
  (3) تنبيه
 م(61/08/0206)

 

 من مركز القبول الموحد على عرض جميع الفرص الدراسية بمؤسسات التعليم العالي للعام األكاديمي 
ً
يسرنا اإلعالن عن لذا لكافة الطلبة،  0202/0200حرصا

 بأن آخر موععليه ننصح الجميع ممن تنطبق عليهم  الجديدة التي وصلت للمركز هذا اليوم. الدراسية البرامج 
َ
د شروط القبول لهذه المنح التقدم إليها. علما

 من يوم الثالثاء الموافق 
ً
 .0202أغسطس  21لتعديل الرغبات الساعة الثانية ظهرا

 

 

  مقدمة من الشركة العمانية الهندية للسماد البكالوريوسلمؤهل داخلية منح 
 

 رمز البرنامج اسم البرنامج للبرنامجالحد األدنى للتقدم  معلومات إضافية عن البرنامج

 مكان الدراسة : مؤسسات التعليم العالي الخاصة
 

 لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية
 

ذوي الضمان االجتماعي المنحة مخصصة ألبناء 
والدخل المحدود من محافظتي جنوب وشمال 

 الشرقية
 

المنحة شاملة الرسوم الدراسية لمؤهل البكالوريوس 
 ريال 252بواقع باإلضافة إلى مخصص شهري 

 

 (%55النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 ( في المواد االتية: %52الحصول على )

 الرياضيات البحتة أو التطبيقية -
 الكيمياء أو الفيزياء -

 ( في اللغة اإلنجليزية%55الحصول على )

 التخصصات الهندسية
 

على الطالب مراعاة )
شروط اإللتحاق لتلك 

حسب  التخصصات
المؤسسة التي يرغب 

 بالتقدم إليها(

IG190 
طلبة الضمان 

 اإلجتماعي

IG191 
 طلبة الدخل المحدود

 

 



 

 أسياد مجموعة( مقدمة من الدبلوملمؤهل  فقط منح داخلية ) معفية الرسوم الدراسية
 

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

 مكان الدراسة : كلية عمان البحرية
 لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

 لمؤهل الدبلومالمنحة شاملة الرسوم الدراسية فقط 
 

 المنحة مخصصة ألبناء محافظة شمال الباطنة

 (%52)النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 
 ( في المواد االتية: %55الحصول على )

 الرياضيات البحتة أو التطبيقية -
 اللغة اإلنجليزية،  لفيزياء، ا الكيمياء -

 الهندسة البحرية
 

IG180 

 -(%52) النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير
 ( في المواد  اآلتية : % 55الحصول على )

 الرياضيات البحتة أو التطبيقية -
 اللغة اإلنجليزية -

المالحة البحرية 
 )ضابط سطح(

 
IG181 

إدارة اللوجستيات 
 والنقل

 
IG182 

مكان الدراسة : مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي يتوفر 
 ة اللوجستيةصات الخدمات اللوجستية أو اإلدار بها تخص

 لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية
 لمؤهل الدبلومالمنحة شاملة الرسوم الدراسية فقط 

 
 عامالتنافس المنحة لل

 -(%52) النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير
 ( في المواد  اآلتية : % 55الحصول على )

 الرياضيات البحتة أو التطبيقية -
 اللغة اإلنجليزية -

التخصصات  
المرتبطة 

بالخدمات 
 اللوجستية

IG183 

 


