
 م(08/08/0202تنويه )

كاديميمستجدات البرامج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح  إعالنباإلشارة إلى  بتاري    خ ، الذي صدر   2021/2022 للعام األ

 باآلتي:  نود التنويه ،م04/20/0202

 

 : ً
 الدراسية كاملة الرسوم  جديدة منح دراسيةإضافة أوال

 من الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان )كاملة الرسوم الدراسية(.منح مقدمة 1

 الحد األدنى لتقدم للبرنامج  سم البرنامج إ رمز البرنامج 

 

 

IG100 

 

 هندسة العمليات
 الهندسة الميكانيكية

 هندسة البيئة
 اإلنجليزيةاللغةالتدريس: لغة

 (% 56النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 الرياضيات البحتةفي: ( % 56الحصول على )
 اللغة اإلنجليزية:( في% 02الحصول على )
 :( في المواد اآلتية% 52الحصول على )

 الكيمياء - الفيزياء

 

IG161 

 والخدمات ادارة االعمال الدولية
 الخدمات اللوجستية

 اإلنجليزيةاللغةالتدريس: لغة 
 

 (% 56)النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 

 التطبيقيةفي الرياضيات ( % 56الرياضيات البحتة أو )في ( % 52الحصول على )

 في اللغة اإلنجليزية (%02الحصول على )

 . منح مقدمة من الجامعة العربية المفتوحة )كاملة الرسوم الدراسية(2

IG006 
 والحوسبة تقنية المعلومات

 اللغة اإلنجليزيةلغة التدريس: 

 (56دبلوم التعليم العام بتقدير )%النجاح في 

 ( في الرياضيات البحتة أو التطبيقية%52الحصول على )

 ( في اللغة اإلنجليزية%66الحصول على )

 



: تعديل 
ً

 ، من حيث البرامج الدراسية والحد األدنى للقبولالبعثات الخارجية في برامجثانيا

رموز البرامج التي 

 دمجت
الرمز الجديد بعد 

 الدمج

 الشروط البرنامجاسم 

 

SE774/ SE508 

 

SE508 

 مكان الدراسة : ألمانيا

اللغة  :لغة الدراسة

 األلمانية

Embedded Systems Engineering, Energy & Raw Materials, Energy (and 

Environment) Technology, Energy (and Building) Technology, Industrial 

Engineering, Marine Engineering, Material Sciences, Renewable Energy, 

Electrical Engineering, Environmental Engineering, Mechanical 

Engineering, Civil Engineering ,Mechatronics, Medical Engineering 

,Transport Engineering, Water Technology (also available under the names 

Water (Resource) Management, Water Economics, Water (and 

Infrastructural) Management or Hydrology 

 المؤسسات التعليمية: جامعات العلوم التطبيقية والجامعات البحثية

 يكون أن تكون الشهادة الدراسية صادرة من داخل السلطنة. مالحظة: 

 لجامعات متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ال قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة في بعض ا -

  تضمن حصول الطالب على قبول في التخصص أو الجامعة األعلى تفضيال. 

عن  يقل ال عام معدل على الحصول

(%80.) 

 (.85%الرياضيات البحتة ) •

 (85%الكيمياء )  •

 (.85%الفيزياء أو الهندسة ) •

للغة ااإلنجليزية أو اللغة العربية أو  اللغة •

 (.80%االلمانية )

SE592/SE524 

/SE820 

 

 

SE524 

 مكان الدراسة : فرنسا

لغة الدراسة : اللغة 

 الفرنسية

 

 

 التخصصات الدقيقة ضمن المجاالت التالية: 

Electronics, Electrical Engineering & Industrial Computing, Computer 
Science 

Biology, Chemistry, Physics, Geology, Earth Sciences or Geosciences 

سيتوجب على الطالب اختيار التخصص الدقيق والجامعة ضمن قائمة الجامعات المعترف بها  -

 وذلك بعد

 انتهائه من برنامج اللغة والبرنامج التأسيسي. 

 اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضع لموافقة الوزارة.  -

بعض الجامعات متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ال قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة في  -

 تضمن حصول الطالب على قبول في التخصص أو الجامعة األعلى تفضيال. 

عن  يقل ال عام معدل على الحصول

(%85.) 

 (%85) الرياضيات البحتة •

مادتين من: الكيمياء أو الفيزياء أو االحياء  

أو تكنولوجيا المعلومات أو 

 (.85%الهندسة)

اإلنجليزية أو اللغة العربية أو اللغة  اللغة •

 (.85%الفرنسية )



 

: توضيح مكان الدراسة 
ً

 ثالثا

 

 . البعثات الداخلية 3

 معلومات اإلضافية إسم البرنامج رمز البرنامج

BS091 
اإلدارة العامة، العلوم في إدارة 

 (االعمال)المحاسبة ،الموارد البشرية

 بأن هذه التخصصات الدقيقة كانت ضمن برنامج 
ً

 ، وتم فصلها عن ذلك البرنامج برمز جديدبدليل الطالب BS083علما
 

 لغة الدراسة : اللغة العربية 
 الكلية الحديثة  مكان الدراسة: 

 

 


