهجية  التحليل  الرياضيات:  أو  الرياضيات 
التطبيقات والتفسر،   + الفيزياء 

:)A	level( شهادة 		
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول 
عىل )ب( كحد أدىن من املستوى )level	 AS( أو الحصول عىل 
الرياضيات. الحصول عىل )ج(  )ج( من املستوى )level	A( يف 
من  )د(  عىل  والحصول   )AS 	level( املستوى  من  أدىن  كحد 

املستوى )level	A( يف الفيزياء. 

	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 6	 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 
من  أدىن  كحد  نقاط   )4( عىل  والحصول  الرياضيات.  يف   )HL(

مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى )HL( يف الفيزياء. 

مالحظة :هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم التعليم العام وما 
يعادله الدارسن داخل السلطنة فقط

	 الرياضيات

SE515

 Civil Engineering or Industrial Engineering &
 Management or Logistics Engineering

بلد الدراسة: هولندا
 HZ University of Applied :املؤسسة التعليمية

Sciences
Industrial Engineering &Management

Fountys University of Applied :املؤسسة التعليمية
Sciences

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

SE504

           Mechatronics, Electrical or Electronic
 Engineering, Civil Engineering or Building

Services Engineering

بلد الدراسة: ايرلندا
 

أوالرياضيات:  واملنهجية  التحليل  الرياضيات:  أو  الرياضيات 
التطبيقات والتفسر،+ الفيزياء.

:)A	level( شهادة		
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول 
عىل  الحصول  أو   )AS	level( مستوى  من  أدىن  )ب(كحد  عىل 

)ج( من مستوى )level	A( يف املادتن. 
:)IBD( دبلوم البكلوريا الدولية 		

الحصول عىل 9	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتن.
:)IBC(شهادة البكلوريا الدولية 	3

الحصول عىل 	3 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتن.

*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات يف املستوى 

)SL( من الدخول مبارشة للتخصص

SE524

 Electronics, Electrical Engineering & Industrial
 Computing

بلد الدراسة: فرنسا
لغة الدراسة: اللغة الفرنسية

	 سيتوجب عىل الطالب اختيار التخصص الدقيق 
والجامعة ضمن قامئة الجامعات املعرتف بها وذلك بعد 

انتهائه من برنامج اللغة والربنامج التأسييس.
	 اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضع ملوافقة 

الوزارة.
	 قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة يف بعض 

الجامعات متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ال تضمن 
حصول الطالب عىل قبول يف التخصص أو الجامعة األعىل 

تفضيال.
 

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE529

 Telecommunications Engineering
Electrical & Computer Systems

 ,Engineering, Civil Engineering 
 Electrical & Electronic Engineering,

 Mechatronics Engineering, Robotics and
 ,Mechatronics Engineering
 Mechanical Engineering

بلد الدراسة: ماليزيا 
السنة  لدراسة   Nottingham جامعة  تشرتط   
التأسيسية حصول الطالب عىل درجة ) 6.0 ( يف شهادة                       
) IELTS Academic ( ، ودرجة ال تقل عن )5.5( يف كل 
مهارة، وبالنسبة لدراسة السنة الجامعية األوىل يتطلب 
الحصول عىل) 6.5 ( ودرجة ال تقل عن ) 6.0 ( يف كل 

مهارة.

 *مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة 
الرياضيات يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة 

التطبيقات  أوالرياضيات:  واملنهجية  التحليل  الرياضيات:  أو  الرياضيات 
والتفسر،  + الفيزياء 

	 .:)A	level( شهادة
والحصول عىل )ب(    )A	level( املستوى  أدىن من  مادتن كحد  النجاح يف 
 )A	level( املستوى  من  )ج(  الحصول عىل  أو   )AS 	level( املستوى  من 

يف املادتن.
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 6	 نقطة.
 )SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتن 
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	نقطة.
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتن. 

	 الرياضيات

SE756

Civil Engineering, Environmental Engi	
 neering, Electrical Engineering, Industrial

 Engineering, Mechanical Engineering,
 Mineral Resource Engineering, Materials

Engineering, Energy Engineering

بلد الدراسة: كندا
	بعض هذه الربامج قد تتطلب اجراء متطلبات 

قبول أخرى من قبل الجامعة.
	 اختيار الجامعة والتخصص يخضع ملوافقة الوزارة
	 الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول يف 

التخصص أو الجامعة  األعىل تفضيال
	 عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول 

عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 5.0

التطبيقات  أوالرياضيات:  واملنهجية  التحليل  الرياضيات:  أو  الرياضيات 
والتفسر، + الكيمياء +الفيزياء.

:)A	level( شهادة		
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول عىل )ب(كحد 
 )A	level( من مستوى )( أو الحصول عىل )جAS	level( أدىن من مستوى

يف الثالث مواد. 
:)IBD( دبلوم البكلوريا الدولية 		

الحصول عىل 8	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو

 )4( نقاط من مستوى )HL( يف الثالث مواد.
:)IBC(شهادة البكلوريا الدولية 	3

الحصول عىل 30 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( 

نقاط من مستوى )HL( يف ثالث مواد.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

منح دول مجلس التعاون الخليجي

معلومات إضافية عن الربنامححسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE904الهندسة

    املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية  والفيزياء

)A	 level ( شهادة 	 	
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

 AS Level أو )ب( من املستوى Level A
من املواد املطلوبة أعاله.

  IB شهادة البكالوريا الدولية 	 	
الحصول عىل 	3 نقطة    

)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو   )6( نقاط 
كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد ااملطلوبة أعاله

	 الرياضيات
	 الفيزياء

 )منحة جزئية(
بلد الدراسة: االمارات العربية املتحدة
املؤسسة التعليمية: جامعة االمارات 

العربية املتحدة
مالحظة : لن يتم احتساب نسبة 
النجاح يف مواد الفنون التشكيلية 

والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن 
املعدل العام.

 IELTS عىل الطالب تقديم شهادة 	
قبل الحصول عىل البعثة ومبعدل عام 

ال يقل عن 5.5
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الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS013
	 الهندسة املدنية

	 الهندسة الكهربائية
	 هندسة الحاسوب
	 الهندسة البيئية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية و الفيزياء

	 .)A	level( شهادة
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى

BS034

	 الهندسة امليكانيكية

	 الهندسة الكيميائية

	 الهندسة املدنية

	 الهندسة الكهربائية وااللكرتونية

	 هندسة الكمبيوتر واالتصاالت

 جامعة ظفار

BS056 الهندسة امليكانيكية 	

)السيارات(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية و الفيزياء

	 .)A	level( شهادة
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

الكلية الوطنية لتقنية السيارات

BS266

	 الهندسة امليكانيكية و تكنولوجيا السيارات

	 الهندسة اإللكرتونية و االتصاالت  

	األمتتة وهندسة الربوتات

	 هندسة أجهزة القياس والسيطرة

	 هندسة خدمة املباين 

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية والفيزياء

	 .)A	level( شهادة
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج
أو )ج( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

الكلية العاملية للهندسة 
والتكنولوجيا

BS209
	 هندسة العمليات

	 الهندسة امليكانيكية

	 الهندسة البيئية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية، الكيمياء و الفيزياء

	 .)A	level( شهادة
النجاح يف )	( مواد من املستوى )Level	A( و )4( 

 )AS	Level( مواد من املستوى
دبلوم البكالوريا الدولية )IBD( أو شهادة . 	

 )IB Certificate ( البكالوريا
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف مادة 
الرياضيات 

ــا يف  الجامعــة األملانيــة للتكنولوجي
عــامن

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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الكليات التقنية
تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS026

	 الهندسة الكهربائية والحاسب اآليل

	 الهندسة امليكانيكية وااللكرتوميكانيكية

	  الهندسة املدنية

	 هندسة العمليات املعدنية واملواد

	 الهندسة الكيميائية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية، الكيمياء أو الفيزياء

	 .)A	level( شهادة
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة صحار

BS087 التكنولوجيا يف الهندسة الكهربائية 	
جامعة الرشقية

BS217
	 الهندسة املدنية

	 الهندسة البيئية

	 الهندسةاإللكرتونية واإلتصاالت

BS226

	 الهندسة املدنية

	 الهندسة امليكانيكية

	 هندسة املعلومات واالتصاالت

	 هندسة الحاسب اآليل  

جامعة الربميي

BS051

*الهندسة املدنية
	 هندسة اإلنشاءات   	 هندسة النقل 

	الهندسة البيئية 	هندسة البناء
هندسة موارد املياه

*علوم يف مسح الكميات وإدارة التكاليف 
*هندسة اإللكرتونيات واإلتصاالت

	هندسة اإلتصاالت
	الهندسة الطبية الحيوية
*هندسة الحاسب اآليل 

	الشبكات
	تطوير الربمجيات

*هندسة الطاقة الكهربائية 
	أنظمة الطاقة

	األجهزة اإللكرتونية والتحكم 
	أنظمة القدرة

*هندسة امليكانيكية 
	الصناعات والتشغيل األيل والتحكم 

	هندسة أنظمة الطاقة 

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية، الكيمياء أو الفيزياء

	 .)A	level( شهادة
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

للعلــوم  الوطنيــة  الجامعــة 
جيــا لو لتكنو ا و

BS053

	 هندسة املعالجة والصيانة

	إدارة الصيانة

	 الهندسة الكيميائية

	هندسة البرتوكيميائية 

BS061
	 الهندسة البحرية

	 الهندسة التحويلية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية

أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر أو املحاسبة
	 .)A	level( شهادة

 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

كلية عامن البحرية الدولية
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS014
الهندسة الكيميائية والبرتوكيميائية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية، الكيمياء أو الفيزياء

	 .)A	level( شهادة
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى

BS246هندسة السالمة من الحرائق 	

	 الهندسة امليكانيكة )حفر آبار(
الكلية الدولية للهندسة واالدارة

BS042هندسة االلكرتونيات واالتصاالت 	املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية ،الكيمياء أو الفيزياء

	 .)A	level( شهادة
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

كلية الرشق األوسط
BS043

	 الهندسة املدنية

	 الهندسة امليكانيكية

	 هندسة األجهزة واإللكرتونيات

BS046هندسة الحاسوب يف مساق الشبكات 	

	 هندسة الحاسوب يف مساق أمن املعلومات

BS291الهندسة الكيميائية 	

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء 
والرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية

	 .)A	level( شهادة
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج

يف مادة الكيمياء و )ب( يف الرياضيات من مستوى 
)A	Level(

)IB( البكالوريا الدولية		
الحصول عىل 8	 نقطة 

بحد ادىن  )4( نقاط يف مقررين  و5 يف مقرر واحد من 
 .)HL( املستوى

الحصول عىل )4( نقاط كحد ادىن يف الكيمياء من 
)HL( املستوى

الحصول عىل )5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من 
. )HL( املستوى

جامعة مسقط

DS001 دبلوم هندسة املساحة والجيوماتكس	

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية :الرياضيات 
أو الرياضيات: التحليل واملنهجية

)A	level( شهادة 	6
)A	 Laevel( كحد ادىن من املستوى )الحصول عىل)ج
أو )ج( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

اعاله.
)IB( البكالوريا الدولية 		

الحصول عىل 	3 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

معهد العلوم الطبوغرافية 
الهيئة الوطنية للمساحة 

وزارة الدفاع 
)ملرحلة الدبلوم (

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ200كلية الهندسة

 )A	level(  شهادة 	 	
	يجب دراسة مادتن عىل األقل من مستوى ) level	A( من 

املواد املطلوبة للتخصص.
دراسة املواد التالية : )الرياضيات ، والكيمياء، والفيزياء(

والحصول عىل:
  )A	 Level(  كحد ادىن من مستوى )C(	
)AS	Level(   كحد ادىن من مستوى )B(	

 )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية	 	
الحصول عىل 4	 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 يف املقررات التالية: )الكيمياء ، الفيزياء ، الرياضيات :التحليل 
واملنهجية(

)IBC( دبلوم البكالوريا الدولية	 	
الحصول عىل 30 نقطة

	دراسة املواد التالية : )الرياضيات :التحليل واملنهجية ، الكيمياء، 
،الفيزياء(

والحصول عىل:
 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

-                              

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

US001الهندسة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
أو الرياضيات  :التحليل واملنهجية والفيزياء  والكيمياء

:)A	 level ( شهادة 	 	 
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
:)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

الحصول عىل 4	نقطة   
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.   

	 الدرجات األعىل يف 
املواد:

	 الرياضيات
	 الرياضيات: التحليل 

واملنهجية 
	 الفيزياء

	 الكيمياء 

  	 أفرع الدراسة : 

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مبسقط

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية باملصنعة

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعربي

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بابراء

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة
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متطلبات القبول ومعلومات  للمتقدمن : - 

1. أن يكون الطالب حاصالً عىل شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها للعام الدرايس 0	0	/		0	م.

إجتياز الفحوصات الطبية واملقابلة الشخصية واختبار القبول يف اللغة اإلنجليزية، بنجاح ويف حالة حصول الطالب عىل   .	
شهادة  اللغة اإلنجليزية )IELTS( األكادميي مبعدل ال يقل املعدل العام عن ) 5 ( وسارية املفعول ملدة ال تقل عن 6 أشهر 
من بداية العام األكادميي )		0	/		0	(، يحق له أن يلتحق بربنامج التخصص )الهنديس( مبارشة يف حالة نجاحه مبعدل 
)60 %( يف امتحانات املواد األخرى من الربنامج التأسييس، ويشمل ) الفيزياء / الرياضيات األساسية/ الرياضيات البحتة / 

الحاسب اآليل ( وميكن للطالب اإلطالع عىل وصف املقررات للمواد التي سوف يختربها يف املوقع اإللكرتوين للكلية.
يخضع الطالب لربنامج التدريب العسكري الذي ُوِضَع لتهيئة الطالب للدخول للربنامج األكادميي، وذلك لفرتة زمنية محددة   .3
وهي )4( أسابيع متواصلة قبل بدء الدراسة يف السنة التأسيسية، بينام يقترص التدريب خالل الدراسة األكادميية عىل برنامج 
الرياضة واملحارضات مبعدل محارضتن يف كل أسبوع وملدة ساعة واحدة للمحارضة باإلضافة إىل الربامج التدريبية العسكرية 

املتقدمة األخرى.
يسمح للطالب الخروج من حرم الكلية يف منتصف كل أسبوع وفق آلية محددة.  .4

يقبل الطالب بالربنامج يف الجهة التي استوىف املعاير املحددة لها لالتحاق بها، مع اعتبار املعدل التنافيس واملقاعد املتوفرة   .5
يف كل برنامج .

عىل جميع الطلبة الدارسن بالكلية إكامل متطلبات برنامج الدراسات العامة بنجاح والحصول عىل معدل ال يقل عن ) 5 (   .6
يف امتحان اللغة اإلنجليزية )IELTS( األكادميي، وذلك خالل عامن كأقىص فرتة زمنية.

بعد اجتياز الطلبة لربنامج الدراسات العامة ) الفيزياء / الرياضيات األساسية/ الرياضيات البحتة / الحاسب اآليل( بنجاح،   .7
يتم توزيعهم عىل التخصصات الرئيسية بناًء عىل تطلعاتهم الشخصية، ومبا يتناسب ومعدالتهم الدراسية بربنامج الدراسات 

العامة، مع مراعاة احتياجات الجهة املنتمي إليها كمعيار أويل.
يلتزم الطالب بالعمل يف الجهة املنتمي إليها بوزارة الدفاع وقوات السلطان املسلحة ملدة )0	( أعوام بعد تخرجه مبؤهل   .8
وذلك حسبام هو موضح  بها،  بالعمل  اإللتزام  فرتات  فتتفاوت  املستفيدة  األخرى  للجهات  بالنسبة  أما  املتقدم،  الدبلوم 

تفصيالً بالعقود املحددة لكل جهة عىل املوقع اإللكرتوين للكلية.
ال يجوز للطالب اإلنسحاب من الكلية بعد بدء العام الدرايس األول إال لظروف قاهرة خارجة عن اإلرادة، كتعرث حالته   .9
الصحية بشهادة مصدقة من الطبيب من الخدمات الطبية مبستشفى القوات املسلحة، أو لظروف شخصية أخرى تحددها 

لجنة متخصصة بالكلية.

الكلية العسكرية التقنية

تابع: الكلية العسكرية التقنية

0	.   يتطلب النجاح يف كافة أجزاء االمتحانات واملعاير املحددة برنامج الرخصة األوروبية لسالمة الطران )EASA(، وذلك 
مبعدل ال يقل عن )%75( للطلبة املنتمن للطران العامين كمعيار أسايس للتوظيف.

)BEng( أو شهادة البكالوريوس،)Advanced Diploms( متنح الكلية العسكرية التقنية جميع مخرجاتها الدبلوم املتقدم  .		
معرتف بها دوليا وذلك إلرتباط الكلية بجامعة بورتسموث الربيطانية)University of Portsmouth ( بناء عىل استيفائهم 

للمعدل األكادميي واإلنضباط العسكري وينطبق هذا النظام عىل جميع الجهات املستفيدة من الكلية دون استثناء.
		. تقترص الدراسة يف الكلية العسكرية التقنية للعام األكادميي )		0	/		0	(م عىل الذكور فقط.

3	.يف حالة قيد الطالب بالدراسة يف الكلية ال يحق له التقدم للعمل يف أي من املؤسسات العسكرية أو املدنية.
4	. يحق للكلية التعديل يف قوانينها وانظمتها حسب ما تقتضية سياستها وتراه مناسباً.
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الكلية العسكرية التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MT001 رئاسة أركان قوات
السلطان املسلحة

هندسة النظم 

املواد املطلوبة  لجميع  	 
املؤهالت الدولية: الرياضيات 

: التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر 

، الفيزياء 
	 
	 )IB( البكالوريا الدولية

	 الحصول عىل 		 نقطة                                 
	 الحصول عىل )3( نقاط 

 )HL( كحد أدىن من املستوى
أو )4( نقاط كحد أدىن من 

: )SL( املستوى
يف املواد املذكورة أعاله. 

	 يرصف للطالب منحة شهرية وقدرها اعتباراً من تاريخ إلتحاقه 
بالكلية، وفق األيت:

		 يحصل الطالب املقيد يف الربنامج التاسييس عىل منحة 
شهرية وقدرها )80 ر.ع(.

		 يحصل الطالب املقيد يف الربنامج الهنديس عىل منحة شهرية 
وقدها )5		 ر.ع( وذلك حتى حصوله عىل شهادة الدبلوم 

املتقدم

3	 يحصل الطالب املقيد يف الربنامج الهنديس للسنة األخرة 
)مرحلة البكالوريوس( عىل منحة شهرية وقدرها )50	 ر.ع(

	 توفر )3( وجبات يومية طيلة فرتة دراسته بالكلية وتوفر 
السكن والرعاية الصحية واملالبس الرسمية والرياضية وخدمة 

غسيل املالبس.

	 تضمن الكلية العسكرية التقنية بالتنسيق مع الجهات 
املستفيدة لخريجيها فرصاً وظيفية بعد التخرج وفقاً للربنامج 

املقبول به واألنظمة والقوانن املعمول بها.

	 يتم توظيف خريجي الكلية من حملة الدبلوم املتقدم بوزارة 
الدفاع وقوات السلطان املسلحة برتبة رقيب أول.  

	 يتم تأمن كافة الطلبة ضد املخاطر داخل حرم الكلية. 

	 ترتبط الكلية مع مؤسسات هندسية عاملية متخصصة
 IET, RICS, ICE , RAeS , IMechE , IMarEST , EI ,( 

)EASA part 66

	 جميع برامج الطران تتطلب النجاح يف كافة أجزاء إمتحانات 
)EASA( بنسبة 75 % تعترب معيار أسايس للتوظيف للطلبة 

املنتمن للطراان العامين.

	  مينح كل طالب جهاز حاسب آيل محمول عند التحاقه بالكلية 
مع توفر خدمة اإلنرتنت. 

	 ميكن للطالب اإلطالع عىل التخصصات الفرعية والرشوط 
الطبية املطلوبة توافرها يف املتقدم لطلب االلتحاق كطالب يف 

الكلية العسكرية التقنية يف موقع الكلية 

www.mtc.edu.om 

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT002 الجيش السلطاين
العامين

هندسة النظم 

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT003 سالح الجو السلطاين
العامين

هندسة الطران

 هندسة النظم

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT004 البحرية السلطانية
العامنية

هندسة البحرية

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT005الخدمات الهندسية

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

هندسة النظم 

MT009هندسة الطرانالطران العامين
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العامرة واإلنشاء

Architecture and ConstructionArchitecture and Construction
دة التــــي نعيــــش فيهــــا ُصممــــت علــــى أيــــدي معمارييــــن؟ تصنــف العمــارة علــى  هــــل تعلــــم أن البيئــــة المشــــيَّ
مســتوى دولــي ضمــن تخصصــات العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة وعلـــوم الرياضيــات )STEM(  رغــم دمجــه بيــن 
الهندســة والفــن. وقــد تتطلــب معظــم الجامعــات مــن الراغبيــن فــي دراســة هــذا التخصــص تســليم ملــف يحتــوي 
علــى نمــاذج لبعــض األعمــال الفنيــة توضــح قدراتهــم الفنيــة واإلبداعيــة. قــــد يقضــي المصمــــم المعمــــاري عملــه فــي 

المكتــب )كمهنــدس ديكــور أو مصمــم داخلــي( أو فــي الميــدان )كمعمــاري، أو مهنــدس حدائــق(. 

تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا. فيرجــى وضــع 
طموحاتــك الشــخصية، واهتماماتــك، وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخاذ 
القــرار. اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك. وتأكــد مــن محتــوى 

ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات، مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى. 
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث 
-مالحظات:

قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 
للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
بهــا عــىل قــدرات الطالــب واملتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كــا أن للــوزارة الصالحيــة يف اختيــار الجامعــة املناســبة للطالــب حســب التخصــص 

الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب أي 	 

تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا قــد تحتلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة /دولــة اىل أخــرى. 
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE509

 Marine Technology with Naval
Architecture or Marine Technology

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

 *مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة 
الرياضيات يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة 

للتخصص

الرياضيات أو الرياضيات : التحليل واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات 
والتفسر + مادة من الكيمياء أو الفيزياء.

  :)A	level( شهادة 		
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول عىل 
)ب(كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو الحصول عىل )ج( من 

مستوى )level	A( يف املادتن.
:)IBD( دبلوم البكلوريا الدولية		

الحصول عىل 9	 نقطة.
نقاط من مستوى  أو )4(   )SL( نقاط كحد أدىن من مستوى  )5(

)HL( يف املادتن.
:)IBC(شهادة البكلوريا الدولية	3

الحصول عىل 	3 نقطة.
نقاط من مستوى  أو )4(   )SL( نقاط كحد أدىن من مستوى  )5(

)HL( يف املادتن.

	الرياضيات 

SE540

Landscape Architecture
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

*رضورة اإللتزام بالتخصص وعدم التغيري إىل 
تخصصات الهندسة أو تخصصات أخرى

*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة 

الرياضيات يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة 

للتخصص

التطبيقات  الرياضيات:  أو  التحليل واملنهجية    : الرياضيات  أو  الرياضيات 
التصميم  الفنون،  اإلنجليزية،  اللغة  من:  مادة   + الفيزياء  أو  والتفسر 

والتكنولوجيا، التاريخ، اللغة العربية أو لغة أخرى.

:)A	level( شهادة 		
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول عىل )ب( كحد 
 )A	level( )ج( من مستوى  الحصول عىل  أو   )AS	level( أدىن من مستوى 
مستوى  من  أدىن  كحد  )أ(  عىل  الحصول  إضافة  الفيزياء،  او  الرياضيات  يف 
)level	AS( أو الحصول عىل )ب( من مستوى )level	A( يف اللغة اإلنجليزية، 

الفنون، التصميم والتكنولوجيا، التاريخ، اللغة العربية أو لغة أخرى
)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية		

الحصول عىل 9	 نقطة.
يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(
أو  التطبيقات والتفسر    الرياضيات:  التحليل واملنهجية  أو   : الرياضيات 
الفيزياء، إضافة إىل )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
التاريخ،  والتكنولوجيا،  التصميم  الفنون،  اإلنجليزية،  اللغة  يف   )HL( مستوى 

اللغة العربية أو لغة أخرى.
)IBC( شهادة البكالوريا الدولية	3

الحصول عىل 	3 نقطة.
يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(
أو  التطبيقات والتفسر   الرياضيات:  التحليل واملنهجية  أو   : الرياضيات  
الفيزياء، إضافة إىل )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
التاريخ،  والتكنولوجيا،  التصميم  الفنون،  اإلنجليزية،  اللغة  يف   )HL( مستوى 

اللغة العربية أو لغة أخرى.
*املؤسسة التعليمية قد تطلب Art Portfolio للطالب كمتطلب إضايف إلثبات 

قدراته الفنية.

	الرياضيات
 أو 

الفيزياء



96

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS138التصميم الداخيل

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية 

أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو املحاسبة وإحدى 
املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو 

الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
	 .)A	 level ( شهادة

A	Lev	 )الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى       
el( أو )د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	نقطة 
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.
الكلية العلمية للتصميم

BS140العامرة 

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية، الفيزياء

	 .)A	 level (  شهادة
 )A 	Level(  كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل ) هـ

أو )د( من املستوى ) Level	AS( من املواد املطلوبة 
أعاله

	 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	 نقطة 

الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد املطلوبة 

أعاله

BS207تخطيط املدن والتصميم املعامري

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية 

أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر ،الفنون البرصية أو 
التصميم

	 .)A	 level ( شهادة 
النجاح يف )	(  مواد من املستوى  )Level	A( و )4( مواد  
من املستوى )Level	AS( النجاح يف إحدى مواد التصميم 

أو الفنون.
دبلوم البكالوريا الدولية)IBD( أو شهادة البكالوريا . 	

)IBCertificate( الدولية
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3 

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف مادة 
الرياضيات.

الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن

BS220إدارة املشاريع اإلنشائية 

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية والفيزياء أو الكيمياء

	 .)A	 level ( شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو 

)د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	نقطة 
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.

جامعة الرشقية

BS088 حساب الكميات وادارة األعامل

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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BS037العامرة الداخلية

الهندسة املعامرية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : الرياضيات 
أو الرياضيات: التحليل واملنهجية ،الكيمياء و الفيزياء

	 .)A	 level (  شهادة
الحصول عىل ) د( كحد أدىن من املستوى              
)Level	 A( أو )ج( من املستوى ) Level	AS( من 

املواد املطلوبة أعاله
	 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد 
املطلوبة أعاله

جامعة ظفار

BS045 هندسة علوم مسح الكميات وإدارة

اإلنشاءات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية و الفيزياء

	 .  )A	 level (  شهادة 
 الحصول عىل ) د( كحد أدىن من املستوى             
)Level	 A( أو )ج( من املستوى )Level	AS( من 

املواد املطلوبة أعاله.                                                        
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
 والحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 

)HL( أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( من 
املواد املطلوبة أعاله 

كلية الرشق االوسط

BS225هندسة علم العامرة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية، الكيمياء أو الفيزياء

	 .   )A	 level (    شهادة
 الحصول عىل ) د( كحد أدىن من املستوى             
)Level	 A( أو )ج( من املستوى )Level	AS( من 

املواد املطلوبة أعاله.                                                        
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
 والحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 

)HL( أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( من 
املواد املطلوبة أعاله 

جامعة نزوى

BS015هندسة التصميم الداخيل والديكور

     
BS248إدارة املنشات	

	إدارة مشاريع البناء 

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية 

أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو املحاسبة 
وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم 

املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة 
اإلنجليزية

GCE شهادة 		
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 
أعاله.

)IB( البكالوريا الدولية 		
الحصول عىل 8	نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

الكلية الدولية للهندسة واإلدارة

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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BS232العامرة الداخلية

الهندسة املعامرية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
أو الرياضيات: التحليل واملنهجية ،والفيزياء أو الكيمياء

	 .)A	 level ( شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى       

)Level	A( أو )د( من املستوى )Level	AS( من 
املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

جامعة الربميي

BS176التصميم الداخيل

. املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
أو دراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل 

واملنهجية أو الرياضيات : التطبيقات والتفسر  أو 
املحاسبة وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو 

نظم املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة 
اإلنجليزية

	 .)A	 level ( شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى       

)Level	A( أو )د( من املستوى )Level	AS( من 
املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيا

BS112كلية الزهراءالتصميم الداخيل

BS019 التخطيط الحرضي واإلقليمي	

	التكنولوجيا املعامرية والتصميم

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية

	 .   )A	 level (    شهادة
 الحصول عىل ) ج( كحد أدىن من املستوى             
)Level	 A( أو )ج( من املستوى )Level	AS( من 

املواد املطلوبة أعاله.                                                        
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
 والحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 

)HL( أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( من 
املواد املطلوبة أعاله

الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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تكنولوجيا املعلومات

Information TechnologyInformation Technology
إن شــــركة مايكروســفت وأبــــل وفيســــبوك قــد قــادت الثــورة المعلوماتيــة التــي ســيطرت علــى حياتنــا بالطريقــة 
التــي نعرفهــا اليــوم. وهنــاك طلــب أكبــر علــى اختصاصيــي تقنيــة المعلومــات الذيــــن يملكــــون القــــدرة علــــى 

تطبيــــق تقنيــة المعلومات فــــي مختلــــف مجــــاالت الحيــــاة.

إن كنــــت مهتمــا بدراســة تقنيــــة المعلومــــات )والتواصــل( وترغــب فــي التعــرف علــى كيفيــة تفعيــل نظــم 
ــاالت فيمكنــك دراســة إحــدى تخصصــات  ــزة واالتصــ ــات واالجهــ ــم البرمجيــ المعلومــات فــي المؤسســات أو تصميــ
ــا  ــبة أو تكنولوجي ــهادة الحوس ــي أو ش ــب اآلل ــوم الحاس ــت عل ــدرج تح ــي تن ــاالت الت ــات واالتصــ ــة المعلومــ تقنيــ

ــرارك. ــاذ ق ــل اتخ ــر قب ــي األم ــتفيضة ف ــة مس ــت دراس ــك أجري ــن أن ــد م ــذا تأك ــاالت. ل ــات واالتص المعلوم

تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا. فيرجــى وضــع 
ــاء  ــية أثن ــات األساس ــن المعطي ــر ضم ــاد المتغي ــات االقتص ــك واحتياج ــك، وقدرات ــخصية، واهتمامات ــك الش طموحات
اتخــاذ القــرار. اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك. وتأكــد مــن 

محتــوى ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات، مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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SE620

Computer Science, Information Technology,
Data Analytics, Data Science or Informatics

)and Informatics preferably with
a specialization in either Cyber Security or

Data Analytics(
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

الرياضيات:  أو  واملنهجية   التحليل   : الرياضيات  أو  الرياضيات 
التطبيقات والتفسر + مادة من اللغة اإلنجليزية أو تكنولوجيا  
أو  والتكنولوجيا  التصميم  أو  الكمبيوتر  علوم  أو  املعلومات 

الفيزياء
	 .:)A	 level ( شهادة

النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A(  والحصول 
عىل )ب( كحد أدىن من مستوى  )level	AS( أو الحصول عىل 

)ج( من مستوى )level	A( يف املادتن. 
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 9	 نقطة.
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتن.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 	3 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتن.

*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات 
يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة للتخصص

 الرياضيات
 SE621

Computer Science, Cyber Security, Computer
Networks, Computer Science with Artificial

Intelligence, Computer & Networking
Technology, Computer Science with Software

Engineering or Forensic Computing
 Web Design Development

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE623

Software Development, Computing
in Systems & Networking, Systems &
Networking, Multimedia Applications

Development or Multimedia Programming
)Interactive Digital Media(

بلد الدراسة: ايرلندا

SE625

Multimedia Technology or
Information Technology

)IT in either Network or Mobile Computing or
Information Systems Security(

بلد الدراسة: ماليزيا
 Nottingham تشرتط بعض الجامعات مثل جامعة
لدراسة السنة التأسيسية حصول الطالب عىل درجة 
)6.0( يف شهادة Academic )IELTS( ، ودرجة ال 

تقل عن )5.5( يف كل مهارة، وبالنسبة لدراسة السنة 
الجامعية األوىل يتطلب الحصول عىل )6.5( ودرجة ال 

تقل عن )6.0( يف كل مهارة.
*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات يف 

املستوى )SL( من الدخول مبارشة للتخصص

الرياضيات:  أو  واملنهجية   التحليل   : الرياضيات  أو  الرياضيات 
تقنية  اإلنجليزية،  اللغة  من  مادة   + والتفسر  التطبيقات 
املعلومات، علوم الكمبيوتر أو التصميم والتكنولوجيا أو الفيزياء

	 .:)A	 level ( شهادة
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A(  والحصول 
عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو الحصول عىل 

)ج( من مستوى )level	A( يف املادتن. 
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 6	 نقطة.
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتن.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 8	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتن.

الرياضيات

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
بهــا عــىل قــدرات الطالــب واملتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كــا أن للــوزارة الصالحيــة يف اختيــار الجامعــة املناســبة للطالــب حســب التخصــص 

الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة .
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا. 
*بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز	 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE755

 Majors in Computer Science 
بلد الدارسة: كندا

-بعض هذه الربامج قد تتطلب اجراء متطلبات قبول 
أخرى من قبل الجامعة.

- اختيار الجامعة والتخصص يخضع ملوافقة الوزارة
- الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول يف 

التخصص أو الجامعة
األعىل تفضيال 

- عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول عىل
البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 5.0

الرياضيات:  أو  واملنهجية   التحليل   : الرياضيات  أو  الرياضيات 
التطبيقات والتفسر + مادة من اللغة اإلنجليزية أو تكنواوجيا 
أو  والتكنولوجيا  التصميم  أو  الكمبيوتر  علوم  املعلومات، 

الفيزياء.

:)A	 level ( 1- شهادة
إضافة   )A	level( املستوى  من  أدىن  كحد  مادتن  يف  النجاح 
مستوى  من  أدىن  )ب(كحد  عىل  والحصول  الرياضيات  اىل 
)level	AS( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )level	A( يف 

املادتن.

:)IBD( 2-  دبلوم البكلوريا الدولية
الحصول عىل 8	 نقطة.

من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(
مستوى )HL( يف املادتن.

:)IBC(3-  شهادة البكلوريا الدولية
الحصول عىل 30نقطة.

من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(
مستوى )HL( يف املادتن.

 
*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة 

الرياضيات يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة 
للتخصص

 الرياضيات
 

SE820

التخصصات الدقيقة ضمن املجاالت التالية:
Computer Sciences

بلد الدراسة: فرنسا
لغة الدراسة: اللغة الفرنسية

- سيتوجب عىل الطالب اختيار التخصص الدقيق 
والجامعة ضمن قامئة الجامعات املعرتف بها وذلك بعد

انتهائه من برنامج اللغة والربنامج التأسييس.
- اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضع ملوافقة 

الوزارة.
- قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة يف بعض 

الجامعات متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ال تضمن 
حصول الطالب عىل قبول يف التخصص أو الجامعة 

األعىل تفضيال

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات عامة :

بعثــة الطالــب ملرحلــة البكالوريــوس او الدبلــوم  تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ويل أمــر الطالــب تكاليــف 	 

النقــل والســكن )إن دعــت  الحاجــة لذلــك(.  

مدة الدراسة يف املرحلة التاسيسية )اللغة ( عام واحد فقط.	 

ــا برفــع 	  ــد عــن عــام، يقــوم مــن خالله ــه ملــدة ال تزي ــد بعثت ــوزارة بتجمي ــك العــام فســتقوم ال اذا مل يحقــق الطالــب املســتوى املطلــوب يف ذل

مســتواه يف اللغــة للمســتوى املطلــوب يف مؤسســته لاللتحــاق بالربنامــج األكادميــي أو الحصــول عــىل قبــول مبــارش يف الربنامــج األكادميــي مــن 

ــة. ــك يفقــد مقعــده يف البعث ــم  عــايل خاصــة  أخــرى ويف ذات املجــال املعــريف . واذا مل يحقــق ذل مؤسســة  تعلي

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS237

	 الحوسبة وإدارة األعامل
	 علوم الحاسوب

	 شبكات وأمن املعلومات
	 تقنية املعلومات والحوسبة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات أو دراسات الرياضيات 

أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو 
الرياضيات:التطبيقات والتفسر أو املحاسبة 
وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو 

نظم املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية 
أو اللغة اإلنجليزية

)A	 level ( شهادة 	 	

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى 
 )AS	Level( من املستوى )( أو )دA	Level(

من املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB(  البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	نقطة 

الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من 
املستوى )HL( أو )3( نقاط كحد أدىن من 

املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

الجامعة العربية املفتوحة
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS148

	 علوم الحاسب األيل )نظم الحاسوب 
والشبكات

	علوم الحاسب األيل )هندسة الربمجيات(
	برمجة الحاسب األيل
	نظم الحاسب األيل

كلية مسقط
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS106علوم هندسة الربمجيات	
	 علوم الحاسب االيل

كلية الزهراء للبنات
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS094

	  العلوم علوم الحاسوب
	العلوم  أمن املعلومات

	 العلوم يف نظم املعلومات
	 الذكاء الصناعي

	 الحوسبة السائدة
	 علم البيانات

	 تطبيقات الهواتف املحمولة

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS076
	هندسة الربمجيات
	أنظمة املعلومات

	علوم الحاسب اآليل

كلية الربميي الجامعية
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS257

	علوم الحوسبة
	نظم املعلومات

	 الحوسبة املتنقلة
	 الذكاء اإلصطناعي
	 تحليل البيانات

	نظم املعلومات اإلدارية

كلية الخليج
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS268

	 أمن الحاسبات واألدلة الجنائية
	تكنولوجيا الوسائط املتعددة

	 الحاسب األيل لالعامل

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات  أو دراسات الرياضيات  أو 

الرياضيات: التحليل واملنهجية أو 
الرياضيات:التطبيقات والتفسر أو املحاسبة 
وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو 

نظم املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية 
أو اللغة اإلنجليزية

)A	 level ( شهادة 	 	
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى 

 )AS	Level( من املستوى )( أو )جA	Level(
من املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB(  البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	نقطة 

الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من 
املستوى )HL( أو )3( نقاط كحد أدىن من 

املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS287
	تصميم الويب وأمن املعلومات

	علوم الحاسوب
	نظم املعلومات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات  أو دراسات الرياضيات أو 

الرياضيات: التحليل واملنهجية أو الرياضيات 
:التطبيقات والتفسر أو املحاسبة وإحدى املواد 
األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو 

الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
	 .A	level شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى 
 )AS	Level( من املستوى )( أو )دA	Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	نقطة 
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى 

 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(
يف املواد املطلوبة أعاله

جامعة نزوى
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS044

)علوم الحاسوب(
	تقنية الربمجيات

	علوم الحاسب اآليل
	تحليل البيانات 

كلية الرشق األوسط
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS084 نظم املعلومات اإلدارية 	
جامعة الرشقية 

لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS187

	الحاسوب وتطبيقات اإلنرتنت

	الشبكات

	الحوسبة / النفط والغاز

	 الحوسبة / هندسة الربمجيات

	الحوسبة/ نظام املعلومات املرصفية

كلية مجان
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS032
	 نظم املعلومات اإلدارية

جامعة ظفار
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS035علوم الكمبيوتر	

BS178
	نظم املعلومات اإلدارية

كلية عامن لإلدارة التكنولوجيا
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS027

	علوم الحاسوب والوسائط املتعددة

	علوم الحاسوب وهندسة الويب

	الشبكات وقاعدة البيانات

	 إدارة األعامل )تقنية املعلومات(

	نظم املعلومات اإلدارية

جامعة صحار
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS179علوم الحاسوب 	

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات  أو الرياضيات: التحليل واملنهجية

A	level شهادة 	1
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى 

 )AS	Level( من املستوى )( أو )جA	Level(
يف املواد املطلوبة أعاله.

)IB( البكالوريا الدولية 	2
الحصول عىل 4	 نقطة

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )4HL(

يف املواد املطلوبة أعاله.

كلية عامن لإلدارة التكنولوجيا
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية
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البعثات الداخلية لدرجة الدبلوم

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

DS002

تخصصات تكنولوجيا 
املعلومات

حسب ما تقدمه كل مؤسسة
تعليمية خاصة
 ملؤهل الدبلوم

مع مرإعاة رشوط اإللتحاق 
بتلك

التخصصات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية:
التحليل  الرياضيات:  أو  الرياضيات  دراسات  أو  الرياضيات 
املحاسبة  أو  والتفسر  :التطبيقات  الرياضيات  أو  واملنهجية 
وإحدى املواد اآلتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات 

أو الحاسوب أو اللغة العربية أواللغة اإلنجليزية

)A	 level ( شهادة 	 	

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو 
)د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
الحصول عىل 8	 نقطة

الحصول عىل ) 	( نقاط كحد أدىن من املستوى)HL(  أو
املواد  ) 3( نقاط كحد أدىن من من املستوى  ) SL( يف   

املطلوبة أعاله
  

الدراســة إحــدى الجامعــات والكليــات 
الخاصــة.

	 يحــدد الطالــب املؤسســة التــي يرغــب 
بالدراســة بهــا وفــق التخصــص واملؤهــل 

الــدرايس املقبــول بــه.
ــة  ــة التعليمي ــر املؤسس ــمح بتغي 	 ال يس

ــجيل. ــراءات التس ــتكامل اج ــد اس بع

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS089
	 اإلنرتنت وتقنية 

املعلومات
	 األمن السرباين

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو الرياضيات: التحليل 
واملنهجية، الكيمياء أو الفيزياء 

A	level شهادة 	1
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ج( من املستوى 

)Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( البكالوريا الدولية 	2

الحصول عىل 4	 نقطة
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )4( نقاط كحد 

أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة الرشقية
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS206 علوم الحاسب
املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو دراسات الرياضيات األيل 

أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو 
املحاسبة وإحدى املواد األتية نظم املعلومات أو الحاسوب 

A	level شهادة 	1
النجاح يف )	( مواد من املستوى )Level	A( و )4( من املستوى   

 )AS	Level(
دبلوم البكالوريا الدولية)IBD( أو                                        . 	

)IB Certificate( شهادة البكالوريا الدولية
 الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )4( نقاط كحد 

أدىن من املستوى )SL( يف مادة الرياضيات

الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS210 العلوم يف األمن
السيرباين 
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

US002 تقنية
املعلومات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
التحليل  الرياضيات:  أو  الرياضيات 

واملنهجية و اللغة العربية أو الفيزياء
)A	 level ( شهادة 	 	

الحصول عىل )هـ(   كحد أدىن من املستوى 
AS	Lev	( من املستوى )( أو )دA	Level(

el( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

الحصول عىل  4	نقطة   
من  أدىن  كحد  نقاط   )	( عىل  الحصول 
املستوى )HL( أو )3( نقاط كحد أدىن من 

املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
	 الرياضيات 

	 الرياضيات : التحليل واملنهجية 
	 اللغة العربية أو الفيزياء

  	 أفرع الدراسة : 
	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مبسقط

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية باملصنعة

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعربي

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بابراء

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة
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إن مهنــــة التعليــــم هــي مــن أنبــل المجــاالت فــي العمــل، ودور المعلــم يحظــى باالحتــرام والتقديــــر فــي كافــة أرجــاء 
العالــم، ناهيــك عــن كونهــا إحــدى الركائــــز االساســــية لتقــــدم األمــــم وتطورهــــا. إن كنــت مــن األشــخاص الراغبيــن 
والقادريــن علــى العطــاء والمســاهمة فــي تكويــن وتدريــب العقــول الصغيــرة ليصبحــوا مواطنــون مبدعــون ومنتجــون 
ــة  ــا للمختصيــن فــي وزارة التربي ــم الماهــر، وفق ــك. ويعــد المعل ــة هــو األنســب ل ــال التربيــ ــإن مجــ فــي المســتقبل ف
والتعليــم، جــزًء ال يتجــزأ فــي مســيرة إعــداد مجتمــع يتوافــق مــع رؤيــة الســلطنة فــي بنــاء وطــن متقــدم تكنولوجيــا. 

ولديــك خيــارات لتخصصــات كثيــرة فــي مجــال التربيــة خاصــة فــي ســلطنة عمــان 

تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا. فيرجــى وضــع 
طموحاتــك الشــخصية، واهتماماتــك، وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ 
القــرار. اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك. وتأكــد مــن محتــوى 

ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات، مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى. 

الرتبية

EducationEducation
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تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

 الوظائف التدريسية يف وزارة الرتبية والتعليم
-مالحظات:

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية. 	
قد يختلف مسمى الربنامج بحسب املؤسسة التعليمية. 	
ال يسمح للطالب تغير مقر الدراسة أو املؤسسة التعليمية أو التخصص. 	
عىل الطالب اجتياز املقابلة الشخصية قبل الحصول عىل املقعد 	
عىل الطالب إبراز شهادة حسن السرة والسلوك خالل املقابلة الشخصية. 	
أن يكون الطالب الئقاً صحياً. 	
سوف يقوم الطالب الحاصل عىل البعثة الدراسية بالتوقيع عىل تعهد لوزارة الرتبية والتعليم يلزمه بالعمل بوظيفة معلم يف املدارس التابعة للوزارة. 	
التعين كمعلم بوزارة الرتبية والتعليم يتم بعد اجتياز الطالب إلشرتاطات وزارة الرتبية والتعليم الخاصة بوظيفة معلم. 	

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ED006

 Mathematics for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة 

الرياضيات يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة 

للتخصص

الرياضيات : التحليل واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات  أو  الرياضيات 
والتفسر + مادة من اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء

	 .:)A	level ( شهادة
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول عىل )أ(كحد 
أدىن من مستوى )level	AS( أو الحصول عىل )ب( من مستوى )level	A( يف 
 )AS	level( كحد أدىن من مستوى )الرياضيات. باإلضافة اىل الحصول عىل )ج

أو الحصول عىل )د( من مستوى )level	A( يف اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء.

	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 7	 نقطة.

نقاط من مستوى )HL( يف   )5( أو   )SL( أدىن من مستوى  نقاط كحد   )6(
الرياضيات : التحليل واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر ، والحصول 
عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى )HL( يف 

اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 9	 نقطة.
 )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف 
الرياضيات : التحليل واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر  والحصول 
عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى )HL( يف 

اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء

 الرياضيات

ED011

 Mathematics for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اسرتاليا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة 

الرياضيات يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة 

للتخصص

ED017

 Mathematics for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: نيوزيلندا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة 

الرياضيات يف  املستوى )SL( من الدخول مبارشة 

للتخصص
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ED012

 Physics for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اسرتاليا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة 

الرياضيات يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة 

للتخصص

الفيزياء + اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات أو الرياضيات : التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر 

	 .:)A	level ( شهادة
)أ(كحد  والحصول عىل   )A	level( املستوى  أدىن من  مادتن كحد  النجاح يف 
أدىن من مستوى )level	AS( أو الحصول عىل )ب( من مستوى )level	A( يف 
الفيزياء، باإلضافة اىل الحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى )level	A( يف اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات. .

	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 7	 نقطة.

يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )5( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(
الفيزياء، والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط 
من مستوى )HL( يف اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات  : التحليل واملنهجية  أو 

الرياضيات: التطبيقات والتفسر 
 
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 9	 نقطة.
أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف   )SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6( 
الفيزياء والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط 
من مستوى )HL( يف اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات  : التحليل واملنهجية  أو 

الرياضيات: التطبيقات والتفسر 

الفيزياء
 

ED007

 Physics  for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة 

الرياضيات يف املستوى )SL( من الدخول مبارشة 

للتخصص

ED010

English for Secondary School Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

للذكور فقط

 : الرياضيات  أو  الرياضيات  أو  أخرى  العربية/لغة  اللغة   + اإلنجليزية  للغة 
التحليل واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر 

  أو علم النفس، ، التاريخ، الدراسات اإلسالمية أو الدراسات االجتامعية

	 .:)A	level ( شهادة
)أ(كحد  والحصول عىل   )A	level( املستوى  أدىن من  مادتن كحد  النجاح يف 
أدىن من مستوى )level	AS( أو الحصول عىل )ب( من مستوى )level	A( يف 
املادتن  أو الحصول عىل %80 يف الدراسات اإلسالمية أو الدراسات االجتامعية. 

	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 7	 نقطة.

يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )5( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(
اللغة االنجليزية، والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( 
نقاط من مستوى )HL( يف اللغة العربية أو لغة أخرى أو الرياضيات التحليل 

واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر 
الدراسات  أو  اإلسالمية  الدراسات  يف   80% أو  التاريخ  أو  النفس  علم  أو    

االجتامعية
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 9	 نقطة.
أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف   )SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6( 
اللغة االنجليزية والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( 
نقاط من مستوى )HL( يف اللغة العربية أو لغة أخرى أو الرياضيات التحليل 

واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر 
الدراسات  أو  اإلسالمية  الدراسات  يف   80% أو  التاريخ  أو   النفس  علم  أو   

االجتامعية

اللغة اإلنجليزية

تابع الوظائف التدريسية يف وزارة الرتبية والتعليم



109

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ED013

 Chemistry for Secondary School
 Teaching

بلد الدراسة: اسرتاليا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

الكيمياء + اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات أو الرياضيات التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر  أو الفيزياء أو االحياء

	 .:)A	level ( شهادة
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول عىل )أ(كحد أدىن 
من مستوى )level	AS( أو الحصول عىل )ب( من مستوى )level	A( يف الكيمياء. 
الحصول  أو   )AS	level( أدىن من مستوى  )ج( كحد  الحصول عىل  اىل  باإلضافة 
عىل )د( من مستوى )level	A( يف اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات او الفيزياء او 

االحياء. .
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 7	 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الكيمياء، 
والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى 
أو  واملنهجية   :التحليل  الرياضيات  أو  االحياء  أو  اإلنجليزية  اللغة  يف   )HL(

الرياضيات: التطبيقات والتفسر  أو األحياء
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 9	 نقطة.
يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )5( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(  
الكيمياء والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من 
مستوى )HL( يف اللغة اإلنجليزية أو االحياء أو الرياضيات :التحليل واملنهجية  أو 

الرياضيات: التطبيقات والتفسر  أو األحياء

الكيمياء 
ED019

 Chemistry for Secondary School
 Teaching

بلد الدراسة: نيوزيلندا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

ED008

 Chemistry  for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

ED014

 Biology for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اسرتاليا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

أو  واملنهجية   :التحليل  الرياضيات  أو  الكيمياء  أو  اإلنجليزية  اللغة   + األحياء 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر  أو الفيزياء 

 

	 .:)A	level ( شهادة
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول عىل )أ(كحد أدىن 
من مستوى )level	AS( أو الحصول عىل )ب( من مستوى )level	A( يف االحياء.

 باإلضافة اىل الحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو الحصول 
عىل )ج( من مستوى )level	A( يف اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات او الفيزياء. .

	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 7	 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف االحياء، 
والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى 
أو  واملنهجية   الرياضيات:التحليل  أو  الكيمياء  أو  اإلنجليزية  اللغة  يف   )HL(

الرياضيات: التطبيقات والتفسر  أو الفيزياء 

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 
الحصول عىل 9	 نقطة.

 )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف االحياء 
والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى 
أو  واملنهجية   الرياضيات:التحليل  أو  الكيمياء  أو  اإلنجليزية  اللغة  يف   )HL(

الرياضيات: التطبيقات والتفسر  أو الفيزياء 

األحياء ED020

Biology for Secondary School
Teaching 

بلد الدراسة: نيوزيلندا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5

ED009

 Biology  for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

تابع الوظائف التدريسية يف وزارة الرتبية والتعليم
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منح دول مجلس التعاون الخليجي

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE901الرتبية
)للطالبات فقط(

اللغة  الدولية:  املؤهالت  لجميع  املطلوبة  املواد 
اللغة  أو  التجارة   : االتية  املواد  وإحدى  اإلنجليزية 

العربية أو التاريخ أو الدراسات اإلجتامعية

:)A	level ( شهادة 	 	
 Level A  الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى 

 AS Level أو )ب( من املستوى
املواد املطلوبة أعاله.

IB شهادة البكالوريا الدولية 	 	
  الحصول عىل 	3 نقطة من مجموع 45 نقطة  

)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL( أو )6( نقاط 
كحد أدىن من مستوى )SL( من املواد املطلوبة أعاله

	 اللغة اإلنجليزية
	 اللغة العربية

)منح جزئية(
	 بلد الدراسة: دولة االمارات العربية 

املتحدة
	 املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات 

العربية املتحدة.
اجتياز  يتطلب  الرتبية  لكلية  النهايئ  القبول   	
ملتطلبات  باإلضافة  الشخصية  للمقابلة  الطالبة 

الكلية.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح 

يف مواد: الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية 
واملوسيقى ضمن املعدل العام.

	 عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 
الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل 

عن 5.5

-مالحظات:
بعثــة الطالــب ملرحلــة البكالوريــوس تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ويل أمــر الطالــب تكاليــف النقــل 	 

ــراره  ــيتم اق ــا س ــب م ــهري حس ــص ش ــم رصف مخص ــي فيت ــان األجتاع ــة الض ــبة لطلب ــا بنس ــك(.   أم ــة لذل ــت  الحاج ــكن )إن دع والس
ــات اإلختصــاص. بالتنســيق مــع جه

مدة الدراسة يف املرحلة التاسيسية )اللغة ( عام واحد فقط.	 
اذا مل يحقــق الطالــب املســتوى املطلــوب يف ذلــك العــام فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه ملــدة ال تزيــد عــن عــام، يقــوم مــن خاللهــا برفــع 	 

مســتواه يف اللغــة للمســتوى املطلــوب يف مؤسســته لاللتحــاق بالربنامــج األكادميــي أو الحصــول عــىل قبــول مبــارش يف الربنامــج األكادميــي مــن 
مؤسســة  تعليــم  عــايل خاصــة  أخــرى ويف ذات املجــال املعــريف . واذا مل يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده يف البعثــة.

البعثات الداخلية لدرجة البكالوريوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS222

بكالوريوس الرتبية
)مجال أول(

 ) لإلناث فقط(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة العربية والرتبية اإلسالمية 
والدراسات االجتامعية

	 .)A	level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ب( من 

املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( نقاط كحد 

أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة الرشقية
لغة الدراسة: اللغة العربية

BS283 جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة العربية

BS244 جامعة صحار
لغة الدراسة : اللغة العربية
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE901الرتبية
)للطالبات فقط(

اللغة  الدولية:  املؤهالت  لجميع  املطلوبة  املواد 
اللغة  أو  التجارة   : االتية  املواد  وإحدى  اإلنجليزية 

العربية أو التاريخ أو الدراسات اإلجتامعية

:)A	level ( شهادة 	 	
 Level A  الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى 

 AS Level أو )ب( من املستوى
املواد املطلوبة أعاله.

IB شهادة البكالوريا الدولية 	 	
  الحصول عىل 	3 نقطة من مجموع 45 نقطة  

)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL( أو )6( نقاط 
كحد أدىن من مستوى )SL( من املواد املطلوبة أعاله

	 اللغة اإلنجليزية
	 اللغة العربية

)منح جزئية(
	 بلد الدراسة: دولة االمارات العربية 

املتحدة
	 املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات 

العربية املتحدة.
اجتياز  يتطلب  الرتبية  لكلية  النهايئ  القبول   	
ملتطلبات  باإلضافة  الشخصية  للمقابلة  الطالبة 

الكلية.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح 

يف مواد: الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية 
واملوسيقى ضمن املعدل العام.

	 عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 
الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل 

عن 5.5

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS284

بكالوريوس الرتبية 
)مجال ثاين(

) لإلناث فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو دراسات 
الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو الرياضيات 

:التطبيقات والتفسر والفيزياء أو الكيمياء أو االحياء أو العلوم 
العامة

	 .)A	level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ب( 

من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS223جامعة الرشقية
لغة الدراسة: اللغة العربية

BS245 جامعة صحار
لغة الدراسة: اللغة العربية

BS040

بكالوريوس الرتبية 
)اللغة اإلنجليزية( 

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة اإلنجليزية 
واللغة العربية 

	 .)A	level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ب( 

من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة  ظفار

BS029
جامعة  نزوى

جامعة  صحار  BS030

BS270

بكالوريوس الرتبية 
)الرياضيات(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية  واللغة العربية 

	 .)A	level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ب( 

من املستوى  )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

جامعة صحار 
لغة الدراسة : اللغة العربية

)اجتياز املقابلة الشخصية والفحص 
الطبي(

BS038جامعة نزوى
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS039جامعة ظفار
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS240جامعة الرشقية
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS009

بكالوريوس الرتبية 
)تقنية املعلومات(
) للذكور فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو دراسات 
الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو الرياضيات 

:التطبيقات والتفسر
	 .)A	level( شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ب( 
من املستوى  )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 4	نقطة 

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله 

جامعة ظفار
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS281جامعة نزوى
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS271

بكالوريوس الرتبية
)اللغة العربية(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة العربية 
	 .)A	level( شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ب( 
من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 4	 نقطة 

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة صحار

BS278جامعة نزوى

BS241 جامعة الرشقية

BS272

بكالوريوس الرتبية
)األحياء(

) للذكور فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو دراسات 
الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو الرياضيات 

:التطبيقات والتفسر واألحياء والكيمياء أو الفيزياء
	 .)A	level( شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ب( 
من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 4	نقطة 

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

جامعة صحار
لغة الدراسة اللغة العربية

)اجتياز املقابلة الشخصية والفحص 
الطبي(

BS285جامعة نزوى
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS279
بكالوريوس الرتبية

)الكيمياء(
 ) للذكور فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية  والكيمياء والفيزياء أو األحياء

	 .)A	level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ب( 

من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

جامعة نزوىنقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS280
بكالوريوس الرتبية 

)الفيزياء(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية  والفيزياء والكيمياء أو األحياء

	 .)A	level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ب( 

من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

BS282
بكالوريوس الرتبية

)الرتبية الفنية(
) للذكور فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الفنون التشكيلية 
	 .)A	level( شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ب( 
من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 4	 نقطة 

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة العربية
النجاح يف اختبار القدرات

BS273

بكالوريوس الرتبية
)الرتبية الرياضية(
) لإلناث  فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضة املدرسية
	 .)A	level( شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ب( 
من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 4	نقطة 

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 
جامعة صحارنقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

لغة الدراسة اللغة العربية
النجاح يف اختبار القدرات

)اجتياز املقابلة الشخصية  والفحص 
الطبي(

BS274بكالوريوس الرتبية
)الرتبية املوسيقية(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرتبية املوسيقية
	 .)A	level( شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ب( 
من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 4	نقطة 

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله
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جامعة السلطان قابوس )كلية الرتبية(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ300علوم ورياضيات

:)A	level( شهادة		
	يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A(   من املواد 

املطلوبة للتخصص.
	دراسة املواد األربعة التالية )الرياضيات ، الكيمياء، الفيزياء، األحياء(

والحصول عىل:
  )A	 Level(  كحد ادىن من مستوى )ج(	
)AS	Level(  كحد ادىن من مستوى )ب(	

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية	 	 
	 الحصول عىل4	 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات :التحليل واملنهجية من مستوى )4( 	
أو

   )SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات :التحليل واملنهجية  من مستوى )5(	
	ودراسة مادتن فقط من  )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(

والحصول عىل:
	)4( نقاط كحد أدىن يف مادتن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف مادتن من مستوى )5(	

 )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية	3  
	 الحصول عىل 30 نقطة

	)4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )HL( أو
   )SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية  من مستوى )5(	

	ودراسة مادتن فقط من  )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( 
والحصول عىل:

	 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو 
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	

	نسرتعي انتباه الطلية اىل أنه لن يتم 
قبول الطالب يف كلية الرتبية إذا كان 
لديهم إعاقة تتعلق بالنطق أو أي من 
اإلعاقات غر املقبولة يف كلية الرتبية ، 

ويرتتب عىل ذلك فقدان الطالب ملقعده  
وال تلتزم جامعة السلطان قابوس بتوفر 

فرصة أخرى له يف أي من كلياتها.
	

SQ350الرتبية اإلسالمية

:)A	level (  شهادة		
	يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A( من املواد املطلوبة 

للتخصص.
	دراسة املواد التالية : )الرتبية اإلسالمية ، للغة العربية (

  )A	 Level( كحد أدىن يف مستوى )والحصول عىل: )ج	

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية	 	 
	 الحصول عىل 4	 نقطة . 

 	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو 
 	)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد اآلتية: )الرتبية اإلسالمية، 

اللغة العربية(

 )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية	3  
	 الحصول عىل 30 نقطة  

	ودراسة املواد التالية  )الرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية (
 والحصول عىل :

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو 
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	
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تابع: جامعة السلطان قابوس )كلية الرتبية(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ500اللغة اإلنجليزية

)A	level(  شهادة 	 	
	 يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A(  من املواد 

املطلوبة للتخصص والحصول عىل :
 )A	 Level( كحد ادىن  يف مادة اللغة اإلنجليزية من مستوى ) ب (	

	)ج( كحد ادىن يف )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية(
  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

	 الحصول عىل4	 نقطة 
)5( نقاط كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية من مستوى )HL(  أو

)6( نقاط كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية من مستوى )SL( و
	 دراسة مادتن من املواد التالية : )الرتبية اإلسالمية ، اللغة العربية، اكتساب

اللغة ، دراسات يف اللغة و االدب ( والحصول عىل)4( نقاط كحد أدىن
يف مقررين من مستوى) HL ( أو )5(  نقاط كحد أدىن يف مقررين من

)SL ( مستوى
  )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	3 

	 الحصول عىل 30نقطة 
)5( نقاط كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية من مستوى )HL(  أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية من مستوى )6(
	 دراسة مادتن من املواد التالية : )الرتبية اإلسالمية ، اللغة العربية، اكتساب

اللغة ، دراسات يف اللغة و االدب ( والحصول عىل)4( نقاط كحد أدىن
يف مقررين من مستوى) HL ( أو )5(  نقاط كحد أدىن يف مقررين من

)SL ( مستوى

	نسرتعي انتباه الطلية اىل أنه لن يتم 
قبول الطالب يف كلية الرتبية إذا كان 
لديهم إعاقة تتعلق بالنطق أو أي من 
اإلعاقات غر املقبولة يف كلية الرتبية ، 

ويرتتب عىل ذلك فقدان الطالب ملقعده  
وال تلتزم جامعة السلطان قابوس بتوفر 

فرصة أخرى له يف أي من كلياتها. SQ550اللغة العربية

)A	level( شهادة		
	 يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A(  من املواد 

املطلوبة للتخصص .
الحصول عىل:

)A	Level( كحد أدىن من مستوى )ج(
يف  املواد التالية: )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية ( 

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية	 	
	 الحصول عىل4	 نقطة  

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 يف املواد التالية :) اللغة العربية ، الرتبية االسالمية(
  )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	3 

	 الحصول عىل30نقطة 
	دراسة املواد التالية )الرتبية اإلسالمية،اللغة العربية( والحصول عىل

	 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف مستوى )5( 	

SQ600
الرتبية الرياضية
)عىل الطالب 
اجتياز اختبار 

القدرات(

)A	level( شهادة		
	 يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A(  من املواد 

املطلوبة للتخصص .
الحصول عىل:

)A	Level( كحد أدىن من مستوى )ج(
يف  املواد التالية: )اللغة العربية ، الرياضة املدرسية ( 

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية	 	
	 الحصول عىل 4	 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املواد اآلتية: )اللغة العربية، الرياضة املدرسية(
  )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	3 

	 الحصول عىل 30 نقطة 
دراسة املواد التالية )اللغة العربية،الرياضة املدرسية( والحصول عىل )4( 

)SL( نقاط كحد أدىن يف مستوى )( أو )5HL( نقاط كحد أدىن من مستوى
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SQ650
الرتبية الفنية

)عىل الطالب 
اجتياز اختبار 

القدرات(

)A	level( شهادة		
	 يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A(  من املواد املطلوبة 

للتخصص .
الحصول عىل:

)A	Level( كحد أدىن من مستوى )ج(
يف  املواد التالية: )اللغة العربية ، الفنون التشكيلية ( 

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	
	 الحصول عىل 4	 نقطة 

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(	

 يف املواد اآلتية : )اللغة العربية، الفنون التشكيلية(
  )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

	 الحصول عىل 30 نقطة
	دراسة املواد التالية )اللغة العربية،الفنون التشكيلية( 

والحصول عىل:
	 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو 

)SL( نقاط كحد أدىن يف مستوى )5(	

	نسرتعي انتباه الطلية اىل أنه لن يتم 
قبول الطالب يف كلية الرتبية إذا كان 
لديهم إعاقة تتعلق بالنطق أو أي من 
اإلعاقات غر املقبولة يف كلية الرتبية ، 

ويرتتب عىل ذلك فقدان الطالب ملقعده  
وال تلتزم جامعة السلطان قابوس بتوفر 

فرصة أخرى له يف أي من كلياتها.

SQ660 تكنولوجيا التعليم
والتعلم

)A	level(  شهادة 	 	
يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A( من املواد املطلوبة 

للتخصص. مستوى  Level	A والحصول عىل:
	)ج( كحد أدىن يف املواد التالية:  

)اللغة العربية ،الرياضيات أو دراسات الرياضيات(  
  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

	 الحصول عىل 4	 نقطة  
	دراسة مادتن من املواد التالية: اللغة العربية، األفراد واملجتمعات، 

الرياضيات:التحليل واملنهجية، أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر والحصول 
عىل:

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	 

  )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
	 الحصول عىل 30 نقطة 

	دراسة مادتن من املواد التالية: )اللغة العربية، األفراد واملجتمعات، 
الرياضيات:التحليل واملنهجية، أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر والحصول 

عىل:
	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	 

SQ670

طفل ما قبل 
املدرسة

)لإلناث فقط(

)A	level( شهادة 		
الحصول عىل:

)A	Level( كحد أدىن من مستوى )ج(
يف  املواد التالية:

 )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية ( 
  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية	 	

	 الحصول عىل 4	 نقطة 
	دراسة مادتن من املواد التالية: اللغة العربية، الرتبية اإلسالمية ، مادة 

واحدة من مجموعة  األفراد واملجتمعات، الرياضيات:التحليل واملنهجية، أو 
الرياضيات :التطبيقات والتفسر والحصول عىل:

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	 

  )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	 
	 الحصول عىل 30 نقطة  

	دراسة مادتن من املواد التالية: اللغة العربية، الرتبية اإلسالمية ، مادة 
واحدة من مجموعة  األفراد واملجتمعات، الرياضيات:التحليل واملنهجية، أو 

الرياضيات :التطبيقات والتفسر والحصول عىل:
	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	 

تابع: جامعة السلطان قابوس )كلية الرتبية(
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

US015بكالوريوس الرتبية
)اللغة اإلنجليزية(

 املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة اإلنجليزية 
واللغة العربية

)A	level ( شهادة 	 	 
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ج( 

من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( دبلوم البكالوريا الدولية	 	

الحصول عىل 4	نقطة.   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )4( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
• اللغة اإلنجليزية  

• اللغة العربية 

أفرع الدراسة:
 	 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

بالرستاق

 أفرع الدراسة:
 	 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

بالرستاق

لغة الدراسة: اللغة العربية

US016 بكالوريوس الرتبية
)رياضيات(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التطبيقات أو التفسر واللغة  العربية 

)A	level( شهادة 	 	
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو 
)ج( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
الحصول عىل 4	نقطة.   

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
• الرياضيات  

• اللغة العربية

US017 بكالوريوس الرتبية
)أحياء(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: األحياء والكيمياء 
أو الفيزياء و الرياضيات أو الرياضيات التطبيقات و التفسر  

واللغة  العربية 
)A	level( شهادة 	 	

الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ج( 
من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
الحصول عىل  4	نقطة .   

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )4( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

الدرجات األعىل يف املواد:
• األحياء

• الكيمياء أو الفيزياء
• الرياضيات أو 

الرياضيات التطبيقات 
والتفسر 

• اللغة العربية

US018 بكالوريوس الرتبية
)كيمياء(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء واالحياء أو 
الفيزياء والرياضيات: التطبيقات والتفسر واللغة العربية 

)A	level( شهادة	 	
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ج( 

من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

الحصول عىل 4	نقطة .   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )4( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
• الكيمياء

• األحياء أو الفيزياء
• الرياضيات : التطبيقات 

والتفسر  
• اللغة العربية

US019  بكالوريوس الرتبية
)فيزياء(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الفيزياء واالحياء أو 
الكيمياء  والرياضيات : التطبيقات والتفسر   واللغة العربية

)A	level( شهادة 	 	
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو 
)ج( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
الحصول عىل 4	نقطة .   

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
• الفيزياء

• األحياء أو الكيمياء
• الرياضيات : التطبيقات 

والتفسر  
• اللغة العربية
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إدارة األعمال والتجارة يعتبــران مــن المجــاالت الدراســية الواســعة التــي تتفــرع إلــى العديــد مــن التخصصــات. فــإن 
كنــــت مــــن الراغبيــــن فــــي هــــذا المجــــال، فنصيحتنــا للجميــع هــو االطــالع علــى البرامــج الدراســية التــي يقــع عليهــا 
الطلــب فــي ظــل المتغيــرات االقتصاديــة. إن دراســة إدارة األعمــال والتجــارة قــد يجــذب اهتمــام الراغبيــن فــي تأســيس 

مشــروعهم الشــخصي أو االنضمــام إلــى إدارة األعمــال التجاريــة العائليــة. 

إن القطــاع اللوجســــتي النامــي هــو فــرع آخــر فــي المجــال وُيعنى بــــإدارة تدفــــق المــــواد والمنتجــــات والصفقــــاتً  بدًء 
بالمــورد وانتهــــاًء بالمســتفيد أو المســتهلك. 

إن الســــياحة هــــي إحــدى أهــــم القطاعــــات الواعــــدة فــــي الســــلطنة ولهــا نصيــب مــن التخصصــات الدراســية مثــل 
الضيافــة والســياحة وإدارة الفنــادق.

 
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا. فيرجــى وضــع 
طموحاتــك الشــخصية، واهتماماتــك، وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ 
القــرار. اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك. وتأكــد مــن محتــوى 

ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات، مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى. 

االدارة واملعامالت التجارية

Management and BusinessManagement and Business
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ للمتقــدم 	 

يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا عــىل قــدرات 
الطالــب واملتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كــا أن للــوزارة الصالحيــة يف اختيــار الجامعــة املناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.

يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب أي تأخــري 	 
يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.

تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 
 . بها

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
 	

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE630

 Management, Marketing*, Advertising*,
 Entrepreneurship, or Business Analytics, Supply
Chain Management, Finance, Actuarial Science/

 Studies, Risk Management & Insurance or
Accounting, Hospitality Management

 بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

مادتن من الرياضيات أو الرياضيات :التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر ، االقتصاد، املحاسبة، اللغة 

اإلنجليزية، االعامل
	 .:)A	level( شهادة

 )A	level( النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى
 )AS	level( كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )ب
أو الحصول عىل )ج( من مستوى )level	A( يف املادتن

)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية		
الحصول عىل 6	 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتن 

)IBC( 3شهادة البكالوريا الدولية	
الحصول عىل 8	 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتن.

 الرياضيات
اللغة اإلنجليزية 

SE639

Aviation Management 
 Finance, Actuarial Science/Studies

Risk Management & Insurance
or Accounting

)ال يسمح بدراسة الطران أو تدريب الطران(

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات يف املستوى 

)SL( من الدخول مبارشة للتخصص

الرياضيات  أو الرياضيات :التحليل واملنهجية  أو الرياضيات: 
التطبيقات والتفسر + الفيزياء

	 .:)A	level( شهادة
 )A	level( النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى )level	A( يف املادتن.

	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 6	 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتن

	 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتن.

الرياضيات
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SE641
Retail Management, Travel & Tourism Management or

 Logistics & Supply Chain Management
بلد الدراسة:  ايرلندا

مادتن من الرياضيات  أو الرياضيات :التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر، االقتصاد، املحاسبة، ، اللغة 

اإلنجليزية،  االعامل
	 .:)A	level( شهادة

النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول 
عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو الحصول عىل 

)ج( من مستوى )level	A( يف املادتن
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 6	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتن. 
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتن.

 الرياضيات
اللغة اإلنجليزية

 
 

SE644

Logistics and/or Supply Chain Management
 Project Management )not in Engineering – should be offered
 by Business School( or Advertisement and/or Public Relations,

Tourism Management
بلد الدراسة:  اسرتاليا

SE643

Logistics and/or Supply Chain Management
 ,International Business & Finance, Entrepreneurship

 Management & Organizational Behavior, Marketing, Retailing
or Retail Management, Leadership )Business(, Consumer

 Behavior & Marketing, Business Enterprise, Advertising & 
Brand Management, Advertising & Digital Marketing or Busi-

& ness Analytics & Consultancy, Accounting, Accounting
& Finance, Accounting & Economics, Accounting 

 Management, Finance, Finance & Economics, Accounting & 
,Financial Management, Banking, Finance & Management

& Finance & Business, Actuarial Sciences, Accountancy 
 Business Law, International Finance, Finance & Law, Finance 
 &Investment, Accounting & Statistics or Finance & Statistics,

Hotels & Events Management
بلد الدراسة:  اململكة املتحدة

SE647

Supply Chain Management
بلد الدراسة: كندا

عــىل الطلبــة الراغبــن يف الدراســة يف كنــدا تقديــم شــهادة IELTS قبــل 
الحصــول  عــىل البعثــة مبعــدل ال يقــل عــن 5

SE744

 Tourism Management or International hospitality
 Management

بلد الدراسة: هولندا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

	 هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم التعليم العام  الدارسن داخل 
السلطنة فقط

مادتن من الرياضيات أو الرياضيات :التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر، االقتصاد، املحاسبة،  ، اللغة 

اإلنجليزية، االعامل
	 .:)A	level( شهادة 

 )A	level( النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )ج( كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو 

الحصول عىل )د( من مستوى )level	A( يف املادتن.
	 .)IBD( دبلوم  البكالوريا  الدولية

الحصول عىل 6	 نقطة.
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتن. 

* حامــيل مؤهــل )IBC( ال يســمح لهــم بالتنافــس 
لبعثــات هولنــدا .

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE662

Finance, Actuarial Science/Studies, Accounting or 
Banking

بلد الدراسة: أسرتاليا
 )SL( مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات يف املستوى*

من الدخول مبارشة للتخصص

 مادة من الرياضيات  أو الرياضيات :التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر أو املحاسبة + مادة من 

اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد أو االعامل
	 .:)A	level( شهادة

 )A	level( النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو 

الحصول عىل )ج( من مستوى )level	A( يف املادتن.
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 6	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتن.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتن.

الرياضيات 

املحاسبة 

SE663

Accounting, Accounting & Finance or Finance & 
Investment

بلد الدراسة: ايرلندا
 )SL( مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات يف املستوى*

من الدخول مبارشة للتخصص

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE902اإلدارة واالقتصاد

الدولية:  املؤهالت  لجميع  املطلوبة  املواد 
الرياضيات أو دراسات الرياضيات أو الرياضيات 
التطبيقات  الرياضيات:  أو  :التحليل واملنهجية  
والتفسر وإحدى املواد اآلتية )التجارة أو اقتصاد 

أو نظم املعلومات  أو الحاسوب
A	level شهادة – 	

الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى
Level A أو )ب( من املستوى AS Level من 

املواد املطلوبة أعاله.
IB شهادة البكالوريا الدولية 	 	

الحصول عىل 	3 نقطة 
أو       )HL( مستوى  من  ادىن  كحد  نقاط   )5(
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد 

ااملطلوبة أعاله

	 الرياضيات أو دراسات 
الرياضيات

 التجارة أو اقتصاد 
أو نظم املعلومات أو 

الحاسوب(

)منح جزئية(
	 بلد الدراسة: دولة االمارات العربية 

املتحدة
	 املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات 

العربية املتحدة.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح 

يف مواد: الفنون التشكيلية والرتبية 
الرياضية واملوسيقى ضمن املعدل العام.
 IELTS عىل الطالب تقديم شهادة 	
قبل الحصول عىل البعثة ومبعدل عام 

ال يقل عن 5.5

منح دول مجلس التعاون الخليجي

-مالحظات عامة :
بعثــة الطالــب ملرحلــة البكالوريــوس او الدبلــوم  تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ويل أمــر الطالــب تكاليــف 	 

النقــل والســكن )إن دعــت  الحاجــة لذلــك(.  
مدة الدراسة يف املرحلة التاسيسية )اللغة ( عام واحد فقط.	 
اذا مل يحقــق الطالــب املســتوى املطلــوب يف ذلــك العــام فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه ملــدة ال تزيــد عــن عــام، يقــوم مــن خاللهــا برفــع 	 

مســتواه يف اللغــة للمســتوى املطلــوب يف مؤسســته لاللتحــاق بالربنامــج األكادميــي أو الحصــول عــىل قبــول مبــارش يف الربنامــج األكادميــي مــن 
مؤسســة  تعليــم  عــايل خاصــة  أخــرى ويف ذات املجــال املعــريف . واذا مل يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده يف البعثــة.

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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BS031

اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد
	اإلدارة
	املالية

	املحاسبة
	التسويق

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  
أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو الرياضيات 

:التطبيقات والتفسر أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 
االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 

اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
	 .:)A	level( شهادة

 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة ظفار
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS216
	ريادة االعامل الجامعية

	التمويل واملحاسبة 
	اإلدارة

جامعة الرشقية 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS229

	إدارة نظم معلومات
	ادارة التوريدات العاملية واللوجستية

	الصرفة املالية واإلسالمية
	إدارة التصدير

	إدارة االعامل واالعامل االلكرتونية 
	إدارة املوارد البرشية 

جامعة الربميي 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

	إدارة املوارد البرشية
لغة الدراسة: اللغة العربية 

BS236

اداره االعامل يف:
	اإلدارة 

	االقتصاد
	املحاسبة
	التسويق
	االنظمة

	العلوم يف املحاسبة

الجامعة العربية املفتوحة
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS168

	إدارة السياحة والضيافة 
	إدارة الفعاليات 	التسويق السياحي

	إدارة األعامل التجارية)مسار إدارة الخدمات(
	 إدارة األعامل التجارية)مسار اإلبتكار وريادة 

األعامل(

كلية عامن للسياحة
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية 

BS211 األعامل الدولية والخدمات 	

	 الخدمات اللوجستية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  
أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو الرياضيات 

:التطبيقات والتفسر و اإلدارة 
	 .:)A	level( شهادة

النجاح يف )	( مواد من املستوى )Level	A( و4 مواد من 

)AS	Level( املستوى
	 .                                  )IB( البكالوريا الدولية

	الحصول عىل دبلوم البكالوريا الدولية )IBD( أو  

IB Certificate شهادة البكالوريا الدولية	

الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 

)3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.

الجامعــة األملانيــة للتكنولوجيــا يف 
ن عام

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 



123

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS290
سلســلة  وإدارة  اللوجســتية  الخدمــات   	

لتمويــن ا

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية  

	 .:)A	level( شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن يف ثالث مقررات  من 
املستوى )Level	A( والحصول عىل  )ج(  يف مادة 

 )A	Level(  الرياضيات من املستوى
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	 نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد ادىن يف مقرين  و 5 يف 

.)HL( مقرر واحد من مقررات املستوى العايل
الحصول عىل )5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات اذا مل 

.)HL( تكن من ضمن مقررات املستوى العايل

جامعة مسقط 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS083

	 اآلداب يف اإلقتصاد
	 العلوم يف املحاسبة

	 العلوم يف  إدارة األعامل
	املحاسبة  	 املالية    	 التسويق

	 أنظمة املعلومات اإلدارية
	 اإلدارة والسلوك الوظيفي

	  إدارة الطران   
	  العلوم يف إدارة املطارات

	 العلوم يف إدارة الصحة والسالمة
	 العلوم يف إدارة النقل والخدمات اللوجستية

	 العلوم يف إدارة املخاطر والتامن
	اإلدارة العامة

	العلوم يف إدارة األعامل
	املحاسبة 	املوارد البرشية	اإلدارة  

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
دراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية 

أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو املحاسبة وإحدى 
املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو 

الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
	 .:)A	level( شهادة

 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية 

* اإلدارة العامة
*العلوم يف إدارة األعامل

	املحاسبة	املوارد البرشية	اإلدارة
لغة الدراسة: اللغة العربية

BS149

	دراسات األعامل 

	املحاسبة ودراسات األعامل 

	 إدارة املوارد البرشية

	إدارة املشاريع

كلية مسقط 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS071

	العلوم املالية واملرصفية
	تنمية املوارد البرشية

	التجارة الدولية
	التسويق

	ادارة االعامل
	املحاسبة

	اقتصاد األعامل

كلية الربميي الجامعية
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

* اقتصاد األعامل

BS109
	العلوم املالية واملرصفية

	إدارة االعامل

	املحاسبة

كلية الزهراء للبنات
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS012

	إدارة املشاريع الرتفيهية

	التجارة الدولية واملالية

	إدارة االعامل

	املحاسبة              	 التسويق

	إدارة الفعاليات     	 االقتصاد واملالية

جامعة نزوى
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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BS186

	إدارة االعامل
	إدارة األعامل )ادارة املوارد البرشية(

	إدارة األعامل )املحاسبة(
	إدارة األعامل )نظم املعلومات(

	إدارة األعامل) التسويق(
	إدارة األعامل )املشاريع الصغرة(

	إدارة األعامل )السياحة وإدارة الفعاليات(
	إدارة األعامل )ادارة عمليات النقل(

	الصرفة اإلسالمية والتمويل
	التسويق

	املالية
	املحاسبة 

	التجارة اإللكرتونية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات   
أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو الرياضيات 

:التطبيقات والتفسر أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 
االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 

اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
	 .:)A	level( شهادة

 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	نقطة 
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

كلية مجان الجامعية 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS041

	اإلدارة اللوجستية

	إدارة االعامل )مساق املوارد البرشية(

	إدارة االعامل )مساق املحاسبة واملالية (

	إدارة االعامل )مساق اإلدارة العامة(

	إدارة االعامل )مساق التسويق(

كلية الرشق االوسط 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS256

	ادارة التسويق

	دراسات االعامل االدارية

	اقتصاديات االعامل

	املحاسبة واملالية
املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
الدراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية 

أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو املحاسبة وإحدى 
املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو 

الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
	 .:)A	level( شهادة

 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 

أعاله.
)IB( البكالوريا الدولية   	2

الحصول عىل 8	نقطة .
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

كلية الخليج
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS177

	التسويق والتجارة االلكرتونية

	إدارة االعامل

	املحاسبة

	العلوم املالية واملرصفية

كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS063
	 املالحة البحرية )ضابط سطح سفينة(

	إدارة اللوجستيات والنقل
كلية عامن البحرية الدولية

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS024

	املحاسبة

	اإلدارة 

التسويق
جامعة صحار

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS249إدارة السالمة من الحرائق 	

	إدارة الصحة والسالمة والبيئة
الكلية الدولية للهندسة واإلدارة
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

BS292 املحاسبة 	

	 املالية 

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية 

:)A	level( شهادة		
الحصول عىل )ب( يف مقررين و )ج( يف مقرر واحد 
)A	Level( كحد أدىن من مقررات املستوى املتقدم

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة .

 الحصول عىل )5( نقاط كحد ادىن يف ثالث مقررات  
.)HL( من مقررات املستوى العايل

الحصول عىل )5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات إذا مل 
.)HL( تكن من ضمن مقررات املستوى العايل

جامعة مسقط 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS097

	املحاسبة والتدقيق واملالية 

	ادارة االعامل 

	العلوم املرصفية واملالية

	العلوم يف املالية اإلسالمية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو دراسات 
الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو الرياضيات 

:التطبيقات والتفسر أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو 
التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة 

اإلنجليزية
	 .:)A	level( شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ج( من 
املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 4	 نقطة 

الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 
كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

كلية الدراسات املرصفية واملالية
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة الدبلوم( 

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

DS003

تخصصات 
اإلدارة واملعامالت 

التجارية
حسب ما تقدمه كل 

مؤسسة تعليمية خاصة 
ملؤهل الدبلوم مع 

مراعاة رشوط اإللتحاق 
لتلك التخصصات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو الرياضيات: 
التحليل واملنهجية أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو املحاسبة 

وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو 
الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

	 .:)A	level( شهادة
الحصول عىل ))هـ(( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )د( من 

املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	 نقطة 
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

الدراســة إحــدى الجامعــات والكليــات 
الخاصــة.

التــي  املؤسســة  الطالــب  يحــدد   	
يرغــب بالدراســة بهــا وفــق التخصــص 

واملؤهــل الــدرايس املقبــول بــه.
	 ال يســمح بتغيــر املؤسســة التعليمية 

بعــد اســتكامل اجراءات التســجيل.
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلمواد التخصص املطلوبة لكل برنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

US005

 إدارة األعامل/ 
الدراسات 
التجارية 

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات أو الرياضيات:التطبيقات والتفسر أو 
الرياضيات:التحليل واملنهجية واللغة العربية و 
الدراسات االجتامعية أو دراسات األعامل أو 

االقتصاد
)A	 level (شهادة	 	 

املستوى  من  أدىن  كحد  )هـ(  عىل  الحصول 
 )AS	Level( املستوى  من  )د(  أو   )A	Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( دبلوم البكالوريا الدولية	 	

الحصول عىل 4	 نقطة   
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى 
املستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )3( أو   )HL(

)SL( يف املواد املطلوبة أعاله. 

الدرجات األعىل يف املواد:
• اللغة العربية

• الرياضيات أو 
الرياضيات :التطبيقات 
والتفسر أو الرياضيات 

التحليل واملنهجية 

• الدراسات االجتامعية 
أودراسات األعامل أو 

االقتصاد

                 	 أفرع الدراسة : 
	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مبسقط

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية باملصنعة

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعربي

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بابراء

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ250 كلية اإلقتصاد
والعلوم السياسية

 )A	level(  شهادة 	 	
	 يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A(   من 

املواد املطلوبة للتخصص.
دراسة املواد التالية:)الرياضيات  أو دراسات الرياضيات 

،اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد أو دراسات األعامل(
	والحصول عىل:

)A	 Level(  كحد ادىن من مستوى )ج(

 )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية		
	 الحصول عىل 4	 نقطة 

 	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(	

 يف املقررات اآلتية: )الرياضيات :التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات : التطبيقات والتفسر ، اللغة اإلنجليزية أو اإلقتصاد 

أو دراسات االعامل(  
            

)IBC( دبلوم البكالوريا الدولية	3    
	 الحصول عىل 30 نقطة

دراسة املواد التالية:)الرياضيات: التحليل واملنهجية أو  
الرياضيات : لتطبيقات والتفسر ،اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد 

أو دراسات األعامل( 
والحصول عىل :

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	

-                               
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ــا توظيــف  يتضمــن هــذا الجــزء تخصصــات تقــع ضمــن تصنيــف العلــوم االجتماعيــة و العلــوم اإلنســانية إال أننــا اخترن
المســمى الــذي أقرتــه الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي وضمــان جــودة التعليــم. تتطلــب معظــم التخصصــات فــي 
هــذا المجــال الكثيــر مــن القــراءة )التحليلــــية(. كمــا أن ســوق العمــل يشــهد طلبــا متزايــدًا للمــوارد البشــرية المؤهلــة 
بمهــارات التواصــل الجيــدة، والعمــل الجماعــي، وتتمتــع بالقــدرة علــى التفكيــر التقنــي، والتحليلــي والنقــدي باإلضافــة 

إلــــى مهــارة حــل المشــكالت.

ــاد متــاح لــك لتصقــل معرفتــك فــي  ــارات فتخصــص االقتصــ ــذه المهــ ــاب هــ ــي اكتســ ــة فــ ــعر برغبــ ــت تشــ  إن كنــ
اســــتخدام المــــوارد وتعزيــز إنتــــاج البضائــع واســتهالكها. أمــــا دراســــة القانــــون فهــــي ســــتفتح لــــك آفاقــا واســــعة 
لتعلــــم النظــــام االجتماعــــي وكيفيــة حــــل النزاعــات والحفاظ علــــى النظــام فــي المجتمــع. علــــم الجريمــة تخصص 
آخــر للدراســة حيــث تــدرس الجريمــة وآثارها االجتماعية. أمــــا علــــم النفــــس فيركــــز علــــى دراســــة الســــلوك البشــــري 

والوظائــــف العقليــة. 

إن دراســة الثقافــة القوميــة يقــع أيضــا ضمــن مجــال المجتمــع والثقافــة ويركــز علــى تطــور المجتمعــات مــن خــالل العــادات، 
والممارســات، والمــواد، واألماكن.

تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا. فيرجــى وضــع 
طموحاتــك الشــخصية، واهتماماتــك، وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ 
القــرار. اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك. وتأكــد مــن محتــوى 

ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات، مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.

املجتمع والثقافة

Society and CultureSociety and Culture
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE680

Economics
 بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات يف املستوى 

الرياضيات أو الرياضيات : التحليل واملنهجية  أو الرياضيات: )SL( من الدخول مبارشة للتخصص
التطبيقات والتفسر   + مادة من اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، 

االعامل، الفلسفة، علم االجتامع، التاريخ. 

	 .:)A	level( شهادة
النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول 

عىل )ب(كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو الحصول 
عىل )ج( من مستوى )level	A( يف الرياضيات. باإلضافة 

اىل الحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى       )level	A( يف اللغة 

اإلنجليزية، االقتصاد، االعامل، الفلسفة، علم االجتامع، التاريخ.
:)IBD( 2 دبلوم البكلوريا الدولية-

الحصول عىل 8	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف  الرياضيات : التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر .  باإلضافة اىل الحصول 

عىل )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، االعامل، الفلسفة، 

علم االجتامع، التاريخ.
:)IBC(3 شهادة البكلوريا الدولية-

الحصول عىل 30 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف  الرياضيات : التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر .  باإلضافة اىل الحصول 

عىل )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، االعامل، الفلسفة، 

علم االجتامع، التاريخ.

	 الرياضيات

SE682

Economics, Business Economics, Financial 
Economics, Economics & Finance , Economics 

& Mathematics, Economics & Geography, 
Economics & Management,

International Economics, Economics & 
Accounting, Economics & Econometrics, 

Financial Economics, Economics & Business Law 
or Industrial Economics
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات يف املستوى 

)SL( من الدخول مبارشة للتخصص

SE683

Economics
بلد الدراسة: أسرتاليا

*مالحظة : قد ال يتمكن الطالب الدارس ملادة الرياضيات يف املستوى 

)SL( من الدخول مبارشة للتخصص

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــا أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو  وذلــك لتجنــب 	 

أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة /دولــة أخــرى. 
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
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SE809
 LAW LLB )Legum Baccalaureus = Bachelor of

Laws( or Criminology or Criminal Justice
بلد الدراسة: أسرتاليا

اللغة اإلنجليزية + مادة من )اللغة العربية/لغة أخرى، 
أوالرياضيات  أو الرياضيات : التحليل واملنهجية  أو 
الرياضيات: التطبيقات والتفسر ، األعامل، االقتصاد، 

علم االجتامع، علم النفس، العلوم السياسية، القانون، 
املحاسبة، الفلسفة، التاريخ(

	 .:)A	level( شهادة
 )A	level( النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )level	A( يف املادتن.

	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتن.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتن.

اللغة اإلنجليزية

SE810

 LAW LLB )Legum Baccalaureus = Bachelor
 of Laws(,  Criminology, Criminology & Social
 Policy, Criminology & Sociology, Criminology
 & Criminal Justice, Criminology & Forensic
Studies or Criminology & Criminal Behavior

بلد الدراسة : اململكة املتحدة

SE700
Psychology ) NOT CLINICAL( or

 Psychology with Criminology or Social Work
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

ثالث مواد من )الرياضيات أو الرياضيات : التحليل 
واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر ، اللغة 

اإلنجليزية، الفيزياء، االحياء، علم النفس، علم االجتامع، 
الكيمياء(

	 .:)A	level( شهادة
 )A	level( النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى

 )AS	level( كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )أ
أو الحصول عىل )ب( من مستوى )level	A( يف الثالث 

مواد.
	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( يف الثالث مواد.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 30 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( يف الثالث مواد

الرياضيات أو اللغة 
اإلنجليزية 

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE788

)Cultural( Heritage Studies or Archeology
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

	 هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض 
القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلن عىل هذه البعثة 

بتغير التخصص

مادتن من )اللغة اإلنجليزية، اللغة العربية،التاريخ، 
الفنون، الجغرافيا،  علم االجتامع، الفلسفة(

	 .:)A	level( شهادة
 )A	level( النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )level	A( يف املادتن.

	 .)IBD( البكالوريا الدولية 
الحصول عىل 8	 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتن.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتن.

اللغة اإلنجليزية

 

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE903  القانون

الرياضيات  الدولية:  املواد املطلوبة لجميع املؤهالت 
)اللغة  اآلتية:  املواد  وإحدى  الرياضيات  دراسات  أو 
اإلنجليزية أو اللغة العربية أو الدراسات التجارية أو 

دراسات  الكمبيوتر
:)A	level( شهادة 	 	

 الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى
Level A أو )ب( من املستوى AS Level من املواد 

املطلوبة أعاله.
IB شهادة البكالوريا الدولية 	 	 

الحصول عىل 	3 نقطة من مجموع 45 نقطة   )5( 
نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو   )6( نقاط كحد 

أدىن من مستوى )SL(من املواد املطلوبة أعاله

أو  الرياضيات    	
دراسات الرياضيات

اإلنجليزية  اللغة   	
أو  العربية  اللغة  أو 
التجارية  الدراسات 
أو دراسات الكمبيوتر

 )منح جزئية(
	 بلد الدراسة: دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
	 املؤسسة التعليمية: جامعة 

اإلمارات العربية املتحدة.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة 
النجاح يف مواد: الفنون التشكيلية 

والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن 
املعدل العام.

 IELTS عىل الطالب تقديم شهادة 	
قبل الحصول عىل البعثة ومبعدل عام 

ال يقل عن 5.5

منح دول مجلس التعاون الخليجي

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

-مالحظات عامة :
بعثــة الطالــب ملرحلــة البكالوريــوس او الدبلــوم  تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع 	 

تحمــل ويل أمــر الطالــب تكاليــف النقــل والســكن )إن دعــت  الحاجــة لذلــك(.  
مدة الدراسة يف املرحلة التاسيسية )اللغة ( عام واحد فقط.	 
ــد 	  ــدة ال تزي ــه مل ــد بعثت ــوزارة بتجمي ــتقوم ال ــام فس ــك الع ــوب يف ذل ــتوى املطل ــب املس ــق الطال اذا مل يحق

عــن عــام، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه يف اللغــة للمســتوى املطلــوب يف مؤسســته لاللتحــاق بالربنامــج 
األكادميــي أو الحصــول عــىل قبــول مبــارش يف الربنامــج األكادميــي مــن مؤسســة  تعليــم  عــايل خاصــة  أخــرى 

ــة. ــك يفقــد مقعــده يف البعث ويف ذات املجــال املعــريف . واذا مل يحقــق ذل
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BS021األعامل والقانون التجاري 	

	القانون

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  
أو الدراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل 

واملنهجية أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو 
املحاسبة، واللغة العربية واللغة اإلنجليزية

	 .:)A	level( شهادة
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 
أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

جامعة صحار
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

	القانون
لغة الدراسة :اللغة العربية 

BS033الحقوق
 جامعة ظفار

لغة الدراسة :اللغة العربية

BS073القانون
 كلية الربميي الجامعية

لغة الدراسة :اللغة العربية

BS231القانون
جامعة الربميي

لغة الدراسة :اللغة العربية

BS219القانون
جامعة الرشقية

لغة الدراسة :اللغة العربية

BS077القانون
الجامعة العربية املفتوحة
لغة الدراسة :اللغة العربية

BS111الحقوق
كلية الزهراء للبنات

لغة الدراسة :اللغة العربية

BS092العلوم يف القانون التجاري
الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS011
	 اللغة الفرنسية والرتجمة

	 اللغة اإلنجليزية والرتجمة

	 اللغة األملانية والرتجمة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  
أو دراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل 

واملنهجية أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو 
املحاسبة وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو 

نظم املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة 
اإلنجليزية

	 .:)A	level( شهادة
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 
أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله

جامعة نزوى
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS023دراسات اللغة اإلنجليزية وأدابها 	

	 اللغة اإلنجليزية والرتجمة
 جامعة صحار 

لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS036اللغة اإلنجليزية 	

	 الرتجمة
جامعة ظفار

لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS074
كلية الربميي الجامعية	 اللغة االنجليزية و آدابها

لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية BS075الرتجمة

BS107اللغة اإلنجليزية والرتجمة 	 

	 اللغة اإلنجليزية وآدابها
كلية الزهراء للبنات

لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS197األدب االنجليزي 	

	 الكتابة االنجليزية االحرتافية
كلية البيان

لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS188اللغة اإلنجليزية 	
كلية مجان الجامعية

لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS221 اإلرشاد النفيس	
جامعة الرشقية

لغة الدراسة :اللغة العربية

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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جامعة السلطان قابوس

الحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
معلومات إضافية عن 

الربنامج

SQ255
كلية اإلقتصاد 

والعلوم السياسية
)العلوم السياسية(

)A	level( شهادة		

	يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A(  من املواد املطلوبة للتخصص.
دراسة املواد التالية :

 )اللغة العربية , اللغة االنجليزية  , الرياضيات  (
 والحصول عىل:

 )A	 level( كحد أدىن يف مادتن مستوى )ج( 	
)AS	level  ب( كحد أدىن يف ماده مستوى( 	

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
	 الحصول عىل 4	 نقطة 

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو 
	)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد التالية )اللغة العربية, اللغة اإلنجليزية , 

الرياضيات : التحليل واملنهجية  أو الرياضيات : التطبيقات والتفسر (
)IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	3 

	 الحصول عىل 30 نقطة
دراسة املواد التالية 

 )اللغة العربية , اللغة االنجليزية  , الرياضيات : التحليل واملنهجية  أو الرياضيات : 
التطبيقات والتفسر (

 والحصول عىل:
	 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5( 	

	                 

SQ800كلية الحقوق

)A	level( شهادة 	 	
يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A( من املواد املطلوبة للتخصص.

دراسة املواد التالية :
)اللغة العربية والرتبية االسالمية ( والحصول عىل :

)A	 level( كحد أدىن من مستوى  )ج(	
  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

	 الحصول عىل 4	 نقطة 
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

الرتبية   ، العربية  )اللغة   : التالية  املواد  يف   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(
اإلسالمية(

 )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	3 
	 الحصول عىل 30 نقطة  

دراسة املواد التالية: 
 )اللغة العربية , الرتبية اإلسالمية( والحصول عىل :

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )( أو )5HL( نقاط كحد أدىن من مستوى )4(

	              

SQ700

كلية اآلداب 
والعلوم 
اإلجتامعية

  )آداب عام(

 )A	level(  شهادة 	 	
	يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A( من املواد املطلوبة 

للتخصص.
	دراسة املواد التالية :

)اللغة العربية ،الرتبية االسالمية ( والحصول عىل:
)A	 level( كحد أدىن من مستوى  )ج(	
  )IBD( شهادة البكالوريا الدولية  	 	

 	 الحصول عىل 4	 نقطة
	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو 

	)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، الرتبية 
اإلسالمية(

  )IBC( شهادة البكالوريا الدولية  	3 
 	 الحصول عىل30 نقطة 

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
 )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، الرتبية 

اإلسالمية(
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إن الفنــون اإلبداعيــة ليســت مجــرد فنــون جميلــة وأداء للفــن. بــل هــو مســــار أشــــمل مــن ذلك بكثيــــر ويتضمــن الكثير 
مــن التصنيفــات والتخصصــات الفرعيــة.  يقــع عــدد مــن هــذه التخصصــات الرئيســية ضمــن المجــال األوســع لتخصــــص 
اإلعــــالم والتواصــل الــذي يســتقطب المهتميــن باألخبــار وبثها. ويشــمل تخصصــات مثل الصحافــة أو اإلعــالم التلفزيوني، 
ــرات  ــة والمؤث ــوم المتحرك ــل الرس ــة مث ــرات البصري ــي، والمؤث ــم الجرافيك ــالم، والتصمي ــاج األف ــالم وإنت ــص اإلع وتخص
البصريــة لألفــالم الســينمائية وأفــالم الفيديــو والوســائط المتعــددة. أمــا مــن كان شــغوفًا بالمتاحــــف والثقافــة فيمكنــه 

اإلبحــار فــي تاريــخ الفــن مــن خــالل دراســة المتاحــف التــي تشــمل أيضــا جانــب المتاحــف و/أو معــارض الرســم.  

تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا. فيرجــى وضــع 
طموحاتــك الشــخصية، واهتماماتــك، وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ 
القــرار. اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك. وتأكــد مــن محتــوى 

ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات، مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى. 

الفنون اإلبداعية 

Creative ArtsCreative Arts



134

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــا أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2021 وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE720

DIGITAL MEDIA, GRAPHIC DESIGN, ANIMA	
TION, BROADCAST OR DIGITAL JOURNALISM, 
TELEVISION AND/OR FILM STUDIES, MEDIA 

PRODUCTION, COMPUTER GRAPHICS, IMAG	
ING & MULTIMEDIA, FINE ARTS, VISUAL ARTS, 
HISTORY OF ART WITH GALLERY & MUSEUM 

STUDIES OR MUSEUM STUDIES & ARCHEOLOGY

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

مادتن من اللغة اإلنجليزية، الرياضيات  أو الرياضيات : التحليل 
واملنهجية  أو الرياضيات: التطبيقات والتفسر ، اللغة العربية او 
أي لغة أخرى، االعالم، االعامل، االقتصاد، التاريخ، الجغرافيا، 

السياسة، علم االجتامع، علم النفس، الفنون ،القانون، التصميم 
والتكنولوجيا، تقنية املعلومات، علوم الحاسب االيل،علوم البيئة 

أو األنظمة، الفنون والتصميم أو  الفلسفة.  
:A/ AS LEVELS/شهادة		

النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى )level	A( والحصول 
عىل )أ(كحد أدىن من مستوى )level	AS( أو الحصول عىل )ب( 

من مستوى )level	A( يف املادتن.
:)IBD( دبلوم البكلوريا الدولية 		

الحصول عىل 7	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتن.
:)IBC(3 شهادة البكلوريا الدولية	

الحصول عىل 9	 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتن

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

SE721

 Digital Media, Media, Visual Arts, Graphic
 Design, Communication Studies, Journalism

)or Film )Production

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

-مالحظات عامة :
بعثــة الطالــب ملرحلــة البكالوريــوس او الدبلــوم  تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ويل أمــر الطالــب تكاليــف 	 

النقــل والســكن )إن دعــت  الحاجــة لذلــك(.  
مدة الدراسة يف املرحلة التاسيسية )اللغة ( عام واحد فقط.	 
اذا مل يحقــق الطالــب املســتوى املطلــوب يف ذلــك العــام فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه ملــدة ال تزيــد عــن عــام، يقــوم مــن خاللهــا برفــع 	 

مســتواه يف اللغــة للمســتوى املطلــوب يف مؤسســته لاللتحــاق بالربنامــج األكادميــي أو الحصــول عــىل قبــول مبــارش يف الربنامــج األكادميــي مــن 
مؤسســة  تعليــم  عــايل خاصــة  أخــرى ويف ذات املجــال املعــريف . واذا مل يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده يف البعثــة.
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 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS136

	 تصميم االزياء

	 التصميم الجرافييك الرقمي

	 الرسوم املتحركة

	 التصوير الضويئ

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية 

أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو املحاسبة 
وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم 

املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة 
اإلنجليزية

	 .)A	level( شهادة
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 
أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

الكلية العلمية للتصميم
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS137 الفنون الجميلة 	

اجتياز اختبار القدرات

BS108التصميم الجرافييك 	كلية الزهراء للبنات
لغة الدراسة :اللغة العربية 

BS196

	الصحافة 

	العالقات العامة

اإلذاعة والتلفزيون

	االعالن

	 تصميم اإلتصال املريئ

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية 

أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو املحاسبة 
وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم 

املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة 
اإلنجليزية

)A	level( شهادة		
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 
أعاله.

)IB( البكالوريا الدولية		
الحصول عىل 8	نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

كلية البيان 
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS286الفنون الجميلة 	

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الفنون 
التشكيلية

	 .)A	level( شهادة
 )A	Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة 
أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	نقطة 

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )	( الحصول عىل
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

والعربية لبعض املقررات 
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جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ780

كلية اآلداب 
والعلوم 
اإلجتامعية

)املوسيقى و 
العلوم املوسيقية(

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
	 الحصول عىل 4	 نقطة  

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(	

 يف املواد التالية :  )اللغة العربية  ،املهارات 
املوسيقية (

        
  )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

	 الحصول عىل 30 نقطة  
	دراسة املواد التالية )اللغة العربية ،املهارات 

املوسيقية( 
والحصول عىل :

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو 
)SL( نقاط كحد أدىن يف مستوى )5(	

      

                           )إجتياز إختبار القدرات للموسيقى (

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

DS004

تخصصات 
الفنون اإلبداعية 

حسب ما تقدمه كل 
مؤسسة تعليمية خاصة 

مبؤهل الدبلوم مع 
مراعاة رشوط اإللتحاق 

لتلك التخصصات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر 

أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم 
املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

	 .:)A	level( شهادة
الحصول عىل ))هـ(( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )د( من 

املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	 نقطة 
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

الدراســة إحــدى الجامعــات والكليــات 
الخاصــة.

التــي  املؤسســة  الطالــب  يحــدد   	
يرغــب بالدراســة بهــا وفــق التخصــص 

واملؤهــل الــدرايس املقبــول بــه.
	 ال يســمح بتغيــر املؤسســة التعليمية 

بعــد اســتكامل اجراءات التســجيل.

 البعثات الداخلية )لدرجة الدبلوم(
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

US007التصميم

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  
أو الرياضيات التطبيقات والتفسر  اللغة العربية و 

الفنون التشكيلية أو التصميم الجرافييك
)A	level ( شهادة 	 	

املستوى     من  أدىن  كحد  )د(  عىل  الحصول 
)Level	A( أو )هـ( من املستوى )Level	AS( من 

املواد املطلوبة أعاله.
)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

الحصول عىل 4	نقطة   
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(

يف املواد املطلوبة أعاله

الدرجات األعىل يف املواد:
	 الرياضيات التطبيقات 

والتفسر:
	اللغة العربية

	 الفنون التشكيلية أو 
التصميم الجرافييك

)اجتياز اإلختبار واملقابلة 
الشخصية(

 	 أفرع الدراسة : 
	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

بنزوى

US008 اإلتصال
الجامهري

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية:   
	اللغة العربية 

)A	level( شهادة 	 	 
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى 

)Level	A( أو )هـ( من املستوى )Level	AS( من 
املواد املطلوبة أعاله.

)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
الحصول عىل 4	نقطة .   

الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(

يف املواد املطلوبة أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
• اللغة العربية

 	 أفرع الدراسة : 
	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

بنزوى

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

بصور

	جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

بصاللة

US010 دبلوم التصوير
الضويئ

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
أو الرياضيات : التحليل واملنهجية أو الرياضيات 

:التطبيقات والتفسر 
	 .)A	level( شهادة

الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى 
 )AS	Level( من املستوى )( أو )هـA	Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 

الدرجة األعىل يف املواد:
االرياضيات  أو  	

الرياضيات : التحليل 
واملنهجية أو 

الرياضيات :التطبيقات 
والتفسر 

 أفرع الدراسة:
التطبيقية  والعلوم  التقنية  	جامعة 

مبسقط

US011
دبلوم تصميم 

األزياء
)لإلناث فقط(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
أو الرياضيات : التحليل واملنهجية أو الرياضيات 

:التطبيقات والتفسر  و اللغة العربية و التاريخ أو 
الجغرافيا أو الفنون التشكيلية

)IB( شهادة البكالوريا الدولية 	 	
الحصول عىل 4	 نقطة 

الدرجة األعىل يف املواد:
التشكيلية     	 الفنون 

التاريخ أو الجغرافيا 

	 اجتياز االختبار واملقابلة الشخصية.

أفرع الدراسة:
التطبيقية  والعلوم  التقنية  	جامعة 

مبسقط
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الطلبة من ذوي اإلعاقات الخاصة 

Students with DisabilitiesStudents with Disabilities
حرصــت سياســات تطويــر التعليــم التــي اتخذتهــا الحكومــة العمانيــة علــى توفيــر الســبل لكافــة الراغبيــن فــي مواصلة 
ــن  ــن مبدعي ــة كمواطني ــدرة اإلنتاجي ــاح والق ــوغ النج ــم وبل ــق طموحاته ــي تحقي ــاعدتهم ف ــي ومس ــم العال تعليمه
ــات الخاصــة مــن تحقيــق  ــة اإلعاق ــك طلب ــات المجتمــع، بمــا فــي ذل ــع الطــالب مــن مختلــف فئ ومنتجيــن. وتمكيــن جمي
أحالمهــم. تتضمــن أنــواع اإلعاقــات كمــا تــم تصنيفهــا مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة، اإلعاقــات البصريــة والســمعية 

والجســدية والعقليــة وإعاقــات النمــو كالتوحــد واالضطرابــات الوراثيــة كمتالزمــة داون.

ويجــب علــى طلبــة اإلعاقــات الخاصــة اختيــار البرامــج الدراســية المتوافقــة مــع نــوع إعاقتهــم. فــإذا كنــت تعانــي مــن 
إعاقــة تقيــد حركتــك الجســدية أو تتطلــب مســتوى معيــن مــن المرونــة الحركيــة -علــى ســبيل المثــال- فعليــك تجنــب 

التخصصــات التــي تتطلــب لياقــة جســدية. 

تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا. فيرجــى وضــع 
طموحاتــك الشــخصية، واهتماماتــك، وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ 
القــرار. اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك. وتأكــد مــن محتــوى 

ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات، مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى. 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE890

الربنامج مخصص للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
فقط

SCHOLARSHIPS FOR DEAF
STUDENTS 

املؤسسة التعليمية :الجامعة األردنية 
بلد الدراسة: األردن

	 ميكن للطالب الحاصل عىل البعثة الدراسية 
اختيار التخصص الذي يرغب بدراسته يف الجامعة
	 يخضع اختيار الطالب للربنامج الدرايس ملوافقة 
الوزارة أوالً، وال ميكن للوزارة ان تضمن القبول 

النهايئ للطالب يف الربنامج الذي قام
باختياره حيث ان القبول يعتمد عىل قدرات 

الطالب ومدى استيفاءه ملتطلبات ذلك الربنامج.

	 .:)A	level(  شهادة
 )A	level( النجاح يف مادتن كحد أدىن من املستوى

	 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 4	 نقطة.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 
الحصول عىل 4	نقطة.

	 اللغة اإلنجليزية

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ للمتقــدم 	 

يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا عــىل قــدرات 
الطالــب واملتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كــا أن للــوزارة الصالحيــة يف اختيــار الجامعــة املناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختياره.

يُنصــح الطلبــة املتقدمــن عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو وذلــك لتجنــب أي 	 
تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.

ــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	  ــة كون ــات باللغــة اإلنجليزي ــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعث ت
بالدراســة بهــا. 

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
*إذا مل تذكر املؤسسة التعليمية يف إسم الربنامج فإن اختيار الجامعات يكون من اختصاص امللحقيات الثقافية.	 

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ250 كلية اإلقتصاد
والعلوم السياسية

 )A	level(  شهادة 	 	 
	 يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A(   من املواد املطلوبة 

للتخصص.
دراسة املواد التالية:)الرياضيات  أو دراسات الرياضيات 

،اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد أو دراسات األعامل(
	والحصول عىل:

)A	 Level(  كحد ادىن من مستوى )ج(

 )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية		
	 الحصول عىل 4	 نقطة 

 	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(	

 يف املقررات اآلتية: )الرياضيات :التحليل واملنهجية  أو الرياضيات : التطبيقات 
والتفسر ، اللغة اإلنجليزية أو اإلقتصاد أو دراسات االعامل(  

            
)IBC( دبلوم البكالوريا الدولية	3    

	 الحصول عىل 30 نقطة
دراسة املواد التالية:)الرياضيات: التحليل واملنهجية أو  الرياضيات : التطبيقات 

والتفسر ،اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد أو دراسات األعامل( 
والحصول عىل :

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	

نوع اإلعاقة :
	 إعاقة حركية
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تابع: جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ150كلية العلوم

)A	level( شهادة 	 	
املطلوبة  املواد  من   )A	 level( األقل من مستوى  مادتن عىل  دراسة  يجب 

للتخصص.
الحصول عىل:

	)ج( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى ) level	A( او
	)ب(كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى level	AS(( و

	دراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( والحصول عىل 
	)ج( كحد أدىن من مستوى ) Level	A( أو 
  )AS	Level( كحد أدىن من مستوى )ب( 	

  
  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

	 الحصول عىل4	 نقطة 
	)4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )HL( أو    

)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )5(	
	ودراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( 

والحصول عىل :
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو 

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 )IBC( شهادة البكالوريا الدولية 	3
	الحصول عىل 30 نقطة

	)4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )HL( او 
	)5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات : التحليل واملنهجية من مستوى )SL( و

	دراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( والحصول عىل )4( نقاط 
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )( أو )5HL( كحد أدىن من مستوى

نوع اإلعاقة:
	عجز حريك جزيئ باألطراف العليا 

أو السفىل

SQ255
كلية اإلقتصاد والعلوم 

السياسية

)العلوم السياسية(

)A	level( شهادة	
	يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A(  من املواد املطلوبة 

للتخصص.
دراسة املواد التالية :

 )اللغة العربية , اللغة االنجليزية  , الرياضيات  (
 والحصول عىل:

 )A	 level( كحد أدىن يف مادتن مستوى )ج( 	
)AS	level  ب( كحد أدىن يف ماده مستوى( 	

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
	 الحصول عىل 4	 نقطة 

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو 
	)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد التالية )اللغة العربية, اللغة 
التطبيقات   : الرياضيات  أو  واملنهجية   التحليل   : الرياضيات   , اإلنجليزية 

والتفسر (
)IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	3 

	 الحصول عىل 30 نقطة
دراسة املواد التالية 

التحليل واملنهجية  أو   : الرياضيات   , اللغة االنجليزية    , العربية   )اللغة 
الرياضيات : التطبيقات والتفسر (

 والحصول عىل:
	 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5( 	

نوع اإلعاقة :
	 إعاقة حركية
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ350 كلية الرتبية

)الرتبية اإلسالمية(

:)A	level (  شهادة		
	يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A( من املواد املطلوبة 

للتخصص.
	دراسة املواد التالية : )الرتبية اإلسالمية ، اللغة العربية (

  )A	 Level( كحد أدىن يف مستوى )والحصول عىل: )ج	
  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية	 	 

	 الحصول عىل 4	 نقطة . 
 	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو 

 	)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد اآلتية: )الرتبية اإلسالمية، اللغة 
العربية(

 )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية	3  
	 الحصول عىل 30 نقطة  

	ودراسة املواد التالية  )الرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية (
 والحصول عىل :

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو 
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	

نوع اإلعاقة:
باألطــراف  جــزيئ  حــريك  عجــز 

لســفىل ا

SQ660
كلية الرتبية 

)تكنولوجيا التعليم 

والتعلم(

)A	level(  شهادة 	 	
يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A( من املواد املطلوبة للتخصص. 

مستوى  Level	A والحصول عىل:
	)ج( كحد أدىن يف املواد التالية:  

)اللغة العربية ،الرياضيات أو دراسات الرياضيات(  
  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

	 الحصول عىل 4	 نقطة  
	دراسة مادتن من املواد التالية: اللغة العربية، األفراد واملجتمعات، الرياضيات:التحليل 

واملنهجية، أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر والحصول عىل:
	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	 
  )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

	 الحصول عىل 30 نقطة 
	دراسة مادتن من املواد التالية: )اللغة العربية، األفراد واملجتمعات، الرياضيات:التحليل 

واملنهجية، أو الرياضيات :التطبيقات والتفسر والحصول عىل:
	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	 

نوع اإلعاقة:
باألطــراف  جــزيئ  حــريك    عجــز 

لســفىل ا

SQ650

كلية الرتبية   

)الرتبية الفنية(

)عىل الطالب 
اجتياز اختبار 

القدرات(

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
	 الحصول عىل 4	 نقطة

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(	

 يف املواد اآلتية : )اللغة العربية، الفنون التشكيلية(
  )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	 

	 الحصول عىل 30 نقطة
	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(	

 يف املواد اآلتية : )اللغة العربية، الفنون التشكيلية(

نوع اإلعاقة:
باألطــراف  جــزيئ  حــريك   عجــز 

لســفىل  ا

تابع: جامعة السلطان قابوس
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ700
كلية اآلداب والعلوم 

االجتامعية

)آداب عام (

 )A	level (   شهادة 	 	
	يجب دراسة مادتن عىل االقل من مستوى ) level	A( من املواد 

املطلوبة للتخصص.
الحصول عىل:

	 )ج( كحد أدىن يف ماديت: )اللغة العربية ،الرتبية االسالمية( 
  )IBD( شهادة البكالوريا الدولية  	 	

 	 الحصول عىل 4	 نقطة 
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو )5( نقاط كحد أدىن من 

مستوى )SL( يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية(
  )IBC( شهادة البكالوريا الدولية  	3 

 	 الحصول عىل30 نقطة  
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو )5( نقاط كحد أدىن من 

مستوى )SL( يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية(

نوع اإلعاقة:
	إعاقة حركية  أوإعاقة برصية

SQ800كلية الحقوق

)A	level (  شهادة 	 	
املواد  من   )A	 level( مستوى  من  االقل  عىل  مادتن  دراسة  	يجب 

املطلوبة للتخصص.
	الحصول عىل: 

)ج( كحد أدىن يف املواد التالية:
  )اللغة العربية ،الرتبية اإلسالمية(

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
	 الحصول عىل 4	 نقطة 

	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو 
	)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد التالية : )اللغة العربية 

، الرتبية اإلسالمية(
  )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

	 الحصول عىل 30 نقطة 
	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو 

	)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد التالية : )اللغة العربية 
، الرتبية اإلسالمية(

نوع اإلعاقة:
	عجز حريك جزيئ باألطراف السفىل

تابع: جامعة السلطان قابوس
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تابع: جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ001
 كلية العلوم

 الزراعية
والبحرية

)A	level( شهادة		 
يجب دراسة مادتن عىل األقل من مستوى )level	A( من املواد املطلوبة 

للتخصص والحصول عىل:
)A	 Level( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )ج( 	

)AS	Level(  كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )ب( 	
ودراسة مادتن فقط من )الكيمياء ،الفيزياء ،األحياء( و الحصول عىل:

  )A	 Level(  كحد أدىن من مستوى )ج( 	
)AS	Level(  كحد أدىن من مستوى )ب(	

  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية	 	
	 الحصول عىل4	 نقطة 

 )HL( وسوف يتم احتساب مواد التخصص من املستوين املستوى املتقدم
 )SL( واملستوى العادي

	 )4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات : التحليل واملنهجية من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )5(	

ودراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(  الحصول عىل :
	)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(	
 )IBC( دبلوم البكالوريا الدولية	3 

	 الحصول عىل 30 نقطة
 )HL( وسوف يتم احتساب مواد التخصص من املستوين املستوى املتقدم 

 )SL( واملستوى العادي
الحصول عىل :

	)4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات : التحليل واملنهجية من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات: التحليل واملنهجية من مستوى )5(

ودراسة مادتن فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(  الحصول عىل :
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

نوع اإلعاقة:
عجز حريك جزيئ باألطراف السفىل

	 ســيتم قبــول طلبــة ذوي اإلعاقــات 
الخاصــة يف التخصصــات التاليــة :

وعلــم  الطبيعيــة،  )اقتصاداملــوارد 
األغذيــة(

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

US027تقنية املعلومات

أو  الرياضيات  الدولية:  املؤهالت  لجميع  املطلوبة  املواد 
الرياضيات: التحليل واملنهجية و اللغة العربية أو الفيزياء

)A	 level ( شهادة 	 	
الحصول عىل )هـ(   كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )د( 

من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	

الحصول عىل  4	نقطة   
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله. 

لدرجات األعىل يف 
املواد:

	 الرياضيات 
	 الرياضيات : التحليل 

واملنهجية 
	 اللغة العربية أو 

الفيزياء

نوع اإلعاقة:
إعاقة جسدية يف األطراف العليا

أو ضعف بالبرص أو إعاقة سمعية
أو صعوبة يف النطق أو األمراض

املزمنة أو شلل أطفال أو تشوهات
خلقية.

	 مقابلة شخصية
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلمواد التخصص املطلوبة لكل برنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

US028

 دراسات 
التجارية 

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات أو الرياضيات:التطبيقات والتفسر أو 
الرياضيات:التحليل واملنهجية واللغة العربية و 
الدراسات االجتامعية أو دراسات األعامل أو 

االقتصاد
)A	 level (شهادة	 	 

املستوى  من  أدىن  كحد  )هـ(  عىل  الحصول 
 )AS	Level( املستوى  من  )د(  أو   )A	Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( دبلوم البكالوريا الدولية	 	

الحصول عىل 4	 نقطة   
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى 
املستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )3( أو   )HL(

)SL( يف املواد املطلوبة أعاله. 

الدرجات األعىل يف املواد:
• اللغة العربية

• الرياضيات أو 
الرياضيات :التطبيقات 
والتفسر أو الرياضيات 

التحليل واملنهجية 

• الدراسات االجتامعية 
أودراسات األعامل أو 

االقتصاد

  نوع اإلعاقة:
إعاقة جسدية يف األطراف العليا

أو ضعف بالبرص أو إعاقة سمعية
أو صعوبة يف النطق أو األمراض

املزمنة أو شلل أطفال أو تشوهات
خلقية.

	 مقابلة شخصية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
*مالحظات عامة :- 

1. بعثة الطالب لمرحلة البكالوريوس أو الدبلوم تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع 
تحمل ولي أمر الطالب تكاليف النقل والسكن ) إن دعت الحاجة لذلك ( ،

2. مدة الدراسة في المرحلة التأسيسية )اللغة ( عام واحد فقط. إذا لم يحقق الطالب المستوى 
المطلوب في ذلك العام ، فستقوم الوزارة بتجميد بعثته لمدة ال تزيد عن عام ، يقوم من خاللها برفع 

مستواه في اللغة للمستوى المطلوب في مؤسسته لاللتحاق بالبرنامج األكاديمي أو الحصول على 
قبول مباشر في البرنامج األكاديمي من مؤسسة تعليم عالي خاصة أخرى وفي ذات المجال المعرفي. 

وإذا لم يحقق ذلك يفقد مقعده في البعثة.

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS260
التخصصات اإلدارية  

)إعاقات حركية (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
دراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو 

الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو املحاسبة وإحدى املواد 
األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 

اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
	 .:)A	level( شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )د( 
من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	نقطة 

الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

عىل الطلبة اختيار التخصص

واملؤسسة التعليمية الخاصة التي

تستقبل نوع إعاقتهم.

BS261

تخصصات 
تكنولوجيا
المعلومات

)إعاقات حركية (
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تابع :البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS262
التخصصات 
الهندسية

  )إعاقات حركية (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الرياضيات: التحليل واملنهجية ،الكيمياء أو الفيزياء

	 .)A	level( شهادة
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ج( 

من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 4	 نقطة 
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )4( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

عىل الطلبة اختيار التخصص

واملؤسسة التعليمية الخاصة التي

تستقبل نوع إعاقتهم.

BS263

تخصصات القانون
)عاقات حركية 

-إعاقات
بصرية(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
الدراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو 

الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو املحاسبة، واللغة العربية 
واللغة اإلنجليزية

	 .:)A	level( شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )د( 

من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.
	 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 8	نقطة 
الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله. BS264

تخصصات اللغات 
األجنبية
والترجمة

)إعاقات حركية - 
إعاقات
بصرية(

BS265
تخصصات التصميم

)إعاقات حركية(

أو  الرياضيات   الدولية:  املؤهالت  لجميع  املطلوبة  املواد 
الفنون  و  العربية  اللغة  والتفسر   التطبيقات  الرياضيات 

التشكيلية أو التصميم الجرافييك
)A	level ( شهادة 	 	

الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى    )Level	A( أو )هـ( 
من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 	 	
الحصول عىل 8	 نقطة   

الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله
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تابع :البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS275

تخصص اللغة 
العربية
وآدابها

 )إعاقات بصرية(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة العربية 
	 .)A	level( شهادة

الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )ج( 
من املستوى )Level	AS(  يف املادة املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	 نقطة 

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )4( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املادة املطلوبة أعاله.

عىل الطلبة اختيار التخصص

واملؤسسة التعليمية الخاصة التي

تستقبل نوع إعاقتهم.

BS276

التصميم الجرافيكي
والتصميم الداخلي

)إعاقات سمعية 
ونطقية(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو 

الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو املحاسبة وإحدى املواد 
األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 

اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
	 .)A	level( شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )د( 
من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	نقطة 

الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

	 مكان الدراسة لطلبة اإلعاقات

السمعية ) كلية الزهراء للبنات،

الكلية العلمية للتصميم(.

البعثات الداخلية )لدرجة الدبلوم(
معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

DS010

تخصصات 
تكنولوجيا
المعلومات

 )إعاقات حركية (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
دراسات الرياضيات أو الرياضيات: التحليل واملنهجية أو 

الرياضيات :التطبيقات والتفسر أو املحاسبة وإحدى املواد 
األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 

اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
	 .:)A	level( شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى )Level	A( أو )د( 
من املستوى )Level	AS( من املواد املطلوبة أعاله.

	 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 8	نقطة 

الحصول عىل )	( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

مختلف التخصصات حسب ما تقدمه كل مؤسسة

تعليمية خاصة ملؤهل الدبلوم، مع مراعاة رشوط

االلتحاق بتلك التخصصات.

	 يحدد الطالب املؤسسة التي يرغب بالدراسة بها

وفق التخصص واملؤهل الدرايس املقبول به .

	 ال يسمح بتغير املؤسسة التعليمية بعد

استكامل إجراءات التسجيل.

يقوم الطالب بإختيار املؤسسة حسب نوع اإلعاقة

املوضحة يف صفحتي 148-147
DS011

تخصصات اإلدارة
والمعامالت التجارية

 )إعاقات حركية (
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اإلعاقة الحركية المؤسسة م
اإلعاقة السمعية 

والنطقية
اإلعاقة البصرية

نعمالنعمجامعه ظفار1

نعم  النعم  جامعه صحار2

3
الجامعة األلمانية للتكنولوجيا 

في عمان
الالال

نعم  نعم  نعم جامعه نزوى4

الالنعمجامعة مسقط5

النعمنعمالكلية العلمية للتصميم6

الالالكلية البريمي الجامعية7

الالنعمكلية مجان الجامعية8

نعم  نعم  كلية الزهراء للبنات9
نعم 

 

10
كلية الدراسات المصرفية 

والمالية
الالنعم  

الالنعم  كلية الخليج11

كلية الشرق األوسط12
نعم

الال

13
الكلية العالمية للهندسة 

والتكنولوجيا
الال نعم

الالالالجامعة العربية المفتوحة14

المؤسسات التعليمية التي تستقبل طلبة ذوي اإلعاقات الخاصة
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اإلعاقة الحركية المؤسسة م
اإلعاقة السمعية 

والنطقية
اإلعاقة البصرية

15
الجامعة الوطنية للعلوم 

والتكنولوجيا
الالنعم 

الالالالكلية الحديثة للتجارة والعلوم16

17
الكلية الدولية للهندسة 

واإلدارة 
الالال

18
الكلية  الوطنية لتقنية 

السيارات
الالال

الالنعمجامعة البريمي19

الالالجامعة الشرقية20

الالنعم كلية البيان21

الالنعمكلية عمان البحرية الدولية22

الالالكلية عمان لطب األسنان23

الالنعمكلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا24

الالالكلية عمان للسياحة25

الالنعم كلية مسقط26

الالالمعهد العلوم الطبوغرافية27

تابع: المؤسسات التعليمية التي تستقبل طلبة ذوي اإلعاقات الخاصة
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الفاكسالهاتفالموقع اإللكترونيالمؤسسةالموقع

www.squ.edu.om2414180724413861جامعة السلطان قابوس الخوض

www.mtc.edu.om2209111122091370الكلية العسكرية التقنيةمرتفعات المطار

www.css.edu.omكلية العلوم الشرعيةالخوير
24393950
24393888
24393824

24393801

المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي

www.mohe.gov.om2434090024340774دائرة البعثات الخارجيةمرتفعات المطار

www.mohe.gov.om2434090024340815دائرة البعثات الداخليةمرتفعات المطار

Dos@seebvc.edu.om24556509الكلية المهنية بالسيبالحيل الشمالية
24556511

 24535722
24540964

Info@sahamvtc.edu.om26959666الكلية المهنية بصحمبطحاء األشخر
26959767

26854163
26959668

ibrivtc@ibrivtc.edu.om25783703الكلية المهنية بعبريالرايبة
2578372525783799

survc@survc.edu.om25530003الكلية المهنية بصورالمرتفعة
2553006825540162

scv_doc@shinasvc.edu.om2674769126747725الكلية المهنية بشناصالعقر

Doc@brm-vtc.edu.om25661134الكلية المهنية بالبريميالعقد
2566111525657305

عباسة
الكلية المهنية للعلوم البحرية 

بالخابورة
Info@ftik.edu.om2680193726801939

Info@svc.edu.om23219615الكلية المهنية بصاللةريسوت
2321961423221016

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

reg.rus@cas.edu.om26774977جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةفرع الرستاق
2677485726877026

reg.sal@cas.edu.om2205713322057001جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةفرع صحار

فرعي نزوى
reg.niz@cas.edu.om2543376025431102جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

www.nct.edu.om2544655525431020جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

reg.sur@cas.edu.om 2554305525544751جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةفرع صور

www.hct.edu.om2447362224478401جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةمسقط

www.act.edu.om2687133326869257جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةالمصنعة

www.ctshinas.edu.om2685281126747426جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةفرع شناص

فرعي صاللة
reg.sal@cas.edu.om2322430323225620جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

www.sct.edu.om/web2322340123226267جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

عناوين مؤسسات التعليم العالي 
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الفاكسالهاتفالموقع اإللكترونيالمؤسسةالموقع

فرعي عبري
reg.ibr@cas.edu.om 2569247025691696جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

www.ibrict.edu.om2569066425689723جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

www.ict.edu.om2558780025549020جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةفرع إبراء

كلية ُعمان للعلوم الصحية

www.moh.gov.om24560085كلية العلوم الصحيةالوطية
24560384محول 1001

www.moh.gov.om2456099024564042الصيدلةالوطية

www.moh.gov.om24564112التمريض - فرع مسقطالوطية
24565879محول 2100

www.moh.gov.om2687718126772557التمريض - فرع الرستاقالرستاق

www.moh.gov.om2684059226841811التمريض - فرع شمال الباطنةصحار

www.moh.gov.om2521185325211910التمريض - فرع الداخليةنزوى

www.moh.gov.om2588160225696154التمريض - فرع الظاهرةالظاهرة

www.moh.gov.om25570075التمريض - فرع شمال الشرقيةإبراء
2557007325570076

www.moh.gov.om25543902التمريض - فرع جنوب الشرقيةصور
2554390125544263

www.moh.gov.om2321678323216049التمريض - فرع ظفارصاللة

www.moh.gov.om24563957 24561747إدارة المعلومات الصحية مسقط

المؤسسة التابعة للبنك المركزي العماني

www.cbfs.edu.omكلية الدراسات المصرفية والماليةبوشر
22059716
22059718
22059725

-

مؤسسات التعليم العالي الخاصة

www.su.edu.om2685010026720102جامعة صحارصحار

www.majancollege.edu.omكلية مجان الجامعيةدارسيت
24730400
24730423
24730424

24730490

مرتفعات المطار
الجامعة الوطنية للعلوم 

والتكنولوجيا
www.nu.edu.om

24250416
24250417
24250419 

24504820

www.zcw.edu.om2451288824511193كلية الزهراء للبناتمرتفعات المطار

www.mazcol.edu.omكلية مزونمرتفعات المطار

24513300
80081999
2451331524513346

تابع عناوين مؤسسات التعليم العالي 
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الفاكسالهاتفالموقع اإللكترونيالمؤسسةالموقع

www.suc.edu.omكلية صور الجامعيةصور
25565556
25565558
25565554

25565551
25565561

www.mec.edu.om2453144424446028كلية الشرق األوسطواحة المعرفة

www.buc.edu.om2565766625657600كلية البريمي الجامعيةالبريمي

www.scd.edu.om24513232الكلية العلمية للتصميممرتفعات المطار
2451325224513213

www.mcbs.edu.om24583525الكلية الحديثة للتجارة والعلومبوشر
24583524-

www.otc.edu.om24512346كلية عمان للسياحةمرتفعات المطار
2451234524512349

 www.omancollege.edu.om 24051000كلية عمان لإلدارة والتكنولوجياحلبان
24051002

24051099
24051088

www.muscatcollege.edu.omكلية مسقطبوشر
24594783
24501181
24503821

24504954

www.icem.edu.om24512000الكلية الدولية للهندسة واإلدارةمرتفعات المطار
2452203324521355

www.du.edu.om8001800123237777جامعة ظفارصاللة

www.gulfcollege.edu.om24468686كلية الخليجالمعبيلة الجنوبية
9303555824600226

www.imco.edu.om2682777726827744كلية عمان البحرية الدوليةصحار

www.bayancollege.edu.omكلية البيانحلبان  
24263664
24263665
24263666

24263667

 مدينة السلطان

قابوس
www.aou.edu.om2459730024699669الجامعة العربية المفتوحة

www.asu.edu.om25401000جامعة الشرقيةابراء
2540103725401002

-www.uob.edu.om25648300جامعة البريميالبريمي

www.gcet.edu.om24227912الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيابوشر
24227960
24227999

24227901

www.unizwa.edu.om25446234جامعة نزوىنزوى
2544639625446338

www.gutech.edu.om22061111الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمانحلبان   
8008222222061000

www.omandentalcollege.org2466555524665566كلية عمان لطب األسنانالوطية

-www.muscatuniversity.edu.om24645444جامعة مسقطالغبرة الشمالية

www.ogc.edu.om2431226124312443معهد العلوم الطوبوغرافيةروي

www.ncat.edu.om24260500الكلية الوطنية لتقنية السياراتالمعبيلة الجنوبية
2426056624453272

تابع عناوين مؤسسات التعليم العالي 
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صفحات المركز على مواقع التواصل اإلجتماعي:

Facebook

Twitter

Youtube

Linked in

رموز اإلستجابة السريعة )Quick Response–QR( لخدمات مركز القبول الموحد
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نموذج طلب التحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام األكاديمي 2022/2021 م  
رقم الطالب أو رقم الجلوس :رقم البطاقة المدنية :

1: اختيارات الطالب :) ضع رموز البرامج التي ترغب فيها مرتبة حسب األفضلية (

المؤسسة التعليمية اسم البرنامج رمز البرنامج االختيار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

...

...

...

نموذج طلب التحاق بمؤسسات التعليم العالي
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إحجز اختبار آیلتس ألغراض
التأشیرة والھجرة للملكة المتحدة

مع مركز آي دي بي

مواعید االختبار
420 مارس

1029 أبریل
822 مایو
517 یونیو

117 یولیو
728 أغسطس

16 سبتمبر
914 أكتوبر

6 نوفمبر
218 دیسمبر

سجل اآلن:
http://bit.ly/UKVI_Oman

+968 24 091 800

www.idpielts.me/oncomputer

اختبار اآلیلتس عبر الكمبیوتر
۷ أیام في االسبوع

للمزید من المعلومات، قم بزیارة:
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إحجز اختبار آیلتس ألغراض
التأشیرة والھجرة للملكة المتحدة

مع مركز آي دي بي

مواعید االختبار
420 مارس

1029 أبریل
822 مایو
517 یونیو

117 یولیو
728 أغسطس

16 سبتمبر
914 أكتوبر

6 نوفمبر
218 دیسمبر

سجل اآلن:
http://bit.ly/UKVI_Oman

+968 24 091 800

www.idpielts.me/oncomputer

اختبار اآلیلتس عبر الكمبیوتر
۷ أیام في االسبوع

للمزید من المعلومات، قم بزیارة:
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takeielts.org
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