
التقرير اإلحصائي السنوي للقبول الموحد للعام األكاديمي القبول الموحد يصدر 

 م0202/0202

 عن العام األكاديمي الماضي في عدد المقبولين %6.3بنسبة زيادة بلغت 

 

أصدر مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار التقرير اإلحصائي 

سام ، ويحتوي التقرير على ستة أقم0202/0202الموحد للعام األكاديمي السنوي للقبول 

م 0222/0202بيانات طلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله للعام الدراسي رئيسية تتمثل في 

، م0202/0202إحصاءات عامة للعام األكاديمي و ، حسب بيانات وزارة التربية والتعليم

مقبولون في البعثات ال، و م0202/0202للعام األكاديمي المقبولون في المقاعد الحكومية و 

، واألخير ولون في البعثات والمنح الخارجيةقبالمعام األكاديمي، و لنفس الوالمنح الداخلية 

م و 0222/0202مؤشرات عامة لبيانات الطلبة المقبولين للعامين األكاديميين عن منه 

 .م0202/0202

 

نظام القبول مـن قاعدة بيانات تم استخراجها بيانات هذا التقرير  الجدير بالذكر بأن

، وقد 0202يناير  7وحتى تاريــــخ  0202أغسطس  22فتـرة الممتـدة من تاريــــخ ي للاإللكترون

 للمسجلين في النظام والبالغ عددهم  06633أظهرت هذه البيانات توفر 
ً
 دراسيا

ً
مقعدا

، منهم  42410
ً
ووضعوا خياراتهم  ،لوم التعليم العام وما يعادلهنجحوا في دب 63642مسجال

 01623فيما بلغ عدد الطلبة المقبولون )المكملين إلجراءات التسجيل(  من البرامج الدراسية. 

، وكانت 0222/0202عن العام األكاديمي الماضي  %6.3طالب وطالبة بنسبة زيادة بلغت 

(، وتتوفر النسخة 46.3لذكور )%ا  ( أعلى من نسبة13.4%نسبة المقبولون من اإلناث )

في  ( heac.gov.om)  اإللكترونية من التقرير في  الموقع اإللكتروني لمركز القبول الموحد

 .خانة إحصائيات

 

 

 



 المقبولون في المقاعد الحكومية والبعثات والمنح حسب النوعجدول الطلبة 

 



 

 اإلعاقات المقبولون حسب المؤسسة التعليمية والنوع يالطلبة ذو 

  

    التعليمية المؤسسة

النسبة 
Percent

age 
HEI 

 %27.4 26 12 14 الكلية العلمية للتصميم
Scientific College of 
Design 

 Technical colleges %27.4 26 8 18 الكليات التقنية

 Gulf College %12.6 12 4 8 كلية الخليج

 %11.6 11 7 4 جامعة السلطان قابوس
Sultan Qaboos 
University 

 %7.4 7 1 6 البعثات الخارجية
External 
Scholarships 

 Sohar University %3.2 3 2 1 جامعة صحار

 %3.2 3 3 0 كلية الزهراء للبنات
Al-Zahra College for 
Women 

 %2.1 2 0 2 كلية العلوم الشرعية
College of Sharia 
Sciences 

 Dhofar University %1.1 1 1 0 جامعة ظفار

 Al- Buraymi College %1.1 1 1 0 البريمي جامعة

 Middle East College %1.1 1 0 1 كلية الشرق االوسط

 Mazoon College %1.1 1 1 0 كلية مزون

 Majan College %1.1 1 0 1 كلية مجان

 Total %100 95 40 55 المجموع



 

التخصص العامنسبة المقبولين حسب جدول يوضح 

 

 

 

 


