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املقدمة

يرسنا أن نضع بني يديك دليل الطالب ليكون عوناً لك يف تقديم طلبك اإللكرتوين لإللتحاق مبؤسسات التعليم العايل من خالل نظام القبول للمرحلة الجامعية األوىل عىل 

املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد، وعليه يرجى الحرص عىل قراءته بتأن ودقة.

يقدم لك هذا الدليل جميع الخطوات الواجب إتخاذها إلجراء التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين، إىل جانب النصائح واإلرشادات حول كيفية اختيار الربامج الدراسية 

التي ترغب يف اإللتحاق بها مبؤسسات التعليم العايل والبعثات واملنح الداخلية والخارجية، كام ستتعرف عىل متطلبات ورشوط كل برنامج للعام األكادميي  2016/2015م. 

وهناك مراحل مهمة للتسجيل والقبول ستتعرف عليها، تبدأ مبرحلة التسجيل يف النظام وذلك قبل تأديتك لإلمتحانات النهائية، وتحديداً بعد ظهور نتائج إمتحانات الفصل 

الدرايس األول، ليك تكون أكرث قدرة عىل اختيار الربامج الدراسية وبعيداً عن الضغط النفيس لإلمتحانات النهائية ، فضاًل عن وجود الوقت الكايف للتفكري وأخذ النصح من 

اآلخرين يف اختيار الربامج الدراسية املناسبة، علاًم بأنه سوف تتاح لك الفرصة لتغيري وإعادة ترتيب رغباتك يف مرحلة تعديل الرغبات، وذلك بعد معرفتك لنتيجة امتحاناتك 

النهائية. لذا عليك اإلطالع عىل جدول مواعيد تقديم طلبات اإللتحاق واإللتزام بها، كام يجب عليك الحرص عىل ملء أكرب قدر من الربامج الدراسية بطلب اإللتحاق. ويف 

مراحل الفرز املختلفة، عىل املتقدمني الحاصلني عىل عروض برامج دراسية إعتامدها وإكامل إجراءات التسجيل لدى املؤسسة التعليمية املقبولني فيها خالل الفرتات املحددة 

لذلك.

ونسأل العليم القدير التوفيق للجميع.

مركز القبول املوحد
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نورد فيام ييل وصفاً مخترصاً لبعض املصطلحات املستخدمة يف هذا الدليل تساعدك عىل فهم إجراءات تقديم طلبك لإللتحاق مبؤسسات التعليم العايل.

الوزارة: وزارة التعليم العايل.

املركز:  مركز القبول املوحد هو إحدى املديريات العامة التابعة لوزارة التعليم العايل، يعنى بالتنسيق مع الجهات املعنية إللحاق الطلبة املؤهلني الذين أنهوا دراستهم بدبلوم التعليم العام أو 
ما يعادله مبؤسسات التعليم العايل، كام يقوم بتنظيم إجراءات تقديم طلبات الحصول عىل مقاعد دراسية مبختلف مؤسسات التعليم العايل عرب نظام إلكرتوين يف الشبكة العاملية للمعلومات 

)اإلنرتنت(، والرسائل النصية القصرية )SMS(، وتطبيق الهواتف الذكية.

مؤسسات التعليم العايل: هي مؤسسات تعليمية حكومية أو خاصة تقدم برامج أكادميية وفنية تؤدي للحصول عىل درجة علمية بعد الحصول عىل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله . 

املؤهل الدرايس: هو نوع الشهادة التي متنح للطالب )بكالوريوس أو دبلوم( بعد إكامله متطلبات الربنامج الدرايس بنجاح يف مؤسسة التعليم العايل.

دبلوم التعليم العام: هي الشهادة التي متنحها وزارة الرتبية والتعليم للطالب الذي أنهى دراسته يف الصف الثاين عرش بنجاح.

الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام: هي تلك الشهادات التي تصدر من داخل السلطنة أو خارجها وتعادل شهادة دبلوم التعليم العام طبقا لتصنيف وزارة الرتبية والتعليم.

الطالب: كل من يحصل عىل شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله )ذكراً أو أنثى(، وقام بالتسجيل يف نظام القبول املوحد طبقاً للضوابط والرشوط املقررة.

ويل أمر الطالب: هو الشخص املسؤول عن الطالب قانوناً.

طلبة الضامن اإلجتامعي: الطالب الذين هم ضمن فئة أصحاب الضامن اإلجتامعي حسب تصنيف وزارة التنمية االجتامعية املستحقني للدعم الحكومي ولديهم رقم ضامن ساري املفعول.

طلبة الدخل املحدود: هم الطالب الذين ال يزيد دخل ويل أمر كل منهم عىل )600( ستامئة رياالً عامنياً.

طالب ذو إعاقة: الشخص الذي يعاين من نقص يف بعض قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية خلقياً، أو نتيجة عامل ورايث، أو مرض، أو حادث، مام يحد من قدرته عىل تأدية دوره الطبيعي 
يف الحياة قياساً عىل من هم يف عمره.

طلبة الدور الثاين: الطالب الذين مل يجتازوا امتحانات الدور األول بنجاح يف بعض مواد دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.

النظام : نظام القبول اإللكرتوين هو الربنامج اآليل للقبول الذي يستخدمه املركز يف جميع إجراءات التسجيل والقبول للطالب املتقدمني والذين تنطبق عليهم رشوط التقدم للربامج املعروضة من 
قبل مؤسسات التعليم العايل.

الربنامج الدرايس: هو املسار التعليمي الذي تطرحه مؤسسة التعليم العايل  ويتضمن التخصص ومكان الدراسة وجهة التمويل وعدد املقاعد الدراسية وغريها.

طلب اإللتحاق: هو الطلب الذي يتقدم به الطالب متضمنا اختياراته من الربامج الدراسية التي يرغب يف دراستها، وذلك من خالل اإلستامرة اإللكرتونية بنظام القبول املوجودة عىل املوقع 
اإللكرتوين للمركز، حيث سيجد الطالب قامئة يقوم مبلئها )انظر منوذج اإلستامرة يف صفحة 195(.

تعريفات
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متطلبات الربنامج: هي املتطلبات التي تضعها كل مؤسسة تعليم عاٍل بخصوص املواد الدراسية والعالمات وغريها من الرشوط للتقدم للربامج الدراسية املطروحة بها.

قامئة ترتيب الخيارات:  يستطيع الطالب ملء )40( اختيارا من الربامج الدراسية تتوزع بني مؤسسات التعليم العايل الحكومية، والبعثات واملنح الداخلية يف مؤسسات التعليم العايل الخاصة، والبعثات واملنح الخارجية 
يف مؤسسات التعليم العايل خارج السلطنة، ومعاهد التدريب املهني، ومعاهد تأهيل الصيادين، والكلية العسكرية التقنية. وهذه الربامج قد تكون بدعم حكومي مادي كامل   أو جزيئ )جميع نفقات الدراسة 

واملعيشة عىل حساب الحكومة،أو مدفوعة الرسوم الدراسية فقط أو منح مقدمة من مؤسسات القطاع الخاص( وملزيد من التوضيح أنظر إىل أنواع البعثات واملنح الداخلية والخارجية يف الصفحات ) 42 ، 96(.

مالحظة : يحق للطالب أن ميأل قامئة خياراته حتى )40( برنامجاً دراسياً، عىل أن ال يقل عدد خياراته عن )12( برنامجاً دراسياً.

ترتيب الخيـارات حسب األفضلية: هو وضع الربامج الدراسية التي يرغب الطالب بدراستها وتنطبق عليه رشوط التقدم لها حسب أفضليتها بالنسبة له، بحيث يحتل الربنامج الذي يفضله الطالب 
أكرث من غريه املرتبة األوىل ثم الذي يليه ، وهكذا. وعىل الطالب عدم إهامل هذا الرتتيب ألهميته القصوى يف فرصة حصوله عىل عرض حسب األفضلية يف النظام.

قامئة اإلستحقاق: هي القامئة التي تضم جميع الطلبة املتقدمني لربنامج درايس معني وتنطبق عليهم رشوط التقدم لذلك الربنامج، ويقوم النظام برتتيبهم يف القامئة تنازلياً حسب معدالتهم 
التنافسية.

ترتيب اإلستحقاق: هو ترتيب كل طالب يف قامئة اإلستحقاق حسب ) معدله التنافيس (، فاملتقدم الحاصل عىل أعىل معدل تنافيس يكون يف رأس قامئة اإلستحقاق ثم الذي يليه، وهكذا .

ُيرتب املتقدمون املؤهلون لربنامج ما حسب معدالتهم التنافسية من األعىل اىل األدىن وتسمى هذه القامئة »ترتيب اإلستحقاق« وتعرض فرص القبول عىل املتقدمني املتصدرين هذه القامئة 
للربنامج حسب العدد املحدد من املقاعد، فعىل سبيل املثال : إذا كان عىل قامئة اإلستحقاق لربنامج درايٍس ما 135 متقدماً وتوفر 100 مقعداً يف ذلك الربنامج، فسوف تكون هذه املقاعد من 

نصيب أول 100 متقدماً عىل القامئة، ومن تبقى وعددهم 35 متقدماً يشكلون قامئة اإلنتظار للربنامج. 

املعدل التنافيس: هو املعدل الذي يحتسبه نظام القبول للطالب أثناء الفرز اإللكرتوين يف كل برنامج درايس بناًء عىل معدل درجات املواد التي درسها الطالب، ومعدل املواد املطلوبة للربنامج، 
والذي عىل أساسه يتم تحديد الربنامج الدرايس الذي ٌيقبل فيه الطالب حسب ترتيبه يف قامئة اإلستحقاق وأعداد املقاعد املتوفرة، وقد يختلف املعدل التنافيس لنفس الطالب من برنامج آلخر.

 واملعادلة الحسابية إليجاد املعدل التنافيس هي:

حسم التعادل: املعيار الذي تحدده مؤسسة التعليم العايل للمفاضلة يف عملية قبول الطالب  يف حالة حصولهم عىل معدالت تنافسية متساوية.

مثال : آخر خمسة طالب يف برنامج الهندسة يتنافسون عىل آخر مقعد درايس متوفر وهم متساوون يف املعدل التنافيس، وحسم التعادل يف هذا الربنامج هو الدرجة األعىل يف مادة الرياضيات 
البحتة، تليها أعىل درجة يف مادة اللغة اإلنجليزية، وعليه يتم قبول الطالب الحاصل عىل أعىل الدرجات يف مادة الرياضيات البحتة، ويف حالة تساوي أعىل إثنني من الخمسة يف نتائج مادة 

الرياضيات البحتة، يتم النظر لنتيجة مادة اللغة اإلنجليزية.

املعدل التنافيس = )معدل درجات املواد املطلوبة للتخصص ( × 60 % أو »0.6« + ) معدل درجات املواد التي درسها الطالب ( × 40 % أو  »0.4«
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طريقة حساب املعدل التنافيس

) شكل “1” (
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اعتامد املقعد: قبول الطالب للربنامج املعروض عليه من خالل وصلة قبول ومشاهدة العرض بالشبكة العاملية )اإلنرتنت( أو عن طريق الرسائل النصية القصرية أو تطبيق الهواتف الذكية.

قبول واعتامد العرض: هو قيام الطالب بقبول املقعد الذي يعرضه عليه مركز القبول املوحد بأحد الربامج الدراسية خالل الفرتة املحددة لذلك، ويف حالة عدم تأكيد قبوله يعترب رافضاً له، ويسقط 
حقه يف املقعد املعروض عليه ، وال يحق له املطالبة به فيام بعد.

استكامل إجراءات التسجيل: مراجعة الطالب للمؤسسة التعليمية التي ُقبل بها لتسليم الوثائق واألوراق الثبوتية املطلوبة الخاصة به بأي وسيلة تحددها املؤسسة التعليمية. 

قامئة اإلنتظار: قامئة الطالب املتبقني من قامئة االستحقاق لربنامج معني الذين مل يحصلوا عىل عرض يف ذلك الربنامج أو برامج دراسية أعىل يف الرتتيب من الربنامج املعروض عليهم يف قامئة ترتيب 
خياراتهم من الربامج الدراسية.

مثال:

) شكل “2” (
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مراحل التسجيل والقبول بربامج مؤسسات التعليم العايل

الفرتة املحددةاإلجراءاملرحلة
خالل الفرتة من 1 / إبريل/ 2015 وحتى 1 / يونيو/2015التسجيل بنظام القبول اإللكرتوين وتقديم طلبات اإللتحاقالتسجيل

تعديل الرغبات من الربامج الدراسيةتعديل الرغبات *
بعد إعالن النتائج النهائية لدبلوم التعليم العام أو ما يعادله يف السلطنة 

سيعطى الطالب فرتة لتعديل خياراته، وسيتم اإلعالن عن املواعيد عىل وجه 
الدقة عىل املوقع اإللكرتوين للمركز.

الفرز األول

1 .عروض الربامج الدراسية:
بعد أسبوع عمل من إنتهاء الفرتة املحددة لتعديل الرغبات- إعالن نتائج الفرز األول

خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز األول- إعتامد عروض الربامج الدراسية  **

خالل أسبوعني عمل من ظهور نتائج القبول للفرز األول- استكامل إجراءات التسجيل للطلبة املقبولني باملؤسسة  **

2. الربامج التي تتطلب إجراء اختبارات القبول واملقابالت الشخصية باملؤسسات:
خالل إعالن نتائج الفرز األول- ترشيح الطلبة إلجراء اختبارات القبول واملقابالت الشخصية والفحوصات الطبية

- إعالن نتائج الطلبة املقبولني بالربامج التي تتطلب إجراء اختبارات القبول واملقابالت الشخصية
قبل انتهاء مرحلة استكامل إجراءات التسجيل للفرز األول -اعتامد واستكامل إجراءات التسجيل للطلبة املقبولني بالربامج التي تتطلب إجراء 

اختبارات القبول واملقابالت الشخصية باملؤسسات

الفرز الثاين

بعد اسبوع عمل من إنتهاء مرحلة الفرز األولاإلعالن عن الربامج املستجدة والشاغرة للفرز الثاين ) إن وجدت(

أسبوع عمل من تاريخ إعالن الربامج الشاغرة واملستجدة للفرز الثاينإختيار الطلبة للربامج الشاغرة واملستجدة

بعد أسبوعني عمل من اإلعالن عن الربامج الشاغرةظهور نتائج عروض الفرز الثاين

خمسة أيام من عرض نتائج الفرز الثايناعتامد عروض الربامج الدراسية واستكامل إجراءات التسجيل للطلبة املقبولني باملؤسسة

تسكني الشواغر
)إن وجدت(

يف حالة وجود شواغر بعد اإلنتهاء من مرحلة الفرز الثاين يقوم املركز بعمل فرز مللئها من 
-قوائم االنتظار يف كل برنامج درايس.

*   عىل جميع الطلبة الراغبني بتغيري رغباتهم من الربامج الدراسية التي تم اختيارها سابقاً، القيام بذلك خالل هذه الفرتة )بعد إعالن النتائج النهائية لدبلوم التعليم العام يف السلطنة(. وهذا ينطبق أيضاً 
عىل طلبة الدور الثاين واملؤهالت الدولية، أي عليهم تعديل خياراتهم يف هذه الفرتة بغض النظر عن موعد ظهور نتائج امتحاناتهم، ولن يسمح لهم بعد ذلك بأي تعديل.

**  الطلبة الذين ال يؤكدون قبول العرض وال يستكملون إجراءات التسجيل خالل الفرتة املحددة، سوف يفقدون مقاعدهم بعد الساعة 2:00 ظهرا يف اليوم املحدد، وسوف تعرض املقاعد عىل طلبة آخرين 
من قامئة االنتظار.
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اقرأ التعليامت الواردة بهذا الدليل بكل عناية فهو يجيب عىل معظم اإلستفسارات التي تتبادر إىل ذهنك كام أن املوقع اإللكرتوين للمركز يضم قامئة باألسئلة األكرث تكراراً واألجوبة 	 
املقرتنة بها، عليه ننصحك باإلطالع عليها.

قد تواجه  صعوبة يف األتصال هاتفياً مبركز القبول املوحد، نظرا ألن كثرياً من الناس يحاولون االتصال بنا ، لذا فأفضل طريقة لإلتصال بنا هي أن تقوم بإرسال رسالة بالربيد اإللكرتوين أو 	 
برامج التواصل اإللكرتوين)فيسبوك- تويرت( ألننا نستطيع من خاللها استالم الكثري من الرسائل يف ذات الوقت والتعامل معها بأرسع ما ميكن.

يحصل مركز القبول املوحد عىل بيانات الطالب الشخصية الرضورية من وزارة الرتبية والتعليم مبارشة. ويشمل ذلك اإلسم ،العنوان، رقم البطاقة املدنية ، تاريخ امليالد ، الجنس واملدرسة 	 
التي يدرس فيها الطالب ، وأية معلومات أخرى قد يطلبها املركز. 

للتســجيل يف نظام القبول املوحد عليك الولوج للموقع اإللكرتوين للمركز )www.heac.gov.om(  للحصول عىل رقم مســتخدم ورقم رسي. ) التفاصيل يف الجزء الخاص مبرحلة التسجيل 	 
، صفحة رقم )17( (، ويف حالة تعذرالولوج إىل املوقع اإللكرتوين من املمكن استخدام خاصية الرسائل النصية كبديل أو خاصية تطبيق الهواتف الذكية كبديل آخر.

الطلبة املؤهلون للحصول عىل الجنسية العامنية أو املستثنون منها حتى يتمكنوا من التنافس عىل مقاعد مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة عليهم إحضار ما يفيد من الجهة املختصة 	 
بوزارة الداخلية ما يثبت أحقيتهم يف التنافس عىل املقاعد الحكومية املعروضة من ِقبل املركز.

يتم التعامل مع طلبات القبول للعام األكادميي  2016/2015 م وفقاً لإلجراءات واملواعيد املوضحة بهذا الدليل علاًم بأن أية تعديالت الحقة يف مواعيد هذه املراحل سيتم نرشها عىل 	 
املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد باإلضافة إىل الصحف املحلية، وعليه فتقع عىل عاتقك مسؤولية اإلملام التام بهذه املواعيد ومتابعة تنفيذها أوالً بأول والتأكد من تحقيق رشوط 

أي برنامج درايس تقوم باختياره.

يشتمل املوقع اإللكرتوين للمركز )www.heac.gov.om( عىل تفاصيل وافية عن إجراءات التقديم للحصول عىل مقعد درايس مناسب باإلضافة إىل أي تعديالت الحقة قد تحدث يف 	 
إجراءات القبول من وقت آلخر.

تم تصميم مختلف اإلجراءات املتبعة بالنظام بكل دقة وعناية لضامن معاملة جميع املتقدمني بشفافية وإنصاف.	 
- اإلنصاف يعني معاملة جميع املتقدمني عىل قدم املساواة. وال يعني بأية حال القيام برتتيبات خاصة لصالح بعض من تجاهلوا القواعد الواضحة التي يرتكز عليها هذا النظام، ألن ما تقوم 

به من أفعال قد يؤثر أيضاً بشكل مبارش عىل املتقدمني اآلخرين الذين يتمتعون بنفس ما تتمتع أنت به من حقوق.
- يجب أن تترصف بتعقل وروية، مع عدم توقع أية معاملة خاصة لك من حيث تطبيق قواعد النظام ألن ذلك من شأنه أن يكون غري منصف لآلخرين.

- إذا قمت بإتباع اإلجراءات املحددة بشكل صحيح فمن املؤكد أنك لن ُتحرم من أي مقعد درايس تكون مستحقاً له.

كام يتم إعالمك يف حالة حصولك عىل مقعد عن طريق نظام القبول )املوقع اإللكرتوين(، أو الرسائل النصية القصرية عىل رقم الهاتف النقال الذي قمت بإدخاله يف النظام. لذا يجب عليك 	 

نصائح وإجراءات عامة
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اإلطالع دامئاً عىل املوقع اإللكرتوين وإبقاء الهاتف النقال قيد التشغيل واملركز غري مسؤول يف حالة مل يكن هاتفك قيد التشغيل أو كنت خارج السلطنة. 

ال يعد السفر سبباً يف عدم  القيام بأي إجراء يف الوقت املحدد له، واملركز غري مسؤول يف حالة فقدك ألي عرض بسبب السفر. 	 

ال يسمح النظام ألي طالب التقدم بطلب اإلنتقال من املؤسسة املقبول بها إىل مؤسسة أخرى، أو طلب تغيري تخصص إىل آخر يف نفس املؤسسة إال بعد الفصل األول من الدراسة ما مل 	 
يحصل الطالب عىل عرض آخر عن طريق املركز، عىل أن ُيَقدم طلب اإلنتقال للمؤسسة التي ُقبل بها الطالب وليس للمركز مبا يتناسب مع اللوائح واألنظمة املتبعة لدى تلك املؤسسة. 

يستفيد من نظام القبول املوحد كل من يرغب اإللتحاق بالدراسة مبؤسسات التعليم العايل من الفئات التالية:
الطلبة العامنيون الحاصلون عىل دبلوم التعليم العام من داخل السلطنة خريجو العام الدرايس الحايل 2015/2014م.( 1
الطلبة العامنيون الحاصلون عىل شهادات تعادل دبلوم التعليم العام من داخل السلطنة خالل العام الدرايس 2015/2014م و تشمل هذه الفئة –عىل سبيل املثال-: طلبة كلية الحرس ( 2

التقنية، واملعاهد اإلسالمية، واملدارس الخاصة ثنائية اللغة، ومدارس الجاليات واملدارس الخاصة التي تّدرس الشهادات الدولية داخل السلطنة.
الطلبة العامنيون الحاصلون عىل ما يعادل دبلوم التعليم العام من خارج السلطنة خالل العام الدرايس 2015/2014م.( 3

الطلبة املؤهلون للحصول عىل الجنسية العامنية أو املستثنون منها خريجو العام الدرايس الحايل 2015/2014م.( 4

 

رشوط التقدم للحصول عىل مقاعد دراسية مدعومة مادياً من الحكومة يف مؤسسات التعليم العايل:
أن يكون الطالب عامين الجنسية.( 1
أن يكون الطالب حاصاًل عىل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدرايس الحايل )حديث التخرج(.( 2
أن ال يتجاوز عمر الطالب 25 عاماً يف األول من أكتوبر من العام الذي سجل فيه )أي أن يكون من مواليد ما بعد 1990/10/1م(، وأن ال يقل عن 16 عاماً.( 3
أن يحقق رشوط التقدم للربنامج حسب الوارد يف القسم الخاص بالربامج الدراسية ورشوط اإللتحاق بها. ( 4

الطلبة املستفيدون من نظام القبول للمرحلة الجامعية األوىل

رشوط التقدم لربامج مؤسسات التعليم العايل
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عىل جميع الطلبة رضورة التسجيل وإختيار الربامج يف الفرتات املحددة لذلك- مهام كانت نتيجة الطالب يف الفصل األول- ولن تكون هناك فرصة لطلبة الدور الثاين للتسجيل أو تعديل 	 
برامجهم بعد ظهورنتائج الدور الثاين لطلبة دبلوم التعليم العام.

عىل الطالب الذي مل ينجح يف اإلمتحان  يف مادة أو أكرث اختيار الربامج وتعديل رغباته يف نفس الفرتات املحددة حتى ال يفقد حقه يف التنافس يف حالة نجاحه الحقا يف امتحانات الدور 	 
الثاين.

ينصح الطالب أن يختار من الربامج الدراسية بناءاً عىل رغباته ونتائجه املتوقعة والتي تعكس مستواه الدرايس الحقيقي.	 

يقوم  املركز بتحديد مقاعد طلبة الدور الثاين الدراسية بعد ظهور نتائجهم وذلك وفق املعدالت التنافسية آلخر طالب تم قبوله يف أي برنامج من الربامج التي كان الطالب قد قام 	 
باختيارها.

يحق للطالب  املطالبة باملقعد املستحق له إذا كان من الربامج الحكومية يف العام التايل إذا استنفذت أعداد املقاعد املحددة يف الفرز األول لذلك الربنامج أو بدأت الدراسة ونظام 	 
املؤسسة ال يسمح بقبول طلبة جدد بعد تاريخ معني تحدده تلك املؤسسة.

عىل الطلبة من ذوي اإلعاقة إختيار الربامج التي تتناسب مع نوع إعاقتهم.	 

عىل سبيل املثال: الطالب املصاب بإعاقة جسدية كشلٍل يف بعض األطراف عليه عدم التقدم للربامج التي تتطلب أن يكون املتقدم خاٍل من جميع أنواع اإلعاقات الجسدية ، ألنه يتعارض 
مع متطلبات تلك الربامج.

أما بالنسبة ألنواع اإلعاقات املعرفة حسب بيانات وزارة التنمية اإلجتامعية فهي:	 

التنقل من مكان ألخر النطق اإلمساك باألشياء اإلبصار

حركة الجسم صعوبة التعلم السمع والنطق معاً السمع

لذا ويف حال تسجيل الطالب بنظام القبول اإللكرتوين عليه تحديد نوع إعاقته من األنواع املذكورة أعاله، وبالتايل سيقوم النظام بتحديد الربامج التي ميكنه التقدم إليها والتي تتامىش مع 
نوع إعاقته.

طلبة الدور الثاين

الطلبة ذوو اإلعاقات
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الطلبة الحاصلون عىل ما يعادل دبلوم التعليم العام من خارج السلطنة، والطلبة الدارسون يف مدارس الجاليات داخل السلطنة عليهم إدخال بياناتهم الشخصية يف نظام القبول األلكرتوين 	 
عن طريقة الشاشة املخصصة لذلك : ) طلبة عامنيون خارج السلطنة: حملة الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام واملؤهالت األجنبية والدولية ومدارس الجاليات داخل السلطنة(.

وإن عدم الدقة يف إدخال البيانات من شأنه أن يحرم الطالب من الحصول عىل املقعد املستحق، كام أنه ال يحق لهؤالء الطلبة التنافس عىل املقاعد املعروضة ويعترب تسجيله الغياً إذا مل 
يقوموا فور ظهور نتائج إمتحاناتهم النهائية  بتحميل نسخة من كشف العالمات والبطاقة املدنية بنظام القبول يف الوقت املحدد لذلك.

عىل جميع الطلبة حملة املؤهالت املعادلة لدبلوم التعليم العام، واملؤهالت الدولية، وحملة الشهادات املهنية ، أو الثانويات التخصصية بالسلطنة رضورة التسجيل وإختيار الربامج يف   	
الفرتات املحددة لذلك- مهام كانت نتيجة الطالب يف الفصل األول إن وجدت - ولن تكون هناك فرصة لهؤالء الطلبة  للتسجيل أو تعديل إختياراتهم بعد ظهور النتائج النهائية لشهاداتهم.

يقوم  املركز بتحديد املقاعد الدراسية  لطلبة الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام واملؤهالت الدولية بعد ظهور نتائجهم وذلك مبقارنة معدالتهم التنافسية مع آخر طالب تم قبوله   	
يف أي برنامج من الربامج التي قاموا باختيارها.

ُتشكل لجنة فنية لفرز وتدقيق املؤهالت املعادلة لدبلوم التعليم العام، وبناءاً عىل قرارها يتم معالجة طلبات إلتحاق املتقدمني حملة هذه املؤهالت، وهناك دليل خاص باملؤهالت   	
الدولية.

	 عىل الطلبة الحاصلني عىل الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام،  واملؤهالت الدولية  من داخل  السلطنة، وخارجها رضورة تحميل الوثائق التالية يف نظام القبول اإللكرتوين يف الوصلة 
املخصصة لذلك  وهي:

نسخة من الشهادة أو كشف الدرجات )فور ظهور النتائج النهائية مبارشة(.  .1

نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر.   .2

معادلة وزارة الرتبية والتعليم )إذا كانت الشهادة تحتاج إىل معادلة(، علاًم بأن الشهادات الصادرة من املدارس الحكومية بدول مجلس التعاون الخليجي واملدارس الخاصة املطبقة للنظام   .3
التعليمي لوزارات الرتبية والتعليم بدول املجلس ال تحتاج إىل املعادلة من ِقبل وزارة الرتبية والتعليم بالسلطنة.

عىل الطلبة الدارسني ملناهج أجنبية تصدر نتائجها بالحروف األبجدية، إحضار توصيف للنتائج من الجهة املصدرة للشهادة، وإال سيتم معالجة نتائجهم باملقارنة مع شهادة دبلوم التعليم 	 
العام، ويؤخذ باملتوسط الحسايب يف كل تقدير حسب الوارد من الجهة املصدرة للشهادة.

يقوم املركز بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل ملعالجة طلبات إلتحاق حملة الشهادات املهنية أو الثانويات التخصصية، الذين مل يتمكنوا من إختيار برامج دراسية يف نظام القبول 	 
اإللكرتوين بسبب طبيعة دراستهم التخصصية، ولن يتم النظر يف أي طلب ما مل يقم الطالب بالتسجيل يف النظام ) إستخراج رقم مستخدم ورقم رسي( يف الوقت املحدد لذلك. 

طلبة الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام واملؤهالت الدولية
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: KB 512 فقط، وال يزيد حجمه عن  PDF ويستطيع الطالب تحميل الوثائق املذكورة كام هو مبني يف الخطوات التالية، عىل أن يكون امللف بصيغة

يف حال تعذر تحميل الوثائق، بإمكان الطالب إرسال الوثائق املطلوبة بالطرق التالية:	 
تسليمها شخصياً إىل املركز أو دائرة خدمات املراجعني بالوزارة، مع رضورة استالم إيصال بذلك من املوظف الذي استلم الوثائق.  «

عن طريق الفاكس، مع رضورة اإلحتفاظ بإيصال الفاكس.  «
بالربيد اإللكرتوين، مع رضورة اإلحتفاظ برد املركز الذي يؤكد استالمه للوثائق.  «

) شكل “3” (
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تختص بالنظر يف تظلامت الطلبة املقدمة للمركز، وتضم هذه اللجنة مختصني من خارج وزارة التعليم العايل يتم تكليفهم بقرار وزاري للنظر يف تظلامت الذين يعتقدون بأن املركز مل يكن 

منصفاً معهم أو أن شكاويهم مل تحسم من قبل مركز القبول املوحد.

وتهدف إجراءات التظلم إىل ضامن توفري الشفافية والعدالة واملعاملة املنصفة لكل متقدم ليدرك الجميع بأن هذه اإلجراءات ال يقصد بها وضع قواعد خاصة لبعض املتقدمني دون سواهم، بل 
لقد وضعت قواعد هذا النظام يف األساس لضامن معاملة جميع املتقدمني عىل قدم املساواة، ومبا أن جميع املتقدمني قد أحيطوا علاًم بهذه القواعد سلفاً فهي لذلك يجب أنُ تطبق عىل الجميع 

وال ميكن تعديلها نزوالً عند رغبة بعض املتقدمني. 

ويف حالة وجود تظلم ننصحك باإللتزام باملواعيد التالية حتى يقبل طلب التظلم :

فرتة تقديم الطلبنوع التظلمم

خالل عرشة أيام بعد انتهاء الفرتة املحددة للتسجيل وتقديم طلبات اإللتحاق.التظلم بشأن التسجيل بنظام القبول اإللكرتوين1

خالل عرشة أيام بعد انتهاء الفرتة املحددة لتعديل الرغبات.التظلم بشأن تعديل الرغبات من الربامج الدراسية2

خالل عرشة أيام بعد اإلعالن عن نتائج الفرز األول.التظلم بشأن عروض املقاعد الدراسية للفرز األول3

خالل عرشة أيام بعد اإلعالن عن نتائج الفرز الثاين.التظلم بشأن عروض املقاعد الدراسية للفرز الثاين4

يجب أن يقدم التظلم عن طريق تعبئة اإلستامرة املوجودة يف املوقع اإللكرتوين للمركز كتابيا من قبل املتظلم شخصياً ولن ينظر فيه إن كان شفهياً.	 
 	info@heac.gov.om يجب أن يرسل التظلم إىل لجنة التظلامت عرب الفاكس رقم : 24340717، أو عرب الربيد اإللكرتوين للمركز

يتم إبالغ الطالب املتظلم بقرار لجنة التظلامت عن طريق الهاتف أو الرسالة النصية القصرية. 	

لجنة التظلامت

ينصح الطالب مبلء اإلستامرة اإللكرتونية إىل )40( اختياراً من الربامج الدراسية وترتيبها 

حسب األفضلية.
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مرحلة التسجيل ستكون يف األول من شهر إبريل وإىل األول من شهر يونيو من عام 2015 ، وميكنك تعديل خياراتك بعد ظهور نتائج اإلمتحانات النهائية. لذلك ننصحك بإتباع اإلجراءات التي 
تساعدك عىل إختيار التخصصات وكذلك تعبئة اختياراتك من الربامج الدراسية باإلستامرة املرفقة بالدليل )ص 195(، واإلحتفاظ بها ليك تتذكر أولوياتك من الربامج املختارة، وتتمثل اإلجراءات 

يف التايل:
اإلطالع عىل دليل الطالب وقراءة التعليامت بكل عناية والتعرف عىل الربامج الدراسية يف مؤسسات التعليم العايل الحكومية والخاصة ورشوط التقدم لها.  .1  

اإلطالع عىل العروض املرئية عن كيفية التسجيل يف نظام القبول يف املوقع اإللكرتوين للمركز.  .2  

ميكنك من خالل نظام القبول باملوقع اإللكرتوين أو عن طريق الرسائل القصرية أو تطبيق الهواتف الذكية التقدم بطلب واحد يحتوي عىل أربعني )40( برنامجاً دراسياً  متثل رغباتك   .3  
للدراسة الجامعية يف: املؤسسات الحكومية،والبعثات واملنح الداخلية يف الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة، والبعثات واملنح الخارجية يف مؤسسات التعليم العايل خارج 

السلطنة.

عىل جميع الطلبة رضورة التسجيل وإختيار الربامج يف هذه الفرتة، كام أن عليهم اإللتزام مبواعيد الفرتات املحددة - مهام كانت نتيجة الطالب يف الفصل األول- ولن تكون هناك فرصة   .4  
لطلبة الدور الثاين للتسجيل أو تعديل برامجهم بعد ظهور نتائج الدور الثاين.

الطلبة الواردة بياناتهم من وزارة الرتبية والتعليم عليهم التأكد من صحة بياناتهم الشخصية ) اإلسم، تاريخ امليالد، نوع الجنس، رقم البطاقة املدنية،الخ......(، ويف حالة وجود أي خطأ   .5  
عليهم مراجعة املديرية العامة للتقويم الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم عىل األرقام التالية   )99359519 -92525566 -99315284 -92188307 -99729117 -99224387 (.

طلبة الضامن اإلجتامعي عليهم التأكد من صحة بياناتهم الواردة من وزارة التنمية االجتامعية مع ذكر الدائرة أو املركز الذي حصل منه عىل بطاقة الضامن اإلجتامعي  ، ويف حالة وجود   .6  
أي خطأ عليهم اإلتصال عىل األرقام التالية )24694552 – 24604623 ( ، وإبالغ املركز بذلك قبل 30\7\2015م. وللتواصل مع مكاتب التنمية اإلجتامعية يف املحافظات، ميكنهم الولوج 

للموقع اإللكرتوين للمركز للحصول عىل أرقام الهواتف.

للتنافس عىل املقاعد املخصصة لفئة الضامن اإلجتامعي، يجب أن تكون حالة الطالب الضامنية مؤكدة من وزارة التنمية اإلجتامعية.  .7  
استكمل كافة البيانات املطلوبة عند التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين ، مع الحرص عىل وجود أرقام هواتفك وبريدك اإللكرتوين، والتي من شأنها أن متكن املركز من اإلتصال بك يف   .8  
حالة حصولك عىل عرض مقعد درايس. لذلك من الرضوري جدا تزويدنا برقم هاتفك النقال ألهميته يف استقبال رسائل مهمة من املركز مثل عرض مقعد درايس أو تغيري يف بعض متطلبات 
الربامج وغريها. ويفضل دامئا أن يكون الهاتف النقال خاصاً بك ويكون دامئاً يف وضعية التشغيل وال يستخدمه شخص آخر حتى ال ترتك فرصة لضياع معلومة مهمة من املركز تحدد مستقبلك 

، وإن استحال ذلك واستخدمت هاتف نقال شخص آخر فيجب أن تثق به متام الثقة حتى ينقل لك املعلومة صحيحة فور وصولها وكام وردت إىل الهاتف النقال .

سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية قصرية عرب هاتفك النقال إلخطارك يف حالة تغيريك ألي بيان يف بياناتك الشخصية،مثال : “ تغيري رقم الهاتف النقال” .    .9  
تحدد مؤسسات التعليم العايل املتطلبات )الرشوط( الدنيا لكل برنامج ، لذا يجب عليك  التأكد من تحقيقها قبل التقدم لإللتحاق بأي برنامج درايس، وعليه عند التقدم ألي برنامج يرجى   .10 
التأكد من أنك مستوٍف ألدىن متطلبات اإللتحاق بذلك الربنامج. فعىل سبيل املثال إذا كانت مادة األحياء من ضمن متطلبات برنامج ما، يتوجب عليك بديهياً أال تتقدم لهذا الربنامج ما 

أواًل: مرحلة التسجيل من )1/ابريل – 1/يونيو(
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مل تكن مادة األحياء ضمن موادك الدراسية  وإال سوف تفقد أحد خياراتك من الربامج لعدم استيفائك ألحد رشوط املنافسة عىل الربنامج وهو مادة األحياء.

يجب أن ترتب الربامج الدراسية التي ترغب يف دراستها حسب األفضلية، ألن نظام القبول اإللكرتوين يعمل عىل تلبية أفضل رغباتك )انظر املثال يف صفحة )21 ((. تجنب االختيار بناًء عىل   .11 
توقعاتك يف نتائج اإلمتحان فقط وتجنب التخمني واإلفرتاض وال تستمع إىل الشائعات وننصحك بالتواصل مع أخصايئ التوجيه املهني مبدرستك أو باملنطقة أو اإلتصال مبركز القبول املوحد يف 

حالة الشك أو إذا إلتبس عليك أمر ما. 

ننصح الطالب بإختيار أكرب عدد من الربامج املستويف متطلباتها يف املؤسسات كافة ، وعدم االكتفاء بخياراته من الربامج ذات املتطلبات العالية وذلك ضامناً له للحصول عىل إحدى الربامج   .12 
املختارة .

عليك التواصل مع املركز إذا مل تتمكن من التقدم للحد األدىن )12 خياراً( من الربامج، وذلك لتخفيض الحد األدىن من عدد الربامج املطلوب منك إختيارها.  .13 
تشــرتط بعض التخصصات أن يكون الطالب حاصاًل عىل شــهادة األيلتس )IELTS( وخاصة للذين يرغبون التنافس عىل برامج البعثات الخارجية.  .14 

ميكنك أن تتقدم لربنامج ترغب فيه ولكنك تظن أنه يتطلب من النتائج يف اإلمتحانات ما ال تتوقع إحرازه. ال داعي ألن تقلق يف مثل هذه املواقف ألن النظام يعمل بطريقة مرنة، فإذا   .15 
مل توفق يف الحصول عىل التخصص الذي تطمح إليه ووضعته يف أوائل خياراتك فإن ذلك لن يؤثر عىل فرصتك يف التنافس عىل الخيار الذي يليه من حيث ترتيب خياراتك.

يجوز ملؤسسات التعليم العايل تحديد رشوط إضافية عىل املتقدمني إلعطاء أولوية أو أحقية للتنافس لشغل مقاعد دراسية يف برنامج ما.  فعىل سبيل املثال يف حالة بعض الربامج املتعلقة   .16
بالعلوم الصحية ميكن أن تؤخذ املحافظة التي يسكن فيها الطالب يف الحسبان عند عرض املقاعد الدراسية، أي أن اإلستحقاق لشغل هذه  املقاعد الدراسية من طلبة تلك املحافظة 
فقط دون غريهم من املحافظات األخرى طاملا أنهم يحققون املتطلبات الدنيا للربنامج. وكذلك األمر بالنسبة للربامج التي تشرتط مادة الفنون التشكيلية أو الرياضة املدرسية قد 

يتطلب استحقاق املقاعد الدراسية اختبارات إضافية تضعها تلك املؤسسة وعىل ضوء نتيجة تلك اإلختبارات يتم تقرير اإلستحقاق لهذه املقاعد.

ننصحك أن تتجنب يف ظل هذا النظام اإلعتامد عىل مجرد التخمني يف اختيار برامجك بناًء عىل توقعاتك يف نتائج اإلمتحانات، بل إن أهم ما ينبغي عليك القيام به قبل كل يشء هو اختيار   .17 
برامجك الدراسية بناًء عىل رغباتك الحقيقية. ألن هناك خطًأ شائعاً لدى كثري من الطلبة حيث يقوم بعضهم بتحديد أفضلياته بناًء عىل توقعاته يف نتائج اإلمتحانات ، عىل سبيل املثال: 
» قد يكون هناك طلبة يتمنون دراسة الطب ولكن عدم ثقتهم يف الحصول عىل الدرجة الكافية التي تؤهلهم لدراسة الطب قد تدفعهم مثاًل إىل وضع الطب كرغبة خامسة والعلوم 
كرغبة أوىل، فإذا تبني يف هذه الحالة أن نتائجهم كانت تؤهلهم لإللتحاق بالطب فإنه عندئذ يكون قد فات األوان لتدارك األمر ألنه يكون قد عرض عليهم من قبل العلوم وبالتايل ال 

ميكن منحهم رغبة أدىن بعد ذلك «.

الطلبة الحاصلون عىل  الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام من خارج السلطنة إذا مل يقوموا بتحميل نسخة من 
كشف العالمات والبطاقة املدنية وشهادة املعادلة من وزارة الرتبية والتعليم - إذا تطلب ذلك-  يف الوقت املحدد لذلك 

ال يحق لهم التنافس عىل املقاعد املعروضة ويعترب تسجيلهم الغياً.
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      4 خطوات عليك اتباعها قبل بدء التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين

) شكل “4” (
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    8 خطوات عليك إتباعها يف نظام القبول اإللكرتوين يف مرحلة التسجيل

) شكل “5” (
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كيف ترتب خياراتك من الربامج املطروحة من ِقبل مؤسسات التعليم العايل الحكومية والبعثات واملنح؟	 

يجب أن ترتب الربامج الدراسية التي ترغب يف دراستها حسب األفضلية، حيث صمم نظام القبول اإللكرتوين إلعطائك أفضل الخيارات املستحق لها التي اخرتتها أثناء تقديم طلبك للربامج 
الدراسية.  

ومن خالل التجارب يف السنوات املاضية فإن معظم الطلبة يفضلون وضع الرتتيب التايل للمؤسسات:

ترتيب الخيارات حسب األفضلية للمقاعد الدراسية

) شكل “6” (
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وكمثال توضيحي نورد الجدول التايل الذي يحتوي عىل أول عرشة خيارات من االختيارات التي سجلها خالد مرتبة حسب األفضلية.
الربامج الدراسية  التي اختارها خالد واملقاعد املستحقه له )البيانات ورموز الربامج الواردة يف الجدول افرتاضية، وهي للتوضيح فقط(:

) الجدول 1(

وضع خالد يف كل 
برنامج

املعدل التنافيس لعالمات خالد 
يف مواده الدراسية حسب 

رشوط الربنامج

أدىن معدل تنافيس 
تم قبوله يف 

الربنامج

عدد املقاعد 
املحددة يف كل 

برنامج
نوع الربنامج التخصص رمز الربنامج االختيار

غري مقبول** 96.3 *99.6 50 برنامج حكومي طب LA020 1

مقبول 95.4 94.6 100 بعثة خارجية كاملة طب YG004 2

- 92.3 97.2 80 منحة داخلية عامة هندسة RC105 3

- 96.3 98.3 80 بعثة خارجية كاملة هندسة ML067 4

- 93.9 93.2 50 برنامج حكومي هندسة TF125 5

- 95.2 87.6 40 بعثة خارجية كاملة ادارة CL 019 6

- 96.3 89.8 30 بعثة داخلية عامة ادارة RT032 7

- 96.3 83.4 30 منحة خارجية كاملة تجارة ND002 8

- 96.3 77.5 50 برنامج حكومي تجارة KC602 9

- 94.0 97.4 50 منحة خارجية جزئية تجارة CD193 10

 *أدىن معدل تنافيس تم قبوله يف الربنامج للطالب الذي ترتيبه )50( يف قامئة الطلبة املؤهلني لهذا الربنامج.
**غري مقبول: مبعنى أن معدل خالد التنافيس)96.3( أقل من املعدل التنافيس آلخـــــر طالب تم قبوله يف الربنامج)99.6(، وخالد اآلن يف قامئة اإلنتظار لهذا الربنامج فقط.

من خالل الجدول أعاله يتضح أن هناك )100( مقعداً متوفراً للربنامج الثاين )YG004( و )50( مقعداً للربنامج الخامس)TF125( وهكذا.	 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أي من الربامج قبل فيها خالد ويجب عرضه عليه؟
الجواب: مبا أن الربنامج )YG004( يسبق بقية الربامج املؤهل لها يف قامئة األفضليات الخاصة به،  فستعرض عليه رغبته الثانية املتمثلة يف هذا الربنامج )YG004( وليس أية رغبة من رغباته 
األدىن  ويحذف اسمه تلقائياً من رغباته التي تيل رغبته الثانية. ويف تلك املرحلة ال يتوقع أن يأيت خالد ليطلب مقعداً دراسياً من الرغبات األدىن، الربنامج )TF125( مثاًل. ومبا أن املعدل الذي 

حققه خالد ال يضعه يف الرتتيب املناسب الذي يلبي رغبته األوىل فإن النظام يف هذه الحالة يتجاهل هذه الرغبة ويبقى خالد يف قامئة االنتظار للربنامج )LA020( الذي يعترب الرغبة األعىل له 

الرغبة التي 
قبل بها خالد

تم استبعاد
خالد من هذه 
الرغبات نظرا 
لحصوله عىل 
الرغبة األفضل
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، بحيث إذا توفر شاغر فيام بعد يف هذا الربنامج بسبب عدم قبول طالب آخر للربنامج )LA020( املعروض عليه، وتبني أن اسم خالد يتصدر قامئة االنتظار لهذا الربنامج -والذي ميثل رغبته 
األوىل- فستعرض عليه رغبته األوىل يف الفرز الثاين.                                                                       ) الجدول 2(

ترتيب خالد 

يف قامئة 

اإلنتظار

املعدل التنافيس لعالمات 

خالد يف مواده الدراسية 

حسب رشوط الربنامج

أدىن معدل تنافيس تم 

قبوله يف الربنامج

عدد املقاعد املحددة 

يف كل برنامج
نوع الربنامج التخصص رمز الربنامج االختيار  

5 96.3 *99.6 50 برنامج حكومي طب LA020 1

أي يف حالة إنسحاب )5( طلبة من هذا الربنامج  )LA020( فسيكون خالد ضمن الطلبة الذين يتم قبولهم يف مرحلة الفرز الثانية، وإذا إفرتضنا أنه سبق لخالد قبول الربنامج  )YG004(   فإن الخيار اآلن 
مرتوك له يف أن يتمسك بالرغبة الثانية أو أن يتخىل عنها بقبوله لعرض الرغبة األوىل، وبالتايل فإنه ُيخيل مكاناً لشخص آخر عىل قامئة االنتظار يف الربنامج )YG004( إذا تخىل عنه.

قامئة  يف  خــالــد 
االنــــتــــظــــار 
ــذه الــرغــبــة ــه ل

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

مثال توضيحي: نورد الجدولني )3( و)4( اللذين يوضحان آلية عمل نظام القبول اإللكرتوين للمقارنة بني املتقدمني للربامج الدراسية، حيث يحتوي الجدول)3( عىل أول خمس خيارات من االختيارات 
التي تم تسجيلها من قبل الطلبة )نارص، فاطمة، أحمد، علياء( ويتضح من خالله التباين يف ترتيب اإلختيارات لنفس الربنامج، إذ يرغب نارص يف أن يكون الربنامج )LA001( متصدر لقامئة إختياراته 
ألنه يحلم باإللتحاق به وميثل أفضل الرغبات لديه، بينام رغبت فاطمة يف أن يكون نفس هذا الربنامج رغبتها الثالثة وذلك ألنها ترغب يف برنامج )ML067( أكرث ويف حالة عدم قبولها فيه فإنها 

ترغب يف برنامج )YG004(، ويف حالة عدم قبولها أيضاً يف إختيارها الثاين فإنها ترغب يف الربنامج )LA001( وهكذا بالنسبة ألحمد وعلياء مرتبة حسب األفضلية لدى كل منهم.

)الجدول 3()البيانات ورموز الربامج الواردة يف الجدول افرتاضية، وهي للتوضيح فقط(:
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أما الجدول )4( يوضح مبثال طريقة عمل نظام القبول اإللكرتوين يف ترتيب املتقدمني "ترتيب اإلستحقاق"حسب أعىل معدل تنافيس يف كل برنامج، كام يوضح اعداد املقاعد املتوفرة يف كل برنامج.

          )الجدول 4(

LA001  ترتيب الطلبة يف برنامجML067 ترتيب الطلبة يف برنامجYG004 ترتيب الطلبة يف برنامجTF125  ترتيب الطلبة يف برنامجRC105 ترتيب الطلبة يف برنامج

عدد املقاعد املتوفرة )1(عدد املقاعد املتوفرة )5(عدد املقاعد املتوفرة )4(عدد املقاعد املتوفرة )1(عدد املقاعد املتوفرة )2(
املعدل اسم الطالب

التنافيس 
للطالب

رقم اختيار 
الطالب

املعدل اسم الطالب
التنافيس 
للطالب

رقم اختيار 
الطالب

املعدل اسم الطالب
التنافيس 
للطالب

رقم اختيار 
الطالب

املعدل اسم الطالب
التنافيس 
للطالب

رقم اختيار 
الطالب

املعدل اسم الطالب
التنافيس 
للطالب

رقم اختيار 
الطالب

955فاطمة*925علياء*992فاطمة*884نارص*902أحمد*
921أحمد824فاطمة*985أحمد*871فاطمة851نارص*

903نارص813أحمد*972نارص*854أحمد803فاطمة

871علياء805نارص*903علياء*832علياء784علياء

* الطلبة الذين من املمكن أن يقبلوا يف الربنامج حسب عدد املقاعد.

مبا أن النظام يعطي الطالب أفضل خيار فإن عملية الفرز؛ بعد أن متت عملية ترتيب جميع املتقدمني يف قامئة ترتيب اإلستحقاق ستكون كالتايل:

فرز برنامج: LA001 – املقاعد املتوفرة )2(
املقعد )األول(:

أحمد سيحصل عىل املقعد االول يف هذا الربنامج ألنه الطالب الحاصل عىل املعدل التنافيس األعىل من بني الطلبة يف هذا الربنامج. ومبا أن هذا الربنامج هو اختياره الثاين فإنه »سيبقى - 
 YG004 ، ML067، TF125   :النه اختياره األول« وسيلغى من ترتيب قامئة اإلستحقاق » قامئة اإلنتظار«  يف الربامج التي تيل اختياره الثاين وهي RC105 يف قامئة اإلنتظار يف برنامج

)الجدول 3(.

املقعد )الثاين(:
نارص سيحصل عىل املقعد الثاين يف هذا الربنامج ألنه الطالب الذي ييل أحمد يف املعدل التنافيس لهذا الربنامج. ومبا أن نارص حصل عىل اختياره األول فإنه سيلغى من ترتيب قامئة - 

اإلستحقاق يف الربامج التي تيل اختياره األول )الجدول 4( وهي:TF125, ML067, RC105, YG004  أي أن نارص لن يكون يف قامئة اإلنتظار يف أي برنامج آخر يف الفروزات األخرى 
ألنه حصل عىل اختياره األول واألفضل.
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نظرا لتوفر مقعد واحد يف برنامج )ML067( وقد تم الغاء الطالب نارص من قامئة اإلستحقاق لهذا الربنامج بعد أن حصل عىل اختياره األول)  LA001( فإن هذا املقعد سوف يعطى - 
للطالب الذي يليه يف قامئة اإلستحقاق.

اذاً  ستحصل فاطمة عىل املقعد األول يف هذا الربنامج. ومبا أن فاطمة حصلت عىل اختيارها األول فإنها ستلغى من ترتيب قامئة اإلستحقاق يف الربامج التي تيل اختيارها األول )الجدول 4( وهي:                              - 
YG004, LA001, TF125, RC105 أي أن فاطمة لن تكون يف قامئة اإلنتظار يف أي برنامج آخر يف الفروزات األخرى النها حصلت عىل اختيارها األول واألفضل.

فرز برنامج YG004– املقاعد املتوفرة )4(، وبرنامج TF125– املقاعد املتوفرة )5(

نظرا لتوفر أربع مقاعد يف برنامج )YG004( ، وتوفر خمسة مقاعد يف برنامج )TF125(، ، تم الغاء الطلبة )نارص، فاطمة، أحمد( من قامئة هذين الربنامجني لحصولهم عىل برامج أعىل - 
وأفضل حسب اختيارهم، وستعطى علياء خيارها الثالث )YG004( ،ولعدم وجود أي طالب يف قامئة اإلستحقاق للربنامج)TF125(  فإن هذه املقاعد ستبقى شاغرة وسوف يتم اإلعالن 

عنها للطلبة يف الفرز الذي يليه كشواغر ليقوم -من يرغب من الطلبة- بالتسجيل يف هذا الربنامج. 

فرز برنامج: RC105– املقاعد املتوفرة )1(

املقعد )األول(:
نظرا لتوفر مقعد واحد يف برنامج )RC105( وقد تم الغاء الطالبة فاطمة من قامئة اإلستحقاق لهذا الربنامج بعد أن حصلت عىل اختيارها األول فإن هذا املقعد سوف يعطى للطالب - 

الذي يليه يف قامئة اإلستحقاق لهذا الربنامج.
 - RC105 بهذا الربنامج LA001 ومبا أن أحمد اليزال يف اإلنتظار لهذا الربنامج  ومبا أن هذا الربنامج هو اختياره األول واألفضل فان النظام سيستبدل املقعد الذي حصل عليه يف برنامج

.)LA001 :يف الفرز الثاين ولن يكون أحمد يف قامئة اإلنتظار يف أي برنامج آخر يف الفروزات األخرى ألنه حصل عىل اختياره األول واألفضل )انظر فرز برنامج
ويف حالة قيام أحمد بقبول العرض الجديد RC105،  فإنه بذلك ينسحب من الربنامج LA001، ويخيل مكانه للطالب املتصدر لقامئة اإلنتظار الخاصة بهذا الربنامج.- 
تبقى علياء يف قامئة اإلنتظار يف الربنامجني ML067، RC105 وهام اختياراتها األول والثاين عىل الرتتيب.- 

فرز برنامج: ML067 – املقاعد املتوفرة )1(

املقعد )األول(:

خدمة الرسائل النصية القصرية خدمة مساعدة ، وال يتحمل املركز مسؤولية عدم استالم الطالب أي رسالة. إذ عليه 

الولوج يف املوقع اإللكرتوين للمركز واإلطالع عىل أية مستجدات.
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يف شهر يوليو وبعد استالم نتائج اإلمتحانات النهائية ستتوفر للطالب فرصة أخرى لتغيري الربامج التي اختارها يف مرحلة التسجيل )1/ إبريل - 1/يونيو/2015(، ويكون هذا هو الرتتيب 	 
النهايئ لخياراته )طلب اإللتحاق النهايئ(.

عىل الطلبة الذين يجلسون إلمتحانات الدور الثاين، والطلبة الذين تصدر نتائجهم متأخرة القيام بتغيري رغباتهم من الربامج – إذا رغبوا يف ذلك- يف هذه الفرتة )شهر يوليو( ألنه لن 	 
تكون لهم فرصة لتغيريها بعد ظهور نتائجهم النهائية.

عىل الطلبة اإلطالع بدقة عىل جميع تفاصيل التعديالت واملستجدات يف الربامج الدراسية يف  الصحف أو يف املوقع اإللكرتوين للمركز.	 

يف حالة فقدانك الرقم الرسي،إرسل رسالة نصية )SMS( من هاتفك النقال إىل الرقم )90190( بكتابة الحرف )R( وبجواره رقم بطاقتك املدنية وسوف تستلم بعد ذلك رسالة نصية من 	 
املركز تزودك بالرقم الرسي.

يجب عىل الطالب التحقق من صحة البيانات األساسية وكذلك املواد الدراسية ونتائجها يف نظام القبول اإللكرتوين مبجرد دخوله إىل النظام مستخدماً رقم املستخدم، والرقم الرسي. 	 

يستطيع الطالب التعرف عىل الربامج الدراسية التي ميكنه التقدم إليها من خالل وصلة مشاهدة الربامج املستويف لرشوطها يف نظام القبول اإللكرتوين.	 

عند الولوج إىل اإلستامرة اإللكرتونية لألربعني خياراً، عىل الطالب الضغط عىل زر )حفظ( قبل البدء يف التعديل وترتيب الخيارات وذلك من أجل معرفة مالحظات النظام عىل الربامج 	 
الدراسية التي وضعت يف الفرتة األوىل من التسجيل، وملعرفة الربامج الدراسية التي عليها مالحظة باللون األحمر ليتم إستبدالها بربامج جديدة.

يف حالة ظهور برنامج باللون األحمر ومل تقم بحذفه من قامئة إختياراتك، فلن يتمكن النظام يف هذه الحالة من حفظ التعديل الذي قمت به.	 

سوف يعرض عليك مقعد يف الربنامج الدرايس الذي ميثل أعىل أفضلية تكون مستحقا لها ضمن خياراتك، لهذا السبب رتب خياراتك حسب األفضلية من الربامج الدراسية التي ترغب 	 
فيها بدقة.

عندما يعرض عليك مقعد يف أحد الربامج املدرجة ضمن أفضلياتك يتم استبعاد خياراتك من الربامج الدراسية األدىن مرتبة بقامئة الربامج املختارة من ِقبلك من حيث أفضلياتك) سواء 	 
تم قبول العرض أو مل يتم(.

الطلبة الحاصلون عىل  الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام من خارج السلطنة إذا مل يقوموا بتحميل نسخة من كشف العالمات والبطاقة املدنية وشهادة املعادلة من وزارة الرتبية 	 
والتعليم - إذا تطلب ذلك-  يف الوقت املحدد لذلك ال يحق لهم التنافس عىل املقاعد املعروضة ويعترب تسجيلهم الغياً.

ثانياً: مرحلة تعديل الرغبات
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10خطوات عليك إتباعها يف مرحلة تعديل الرغبات

) شكل “7” (
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بعد استالم الرتتيب النهايئ للخيارات حسب األفضلية يتم عرض املقاعد الدراسية عليك حسب ترتيب اإلستحقاق )أي أن كل متقدم من املتقدمني املستحقني سوف يحصل عىل عرض واحد 	 
مبقعد درايس واحد، وهذا املقعد سيكون بناء عىل أعىل رغبة يكون الطالب مستحقاً لها إعتامداً عىل نتائج اإلمتحانات ورشوط املؤسسة املتقدم إليها كل طالب(، واملقاعد املتوفرة بكل برنامج.

يتلقى كل طالب مقبول يف برنامج ما- يحتفظ مركز القبول املوحد برقم هاتفه النقال- رسالة نصية يف اليوم الذي تعلن فيه النتائج يوضح له فيها اسم املستخدم )رقم البطاقة املدنية( ورمز 	 
الربنامج املقبول فيه.  علاًم بأن خدمة الرسائل القصرية خدمة مساعدة، وال يتحمل املركز مسؤولية عدم استالم الطالب لهذه الرسالة. 

إذ عليه الولوج يف املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد و مشاهدة العرض يف نظام القبول اإللكرتوين.

سيتم إعطاؤك فرتة محددة لقبولك العرض للربنامج )التخصص( املقدم لك وعليك الرد بالقبول أو الرفض قبل انتهاء الفرتة املحددة 	 
لذلك، ويف حالة حلول الساعة 2:00  بعد الظهر بتوقيت السلطنة من آخر يوم محدد لذلك ومل يستلم املركز ردك، فسوف تفقد 

حقك يف الحصول عىل املقعد الدرايس وُيعطى لطالب آخر يكون مستحقاً له ، وال يحق لك املطالبة به بعد ذلك.

يف حالة عدم تأكيدك لقبول الربنامج )التخصص( املعروض عليك يف الفرتة املحددة، سيسحب منك تلقائياً وسيتم عرضه عىل متقدم 	 
آخر تنطبق عليه رشوط اإللتحاق ويليك يف الرتتيب بقامئة اإلنتظار لنفس الربنامج.

تأكد من املواعيد املحددة إلستكامل إجراءات التسجيل وتقديم األوراق الثبوتية باملؤسسة التعليمية التي ُقبلت بها. حيث أن تأخرك 	 
عن املوعد املحدد سيحرمك من املقعد الدرايس وسيعاد توزيعه لطالب آخر مستحق له.

عند إستكاملك كافة إجراءات القبول باملؤسسة املقبول بها، سرتسل لك رسالة قصرية تفيد ذلك ، وعليك عدم مغادرة املؤسسة إال 	 
بعد إستالم تلك الرسالة أو الرجوع إىل نظام القبول للتأكد من حالتك.

إذا قام الطالب بتسليم أوراقه للمؤسسة يف الفرتة املحددة لذلك ومل تقم املؤسســة بإستكامل إجراءات تسجيله إلكرتونياً متسببة 	 
يف إسقاط حقه يف املقعد املعروض عليه، تتحمل املؤسسة يف هذه الحالة تكاليف دراسة الطالب حسب مميزات املنحة أو البعثة 

الدراسية.

وميكن للطالب أن يتعرف عىل وضعه يف نظام القبول اإللكرتوين من خالل الولوج إىل وصلة »تقرير فرز برامج الطالب « ، كام هو موضح يف شكل )8(.	 

ثالثاً: مرحلة ظهور النتائج )الفرز األول(



29
29

)شكل “8”( تقرير فرز برامج الطالب

نوع اإلختيار الذي تقدمت إليه .  .1  
رقم ترتيب الربنامج يف قامئة إختياراتك.  .2  

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

إسم الربنامج الدرايس .  .5  
إسم مؤسسة التعليم العايل التي ُيَدرس بها الربنامج الدرايس.  .6  

نوع الربنامج.  .7  
مؤهل )مستويف لرشوط التقدم للربنامج أم ال(.  .8  

معدلك التنافيس يف ذلك الربنامج.  .9  
املعدل التنافيس آلخر طالب تم قبوله لكل برنامج.  .10  

رقمك يف قامئة اإلنتظار )إن وجد(.  .11  
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4 خطوات عليك إتباعها عند ظهور نتائج القبول

) شكل “9” (
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استدعاؤك إلجراء إمتحان أو مقابلة يف برنامج درايس ما ال يعني قبولك يف ذلك الربنامج أو حصولك عليه، لذا فإن قبولك يف الربنامج يعتمد عىل ما ييل:
نتيجة املقابلة أو اإلختبار.( 1
عدد املقاعد املتوفرة.( 2

ترتيبك يف قامئة اإلستحقاق للربنامج. ( 3

الربامج التي تتطلب مقابالت شخصية واختبارات قبول

ُينصح الطلبة الراغبني يف املنافسة عىل البعثات املطروحة يف كل من نيوزيلندا وأسرتاليا واململكة املتحدة وهولندا ومالطا 
وبولندا بتقديم اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية )اآليلتس أو التوفل( قبل تقدميهم الختبارات الفصل الثاين لدبلوم التعليم 
العام، وذلك لغرض تسهيل وترسيع إجراءات القبول والتسجيل. علام بأن وزارة التعليم العايل ستتحمل تكلفة تقديم هذا 

االختبار ملرة واحدة فقط، بعد تقديم ايصال أصيل يفيد إجراء هذا االختبار.
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توضيح آلية فرز برامج املقابالت

) شكل “10” (
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  إعتامد العرض وإستكامل إجراءات التسجيل 

إذا رغبت يف قبول العرض فعليك إتباع إحدى الطريقتني اآلتيتني:
الدخول إىل املوقع اإللكرتوين للمركز www.heac.gov.om ثم إىل نظام القبول اإللكرتوين لتأكيد قبولك للعرض.( 1
إرسل رسالة نصية )SMS( من هاتفك النقال إىل الرقم )90190( بكتابة الحرف )A( وبجواره رقمك الرسي مبركز القبول املوحد. وسوف تستلم بعد ذلك رسالة نصية أخرى تؤكد َتلّقي ( 2

القبول الذي أرسلته بشكل صحيح وتنص عىل: “ لقد قمت بإعتامد العرض بنجاح”. وإذا مل تتلق رسالة لتأكيد العرض من املركز خالل نصف ساعة فعليك الدخول إىل نظام القبول 
اإللكرتوين والتأكد من قبول العرض.

مالحظات: 
إذا مل تقم بقبول العرض يف الفرتة املحددة سوف تفقد فرصة اإللتحاق بالربنامج املعروض عليك. ( 1
إذا كنت من طلبة الضامن اإلجتامعي وحصلت عىل بعثة داخلية كاملة، يجب عليك وضع رقم الحساب البنيك الخاص بك يف وصلة مشاهدة وقبول العرض يف نظام القبول اإللكرتوين.( 2

عزيزي الطالب : انتبه لألمور التالية:
عندما يعرض عليك مقعد يف أحد الربامج املدرجة ضمن أفضلياتك يتم استبعاد خياراتك من الربامج الدراسية األدىن مرتبًة بقامئة الربامج املختارة من ِقبلك من حيث أفضلياتك) سواء تم 	 

قبول العرض أو مل يتم(. واملثال أدناه يوضح ذلك:

) شكل “11” (
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وثائق ومستندات

إذا توفرت مقاعد شاغرة، قد ُيعرض عليك برنامج أعىل مرتبة ضمن ترتيب أفضلياتك يف الفرز الذي يليه ولكن من املهم  أن تدرك أنه رمبا لن تتأهل مطلقاً لرغبة أعىل ولذلك يجب أن 	 
تنظر إىل أي عرض يقدم لك باعتباره الفرصة األخرية التي ميكن أن تحصل عليها. 

 إذا مل تتعامل مع أي عرض بالشكل السليم ويف الوقت املحدد فإنك قد تفقد فرصتك. لذلك نوصيك برضورة متابعة اإلعالنات وآخر املستجدات عىل املوقع اإللكرتوين للمركز خالل شهري 	 
يوليو وأغسطس من العام الحايل ألن هذه هي الفرتة التي يتم فيها إصدار عروض املقاعد الدراسية.

ال يعد السفر سبباً يف عدم القيام بأي إجراء يف الوقت املحدد له. واملركز غري مسؤول يف حال فقدك ألي عرض بسبب السفر.	 
عند دخول طلبة الدور الثاين، والطلبة املتأخرة نتائجهم من حملة املؤهالت الدولية والشهادات األخرى يف املنافسة، فال شك أن ترتيب الطلبة السابقني يف قامئة اإلنتظار قد يتغري حسب 	 

نتائج هؤالء الطلبة.
يف حالة استالمك ألكرث من عرض يف مراحل الفرز املختلفة )بسبب عدم رغبة متقدمني آخرين قبول عرض ما( يجوز لك قبول كل عرض منها تباعاً، إال أن قبول أي عرض يلغي فوراً وتلقائياً 	 

ما يسبقه من حاالت قبول بحيث ال يتبقى لك يف النهاية سوى آخر عرض قبلته. 
ينتهي رسيان العرض إذا مل يستلم املركز تأكيدك لقبول العرض خالل الفرتة املحددة، ومل تستكمل إجراءات التسجيل يف املؤسسة املقبول بها، وبذلك تكون قد تخليت عن املقعد املعروض 	 

عليك، وعندها سيتم عرضه عىل املتقدم التايل املتصدر لقامئة اإلنتظار.
يجوز للمركز -بعدعملية الفرز –  دراسة الطلبات التي ترد إليه بشأن إستعادة املقاعد الدراسية التي سحبت من املتقدم بسبب عدم إعتامده العرض، أو عدم إستكامل إجراءات التسجيل 	 

باملؤسسة يف الفرتات املحددة لذلك؛ ودراسة هذه الطلبات تتم إذا توفرت كل الحاالت التالية مجتمعة :
َتوُفر مقاعد شاغرة يف ذلك الربنامج.  .1  

عدم موافقة املؤسسة عىل تحويل املقاعد الشاغرة يف ذلك الربنامج لربنامج درايس آخر.    .2  
ال يوجد طلبة يف »قامئة إنتظار« ذلك الربنامج، أو »توجد قامئة إنتظار« إال أن املؤسسة إرتأت قبول الطلبة املتقدمني بطلبات إسرتجاع مقاعد.  .3  

أن ال يكون الطالب مقيداً بأي مؤسسة تعليم عال حكومية أو خاصة.   .4  

ومن ضمن الوثائق واملستندات التي يفضل اصطحابها عند مراجعة املؤسسة التعليمية إلستكامل إجراءات التسجيل هي: 
شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله .  .1  

2.  نسخه من البطاقة املدنية أو جواز السفر.  
صور شخصية حديثة.  .3  

الطلبة الذين سيقبلون يف بعثات الدخل املحدود عليهم تقديم شهادة للمؤسسة املقبول بها تثبت أنهم من ذوي الدخل املحدود.  .4  

باإلضافة اىل أية أوراق ثبوتية أخرى قد تطلبها املؤسسة.

تسلم الوثائق التي تؤكد حالة الطالب اإلجتامعية »ذوي الدخل املحدود« للمؤسسة املقبول بها الطالب وليس ملركز القبول املوحد.
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رابعًا: مرحلة المقاعد الشاغرة والجديدة )الفرز الثاني(

  بعد تقديم العروض لكل املتقدمني املستوفني ملتطلبات اإللتحاق لربنامج معني، قد تبقى بعض املقاعد شاغرة بسبب خلوها من املتقدمني أو عدم قبول بعض املتقدمني لعروض املقاعد املقدمة 
لهم،أو قد تظهر برامج جديدة الحقاً. ويف هذه الحاالت سوف يتم اإلعالن عن الشواغر عىل املوقع اإللكرتوين للمركز www.heac.gov.om والتنويه عنها بالرسائل النصية القصرية، لتكون هذه 

املقاعد متاحة لجميع الطلبة للتقدم لها. 

يجوز لك أن تتقدم للمقاعد الشاغرة إذا قمت بالتسجيل سابقا بنظام القبول اإللكرتوين أو مل تقم بذلك.
وذلك بالتقدم مبارشة من خالل نظام القبول باملوقع األلكرتوين للمركز. 

إذا كنت من الطلبة الذين سبق لهم التسجيل بنظام القبول ، فاتبع اإلجراءات التالية:	 
لتعديل إختياراتك ميكنك إضافة الربامج التي ترغب يف التسجيل بها إىل إختيارات الفرز األول، إذ أن نظام القبول اإللكرتوين مصمم بحيث ميكن زيادة عدد اإلختيارات يف هذه   .1  

املرحلة ) مرحلة الفرز الثاين ( إىل أكرث من )40( إختياراً.  
اخرت من الربامج الشاغرة والجديدة التي تكون مستوفيا لرشوط ومتطلبات اإللتحاق بها. علاًم بأن النظام لن يسمح لك بإعادة ترتيب أو حذف خياراتك السابقة.  .2  

إلدخال الربامج التي اخرتتها من الشواغر، يجب عليك ضغط زر إدراج يف املكان الذي ترغب إدراج الربنامج فيه حسب ترتيب اإلختيار.  .3  
إحفظ الربامج بالضغط عىل زر )حفظ(.  .4  

تأكد من عدم ظهور أي رمز برنامج باللون األحمر، وإال فيجب التنبه للخطأ وإصالحه، ألن النظام لن يتمكن من حفظ التعديالت التي قمت بها يف حالة إنك مل تقم بحذفه.  .5  
قم بطباعة صفحة خياراتك.  .6  

عىل جميع الطلبة رضورة التسجيل وإختيار الربامج يف الفرتات املحددة لذلك مهام كانت نتيجة 
الطالب يف الفصل األول .
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) شكل “12” (

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

قم بالتسجيل بنظام القبول املوحد ) يرجى الرجوع للصفحة رقم )17((.  .1  
اخرت الربامج املستويف لرشوطها التي ترغب بدراستها من الربامج الشاغرة املعلن عنها، وقم بوضعها مرتبة حسب األفضلية لديك يف القامئة املحددة.  .2  

وصورة الشاشة أدناه توضح ذلك: 
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خامساً: مرحلة ظهور النتائج )الفرز الثاين(

) شكل “13” (
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مالحظات

يحق للطلبة الحاصلني عىل عروض يف الفرز األول، التنافس يف الفرز الثاين.  .1  
الطالب الذي يحصل عىل عرض جديد يف الفرز الثاين مبؤسسة أخرى غري التي ُقبل بها سابقاً، عليه سحب أوراقه من املؤسسة األوىل أوالً ، ومن ثم إستكامل إجراءات تسجيله   .2  

باملؤسسة الثانية.
الطالب الذي حصل عىل عرض جديد يف الفرز الثاين يف نفس املؤسسة املقبول بها سابقاً، عليه التوجه إىل قسم القبول والتسجيل بذات املؤسسة وإبالغهم بحصوله عىل عرض   .3  

جديد، حتى يستكمل إجراءات التسجيل فيه.
يجوز للمركز بعد اإلنتهاء من الفرز الثاين تعبئة املقاعد الشاغرة »ان وجدت« من قوائم اإلنتظار للطلبة غري الحاصلني عىل قبول.  .4  

يف حال وجود برامج جديدة أو مقاعد شاغرة بعد اإلنتهاء من فرتات الفرز، يجوز للمركز –وبدون إعالن-التواصل مع الطالب املؤهل الذي مل يلتحق بأي مؤسسة تعليم عال وتنطبق   .5  
عليه الرشوط املطلوبة للربنامج، وفق أعىل املعدالت التنافسية لعرض الربنامج عليه.

الطالب الذي يرغب يف االنتقال من مؤسسة تعليم عال ملؤسسة تعليم عال أخرى ، أو اإلنتقال من تخصص لتخصص آخر بعد إنهائه الفصل الدرايس األول ، فعليه التواصل مع   .6  
املؤسسة - الراغب يف اإلنتقال إليها - مبارشة وفق األنظمة املتبعة لديهم دون الرجوع إىل املركز بهذا الخصوص.

إذا مل تقم بقبول العرض واستكامل إجراءات التسجيل  يف الفرتة املحددة سوف تفقد فرصة اإللتحاق 

 بالربنامج املعروض عليك. 
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خدمات الرسائل القصرية

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

منوذج الرسالة الرمز وصف الخدمة م

H H Help قامئة الخدمات املتوفرة
)يتم إرسال جميع الخدمات عن طريق خدمة الرسائل القصرية( 1

I I Information عنوان مركز القبول املوحد 2

 رقم الجوال   رقم الجلوس   رقم البطاقة املدنية
GH   xxxxxx          xxxx        xxxxx GH Get HEAC Number الحصول عىل رقم التسجيل باملركز 3

الرقم الرسي
PI xxxxxxxxx PI Personal Information 4 الحصول عىل معلومات الطالب الشخصية كاإلسم وتاريخ امليالد والجنس

رقم الضامن   الرقم الرسي
AS   xxxxxxx       xxxxx AS Add Social security 

number تسجيل رقم الضامن اإلجتامعي 5

الرقم الرسي
S xxxxxxxxxxxx S View Social Sec معرفة رقم الضامن اإلجتامعي 6

الرقم الرسي
DS xxxxxxxxxxxx DS Delete Social Sec حذف رقم الضامن اإلجتامعي 7

الرقم الرسي
AL xxxxxxxxxxxx AL Add Low income تحديد حالة الدخل املحدود 8

الرقم الرسي
VL xxxxxxxxxxxx VL View Low income عرض حالة الدخل املحدود 9

الرقم الرسي
DL xxxxxxxxxxxx DL Delete Low income حذف حالة الدخل املحدود 10

 رقم الجوال  الرقم الرسي رقم البطاقة املدنية
CG   xxxxxx          xxxxxxx        xxxxx CG Change GSM number 11 تغيري رقم الهاتف النقال

رموز الربامج                 الرقم الرسي   
RP  xxxxxxx     xxxxx,xxxxx,xxxxx,,... RP Register Programs تسجيل الربامج الدراسية 12

   ترتيب الربنامج  رمز الربنامج املراد إدراجه  الرقم الرسي
IP   xxxxxxx               xxxxx                    #2 IP Insert Programs إدراج الربامج الدراسية 13
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منوذج الرسالة الرمز وصف الخدمة م
رمز الربنامج املراد إلغاؤه    الرقم الرسي

DP   xxxxxxx               xxxxx DP Delete Programs إلغاء تسجيل الربامج الدراسية املسجلة سابقا 14

رمز الربنامج الجديد   رمز الربنامج القديم   الرقم الرسي
CP   xxxxxx            xxxx                   xxxxx CP Change Programs إعادة ترتيب الربامج الدراسية 15

 رقم البطاقة املدنية
R xxxxxxxxxxxx R Registration Number طلب الرقم الرسي يف حال فقدانه 16

الرقم الرسي
P xxxxxxxxxxxx P Programs تزويد الطالب بقامئة الربامج الدراسية التي اختارها 17

الرقم الرسي
VS xxxxxxxxxxxx VS Social

Security Status تأكيد حالة الضامن اإلجتامعي املسجل 18

الرقم الرسي
G xxxxxxxxxxxx G Grades االستفسار عن قامئة العالمات 19

الرقم الرسي
O xxxxxxxxxxxx O Offered Programs معرفة نتيجة العرض 20

الرقم الرسي
A xxxxxxxxxxxx A Accept Offer تأكيد قبول العرض 21

رمز الربنامج
C xxxxxxxxxxxx C Criteria االستفسار عن رشوط الربامج الدراسية 22

الرقم الرسي
EP xxxxxxxxxxxx EP Find Eligible Program االستفسار عن الربامج املستويف رشوطها 23

* مالحظة:

عند كتابة الرسالة يجب اإلنتباه إىل ترك فراغ واحد بني كل رمز أو بيانات حسب ماهو موضح يف الجدول.	 

يتلقى الطالب رسالة عىل كل رسالة خدمة يرسلها سواء بشكل صحيح أم خاطئ بعد بضعة دقائق ، وإذا مل يستلم الطالب إفادة فيعني أن النظام مل يستلم الرسالة فعليه املحاولة مرة أخرى.	 

** علام أن قيمة الرسالة الواحدة تكلف 75 بيسة. 

تابع: خدمات الرسائل القصرية
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الربامج الدراسية ورشوط اإللتحاق بها

      القــــــسم األول:

برامج مؤسسات التعليم العايل الحكومية 
للعام األكادميي  2016/2015

تعترب قوائم الربامج بهذا الدليل صحيحة حتى لحظة طباعته. وسوف يقوم مركز القبول املوحد بتعميم أية إضافات أو إلغاءات أو تغيريات أخرى الحقة قد تطرأ عىل هذه 

القوائم يف الوقت املناسب. كام أن أية تغيريات بقوائم الربامج سوف يعلن عنها يف حينها عىل املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد. 
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تم إخراج وبحث وتقديم املحتوى الوارد يف هذا الجزء من الدليل إىل مركز القبول املوحد من قبل دائرة البعثات الخارجية باملديرية العامة للبعثات، وذلك بالتعاون مع امللحقيات الثقافية 
بالخارج. والجدير بالذكر بأن اإلشرتاطات املدرجة يف الدليل سواء كانت املواد املطلوبة لكل برنامج أو املعدل العام ودرجة الطالب يف كل املواد املطلوبة تعتمد عىل متطلبات القبول يف 

مؤسسات التعليم العايل املعنية وكذلك عىل معايري املنافسة لوزارة التعليم العايل.

يف حني تم بذل كل جهد ممكن للتأكد من أن يكون املحتوى الوارد يف هذا الجزء دقيقاً، فإن احتاملية ورود بعض التغيريات والتعديالت عىل هذه التفاصيل أمر وارد. ويف حالة ورود 
تغيريات فسيتم إدراجها عىل موقع مركز القبول املوحد وسيتم اإلعالن عنها من خالل الصحف املحلية أو موقع الوزارة.

تنقسم البعثات  الخارجية اىل قسمني  وهام بعثات خارجية ) أ(، وبعثات خارجية ) ب(:

البعثة الدراسية: ويقصد بها الفرصة الدراسية التي تقدمها الحكومة ممثلة يف وزارة التعليم العايل أو من إحدى الجهات الحكومية األخرى أو شبه الحكومية أو الخاصة ألحد الطلبة 
العامنيني للدراسة الجامعية يف الخارج للحصول عىل مؤهل جامعي يف تخصص محدد ومؤسسة محددة.

 تتكفل الجهة املمولة بنفقات الطالب الدراسية واملعيشية والعالج وتذاكر السفر املنصوص عليها يف قانون البعثات، وتتكفل وزارة التعليم العايل باإلرشاف الكامل واملبارش عىل دراسة 	 
الطالب، ويكون الطالب وويل أمره ملزمني قانونياً بالتضامن تجاه اإلنفاق حسب رشط عقد البعثة الدراسية الذي سيوقعانه بعد الحصول عىل البعثة مبارشة وفقاً لقانون البعثات واملنح 

واإلعانات الدراسية. 
 كام قد يتطلب اإللتحاق ببعض التخصصات الخضوع للمقابلة الشخصية، أو القيام بفحوصات طبية، أو إلحاق الطالب بربنامج تأسييس داخل السلطنة.	 

املنحة الدراسية: ويقصد بها الفرصة الدراسية التي تقدمها إحدى الدول الشقيقة  للطالب العامين الحاصل عىل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله عن طريق وزارة التعليم العايل  ملواصلة - 
دراسته الجامعية يف إحدى جامعات تلك الدول للحصول عىل املؤهل الجامعي يف التخصص املحدد، وذلك وفق الرشوط املعلنة. وهناك نوعان من املنح الدراسية:-

املنحة الكاملة: وهي تلك التي تتكفل فيها الدولة  أو املؤسسة املانحة بتحمل جميع رسوم الدراسة وتكاليف املعيشة والسفر والعالج طوال فرتة دراسة الطالب. وقد تحدد كام ييل: . 1
بعض هذه الجهات تتحمل املصاريف املتعلقة بدراسة الطالب كافة من رسوم دراسية أو تكاليف املعيشة أو السكن أو تذاكر السفر وغريها.	 
قد تشرتط بعض الجهات أن عىل الطالب اختيار الكلية فقط أما عن التخصص فتحدده الجامعة بعد ذلك. كام قد تشرتط للقبول اجتياز إختبارات أو مقابالت أو ما شابه ذلك.	 

املنحة الجزئية: وهي التي تتكفل الجهة املانحة بتحمل الرسوم الدراسية فقط، أو الرسوم الدراسية وجزء من تكاليف املعيشة، وتكون كالتايل:. 2
إما أن تتحمل الجهة املانحة الرسوم الدراسية فقط ويتحمل ويل أمر الطالب باقي التكاليف.  	 
أو أن تتحمل الجهة املانحة تكاليف السكن واإلعاشة واملواصالت باإلضافة اىل تكاليف الرسوم الدراسية، ويبقى عىل ويل األمر تحمل تكاليف السفر والكتب ومرصوف الجيب 	 

وما شابه ذلك , ويف كل الحاالت يتم توضيح ذلك يف املعلومات اإلضافية يف دليل الطالب .

وإنطالقا من حرص الوزارة عىل تسهيل عملية اختيار الربامج املطروحة، فقد تم تقسيمها إىل مجموعات مختلفة، حيث تتكون كل مجموعة من عدة تخصصات فرعية / دقيقة. فعىل 
سبيل املثال، فإن برنامج )هندسة العمليات واملوارد ( تندرج تحته )حسب مقر الدراسة( تخصصات دقيقة مثل هندسة البرتول، وإدارة الطاقة والنفط والغاز، وهندسة املواد وغريها من 
الربامج. ويقوم الطالب باختيار رمز الربنامج املندرج تحته التخصصات الدقيقة / الفرعية، من خالل نظام القبول اإللكرتوين. وعندما يتم قبول الطالب يف أحد هذه الربامج والتي متثلها 

أواًل: البعثات واملنح الخارجية
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الرموز، فإنه يختار تخصصه من بني الربامج الدقيقة املطروحة ضمن كل رمز، وذلك من خالل البعثات الخارجية، وبالتنسيق مع املركز، علام بأنه نظرا ملحدودية املقاعد يف بعض التخصصات 
الفرعية/الدقيقة، فإن التسكني عليها يتم بناء عىل معدل الطالب التنافيس. كام أن اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل مدى توافره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية املبتعث 
لها الطالب، ويف حالة عدم توفره يف مقر الدراسة، فإن الطالب ملزم بدراسة أحد الربامج املندرجة تحت نفس الرمز، علام بأن مسميات التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية إىل 

أخرى، وإن كانتا معاً بنفس الدولة.

وقد تتوافر يف بعض جهات االبتعاث تخصصات أخرى تندرج ضمن املجموعات واملجاالت املشار إليها يف هذا الدليل والتي من املمكن أن يتم إضافتها يف الدليل الحقا، علاًم بأن بعض 
مؤسسات التعليم العايل تطرح برامج مزدوجة )مركبة( مثل القانون وعلم الجرمية أو علم الجرمية والقانون أو علم الجرمية مع علوم الطب الرشعي أو القانون مع التجارة. ويف أغلب 
األحيان، فإن هذه الربامج املزدوجة تتوازن بني التخصصني فيام يتعلق باملواد الدراسية، إال أن يف بعض الجامعات، تتكون هذه الربامج املزدوجة من الجزئني، أحدهام رئييس يحصل عىل 

تركيز أكرث، واآلخر فرعي ُيعرّف الطالب بأساسيات املجال املطروح، وسيتم اختيار وطرح مثل هذه الربامج من قبل وزارة التعليم العايل. 

 externalscholarship@mohe.gov.om :وملزيد من االستفسارات حول الربامج املطروحة، يرجى التواصل مع املعنيني يف البعثات الخارجية من خالل العنوان التايل

وهنا نود التأكيد عىل بعض النقاط املهمة حول طبيعة البعثات التي تطرحها دائرة البعثات الخارجية:

أوالً: تستند الرشوط الخاصة بالتنافس عىل الربامج املطروحة عىل املحورين التاليني: أوالً: الحد األدىن من املعدل العام للتقدم للربنامج، وثانياً: الحد األدىن من الدرجة املطلوبة يف املواد 
الخاصة بالتخصص املطروح. وتم اعتامد هذه الرشوط بناء عىل متطلبات القبول يف الجامعات املقرتحة، وكذلك عىل معايري التنافس املتعلقة بوزارة التعليم العايل لتنظيم عملية االبتعاث 

الخارجي، علام بأن بعض الجامعات قد تضع رشوطا إضافية أخرى إلمكانية القبول فيها.

ثانياً: انطالقا من سعي الوزارة للقيام باختيار الطلبة الذين يتمتعون بسجل أكادميي متميز وخلفيات دراسية متنوعة ويحظون مبعرفة جيدة عن املجتمع العامين وعاداته وتقاليده األصيلة 
للدراسة يف الجامعات البحثية، فإنه متت إضافة مادة الدراسات االجتامعية إىل املواد املطلوبة للتنافس عىل البعثات املندرجة ضمن فئة )أ(، علاًم بأن األمر الوحيد الذي مييز فئة )أ( عن فئة )ب( 
هو أنه ال يسمح للطلبة الحاصلني عىل بعثات من فئة )ب( االنضامم إىل مؤسسات تعليمية خارج القامئة املحددة واملتوفرة عىل موقع وزارة التعليم العايل، حسب دولة االبتعاث، حيث عليهم 
االختيار من الجامعات الواردة يف القامئة فقط، بينام ميكن للطلبة الحاصلني عىل البعثات املندرجة ضمن فئة )أ( االلتحاق بجامعات إما من القوائم املحددة أو من خارجها، وذلك بالتنسيق مع 

الوزارة وامللحقية الثقافية املعنية. وأما بالنسبة للمخصصات واملميزات املمنوحة للفئتني، فهي متساوية بشكل كامل.

ثالثاً: إن املرشح للدراسة يف الخارج قد يحتاج إىل دراسة اللغة اإلنجليزية لفرتة معينة )بناء عىل مستواه يف اللغة اإلنجليزية(، وذلك قبل ولوجه إىل السنة التأسيسية الخاصة بالربنامج املرشح 
له. كام أن القبول يف التخصص املقرتح مرهون باجتياز الطالب للربنامج التأسييس، لذا ُينصح الطلبة الراغبني يف املنافسة عىل البعثات املطروحة يف كل من نيوزيلندا وأسرتاليا واململكة املتحدة 
وهولندا ومالطا وبولندا بتقديم اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية )اآليلتس أو التوفل( قبل تقدميهم الختبارات الفصل الثاين لدبلوم التعليم العام، وذلك لغرض تسهيل وترسيع إجراءات القبول 
والتسجيل. علام بأن وزارة التعليم العايل ستتحمل تكلفة تقديم هذا االختبار ملرة واحدة فقط، بعد تقديم ايصال أصيل يفيد إجراء هذا االختبار، وذلك يف حال حصول الطالب عىل مقعد 

درايس يف إحدى هذه الدول سالفة الذكر.

والجدير بالذكر بأن قبول الطالب يف برامج الطب البرشي أو طب األسنان أو الربامج الصحية األخرى عن طريق املنافسة من خالل النظام اإللكرتوين ملركز القبول املوحد وفقا ملستواه 
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الدرايس ُيعترب قبوال مبدئيا فقط، لذا القبول النهايئ للطالب يف هذه الربامج يعتمد عىل اجتيازه ملتطلبات إضافية، اي اجتياز املقابلة أو االختبارات املقررة التي تجريها املؤسسة التعليمية 
املعنية والتي قد تكون يف بعض الجامعات قبل بدء الدراسة وإنهاء إجراءات البعثة ويف جامعات أخرى بعد نهاية السنة التأسيسية. كام أن تحقيق النتيجة املطلوبة يف السنة التأسيسية 
ُيعد أمراً رضوريا للقبول يف الربامج سالفة الذكر، ويف حال عدم متكن الطالب من اجتياز السنة التأسيسية، فإنه ُيعرض عليه أحد التخصصات املرتبطة باملجاالت الصحية كالعلوم الصحية 
أو علوم األحياء الطبية، أو تخصصات مشابهة أخرى بنفس الدولة، وذلك وفقا للدرجة املطلوبة لاللتحاق يف أحد هذه الربامج. وبالتايل، فإن وزارة التعليم العايل ال ميكنها ضامن القبول 
النهايئ للطالب، أي مبعنى أن تضمن له مقعدا يف هذه الربامج خصوصا الطب البرشي وطب األسنان والطب البيطري، ألنها مجاالت تنافسية للغاية، ويعتمد القبول فيها عىل جهود الطالب 

وإمكانياته األكادميية والعملية.

رابعاً: تختلف املناهج واملقررات الدراسية تبعا للتخصص، وقد يستدعي القبول يف برنامج الهندسة املعامرية واملعامر والتصميم الجرافييك استيفاء متطلبات ورشوط إضافية، مثل املقابلة 
و/ أو االختبار واجتياز القدرات الفنية قبل/بعد بدء الدراسة، وذلك حسب نظام املؤسسة التعليمية. علام بأن بعض مؤسسات التعليم العايل يف الوجهات الدراسية املحددة تستخدم 

مسميات مختلفة لذات الربنامج.

خامساً: ال ُيسمح للطالب بتغيري مقر الدراسة أو التخصص أو املؤسسة التعليمية التي تحددها الوزارة )بالتنسيق مع امللحقيات الثقافية( يف جميع البعثات. ويف حال عدم متكن الطالب من 
االستمرار يف الدراسة مبقر الدراسة املرشح له، فإن البديل الوحيد املتوفر هو تحويل دراسته إىل إحدى املؤسسات التعليمية الخاصة بالسلطنة، وذلك دون اإلخالل بأية قرارات أو إجراءات 

أخرى قد تتخذها الوزارة بناء عىل املعطيات املحيطة بكل حالة.

سادساً: تغطي البعثة الرسوم الدراسية، وتكاليف التأمني الصحي، ورسوم التأشرية، ومخصصات شهرية وتذكرة سفر سنوية، والبدالت املنصوص عليها يف قانون البعثات والئحته التنفيذية. والطالب 
الذي يؤجل دراسته ملدة فصل درايس واحد أو أكرث، أو ال يقوم بالتسجيل يف املقررات الدراسية، ال يحق له الحصول عىل املخصصات والبدالت، إال إذا َقّدرَت لجنة البعثات بخالف ذلك، وفق 

مربرات علمية وأكادميية مدروسة.
سابعاً: الحد األقىص لدراسة اللغة اإلنجليزية هو عام واحد، ويف حالة عدم متكن الطالب من االنتهاء من برنامج اللغة اإلنجليزية يف الفرتة املحددة فإن األمر سُيعرض عىل لجنة البعثات التخاذ القرار 

املناسب بناء عىل الظروف واملعطيات املحيطة باملوضوع.
ثامناً: ينبغي عىل الطالب االنتهاء من دراسة متطلبات التخرج خالل الفرتة املحددة يف إشعار القبول املقدم من الجامعة، ويف حال عدم متكن الطالب من ذلك، فإن األمر سُيعرض عىل لجنة 

البعثات التخاذ القرار املناسب بناء عىل الظروف واملعطيات املحيطة باملوضوع، علام بأن القرار املتخذ قد يتضمن قطع البعثة أو النقل للدراسة يف داخل السلطنة. 

تاسعاً: تحتاج أغلبية مخرجات دبلوم التعليم العام إىل دراسة السنة التأسيسية يف دول الدراسة، وذلك الكتساب املعارف والقدرات الالزمة لدراسة الربنامج املحدد. ويعد اجتياز برنامج 
السنة التأسيسية )السنة التحضريية( يف الوقت املحدد رشطاً أساسياً للولوج يف الربنامج املرشح له الطالب. والطالب الذي ال يتمكن من اجتياز الربنامج التأسييس بنجاح، قد ُيطلب منه تغيري 

التخصص أو الجامعة أو حتى يتم نقله إىل داخل السلطنة، وذلك وفقاً لالقرتاحات والتوصيات التي تبديها امللحقيات الثقافية بناء عىل املستوى الدرايس للطالب.

	قرارك يصنع مستقبلك: حدد خياراتك بناء عىل ميولك وقدراتك.

مام الشك فيه أن اختيار الربنامج الذي يرغب الطالب بدراسته من بني العديد من الخيارات واملجاالت املتاحة يحتاج إىل الدراسة من جميع الجوانب، حيث من األهمية أن يقوم الطالب 
برتتيب رغباته بناء عىل اهتامماته الشخصية ومواهبه العلمية والعملية وتطلعاته وطموحاته املستقبلية، وأن تستند خياراته عىل االطالع والتفكري. ولغرض تسهيل األمر عىل الطالب 
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وتعميق معرفته بالربامج املطروحة، فإنه قد تم إدراج التوصيفات ألغلبية الربامج املطروحة عىل املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد، وذلك إلعطاء الطالب فكرة عامة عن محتوى وطبيعة 
هذه الربامج. وُينصح الطالب أن يقوم بقراءة هذه التوصيفات قبل القيام باختيار الربامج التي يرغب بدراستها.

	الدراسة خارج السلطنة عىل نفقة الطالب الخاصة:

يف حالة رغبة الطالب بالدراسة خارج السلطنة عىل نفقته الخاصة فإنه من الرضوري أوالً أن يتواصل مع دائرة البعثات الخارجية باملديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العايل للتعرف عىل الربامج 
واملؤسسات التعليمية املعرتف بها من ِقبل الجهات املعنية بالسلطنة وذلك تالفياً لضياع الجهد واملال والوقت عىل الطالب ليتمكن من مواصلة دراسته الجامعية بها. 

. www.mohe.gov.om   وعليه أن يقوم بالتسجيل يف نظام البعثات من خالل وصلة خدمات الطلبة ) الدارسني عىل نفقتهم الخاصة( باملوقع اإللكرتوين لوزارة التعليم العايل

مالحظات:
من األفضل أن يكون الطالب حاصاًل عىل األيلتس )IELTS(، وخاصة الذي يرغب يف التنافس عىل برامج البعثات الخارجية.- 
 -. externalscholarship@mohe.gov.om  ملزيد من املعلومات يجب التواصل مع املديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العايل عىل الربيد اإللكرتوين
يحتوي موقع املركز اإللكرتوين عىل وصف برامج البعثات الخارجية حسبام ورد من املديرية العامة للبعثات.- 

 املركز غري معني بإستالم أي وثيقة كتابية من الطالب تطلبها مؤسسات التعليم العايل.
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التخصصات الفرعية
 التخصص الرئيس
املظلة املعرفية

م التخصصات الفرعية
 التخصص الرئيس
املظلة املعرفية

م

علوم األرض – الجيولوجيا – علوم البيئة

إدارة الكوارث

نظم/علوم املعلومات الجغرافية

الهندسة البيئية

الهندسة الجيولوجية

إدارة وتخطيط الكوارث

الجيوفيزياء – األرصاد الجوية

الجيوكيمياء

علم الفلك – الفيزياء الفلكية

 علوم األرض و/أو

البيئة
4

   الطب البرشي 

طب / جراحة األسنان 

فحص البرص 

علوم الطب الحيوي – هندسة الطب الحيوي 

الهندسة الحيوية والتخصصات ذات الصلة 

الصحة 1

تقنية املعلومات و/أو الربامج ذات الصلة

علوم الحاسب اآليل

تقنية املعلومات واالتصال

تقنية املعلومات و/

أو الربامج ذات الصلة
5

األطراف الصناعية واألجهزة التقوميية 

عالج األقدام 

برامج التقنية الطبية / الفيزياء الطبية 

 علم األعصاب 

BScعلم النفس بكالوريوس العلوم        

الدراسات الصحية 2

اإلدارة اللوجستية - الخدمات اللوجستية - إدارة سلسلة التوريدات

هندسة اإلدارة اللوجستية - الهندسة اللوجستية

إدارة/دراسات النقل

الهندسة املدنية وسكك الحديد – الهندسة الكهربائية وسكك الحديد

 النقل والخدمات

 اللوجستية و/أو

الربامج ذات الصلة

6

هندسة البرتول 

الهندسة الكيميائية 

 هندسة املواد 

 هندسة التعدين 

هندسة الطاقة  

 هندسة العمليات

واملوارد
3

*جدول يوضح التخصصات الرئيسية والتخصصات الفرعية التي تندرج تحت كٍل منها

ال ميكن تغيري التخصص الفرعي إىل تخصص فرعي آخر من خارج املظلة املعرفية.  .1

الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد التخصصات الفرعية ال يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل أي تخصص آخر من نفس املظلة املعرفية، بسبب اإلختالف يف املتطلبات   .2
والرشوط املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.
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التخصصات الفرعية
 التخصص الرئيس
املظلة املعرفية

م التخصصات الفرعية
 التخصص الرئيس
املظلة املعرفية

م

دراسات األعامل – األعامل – إدارة األعامل - إدارة املوارد البرشية

التجارة - اإلدارة

األعامل الدولية – ريادة األعامل – الدراسات اإلدارية

املالية و/أو التخصصات ذات الصلة

دراسات األعامل و/أو املالية

العالقات العامة – التسويق – اإلعالن

دراسات األعامل 12

 الهندسة )املدنية – املعامرية اإلنشائية – البناء( والتخصصات 

ذات الصلة

املعامر 

 معامر املناظر الطبيعية 

 إدارة املناظر الطبيعية 

التخطيط الحرضي 

املساحة والتخصصات ذات الصلة 

بيئة البناء 7

 القانون – القانون التجاري - علم االجتامع – علم الجرمية – 

دراسات الرصاعات والسالم

العدالة الجنائية – علم الطب الرشعي 

االقتصاد 

   )BA( علم النفس

العلوم االجتامعية 13
 الهندسة امليكانيكية – الهندسة الصناعية – الهندسة الكهربائية و/أو(

اإللكرتونية - امليكاترونكس والربامج ذات الصلة

 الهندسة والربامج

ذات الصلة
8

 الرتبية الخاصة – الرتبية للطفولة املبكرة – دراسات الطفولة 

املبكرة

الرتبية لذوي االحتياجات الخاصة 

 الرتبية )الفيزياء – الكيمياء – األحياء – الرياضيات – اللغة 

اإلنجليزية

الرتبية 14

اإلحصاء

األحياء أو الربامج ذات الصلة

الكيمياء – الجيوكيمياء

الفيزياء

العلوم الفيزيائية 9

إدارة الفعاليات – إدارة السياحة – إدارة الضيافة 
 إدارة الضيافة

والسياحة
15

دراسات اإلتصال – اإلعالم – الصحافة 

 اإلنتاج )اإلعالم – التلفزيون – األفالم – الفيديو( – املؤثرات 

البرصية – الفنون الرقمية

دراسات اإلعالم 10

الرتجمة الفورية والكتابية عريب / انجليزي  اللغات 16 املعامر الداخيل – التصميم الداخيل – دراسات املتاحف  الفنون والتصميم 11
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SE001
الطب البرشي

بلد الدراسة: ايرلندا
املؤسسة التعليمية: الكلية امللكية للجراحني 

)RCSI(

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )%90(.	 

الكيمياء )90 %(.	 
األحياء )90 %(.	 
الرياضيات البحتة )90 %(.	 
اللغة االنجليزية )85 %(.	 
الدراسات االجتامعية )70 %(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الكيمياء + األحياء + 

الرياضيات البحتة + اللغة 
اإلنجليزية + الدراسات 

االجتامعية(×60%+)معدل 
مجموع املواد الدراسية(         

.% 40  ×

الكيمياء	 

األحياء	 

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 

ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 
يف جميع البعثات.

التعليمية 	  املؤسسة  يف  بالدراسة  ملزم  الطالب 
التي تحددها الوزارة.

يف حالة عدم اجتياز الطالب ملتطلبات الجامعة 	 
)املقابلة/االختبارات(، يتم نقله إىل تخصص آخر 

يف نفس بلد الدراسة.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف مالطا ونيوزلندا أن 	 
 .IELTS يقوم الطالب باختبار الـ

الرجاء 	  التخصصات،  توصيف  عىل  للتعرف 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE002
الطب البرشي

بلد الدراسة: مالطا
املؤسسة التعليمية:جامعة مالطا

SE003

الطب البرشي
بلد الدراسة: البحرين

املؤسسة التعليمية: جامعة الخليج العريب
عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابلة

SE004

الطب البرشي
بلد الدراسة: نيوزلندا

املؤسسة التعليمية: جامعة اوكالند
عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابلة

SE006
الطب البرشي

بلد الدراسة: ايرلندا
University College Cork :املؤسسة التعليمية

SE007

الطب البرشي
بلد الدراسة: ايرلندا

University College Dublin :املؤسسة التعليمية

SE008
الطب البرشي

بلد الدراسة: ايرلندا
 National University of :املؤسسة التعليمية

Ireland in Galway )NUIG

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omالبعثات الخارجية -  املجموعة )أ( 

(
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SE005

الطب البرشي
بلد الدراسة: أسرتاليا

املؤسسة التعليمية:جامعة موناش
أو أي مؤسسة أخرى يتم تحديدها من ِقبَل 

وزارة التعليم العايل
عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة 

واالختبارات واملقابلة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )%95(.	 

الكيمياء )%90(.	 
الرياضيات البحتة )%90(.	 
األحياء )%90(.	 
 الفيزياء )%90(.	 
اللغة االنجليزية )%90(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الكيمياء + الرياضيات 

البحتة + األحياء + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية + الدراسات 
االجتامعية(×60%+)معدل 

مجموع املواد الدراسية(         
.% 40  ×

الكيمياء	 

الــريــاضــيــات 	 
البحتة

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 

ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 
يف جميع البعثات.

التعليمية 	  املؤسسة  يف  بالدراسة  ملزم  الطالب 
التي تحددها الوزارة.

يف حالة عدم اجتياز الطالب ملتطلبات الجامعة 	 
)املقابلة/االختبارات(، يتم نقله إىل تخصص آخر 

يف نفس بلد الدراسة.

املتحدة 	  اململكة  يف  للدراسة  يشرتط  مالحظة: 
الـ  باختبار  الطالب  يقوم  أن  ونيوزلندا  وأسرتاليا 

 .IELTS

الرجاء 	  التخصصات،  توصيف  عىل  للتعرف 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE009

الطب البرشي
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

 The University of St :املؤسسة التعليمية
Andrews

عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة 
واالختبارات واملقابلة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )90%(.	 

الكيمياء )95%(.	 
األحياء )90%(.	 
الرياضيات البحتة أو الفيزياء )90%(.	 
اللغة االنجليزية )90%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الكيمياء + األحياء + 

الرياضيات البحتة أو الفيزياء 
+ اللغة اإلنجليزية + الدراسات 

االجتامعية(×%60 +)معدل 
مجموع املواد الدراسية(× 40%.

الكيمياء	 

األحياء	 

SE011

طب/ جراحة األسنان
بلد الدراسة: نيوزلندا

املؤسسة التعليمية: جامعة اوتاجو
عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة 

واالختبارات واملقابلة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )90%(.	 

الكيمياء )90%(.	 
األحياء )90%(.	 
الرياضيات البحتة )90%(.	 
اللغة االنجليزية )85%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الكيمياء + األحياء + الرياضيات 

البحتة + اللغة اإلنجليزية + 
الدراسات االجتامعية(×60% 

+)معدل مجموع املواد الدراسية( 
.40% ×

SE021

فحص البرص
بلد الدراسة: نيوزلندا

املؤسسة التعليمية: جامعة اوكالند
عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة 

واالختبارات واملقابلة 

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )90%(.	 

الكيمياء أو الرياضيات البحتة )85%(.	 
األحياء )90%(.	 
الفيزياء )90%(.	 
اللغة االنجليزية )85%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الكيمياء أو الرياضيات 

البحتة + األحياء + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية + الدراسات 
االجتامعية(×%60 +)معدل 

مجموع املواد الدراسية(× 40%.

الفيزياء	 

األحياء	 
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SE052
 عالج األقدام

بلد الدراسة: نيوزلندا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

الرياضيات البحتة )%80(.	 
األحياء ) %85(.	 
الكيمياء )%85(.	 
الفيزياء  )%80(.	 
اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + األحياء 

+ الكيمياء + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية + الدراسات 
االجتامعية(× 60%+)معدل 

مجموع املواد الدراسية(         
.%40 ×

االحياء	 

الكيمياء 	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية التي 	 

تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف اإلعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله يف 
املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل 

تخصص.
إختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية إىل 
أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف 	 
تخصصات الدراسات الصحية ال يعني بأنه ميكن 
للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل الطب البرشي 

أو طب األسنان أو الطب البيطري أو فحص 
البرص، بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط 

املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة 	 

ونيوزلندا وأسرتاليا أن يقوم الطالب باختبار الـ 
.)IELTS(

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE053األطراف الصناعية واألجهزة التقوميية

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

الرياضيات البحتة )%85(.	 
الفيزياء أو الهندسة )%80(. 	 
اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الفيزياء أو الهندسة + 

الرياضيات البحتة + اللغة 
اإلنجليزية + الدراسات 

االجتامعية(×60%+)معدل 
مجموع املواد الدراسية(         

.%40 ×

الرياضيات 	 
البحتة

الفيزياء أو 	 
الهندسة

SE054
عالج األقدام

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

مادتني من)الرياضيات البحتة أو الفيزياء 	 
أو الكيمياء( )%80(.

األحياء )%85(.	 
اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)األحياء + مادتني من 

)الرياضيات البحتة أو الفيزياء 
أو الكيمياء ( + اللغة االنجليزية 

+ الدراسات االجتامعية(  
×60%+)معدل مجموع املواد 

الدراسية(× %40.

األحياء	 

الكيمياء أو 	 
الفيزياء أو 
الرياضيات 

البحتة

SE061

برامج  التقنية الطبية
بلد الدراسة: أسرتاليا

التخصصات: تقنية العالج اإلشعاعي 	 األشعة 
الطبية 	 التصوير الطبي

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الكيمياء أو األحياء )80%(.	 
الرياضيات البحتة )85%(.	 
الفيزياء )85%(.	 
اللغة االنجليزية )80%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الكيمياء أو األحياء + 

الرياضيات البحتة + الفيزياء 
+ اللغة اإلنجليزية +الدراسات 
اإلجتامعية( × 60% +)معدل 

مجموع املواد الدراسية(         
.%40 ×

الفيزياء 	 

 الرياضيات 	 
البحتة
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SE063

برامج  التقنية الطبية

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

التخصصات: التقنية الطبية 	 التصوير 
اإلشعاعي 	 التصوير الطبي

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الكيمياء أو األحياء )80%(.	 
الرياضيات البحتة )85%(.	 
الفيزياء )85%(.	 
اللغة االنجليزية )80%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الكيمياء أو األحياء + 

الرياضيات البحتة + الفيزياء 
+ اللغة اإلنجليزية +الدراسات 
اإلجتامعية( × 60% +)معدل 

مجموع املواد الدراسية(         
.%40 ×

الفيزياء 	 

 الرياضيات 	 
البحتة

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية التي 	 

تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف اإلعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله يف 
املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل 

تخصص.
إختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية إىل 
أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف 	 
تخصصات الدراسات الصحية ال يعني بأنه ميكن 
للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل الطب البرشي 

أو طب األسنان أو الطب البيطري أو فحص 
البرص، بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط 

املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة أن 	 

.)IELTS( يقوم الطالب باختبار الـ
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE064

برامج  التقنية الطبية أو الفيزياء الطبية
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: التصوير الطبي / التصوير 
التشخييص/ التصوير اإلشعاعي التشخييص 	  
الفيزياء الطبية /الفيزياء مع الفيزياء الطبية

SE065
علم األعصاب 

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

التخصصات: علم األعصاب

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الكيمياء )85%(.	 
األحياء )85%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )80%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الكيمياء +  األحياء + 

الرياضيات البحتة + الفيزياء 
+ اللغة اإلنجليزية +الدراسات 
اإلجتامعية( × 60% +)معدل 

مجموع املواد الدراسية(         
.%40 ×

االحياء	 

الكيمياء	 

SE066
علم األعصاب 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: علم األعصاب

SE067
) BSc علم النفس )بكالوريوس العلوم

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

BSc التخصصات: علم النفس

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الكيمياء أو األحياء أو الفيزياء أو علم 	 

النفس )80%(.
اللغة االنجليزية )85%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص   
) الرياضيات البحتة + )الكيمياء 
أو  األحياء أو الفيزياء أو علم 

النفس(+ اللغة اإلنجليزية 
+الدراسات اإلجتامعية( × 

60% +)معدل مجموع املواد 
الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
بحتة

اللغة 	 
اإلنجليزية
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SE071
هندسة البرتول 

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
التخصصات: هندسة البرتول

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

)الرياضيات البحتة ( )%85(.	 
الكيمياء )%85(.	 
الفيزياء أو الهندسة )%80(.	 
اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة +الكيمياء+ 

الفيزياء أو الهندسة +اللغة 
االنجليزية +الدراسات 

االجتامعية ( ×60%+)معدل 
مجموع املواد الدراسية(         

.%40 ×

الــريــاضــيــات 	 
البحتة 

الكيمياء	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارةالحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية التي 	 

تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب ستحددها 	 

الوزارة الحقا مع األخذ يف اإلعتبار رغبة الطالب 
ومعدله التنافيس العام ومعدله يف املواد املطلوبة 

للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل تخصص.
إختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل مدى 	 

توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية املبتعث 
لها الطالب، علامً بأن مسميات التخصصات قد 

تختلف من مؤسسة تعليمية إىل أخرى.
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف تخصصات 	 

هندسة العمليات واملوارد ال يعني بأنه ميكن 
للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل برنامج آخر ضمن 
تخصصات هندسة العمليات واملوارد أو تخصصات 

بيئة البناء أو الهندسة )امليكانيكية – الكهربائية( 
والربامج ذات الصلة، بسبب االختالف يف املتطلبات 

والرشوط املحددة من الجامعة والوزارة لكل 
تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة 	 
.IELTS وأسرتاليا أن يقوم الطالب باختبار الـ

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء الرجوع 	 
ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE072

هندسة البرتول
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

التخصصات: هندسة البرتول 	 إدارة النفط 
والغاز والطاقة

SE073
هندسة البرتول

بلد الدراسة: أسرتاليا 
التخصصات: هندسة البرتول 

SE091

الهندسة الكيميائية أو هندسة املواد أو هندسة 
التعدين أو هندسة الطاقة

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
التخصصات: الهندسة الكيميائية	 هندسة 
املواد	 هندسة التعدين	 هندسة الطاقة 

)املتجددة(
النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

الرياضيات البحتة  )%85(.	 
الكيمياء )%85(.	 
اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة +الكيمياء+ 
اللغة االنجليزية +الدراسات 
االجتامعية( ×60%+)معدل 

مجموع املواد الدراسية(         
.%40 ×

الــريــاضــيــات 	 
البحتة 

الكيمياء	 

SE092

الهندسة الكيميائية أو هندسة املواد أو هندسة 
الطاقة

بلد الدراسة: اململكة املتحدة 
التخصصات: الهندسة الكيميائية	 هندسة 

املواد	  هندسة الطاقة

SE093

الهندسة الكيميائية أو هندسة املواد أو هندسة 
الطاقة

بلد الدراسة: أسرتاليا 
 التخصصات: الهندسة الكيميائية 	

 هندسة املواد والكيمياء	  هندسة املواد	  
هندسة الطاقة)املتجددة /املستدامة(
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SE101

الهندسة )املدنية	 املعامرية	 البناء( أو 
التخصصات ذات الصلة

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
التخصصات: الهندسة املعامرية	 الهندسة 

املدنية 	 هندسة البناء	 إدارة البناء
النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

الرياضيات البحتة  )%85(.	 
الفيزياء )%85(.	 
اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 

اجتياز  يتطلب  قد  املعامرية  الهندسة  تخصص 
قبل/ واملقابلة  الفنية  القدرات  المتحان  الطالب 
بعد بدء الدراسة حسب نظام املؤسسة التعليمية .

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
+الفيزياء+  البحتة  )الرياضيات 
+الدراسات  االنجليزية  اللغة 
االجتامعية ( × 60% + )معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

الــريــاضــيــات 	 
البحته

الفيزياء	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص يف 	 

جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية التي 	 

تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب ستحددها 	 

الوزارة الحقا مع األخذ يف اإلعتبار رغبة الطالب 
ومعدله التنافيس العام ومعدله يف املواد املطلوبة 

للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل تخصص.
إختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل مدى 	 

توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية املبتعث لها 
الطالب، علامً بأن مسميات التخصصات قد تختلف 

من مؤسسة تعليمية إىل أخرى. 
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف تخصصات 	 

الهندسة )املدنية – املعامرية – االنشائية( 
والتخصصات ذات الصلة ال يعني بأنه ميكن للطالب 

تغيري تخصصه الحقاً إىل تخصصات هندسة العمليات 
واملوارد أو تخصصات بيئة البناء األخرى أو الهندسة 

)امليكانيكية – الكهربائية( والربامج ذات الصلة، 
بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط املحددة من 

الجامعة والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف تخصصات 	 

الهندسة )امليكانيكية	 الكهربائية(و الربامج ذات 
الصلة ال يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه 

الحقاً إىل تخصصات بيئة البناء أو تخصصات هندسة 
العمليات واملوارد، بسبب االختالف يف املتطلبات 

والرشوط املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة وأسرتاليا 	 

.IELTS أن يقوم الطالب باختبار الـ
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء الرجوع 	 

ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE103

الهندسة )املدنية	 املعامرية	 اإلنشائية	 البناء( 
أو التخصصات ذات الصلة

بلد الدراسة: أسرتاليا
التخصصات: الهندسة املعامرية 	 الهندسة 
املدنية 	 هندسة البناء 	 الهندسة اإلنشائية 

	إدارة البناء 

SE104

الهندسة )املدنية	 املعامرية	 اإلنشائية	 البناء( 
أو التخصصات ذات الصلة

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات: الهندسة املعامرية 	 الهندسة 
املدنية 	 هندسة البناء 	 الهندسة اإلنشائية 

	إدارة )املرشوع( البناء	 التقنية املعامرية

SE131

 الهندسة امليكانيكية أو الهندسة الكهربائية أو 
الهندسة الصناعية أو الربامج ذات الصلة

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات: الهندسة الكهربائية	 الهندسة 

الكهربائية وااللكرتونية	 الهندسة امليكانيكية–
امليكاترونيكس– الهندسة الصناعية	 االتصاالت	 

هندسة الصوت	 هندسة السالمة من الحرائق

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة )85%(.	 
الفيزياء )85%(.	 
اللغة االنجليزية )80%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
الفيزياء   + البحتة  )الرياضيات 
الدراسات  اللغة اإلنجليزية +   +
االجــتــامعــيــة(×60%+)مــعــدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

SE133

الهندسة امليكانيكية أو الهندسة الكهربائية
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

التخصصات: الهندسة الكهربائية	 الهندسة 
امليكانيكية
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SE134

الهندسة امليكانيكية أو الهندسة الكهربائية
بلد الدراسة: كوريا الجنوبية
لغة الدراسة: اللغة الكورية

التخصصات: الهندسة الكهربائية	 الهندسة 
امليكانيكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة )85%(.	 
الفيزياء )85%(.	 
اللغة االنجليزية )80%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
الفيزياء   + البحتة  )الرياضيات 
الدراسات  اللغة اإلنجليزية +   +
االجــتــامعــيــة(×60%+)مــعــدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

الــريــاضــيــات 	 
البحته

الفيزياء	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها الوزارة 	 

الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 

ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص يف 	 

جميع البعثات.

الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية التي تحددها 	 

الوزارة.

التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب ستحددها الوزارة 	 

الحقا مع األخذ يف اإلعتبار رغبة الطالب ومعدله التنافيس 

العام ومعدله يف املواد املطلوبة للتخصص، ملحدودية 

املقاعد لكل تخصص.

إختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل مدى توفره 	 

يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية املبتعث لها الطالب، 

علامً بأن مسميات التخصصات قد تختلف من مؤسسة 

تعليمية إىل أخرى. 

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف تخصصات الهندسة 	 

)امليكانيكية	 الكهربائية(و الربامج ذات الصلة ال يعني 

بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل تخصصات 

بيئة البناء أو تخصصات هندسة العمليات واملوارد، بسبب 

االختالف يف املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة 

والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد برامج بيئة 	 

البناء ال يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً 

إىل تخصصات بيئة البناء األخرى أو تخصصات هندسة 

العمليات واملوارد، بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط 

املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة املتحدة أن 	 

.IELTS يقوم الطالب باختبار الـ

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء الرجوع ملوقع 	 

الوزارة عىل االنرتنت.

SE141

 معامر املناظر الطبيعية أو التخطيط الحرضي أو 
إدارة املناظر الطبيعية

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
التخصصات: معامر املناظر الطبيعية – التخطيط 

الحرضي – إدارة املناظر الطبيعية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

الرياضيات البحتة  )%85(. 	 
الفيزياء )%75(.	 
أو 	  والتصميم  الفنون  أو  التشكيلية  الفنون 

أو  الهنديس  الرسم   أو  الجرافييك  التصميم 
تقنية املعلومات )%85(.

اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 

مالحظة:تخصص املعامر قد يتطلب اجتياز الطالب 	 
المتحان القدرات الفنية واملقابلة قبل/بعد بدء 

الدراسة حسب نظام املؤسسسة التعليمية .

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
الفيزياء   + البحتة  )الرياضيات 
أو  التشكيلية  ــون  ــن ــف ال  +
التصميم  أو  والتصميم  الفنون 
الهنديس  الرسم  أو  الجرافييك 
اللغة   + املعلومات  تقنية  أو 
الــدراســات  اإلنــجــلــيــزيــة  + 
االجــتــامعــيــة(×60%+)مــعــدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحته 

الفيزياء 	 
أو الفنون 

التشــــكيلية 
أو الفنون 
والتصميم 

أو التصميم 
الجرافييك أو 

الرسم الهنديس  
أو تقنية 
املعلومات

SE143

التصميم املعامري أو معامر املناظر الطبيعية 
أو إدارة املناظر الطبيعية

بلد الدراسة: أسرتاليا
التخصصات: التصميم املعامري – معامر 
املناظر الطبيعية – إدارة املناظر الطبيعية

SE144

 املعامر أو التخطيط الحرضي أو معامر املناظر 
الطبيعية

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات: املعامر 	التخطيط الحرضي	 

معامر املناظر الطبيعية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 

الرياضيات البحتة أو الفيزياء )%85(.	 
أو 	  والتصميم  الفنون  أو  التشكيلية  الفنون 

أو  الهنديس  الرسم   أو  الجرافييك  التصميم 
تقنية املعلومات )%85(.

اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(	 

مالحظة:تخصص املعامر قد يتطلب اجتياز الطالب 	 
المتحان القدرات الفنية واملقابلة قبل/بعد بدء 

الدراسة حسب نظام املؤسسسة التعليمية .

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
الفيزياء  أو  البحتة  )الرياضيات 
أو  التشكيلية  ــون  ــن ــف ال  +
التصميم  أو  والتصميم  الفنون 
الهنديس  الرسم  أو  الجرافييك 
اللغة   + املعلومات  تقنية  أو 
الــدراســات  اإلنــجــلــيــزيــة  + 
االجــتــامعــيــة(×60%+)مــعــدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحته أو 

الفيزياء

الفنون 	 
التشــــكيلية 

أو الفنون 
والتصميم 

أو التصميم 
الجرافييك أو 

الرسم الهنديس  
أو تقنية 

املعلومات
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SE151

املساحة أو التخصصات ذات الصلة
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات  : املساحة 	املسح الكمي 	مسح 
النجاح يف جميع املواد.	 املباين 	إدارة العقارات

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ) %85(.	 
الرياضيات البحتة )%80(. 	 
أو 	  الفيزياء   ( التالية  املواد  من  واحدة  مادة 

الكيمياء أو األحياء أو الجيولوجيا أو الجغرافيا 
أو علم البيئة ( )%80(.

اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
الفيزياء   + البحتة  )الرياضيات 
أو  األحــيــاء  أو  الكيمياء   أو 
أو  الجغرافيا  أو  الجيولوجيا 
االنجليزية  اللغة   + البيئة  علم 
االجتامعية  ــات  ــدراسـ الـ  +
املواد  مجموع  ×60%+)معدل 

الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحتة

الفيزياء أو 	 
الكيمياء أو 

الجيولوجيا أو 
الجغرافيا أو 
علم البيئة أو 

األحياء

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها الوزارة 	 
الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص يف 	 

جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية التي 	 

تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب ستحددها 	 

الوزارة الحقا مع األخذ يف اإلعتبار رغبة الطالب ومعدله 
التنافيس العام ومعدله يف املواد املطلوبة للتخصص، 

ملحدودية املقاعد لكل تخصص.
إختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل مدى 	 

توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية املبتعث لها 
الطالب، علامً بأن مسميات التخصصات قد تختلف من 

مؤسسة تعليمية إىل أخرى. 
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف تخصصات 	 

املساحة ال يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه 
الحقاً إىل بقية تخصصات بيئة البناء أو تخصصات 

هندسة العمليات واملوارد أو الهندسة )امليكانيكية	 
الكهربائية(و الربامج ذات الصلة، بسبب االختالف يف 

املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة والوزارة لكل 
تخصص.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد تخصصات 	 
علوم )األرض 	البيئة(  ال يعني بأنه ميكن للطالب تغيري 

تخصصه الحقاً إىل أي تخصص آخر من نفس املجال،  
بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط املحددة من 

الجامعة والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة ونيوزلندا 	 

.IELTS وأسرتاليا أن يقوم الطالب باختبار الـ
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء الرجوع ملوقع 	 

الوزارة عىل االنرتنت.

SE152
املساحة أو التخصصات ذات الصلة

بلد الدراسة: نيوزلندا
التخصصات  : املساحة

SE153
 املساحة أو التخصصات ذات الصلة

بلد الدراسة: أسرتاليا
التخصصات  : املساحة

SE162
علوم البيئة أو األرض

 بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات: الجغرافيا الفيزيائية	 علوم /

نظم املعلومات الجغرافية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 
الجغرافيا أو الجيولوجيا )85%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )80%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )الجغرافيا أو 
الجيولوجيا+الرياضيات 
البحتة + الفيزياء أو 

الكيمياء أو األحياء + اللغة 
اإلنجليزية + الدراسات 

االجتامعية(×60%+)معدل 
مجموع املواد الدراسية(         

.%40 ×

الرياضيات 	 
البحتة

الجغرافيا أو 	 
الجيولوجيا

SE163
علوم البيئة أو األرض 
بلد الدراسة: أسرتاليا

التخصصات: نظم املعلومات الجغرافية –
الجغرافيا الفيزيائية
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SE171

علوم البيئة أو األرض
 بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

التخصصات: الجيولوجيا	 الهيدروجيولوجيا	 العلوم 
البيئية	 إدارة موارد املياه	 دراسات الطاقة البديلة	 

دراسات اإلستدامة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )%85(.	 
البيئة– 	  علم  )األحياء–  التالية  املواد  من  مادة 

الجغرافيا – الجيولوجيا )%80(.
الرياضيات البحتة )%80(.	 
اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 
الكيمياء أو الفيزياء )85 %(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
)األحياء  التالية  املواد  )مادة من 
 – الجغرافيا   – البيئة  علم   –
اإلنجليزية  اللغة   + الجيولوجيا( 
االجتامعية+  الـــدراســـات   +
الكيمياء   + البحتة  الرياضيات 
×60%+)مــعــدل  الفيزياء(  أو 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

الفيزياء أو 	 
الكيمياء

الرياضيات 	 
البحتة

التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	  املؤسسة 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
التعليمية 	  املؤسسة  يف  بالدراسة  ملزم  الطالب 

التي تحددها الوزارة.
طالب 	  لكل  الفرعية/الدقيقة  التخصصات 

اإلعتبار  يف  األخذ  مع  الحقا  الــوزارة  ستحددها 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله يف 
املواد املطلوبة للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل 

تخصص.
عىل 	  يعتمد  الفرعي/الدقيق  التخصص  إختيار 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
مسميات  ــأن  ب علامً  الطالب،  لها  املبتعث 
التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية إىل 

أخرى. 
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 

تخصصات علوم )األرض 	البيئة(  ال يعني بأنه 
ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل أي 

تخصص آخر من نفس املجال،  بسبب االختالف 
يف املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة 

والوزارة لكل تخصص.
املتحدة 	  اململكة  يف  للدراسة  يشرتط  مالحظة: 

.IELTS وأسرتاليا أن يقوم الطالب باختبار الـ
الرجاء 	  التخصصات،  توصيف  عىل  للتعرف 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE172
علوم البيئة أو األرض 
بلد الدراسة: أسرتاليا

التخصصات: علوم األرض – العلوم الجيولوجية – 
الجيولوجيا	 العلوم البيئية	 اإلستدامة

SE173
علوم البيئة أو األرض

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات: علوم األرض  – الجيولوجيا	 العلوم 

البيئية	 اإلستدامة

SE181

 الفيزياء الفلكية أو
 علم الفلك 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات: علم الفلك 	 الفيزياء الفلكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )%85(.	 

الرياضيات البحتة )%85(.	 
الفيزياء )%85(.	 
اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 	 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء+ 
اللغة اإلنجليزية + الدراسات 
االجتامعية(×60%+)معدل 

مجموع املواد الدراسية(

الرياضيات 	 
البحته  

الفيزياء	 

SE191
الجيوفيزياء أو األرصاد الجوية 

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
 النجاح يف جميع املواد.	 التخصصات: الجيوفيزياء 	  األرصاد الجوية

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 
الرياضيات البحتة )85%(.	 
الفيزياء )85%(. 	 
الكيمياء أو األحياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )80%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
الفيزياء   + البحتة  )الرياضيات 
اللغة  األحياء+  أو  الكيمياء   +
الـــدراســـات   + اإلنــجــلــيــزيــة 
االجــتــامعــيــة(×60%+)مــعــدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحته  

الفيزياء	 

SE192 الجيوفيزياء
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE193
الهندسة البيئية	 الهندسة الجيولوجية

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
التخصصات : الهندسة البيئية	 الهندسة الجيولوجية
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SE201
اإلحصاء 

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )%85(.	 

الرياضيات البحتة )%90(.	 
اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحته + اللغة 

اإلنجليزية + الدراسات 
االجتامعية(×60%+)معدل 

مجموع املواد الدراسية(         
.%40 ×

الرياضيات 	 
البحته  

اللغة 	 
اإلنجليزية

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارةالحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف اإلعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 

يف املواد املطلوبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 
لكل تخصص.

إختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 
مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 

املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 
التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 

إىل أخرى.
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 

تخصصات العلوم الفيزيائية والربامج ذات 
الصلة ال يعني بأنه ميكن للطالب تغيري 

تخصصه الحقاً إىل أي تخصص آخر من نفس 
املجال، بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط 

املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة أن 	 

.IELTS يقوم الطالب باختبار الـ
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE203
اإلحصاء 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE211

 تقنية املعلومات و/ أو الربامج ذات الصلة
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

التخصصات : هندسة الحاسب اآليل 	 علوم الحاسب 
اآليل 	 أمن الشبكات 	 هندسة الربمجة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )%85(.	 
الرياضيات البحتة )%85(.	 
تقنية 	  أو  الفيزياء  أو  األحياء  أو  الكيمياء 

املعلومات )%80(.
اللغة االنجليزية )%80(.	 
الدراسات االجتامعية )%70(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
)الكيمياء   + البحتة  )الرياضيات 
أو  الــفــيــزيــاء  أو  ــاء  ــي األح أو 
اللغة   + املعلومات(  تقنية 
الـــدراســـات   + اإلنــجــلــيــزيــة 
االجــتــامعــيــة(×60%+)مــعــدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحتة

تقنــــــــــــية 	 
املعلومات أو 
الفيزياء أو 
الكيمياء أو 

األحياء

SE212

تقنية املعلومات و/ أو الربامج ذات الصلة
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: الحوسبة – نظم معلومات الحاسب 
اآليل–تقنية املعلومات 	 هندسة شبكات 

الحاسب اآليل – علوم الحاسب اآليل–هندسة 
النظم 	 هندسة الربمجة	 االتصاالت/ الشبكات	 

أمن الشبكات	 حوسبة الطب الرشعي	 نظم 
معلومات األعامل/ االدارة

SE214

تقنية املعلومات و/ أو الربامج ذات الصلة
بلد الدراسة: كوريا الجنوبية
لغة الدراسة: اللغة الكورية

التخصصات: هندسة الحاسب اآليل 	 تقنية 
املعلومات
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SE231

دراسات األعامل و/ أو املالية
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

التخصصات : املالية 	 املحاسبة 	 التأمني وإدارة 
املخاطر 	 املالية واملرصفية	 األعامل	 التدقيق	 

العلوم االكتوارية	 األدارة	 إدارة العقارات	 ريادة 
األعامل	 إدارة املوارد البرشية	التسويق

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة أو املحاسبة )80%(	 
أو 	  األعــامل  ــات  دراس أو  اإلنجليزية  اللغة 

التجارة أو ريادة األعامل أو االقتصاد )85%(.
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
املحاسبة  أو  البحتة  )الرياضيات 
دراسات  أو  اإلنجليزية  اللغة   +
ريــادة  أو  التجارة  أو  ــامل  األع
األعامل أو االقتصاد + الدراسات 
االجــتــامعــيــة(×60%+)مــعــدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحتة أو 
املحاسبة

اللغة 	 
اإلنجليزية 
أو دراسات 
األعامل أو 
التجارة أو 

ريادة األعامل 
أو االقتصاد

التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	  املؤسسة 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
التعليمية 	  املؤسسة  يف  بالدراسة  ملزم  الطالب 

التي تحددها الوزارة.
طالب 	  لكل  الفرعية/الدقيقة  التخصصات 

اإلعتبار  يف  األخذ  مع  الحقا  الــوزارة  ستحددها 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله يف 
املواد املطلوبة للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل 

تخصص.
عىل 	  يعتمد  الفرعي/الدقيق  التخصص  إختيار 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
مسميات  ــأن  ب علامً  الطالب،  لها  املبتعث 
التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية إىل 

أخرى.
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 

تخصصات العلوم االجتامعية واالنسانية ال 
يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً 
إىل أي تخصص آخر من نفس املجال،  بسبب 
االختالف يف املتطلبات والرشوط املحددة من 

الجامعة والوزارة لكل تخصص.
املتحدة 	  اململكة  يف  للدراسة  يشرتط  مالحظة: 

.IELTS وأسرتاليا أن يقوم الطالب باختبار الـ
الرجاء 	  التخصصات،  توصيف  عىل  للتعرف 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE232

دراسات األعامل و/ أو املالية
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

االتخصصات : املالية 	 املحاسبة 	  املالية واالستثامر 
	املرصفية	 األعامل	 التدقيق	 العلوم االكتوارية	 
األدارة	 مشاريع األعامل	 اإلدارةاملالية	 الخدمات 

املالية	 إدارة املوارد البرشية	التسويق

SE234
دراسات األعامل و/ أو املالية

بلد الدراسة: أسرتاليا
التخصصات : املالية 	املرصفية 	 املحاسبة	 التجارة	 األعامل	 

الدراسات االكتوارية	 اإلدارة	 التسويق

SE235
دراسات األعامل و/ أو املالية
بلد الدراسة: كوريا الجنوبية
لغة الدراسة: اللغة الكورية
التخصصات : املالية 	األعامل

SE241
 اإلقتصاد 

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية 

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة )85%(.	 
أو 	  األعــامل  دراســات  أو  االنجليزية  اللغة 

ريادة  أو  املحاسبة  أو  االقتصاد  أو  التجارة 
األعامل )80%(.

الدراسات االجتامعية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
)اللغة   + البحتة  )الرياضيات 
االنجليزية أو دراسات األعامل أو 
املحاسبة  أو  االقتصاد  أو  التجارة 
الدراسات   + األعامل(  ريادة  أو 
االجــتــامعــيــة(×60%+)مــعــدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحتة

اللغة 	 
االنجليزية 
أو دراسات 
األعامل أو 
التجارة أو 
االقتصاد أو 
املحاسبة أو 
ريادة األعامل
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SE243
 اإلقتصاد 

بلد الدراسة: أسرتاليا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة )85%(.	 
أو 	  األعــامل  دراســات  أو  االنجليزية  اللغة 

ريادة  أو  املحاسبة  أو  االقتصاد  أو  التجارة 
األعامل )80%(.

الدراسات االجتامعية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
)اللغة   + البحتة  )الرياضيات 
االنجليزية أو دراسات األعامل أو 
املحاسبة  أو  االقتصاد  أو  التجارة 
الدراسات   + األعامل(  ريادة  أو 
االجــتــامعــيــة(×60%+)مــعــدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحتة

اللغة 	 
االنجليزية 
أو دراسات 
األعامل أو 
التجارة أو 
االقتصاد أو 
املحاسبة أو 
ريادة األعامل

التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	  املؤسسة 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
التعليمية 	  املؤسسة  يف  بالدراسة  ملزم  الطالب 

التي تحددها الوزارة.
طالب 	  لكل  الفرعية/الدقيقة  التخصصات 

اإلعتبار  يف  األخذ  مع  الحقا  الــوزارة  ستحددها 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله يف 
املواد املطلوبة للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل 

تخصص.
عىل 	  يعتمد  الفرعي/الدقيق  التخصص  إختيار 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
مسميات  ــأن  ب علامً  الطالب،  لها  املبتعث 
التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية إىل 

أخرى.
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 

تخصصات العلوم االجتامعية واالنسانية ال 
يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً 
إىل أي تخصص آخر من نفس املجال،  بسبب 
االختالف يف املتطلبات والرشوط املحددة من 

الجامعة والوزارة لكل تخصص.
واململكة 	  نيوزلندا  يف  للدراسة  يشرتط  مالحظة: 

الـ  باختبار  الطالب  يقوم  أن  وأسرتاليا  املتحدة 
.IELTS

الرجاء 	  التخصصات،  توصيف  عىل  للتعرف 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE251 تخصصات  القانون أو علم االجتامع أو علم الجرمية
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

 النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

التطبيقية 	  أو   )70%( البحتة  الرياضيات 
.)75%(

اللغة العربية أو لغة أخرى )80%(.	 
التاريخ  أو الجغرافيا / الجيولوجيا  أو الرتبية 	 

االسالمية أو علم النفس أو إدارة األعامل أو 
التجارة )80%(.

اللغة االنجليزية )90%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
)الــبــحــتــة أو  ــات  ــي ــاض ــري )ال
العربية  )اللغة   + التطبيقية(  
أو  )التاريخ    + أخــرى(  لغة  أو 
أو  الجيولوجيا    / الجغرافيا 
النفس  علم  أو  االسالمية  الرتبية 
 + التجارة(  أو  األعامل  إدارة  أو 
الدراسات   + اإلنجليزية  اللغة 
االجــتــامعــيــة(×60%+)مــعــدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

الــــلــــغــــة 	 
االنجليزية

العربية 	  اللغة 
أو لغة أخرى

SE252

تخصصات  القانون أو علم االجتامع أو علم الجرمية 
بلد الدراسة: أسرتاليا

التخصصات :  القانون العام	 القانون الجنايئ 	 
القانون التجاري 	 القانون الدويل	  علم االجتامع 

	 علم الجرمية	 قانون األعامل

SE253
 القانون التجاري

بلد الدراسة: نيوزلندا

 النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )90%(.	 

التطبيقية 	  أو   )70%( البحتة  الرياضيات 
.)75%(

اللغة العربية أو لغة أخرى )85%(.	 
التاريخ  أو الجغرافيا / الجيولوجيا  أو الرتبية 	 

االسالمية أو علم النفس أو إدارة األعامل أو 
التجارة )80%(.

اللغة االنجليزية )90%(.	 
 الدراسات االجتامعية )70%(.	 
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SE271

 الرتجمة الفورية والكتابية )عريب / انجليزي(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

التخصصات : الرتجمة الفورية والكتابية )عريب/
انجليزي(

 النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

اللغة العربية )90%(.	 
اللغة االنجليزية )90%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة 
العربية+ اللغة اإلنجليزية + الدراسات 
مجموع  االجتامعية(×60%+)معدل 

املواد الدراسية(× %40.

الــــلــــغــــة 	 
االنجليزية

اللغة العربية	 

التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	  املؤسسة 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
التعليمية 	  املؤسسة  يف  بالدراسة  ملزم  الطالب 

التي تحددها الوزارة.
طالب 	  لكل  الفرعية/الدقيقة  التخصصات 

اإلعتبار  يف  األخذ  مع  الحقا  الــوزارة  ستحددها 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله يف 
املواد املطلوبة للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل 

تخصص.
عىل 	  يعتمد  الفرعي/الدقيق  التخصص  إختيار 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
مسميات  ــأن  ب علامً  الطالب،  لها  املبتعث 
التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية إىل 

أخرى.
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 

تخصصات العلوم الفيزيائية أو الربامج ذات 
الصلة ال يعني بأنه ميكن للطالب تغيري 

تخصصه الحقاً إىل أي تخصص آخر من نفس 
املجال،  بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط 

املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة أن 	 

.IELTS يقوم الطالب باختبار الـ
الرجاء 	  التخصصات،  توصيف  عىل  للتعرف 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE302
 الكيمياء أو الجيوكيمياء

بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

 النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة )85%( 	 
الكيمياء )90%(	 
اللغة االنجليزية )80%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

التخصص  ــواد  م مجموع  معدل 
+الكيمياء  البحتة  )الرياضيات 
الــدراســات   + اإلنجليزية  اللغة 
ــدل  ــع ــة(×60%+)م ــي ــامع ــت االج

مجموع املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحته  

الكيمياء	 

SE303

 األحياء أو الربامج ذات الصلة 
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

 Animal(علم الحيوان 	التخصصات :  األحياء
Science( 	 علم الحيوان)Zoology( 	علم 

األحياء البحرية

 النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة )85%( 	 
األحياء )85%(	 
الكيمياء أو الفيزياء )80%(	 
اللغة االنجليزية )80%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

التخصص  ــواد  م مجموع  معدل 
+األحــيــاء  البحتة  )الــريــاضــيــات 
 + ــفــيــزيــاء  ال أو  الــكــيــمــيــاء   +
الــدراســات   + اإلنجليزية  اللغة 
ــدل  ــع ــة(×60%+)م ــي ــامع ــت االج

مجموع املواد الدراسية(× %40.

األحياء	 

الرياضيات 	 
البحته 

SE304
الفيزياء 

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

 النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة )85%( 	 
الفيزياء )90%(	 
اللغة االنجليزية )80%(.	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

التخصص  ــواد  م مجموع  معدل 
+الفيزياء  البحتة  )الرياضيات 
الــدراســات   + اإلنجليزية  اللغة 
ــدل  ــع ــة(×60%+)م ــي ــامع ــت االج

مجموع املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحته  

الفيزياء	 

SE311

 الخدمات اللوجستية أو النقل أو الربامج ذات الصلة
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

التخصصات : اإلدارة اللوجستية	 الخدمات 
اللوجستية و/أو إدارة سلسلة التوريدات

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة أو املحاسبة )80%(	 
األعامل 	  دراسات  أو  أوالفيزياء  اإلنجليزية  اللغة 

أو التجارة أو ريادة األعامل أو االقتصاد )80%(.
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

التخصص  مــواد  مجموع  معدل 
املحاسبة  أو  البحتة  )الرياضيات 
أو  الفيزياء  أو  اإلنجليزية  اللغة   +
دراسات األعامل أو التجارة أو ريادة 
الدراسات   + االقتصاد  أو  األعــامل 
مجموع  االجتامعية(×60%+)معدل 

املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحتة أو 
املحاسبة

اللغة اإلنجليزية 	 
أو الفيزياء أو 

دراسات األعامل 
أو التجارة أو 
ريادة األعامل 

أو االقتصاد

SE312

الخدمات اللوجستية أو النقل أو الربامج ذات 
الصلة

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات :إدارة النقل )واألعامل(
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SE313

الخدمات اللوجستية أو النقل أو الربامج ذات 
الصلة

بلد الدراسة:أسرتاليا
التخصصات :  الخدمات اللوجستية و/أو إدارة 

سلسلة التوريدات

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة أو املحاسبة )80%(	 
أو 	  األعامل  دراسات  أو  أوالفيزياء  اإلنجليزية  اللغة 

التجارة أو ريادة األعامل أو االقتصاد )80%(.
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو 

املحاسبة + اللغة اإلنجليزية 
أو الفيزياء أو دراسات األعامل 
أو التجارة أو ريادة األعامل 

أو االقتصاد + الدراسات 
االجتامعية(×60%+)معدل 

مجموع املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحتة أو 
املحاسبة

اللغة 	 
اإلنجليزية 
أو الفيزياء 
أو دراسات 
األعامل أو 
التجارة أو 

ريادة األعامل 
أو االقتصاد

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف اإلعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 

يف املواد املطلوبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 
لكل تخصص.

إختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 
مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 

املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 
التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 

إىل أخرى.
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف 	 

تخصصات علوم الطب الحيوي ال يعني بأنه 
ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل الطب 
البرشي أو طب األسنان أو الطب البيطري أو 
فحص البرص، بسبب االختالف يف املتطلبات 

والرشوط املحددة من الجامعة والوزارة لكل 
تخصص.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 
تخصصات العلوم االجتامعية واالنسانية ال 

يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً 
إىل أي تخصص آخر من نفس املجال، بسبب 
االختالف يف املتطلبات والرشوط املحددة من 

الجامعة والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة 	 

.IELTS وأسرتاليا أن يقوم الطالب باختبار الـ
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE321هندسة الطب الحيوي 	علوم الطب الحيوي
بلد الدراسة: أسرتاليا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 
الكيمياء )90%(	 
األحياء )90%(	 
الرياضيات البحتة )85%(	 
اللغة اإلنجليزية )80%(	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )الكيمياء+ األحياء+ 

الرياضيات البحتة + اللغة 
اإلنجليزية + الدراسات 

االجتامعية(×60%+)معدل 
الكيمياء	 مجموع املواد الدراسية(× %40.

األحياء	 

SE322

الهندسة الحيوية والتخصصات ذات الصلة
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

التخصصات : الهندسة الحيوية 	 التقنية 
الحيوية	 الطب الحيوي	 الهندسة الوراثية

SE323هندسة الطب الحيوي 	علوم الطب الحيوي
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 
الكيمياء )90%(	 
األحياء )90%(	 
الرياضيات البحتة أو الفيزياء )85%(	 
اللغة اإلنجليزية )80%(	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الكيمياء+ األحياء+ الرياضيات 

البحتة أو الفيزياء + اللغة 
اإلنجليزية + الدراسات 

االجتامعية(×60%+)معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

SE331

علوم الطب الرشعي
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات : علوم الطب الرشعي / 
التحقيقات

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(	 
الكيمياء أو األحياء )85%(	 
اللغة اإلنجليزية )80%(	 
الدراسات االجتامعية )70%(.	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )الرياضيات البحتة 
+الكيمياء أو األحياء+  اللغة 

اإلنجليزية + الدراسات 
االجتامعية(×60%+)معدل 

مجموع املواد الدراسية(× %40.

	 الرياضيات 
البحتة

	 األحياء أو 
الكيمياء
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LE001القانون
) للجنسني (

الحصول عىل معدل عام )%80(	 
الحصول عىل )80%( يف اللغة العربية	 
الحصول عىل )90%( يف اللغة اإلنجليزية	 
الحصول عىل )65%( عىل األقل يف الرياضيات )البحتة 	 

أو التطبيقية(

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة العربية + اللغة 

اإلنجليزية + الرياضيات )البحتة 
أو التطبيقية( × 60% + )معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

	

البعثة ممولة من خالل برنامج الخرباء 	 
العامنيني.

النجاح يف االمتحان التحريري و املقابلة 	 
الشخصية.

أن يكون الطالب حاصال عىل معدل ال يقل عن 	 
)5 .5( يف امتحان اللغة اإلنجليزية IELTS، وما 

 ،TOEFL ال يقل عن )550( نقطة يف امتحان
ولن يسمح بأي حال من األحوال دخول 

الطالب االمتحان التحريري واملقابلة الشخصية 
بدون إحضار شهادة اختبار اللغة االنجليزية.

اجتياز الكشف الطبي و ان يكون الطالب الئقا 	 
صحيا.

أن يستويف الطالب جميع رشوط قبول ونظام 	 
الدراسة بالجامعة التي يبعث إليها )رشيطة 
أن تكون من بني أعىل 25 جامعة يف مجال 

التخصص يف بلد الدراسة(.
أن يكون الطالب مستعداً للسفر وأن يلتزم 	 

بنظام االبتعاث والئحة الربنامج، والربنامج 
الدرايس ويوقع عىل عقد االبتعاث.

أن يلتزم بخدمة  حكومة السلطنة ملدة ال تقل 	 
عن سنتني مقابل كل سنة من سنوات بعثته، 

وإال إلتزم برد جميع ما انفق ورصف عليه 
خالل مدة البعثة الدراسية. 

الطالب املتميز يف دراسة البكالوريوس سوف 	 
ينظر يف إمكانية مواصلة دراسته العليا.

ملزيد من اإليضاح ميكنم االطالع عىل الالئحة 	 
التنظيمية لربنامج الخرباء العامنيني عىل املوقع 

اإللكرتوين ملركز القبول املوحد.
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SE400

العالج املهني أو عالج النطق واللغة 
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

التخصصات: العالج املهني – اضطراب النطق 
/االتصال

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
)الكيمياء أو األحياء  أو  الفيزياء  أو علم النفس( 	 

.)75%(
اللغة االنجليزية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
الكيمياء   + البحتة  )الرياضيات 
علم  أو  الفيزياء  أو  األحياء  أو 
اإلنجليزية(  اللغة   + النفس 
املواد  مجموع  ×60%+)معدل 

الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحتة

الفيزياء أو 	 
الكيمياء  أو 

األحياء  أو علم 
النفس

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة 	 
.IELTS وأسرتاليا أن يقوم الطالب باختبار الـ

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE401العالج املهني أو عالج النطق واللغة 
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
)الكيمياء أو األحياء  أو الفيزياء أو علم النفس()80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(	 

SE402
العالج املهني أو عالج التنفس

بلد الدراسة: الهند

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
األحياء )75%(.	 
الكيمياء )75%(.	 
الفيزياء )70%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
)األحياء + الكيمياء + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية( ×60%+)معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

األحياء	 

الكيمياء	 

SE403
العمل االجتامعي

بلد الدراسة: أسرتاليا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
النفس 	  علم  أو  الفيزياء  أو  الكيمياء  أو  األحياء 

.)80%(
اللغة االنجليزية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
اللغة   + البحتة  )الرياضيات 
الكيمياء  أو  االنجليزية + األحياء 
النفس(  علم  أو  الفيزياء  أو 
املواد  )معدل مجموع   + 60%×

الدراسية( × 40%.

الرياضيات 	 
البحتة

الفيزياء أو 	 
الكيمياء أو 

األحياء أو علم 
النفس

SE404
التأهيل الريايض أو العالج الطبيعي

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
األحياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
البحتة  الرياضيات   + )األحياء 
 +  60%× اإلنجليزية(  اللغة   +
الدراسية(  املواد  )معدل مجموع 

.40% ×

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

األحياء	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omالبعثات الخارجية -  املجموعة )ب( 
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SE405
علم النفس )BSc( أو االرشاد
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: علم النفس )BSc( – االرشاد 
)الصحة النفسية(

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 
النفس 	  علم  أو  الفيزياء  أو  الكيمياء  أو  األحياء 

.)80%(

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + اللغة 

االنجليزية + األحياء أو الكيمياء 
أو الفيزياء أو علم النفس( 

×%60 + )معدل مجموع املواد 
الدراسية( × 40%.

الرياضيات 	 
البحتة

الفيزياء أو 	 
الكيمياء أو 

األحياء أو علم 
النفس

	 املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 
الوزارة الحقاً.

	 لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.
	 ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 

التخصص يف جميع البعثات.
	 الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 

التي تحددها الوزارة.
	 التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله يف 
املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل 

تخصص.
	اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية إىل 
أخرى.

	 مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة 
.IELTS وأسرتاليا أن يقوم الطالب باختبار الـ
	 للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE406
 علم النفس )BSc( أو االرشاد

بلد الدراسة: أسرتاليا

التخصصات: علم النفس )BSc( – االرشاد

SE407

العناية االجتامعية والصحية )إعادة 
التأهيل(

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات: العمل / العناية االجتامعي)ة( 

والصحي)ة( )إعادة التأهيل( 

SE410
 علم السمع أو علم أمراض النطق

بلد الدراسة: الهند

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة أو األحياء )75%(.	 
الكيمياء )75%(.	 
الفيزياء )70%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو األحياء 
+ الكيمياء + الفيزياء + اللغة 
اإلنجليزية( ×%60 + )معدل 

مجموع املواد الدراسية(         
.40% ×

الرياضيات 	 
البحتة أو 

األحياء

الكيمياء	 

SE411
علم السمع

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء أو األحياء أو الكيمياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء 
أو األحياء أو الكيمياء + اللغة 
اإلنجليزية( ×%60 + )معدل 

مجموع املواد الدراسية(         
.40% ×

الرياضيات 	 
البحتة

الفيزياء أو 	 
األحياء أو 
الكيمياء

SE412
علم الطب املساعد

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
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SE421)BSc( Dietetics التغذية 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
األحياء )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الكيمياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
البحتة  الرياضيات   + )األحياء 
اإلنجليزية(  اللغة   + الكيمياء   +
املواد  )معدل مجموع   + 60%×

الدراسية( × 40%.
األحياء	 

الكيمياء	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
التعليمية 	  املؤسسة  يف  بالدراسة  ملزم  الطالب 

التي تحددها الوزارة.
طالب 	  لكل  الفرعية/الدقيقة  التخصصات 

االعتبار  يف  األخذ  مع  الحقا  الوزارة  ستحددها 
ومعدله  العام  التنافيس  ومعدله  الطالب  رغبة 
املقاعد  للتخصص، ملحدودية  املتطلبة  املواد  يف 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة  أن 	 
.IELTS يقوم الطالب باختبار الـ

الرجاء 	  التخصصات،  توصيف  عىل  للتعرف 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE430

تقنيات الطب النووي أو تقنيات القلب 
واألوعية الدموية

بلد الدراسة: الهند

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
األحياء )75%(.	 
الكيمياء )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
الفيزياء   + الكيمياء   + )األحياء 
 +  60%× اإلنجليزية(  اللغة   +
الدراسية(  املواد  )معدل مجموع 

.40% ×

SE440
التصوير الطبي / العالج اإلشعاعي الطبي

بلد الدراسة: الهند

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
الكيمياء )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
الكيمياء   + البحتة  )الرياضيات 
اإلنجليزية(  اللغة   + الفيزياء   +
املواد  مجموع  ×60%+)معدل 

الدراسية(× %40.
ــات 	  ــاضــي ــري ال

البحتة

الفيزياء	 

SE441التصوير اإلشعاعي التشخييص 
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الكيمياء أو األحياء )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
الكيمياء   + البحتة  )الرياضيات 
اللغة   + الفيزياء   + األحياء  أو 
)معدل   +  %60  × اإلنجليزية( 
مجموع املواد الدراسية( × %40.

SE460

 الطب البيطري و/أو العلوم البيطرية
بلد الدراسة: اململكة األردنية الهاشمية

املؤسسة التعليمية: جامعة العلوم والتكنولوجيا 
األردنية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الكيمياء )80%(.	 
األحياء )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الكيمياء + األحياء + الرياضيات 

البحتة + اللغة اإلنجليزية( 
×60%+)معدل مجموع املواد 

الدراسية(× %40.

الكيمياء	 

األحياء	 
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SE470 هندسة البرتول 
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )75%(.	 
الكيمياء )75%(.	 
الفيزياء أو الهندسة )75%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الكيمياء 

+ )الفيزياء أو الهندسة( + اللغة 
اإلنجليزية( ×60%+)معدل 

مجموع املواد الدراسية(× %40.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

الكيمياء	 

	 املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 
الوزارة الحقاً.

	 لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.
	 ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 

التخصص يف جميع البعثات.
	 الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 

التي تحددها الوزارة.
	 التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله يف 
املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل 

تخصص.
	اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية إىل 
أخرى.

	 مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف 
تخصصات هندسة البرتول أو الطاقة  أو برامج 

هندسة العمليات واملوارد ال يعني بأنه ميكن 
للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل بقية تخصصات 

هندسة العمليات واملوارد أو تخصصات بيئة 
البناء أو التخصصات الهندسية األخرى، وذلك 

بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط املحددة 
من الجامعة والوزارة لكل تخصص.

	 مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة   
.IELTS وأسرتاليا أن يقوم الطالب باختبار الـ
	 مالحظة: التسجيل يف برامج النمسا يكون 

للطلبة خريجي شهادة دبلوم التعليم العام أو ما 
يعادلها من داخل السلطنة فقط.

	 للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE471 هندسة البرتول 
بلد الدراسة: أسرتاليا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الكيمياء )80%(.	 
الفيزياء أو الهندسة )80%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

SE472
هندسة البرتول 

بلد الدراسة: النمسا
لغة الدراسة: اللغة األملانية

النجاح يف جميع املواد.	 
 الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الرياضيات البحتة )75%(.	 
 الكيمياء )75%(.	 
 الفيزياء أو الهندسة )75%(.	 
 اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
 اللغة العربية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الكيمياء 

+ )الفيزياء أو الهندسة( + اللغة 
اإلنجليزية + اللغة العربية( 

×60%+)معدل مجموع املواد 
الدراسية(× %40.

SE473
هندسة البرتول أو إدارة النفط والغاز 

والطاقة
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الكيمياء )80%(.	 
الفيزياء أو الهندسة )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الكيمياء 

+ )الفيزياء أوالهندسة( + 
اللغة اإلنجليزية( × %60 + 

)معدل مجموع املواد الدراسية(         
.%40 ×

SE480الهندسة الكيميائية أو هندسة الطاقة
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الرياضيات البحتة )75%(.	 
الكيمياء )75%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

التخصص  ــواد  م مجموع  معدل 
 + الكيمياء   + البحتة  )الرياضيات 
×60%+)معدل  اإلنجليزية(  اللغة 

مجموع املواد الدراسية(× %40.

ــات 	  ــي ــاض ــري ال
البحتة

الكيمياء	 
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SE481الهندسة الكيميائية
النجاح يف جميع املواد.	 بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الكيمياء )80%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

التخصص  ــواد  م مجموع  معدل 
 + الكيمياء   + البحتة  )الرياضيات 
×60%+)معدل  اإلنجليزية(  اللغة 

مجموع املواد الدراسية(× %40.
ــات 	  ــي ــاض ــري ال

البحتة

الكيمياء	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 
برامج هندسة العمليات واملوارد ال يعني بأنه 

ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل بقية 
برامج هندسة العمليات واملوارد أو تخصصات 

بيئة البناء أو التخصصات الهندسية األخرى، 
وذلك بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط 

املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة 	 

.)IELTS( وأسرتاليا أن يقوم الطالب باختبار الـ
مالحظة: التسجيل يف برامج النمسا يكون 	 

للطلبة خريجي شهادة دبلوم التعليم العام أو 
ما يعادلها من داخل السلطنة فقط.

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE482
 الهندسة الكيميائية أو هندسة الطاقة

بلد الدراسة: أسرتاليا
التخصصات: الهندسة الكيميائية – هندسة 

الطاقة املتجددة

SE483

الهندسة الكيميائية أو هندسة الطاقة
بلد الدراسة: النمسا

لغة الدراسة: اللغة األملانية
التخصصات: الهندسة الكيميائية – هندسة 

الطاقة املتجددة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الرياضيات البحتة )75%(.	 
الكيمياء )75%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
اللغة العربية )70%(.	 

التخصص  ــواد  م مجموع  معدل 
الكيمياء   + البحتة  )الرياضيات 
اللغة   + اإلنجليزية  اللغة   +
مجموع  العربية(×60%+)معدل 

املواد الدراسية(× %40.

SE490  هندسة املواد أو هندسة التعدين 
بلد الدراسة: أسرتاليا

 النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الكيمياء أو الفيزياء )80%(.	 
التخصص اللغة االنجليزية )70%(.	  ــواد  م مجموع  معدل 

الكيمياء   + البحتة  )الرياضيات 
اإلنجليزية(  اللغة   + الفيزياء  أو 
املــواد  مجموع  ــدل  ــع ×60%+)م

الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحتة

الكيمياء أو 	 
الفيزياء

SE491    هندسة املواد
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE492  هندسة املواد أو هندسة التعدين  
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الرياضيات البحتة )75%(.	 
الكيمياء أو الفيزياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 
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SE500الهندسة املدنية أو إدارة البناء 
بلد الدراسة: أسرتاليا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية( ×60%+)معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

الفيزياء	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية التي 	 

تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب ستحددها 	 

الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار رغبة الطالب 
ومعدله التنافيس العام ومعدله يف املواد املتطلبة 

للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل مدى 	 

توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية املبتعث 
لها الطالب، علامً بأن مسميات التخصصات قد 

تختلف من مؤسسة تعليمية إىل أخرى.
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف تخصصات 	 

الهندسة )املدنية – املعامرية – االنشائية( 
والتخصصات ذات الصلة ال يعني بأنه ميكن 
للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل تخصصات 

هندسة العمليات واملوارد أو بقية تخصصات بيئة 
البناء أو بقية التخصصات الهندسية، وذلك بسبب 

االختالف يف املتطلبات والرشوط املحددة من 
الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة 	 
وأسرتاليا وبولندا أن يقوم الطالب باختبار الـ 

.IELTS
مالحظة: التسجيل يف برامج بولندا يكون للطلبة 	 

خريجي شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها 
من داخل السلطنة فقط.

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء الرجوع 	 
ملوقع الوزارة عىل االنرتنت

SE501

الهندسة )املدنية / املعامرية ( أو هندسة 
البناء أو إدارة البناء

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
التخصصات: الهندسة املعامرية – الهندسة 

املدنية – هندسة البناء – إدارة البناء
تخصص الهندسة املعامرية قد يتطلب اجتياز 

الطالب المتحان القدرات الفنية واملقابلة قبل/بعد 
بدء الدراسة حسب نظام املؤسسة التعليمية.

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الرياضيات البحتة )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية( ×60%+)معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

SE502

الهندسة )املدنية / املعامرية / اإلنشائية( أو 
إدارة البناء

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات: الهندسة املدنية – إدارة البناء 
– الهندسة االنشائية – الهندسة املعامرية
تخصص الهندسة املعامرية قد يتطلب اجتياز 

الطالب المتحان القدرات الفنية واملقابلة قبل/بعد 
بدء الدراسة حسب نظام املؤسسة التعليمية.

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

SE503الهندسة املدنية 
النجاح يف جميع املواد.	 بلد الدراسة: بولندا

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(	  SE504

الهندسة املدنية أو إدارة البناء أو الهندسة 
اإلنشائية

بلد الدراسة: ايرلندا
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SE505
الهندسة املدنية

بلد الدراسة: النمسا
لغة الدراسة: اللغة األملانية 

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الرياضيات البحتة )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
اللغة العربية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية + اللغة العربية( 
املواد  مجموع  ×60%+)معدل 

الدراسية(× %40.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

الفيزياء	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف 	 
تخصصات الهندسة )املدنية – املعامرية 

– االنشائية( والتخصصات ذات الصلة  أو 
تخصصات الهندسة الكهربائية والتقنيات 

ذات الصلة ال يعني بأنه ميكن للطالب تغيري 
تخصصه الحقاً إىل تخصصات هندسة العمليات 

واملوارد أو تخصصات بيئة البناء األخرى أو 
التخصصات الهندسية األخرى، وذلك بسبب 

االختالف يف املتطلبات والرشوط املحددة من 
الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف مالطا و اململكة 	 
.IELTS املتحدة أن يقوم الطالب باختبار الـ

مالحظة: التسجيل يف برامج النمسا يكون 	 
للطلبة خريجي شهادة دبلوم التعليم العام أو 

ما يعادلها من داخل السلطنة فقط.
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE506
الهندسة املدنية

بلد الدراسة: املانيا
لغة الدراسة: اللغة األملانية 

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
اللغة العربية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية + اللغة العربية( 
املواد  مجموع  ×60%+)معدل 

الدراسية(× %40.

SE510

بيئة البناء
بلد الدراسة: مالطا

التخصصات: بيئة البناء )تجمع بني املعامر 
مع الهندسة املدنية/اإلنشائية(

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الرياضيات البحتة )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية( ×60%+)معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

SE520

الهندسة الكهربائية و/أو التقنيات ذات الصلة
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: الهندسة الكهربائية و/أو هندسة 
االتصاالت – الهندسة الكهربائية و/أو اإللكرتونية – 

هندسة/تقنيات الصوت

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

SE521
 الهندسة الكهربائية

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
التخصصات: الهندسة الكهربائية – هندسة اإلتصاالت

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	  SE522الهندسة الكهربائية واإللكرتونية 

بلد الدراسة: مالطا



املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omتابع البعثات الخارجية -  املجموعة )ب( 

70

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE523الهندسة الكهربائية
بلد الدراسة: بولندا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
معــدل مجموع مــواد التخصص اللغة االنجليزية )70%(.	 

)الرياضيات البحتة + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية( ×60%+)معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

الفيزياء	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية التي 	 

تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب ستحددها 	 

الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار رغبة الطالب 
ومعدله التنافيس العام ومعدله يف املواد املتطلبة 

للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل مدى 	 

توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية املبتعث 
لها الطالب، علامً بأن مسميات التخصصات قد 

تختلف من مؤسسة تعليمية إىل أخرى.
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف تخصصات 	 

الهندسة الكهربائية والتقنيات ذات الصلة ال 
يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً 

إىل تخصصات الهندسة امليكانيكية أو الصناعية 
أو تخصصات بيئة البناء أو تخصصات هندسة 
العمليات واملوارد، وذلك بسبب االختالف يف 

املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة والوزارة 
لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا وبولندا 	 
.IELTS وهولندا أن يقوم الطالب باختبار الـ

مالحظة: التسجيل يف برامج بولندا، والنمسا يكون 	 
للطلبة خريجي شهادة دبلوم التعليم العام أو ما 

يعادلها من داخل السلطنة فقط.
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء الرجوع 	 

ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE524الهندسة الكهربائية و/أو اإللكرتونية
بلد الدراسة: ايرلندا

SE525
الهندسة الكهربائية والتقنيات ذات الصلة

بلد الدراسة: هولندا
التخصصات: هندسة اإلتصاالت – الهندسة الكهربائية 

واإللكرتونية – هندسة الصوت

SE526الهندسة الكهربائية أو اإلتصاالت
بلد الدراسة: أسرتاليا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

SE527
الهندسة الكهربائية
بلد الدراسة: النمسا

لغة الدراسة: اللغة األملانية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الرياضيات البحتة )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
اللغة العربية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية + اللغة العربية( 
املواد  مجموع  ×60%+)معدل 

الدراسية(× %40.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

الفيزياء	 

SE528
الهندسة الكهربائية
بلد الدراسة: املانيا

لغة الدراسة: اللغة األملانية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
اللغة العربية )70%(.	 
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SE529الهندسة الكهربائية / اإللكرتونية
بلد الدراسة: ماليزيا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية( ×60%+)معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

الفيزياء	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف 	 
تخصصات الهندسة الكهربائية والتقنيات 

ذات الصلة أو تخصصات الهندسة امليكانيكية 
أو الصناعية والتقنيات ذات الصلة ال يعني 
بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل 
تخصصات الهندسة امليكانيكية أو الصناعية 

أو تخصصات بيئة البناء أو تخصصات هندسة 
العمليات واملوارد، وذلك بسبب االختالف 

يف املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة 
والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة 	 
ومالطا وأسرتاليا أن يقوم الطالب باختبار الـ 

.)IELTS(
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE530
الهندسة امليكانيكية أو الهندسة الصناعية أو 

امليكاترونكس
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

SE531الهندسة امليكانيكية أو الهندسة الصناعية  
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

SE532الهندسة امليكانيكية  
بلد الدراسة: مالطا

SE533الهندسة امليكانيكية أو امليكاترونكس
بلد الدراسة: ايرلندا

SE534الهندسة امليكانيكية أو هندسة امليكاترونك
بلد الدراسة: أسرتاليا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
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SE535
الهندسة امليكانيكية 
بلد الدراسة: النمسا

لغة الدراسة: اللغة األملانية 

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الرياضيات البحتة )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
اللغة العربية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية + اللغة العربية( 
املواد  مجمــوع  ×60%+)معدل 

الدراسية(× %40.
ــات 	  ــاضــي ــري ال

البحتة

الفيزياء	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف تخصص 	 
الهندسة امليكانيكية وتخصصات املعامر ال 

يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً 
إىل تخصصات الهندسة الكهربائية والتقنيات 

ذات الصلة أو تخصصات بيئة البناء أو 
تخصصات هندسة العمليات واملوارد أو بقية 
التخصصات الهندسية األخرى، وذلك بسبب 

االختالف يف املتطلبات والرشوط املحددة من 
الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة أن 	 
.)IELTS( يقوم الطالب باختبار الـ

مالحظة: التسجيل يف برامج النمسا يكون 	 
للطلبة خريجي شهادة دبلوم التعليم العام أو 

ما يعادلها من داخل السلطنة فقط.
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE536تخصصات الهندسة امليكانيكية
بلد الدراسة: ماليزيا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية( ×60%+)معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

SE540

املعامر أو التخطيط الحرضي
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

مالحظة: تخصص املعامر قد يتطلب اجتياز 
الطالب المتحان القدرات الفنية واملقابلة 
قبل/بعد بدء الدراسة أو إحضار كراسة 
الرسم حسب نظام املؤسسة التعليمية.

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة أو الفيزياء )80%(.	 
التصميم 	  أو  والتصميم  الفنون  أو  التشكيلية  الفنون 

الجرافييك أو الرسم الهنديس أو تقنية املعلومات )80%(
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو الفيزياء 
+ الفنــون التشــكيلية أو الفنون 
التصميم الجرافييك  والتصميم أو 
أو الرســم الهنديس أو تقنية 
املعلومات + اللغة اإلنجليزية( 
املواد  مجمــوع  ×60%+)معدل 

الدراسية(× %40.

الرياضيات البحتة 	 
أو الفيزياء

الفنون التشكيلية 	 
أو الفنون 
والتصميم 

أو التصميم 
الجرافييك أو 

الرسم الهنديس أو 
تقنية املعلومات

SE541
املعامر أو التخطيط الحرضي

بلد الدراسة: أملانيا
لغة الدراسة: اللغة األملانية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(. 	 
التصميم 	  أو  والتصميم  الفنون  أو  التشكيلية  الفنون 

الجرافييك أو الرسم الهنديس )80%(.
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
اللغة العربية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء 
+ الفنــون التشــكيلية أو الفنون 
التصميم الجرافييك  والتصميم أو 
أو الرســم الهنديس + اللغة 
اإلنجليزيــة  + اللغــة العربيــة( 
املواد  مجمــوع  ×60%+)معدل 

الدراسية(× %40.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

الفيزياء	 
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SE542

معامر/إدارة املناظر الطبيعية أو التخطيط 
الحرضي

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
التخصصات: معامر املناظر الطبيعية – 

التخطيط الحرضي – إدارة املناظر الطبيعية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
 الفيزياء)70%(	 
التصميم 	  أو  والتصميم  الفنون  أو  التشكيلية  الفنون   

الجرافييك أو الرسم الهنديس أو تقنية املعلومات )75%(. 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
الفيزياء+   + البحتة  )الرياضيات 
الفنون  أو  التشكيلية  الفنون 
التصميم الجرافييك  والتصميم أو 
تقنية  أو  الهنديس  الــرســم  أو 
اإلنجليزية(  اللغة   + املعلومات  
املواد  )معدل مجموع   + 60%×

الدراسية( × 40%.

الرياضيات 	 
البحتة

الفنون 	 
التشكيلية 
أو الفنون 
والتصميم 

أو التصميم 
الجرافييك أو 

الرسم الهنديس 
أو تقنية 
املعلومات

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
التعليمية 	  املؤسسة  يف  بالدراسة  ملزم  الطالب 

التي تحددها الوزارة.
طالب 	  لكل  الفرعية/الدقيقة  التخصصات 

االعتبار  يف  األخذ  مع  الحقا  الوزارة  ستحددها 
ومعدله  العام  التنافيس  ومعدله  الطالب  رغبة 
املقاعد  للتخصص، ملحدودية  املتطلبة  املواد  يف 

لكل تخصص.
عىل 	  يعتمد  الفرعي/الدقيق  التخصص  اختيار 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
مسميات  بــأن  علامً  الطالب،  لها  املبتعث 
تعليمية  مؤسسة  من  تختلف  قد  التخصصات 

إىل أخرى.
يف 	  ــة  دراســي بعثة  عــىل  الحصول  مالحظة: 

ال  املساحة  وتخصصات  املعامر  تخصصات 
الحقاً  تخصصه  تغيري  للطالب  ميكن  بأنه  يعني 
تخصصات  أو  البناء  بيئة  تخصصات  بقية  إىل 
هندسة العمليات واملوارد أو بقية التخصصات 
الهندسية، وذلك بسبب االختالف يف املتطلبات 
لكل  والوزارة  الجامعة  من  املحددة  والرشوط 

تخصص.
واململكة 	  أسرتاليا  يف  للدراسة  يشرتط  مالحظة: 

.IELTS املتحدة أن يقوم الطالب باختبار الـ
الرجاء 	  التخصصات،  توصيف  عىل  للتعرف 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

الطالب 	  اجتياز  يتطلب  قد  املعامر  تخصص 
المتحان القدرات الفنية واملقابلة قبل/بعد بدء 

الدراسة حسب نظام املؤسسة التعليمية .

SE543املعامر
بلد الدراسة: ايرلندا

SE544

املعامر أو معامر/إدارة املناظر الطبيعية 
بلد الدراسة: أسرتاليا

التخصصات: املعامر/ التصميم املعامري 
– معامر املناظر الطبيعية – إدارة املناظر 

الطبيعية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
 الفيزياء)75%(.	 
التصميم 	  أو  والتصميم  الفنون  أو  التشكيلية  الفنون 

الجرافييك أو الرسم الهنديس  أو تقنية املعلومات )80%(.
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

SE550

  املساحة أو التخصصات ذات الصلة
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: املساحة 	 املسح الكمي – 
مسح املباين – إدارة العقارات

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
أو 	  الكيمياء  أو  )الفيزياء  التالية  املواد  من  واحدة  مادة 

األحياء أو الجيولوجيا أو الجغرافيا( )80%(.
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

التخصص  ــواد  م مجموع  معدل 
أو  الفيزياء   + البحتة  )الرياضيات 
الجيولوجيا  أو  األحياء  أو  الكيمياء 
اإلنجليزية(  اللغة   + الجغرافيا  أو 
املــواد  مجموع  ــدل  ــع ×60%+)م

الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحتة

الفيزياء أو 	 
الكيمياء أو 
األحياء أو  

الجيولوجيا او 
الجغرافيا

SE551

املساحة أو التخصصات ذات الصلة
بلد الدراسة: ايرلندا

التخصصات: املسح الكمي – الجيوماتكس 
)املساحة ورسم الخرائط(– إدارة التسهيالت    

) Facility Management  (

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
أو 	  الكيمياء  أو  )الفيزياء  التالية  املواد  من  واحدة  مادة 

األحياء أو الجيولوجيا أو الجغرافيا( )75%(.
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

SE552
املساحة أو التخصصات ذات الصلة

بلد الدراسة: أسرتاليا
التخصصات: املساحة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
أو 	  الكيمياء  أو  )الفيزياء  التالية  املواد  من  واحدة  مادة 

األحياء أو الجيولوجيا أو الجغرافيا( )80%(.  
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
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يخضع الطالب املتقدم لربامج املساحة التالية للمقابلة الشخصية والفحوصات الطبية املخصصة للعسكريني، كام أن الطالب املبتعث لهذه الربامج ال يسمح له بتغيري التخصص أو 
املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 الدولة، لكون هذه التخصصات مطلوبة للهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع.

الوزارة الحقاً.
لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف 	 
تخصصات املساحة ال يعني بأنه ميكن للطالب 
تغيري تخصصه الحقاً إىل بقية تخصصات بيئة 
البناء أو تخصصات هندسة العمليات واملوارد 
أو بقية التخصصات الهندسية، وذلك بسبب 

االختالف يف املتطلبات والرشوط املحددة من 
الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة 	 
.IELTS املتحدة أن يقوم الطالب باختبار الـ

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE553
املساحة

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

للذكور فقط 

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
أو 	  الكيمياء  أو  )الفيزياء  التالية  املواد  من  واحدة  مادة 

األحياء أو الجيولوجيا أو الجغرافيا( )80%(.  
معــدل مجموع مــواد التخصص اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

)الرياضيات البحتة + الفيزياء أو 
الكيمياء أو األحياء أو الجيولوجيا 
أو الجغرافيا + اللغة اإلنجليزية( 
×%60 + )معــدل مجموع املواد 

الدراسية( × 40%.

الرياضيات 	 
البحتة

الفيزياء أو 	 
الكيمياء أو 
األحياء أو 

الجيولوجيا او 
الجغرافيا

SE554
املساحة

بلد الدراسة: ايرلندا

للذكور فقط

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
أو 	  الكيمياء  أو  )الفيزياء  التالية  املواد  من  واحدة  مادة 

األحياء أو الجيولوجيا أو الجغرافيا( )80%(.  
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

SE555
املساحة

بلد الدراسة: أسرتاليا

للذكور فقط

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
مادة واحدة من املواد التالية )الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء 	 

أو الجيولوجيا أو الجغرافيا( )80%(.  
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

SE560
الجيولوجيا أو علوم األرض أو العلوم 

الجيولوجية
بلد الدراسة: أسرتاليا

النجاح يف جميع املواد.	 

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 

الكيمياء أو الفيزياء )80%(.	 

 	 – –الجغرافيا  )األحياء  التالية  املــواد  من  واحــدة  مادة 

الجيولوجيا 	 علم البيئة( )80%(.

اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الكيمياء أو 
الفيزيــاء + )األحياء أو الجغرافيا 
أو الجيولوجيــا أو علــم البيئة( 
+ اللغــة اإلنجليزيــة( ×60% + 
الدراسية(  املواد  )معدل مجموع 

40% ×

أو 	  ــاء  ــزيـ ــيـ ــفـ الـ
الكيمياء

الرياضيات البحتة	 
SE561الجيولوجيا أو علوم األرض أو العلوم البيئية

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE562

 إدارة الكوارث
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: إدارة الكوارث )تتعلق 
باملخاطر البيئية(
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SE563علوم األرض أو العلوم البيئية
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
الكيمياء أو الفيزياء )75%(.	 
مادة واحدة من املواد التالية )األحياء –الجغرافيا – 	 

الجيولوجيا 	 علم البيئة( )75%(.
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الكيمياء أو 
الفيزيــاء + )األحياء أو الجغرافيا 
أو الجيولوجيــا أو علــم البيئة( 
+ اللغــة اإلنجليزيــة( ×60% + 
الدراسية(  املواد  )معدل مجموع 

.40% ×

أو 	  ــاء  ــزيـ ــيـ ــفـ الـ
الكيمياء

الرياضيات البحتة	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أي 	 
من تخصصات علوم )األرض – البيئة( ال 

يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً 
إىل بقية تخصصات علوم )األرض – البيئة(، 

وذلك بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط 
املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة 	 
.IELTS املتحدة أن يقوم الطالب باختبار الـ

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE564
 إدارة وتخطيط الطوارئ

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
التخصصات: إدارة وتخطيط الطوارئ 

)تتعلق باملخاطر البيئية( 

SE565الهندسة البيئية 
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
األحياء أو الكيمياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء 
+  األحيــاء أو الكيميــاء + اللغة 
اإلنجليزية( ×%60 + )معدل 
مجموع املواد الدراسية( × 40%.

الرياضيات البحتة	 

الفيزياء	 

SE566الهندسة البيئية 
بلد الدراسة: أسرتاليا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
األحياء أو الكيمياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

SE571

نظم/علوم املعلومات الجغرافية أو 
الجغرافيا الفيزيائية

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الكيمياء أو الفيزياء أو األحياء )80%(.	 
الجغرافيا أو الجيولوجيا )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
 + الجيولوجيــا  أو  )الجغرافيــا 
الفيزياء   + البحتة  الرياضيات 
أو الكيميــاء أو األحيــاء + اللغة 
اإلنجليزية( ×60%+ )معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

أو 	  ــا  ــي ــراف ــغ ــج ال
الجيولوجيا

الرياضيات البحتة	 
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SE572

 نظم/علوم املعلومات الجغرافية
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

)للذكور فقط(
مالحظة: يخضع الطالب املتقدم لهذا الربنامج للمقابلة 
الشخصية والفحوصات الطبية املخصصة للعسكريني، 

كام أن الطالب املبتعث لهذه الربامج ال يسمح له بتغيري 
التخصص أو الدولة.

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الجغرافيا أو الجيولوجيا )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(	 
الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء )80%(	 
 اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
 + الجيولوجيــا  أو  )الجغرافيــا 
الفيزياء   + البحتة  الرياضيات 
أو الكيميــاء أو األحيــاء + اللغة 
اإلنجليزية( ×60%+ )معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

أو 	  ــا  ــي ــراف ــغ ــج ال
الجيولوجيا

الرياضيات البحتة	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أي 	 
من تخصصات علوم )األرض – البيئة( ال 

يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً 
إىل بقية تخصصات علوم )األرض – البيئة(، 

وذلك بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط 
املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة 	 
.IELTS املتحدة أن يقوم الطالب باختبار الـ

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE573 نظم/علوم املعلومات الجغرافية أو 
الجغرافيا

	 النجاح يف جميع املواد.بلد الدراسة: أسرتاليا
	 الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.

	 الرياضيات البحتة )80%(.
	 الكيمياء أو الفيزياء أو األحياء )75%(.

	 الجغرافيا أو الجيولوجيا )80%(.
	 اللغة االنجليزية )70%(.

SE574

نظم/علوم املعلومات الجغرافية
بلد الدراسة: أسرتاليا

 
)للذكور فقط(

مالحظة: يخضع الطالب املتقدم لهذا الربنامج للمقابلة 
الشخصية والفحوصات الطبية املخصصة للعسكريني، 

كام أن الطالب املبتعث لهذه الربامج ال يسمح له بتغيري 
التخصص أو الدولة.

SE580الجيوفيزياء أو األرصاد الجوية 
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
الفيزياء )75%(.	 
األحياء أو الكيمياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
الفيزياء+  البحتــة+  )الرياضيات 
اللغــة اإلنجليزيــة+ األحيــاء أو 
)معدل   +%60× الكيميــاء( 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

الفيزياء	 



املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omتابع البعثات الخارجية -  املجموعة )ب( 

77

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE581الجيوفيزياء أو األرصاد الجوية
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%( 	 
الفيزياء )80%(	 
األحياء أو الكيمياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
الفيزياء+  البحتــة+  )الرياضيات 
اللغــة اإلنجليزيــة+ األحيــاء أو 
)معدل   +%60× الكيميــاء( 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

الفيزياء	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية التي 	 

تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب ستحددها 	 

الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار رغبة الطالب 
ومعدله التنافيس العام ومعدله يف املواد املتطلبة 

للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل مدى 	 

توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية املبتعث 
لها الطالب، علامً بأن مسميات التخصصات قد 

تختلف من مؤسسة تعليمية إىل أخرى.
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أي من 	 

تخصصات علوم )األرض – البيئة( ال يعني بأنه 
ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل بقية 

تخصصات علوم )األرض – البيئة(، وذلك بسبب 
االختالف يف املتطلبات والرشوط املحددة من 

الجامعة والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 

تخصصات العلوم الفيزيائية والعلوم اإلجتامعية 
واإلنسانية والربامج ذات الصلة ال يعني بأنه ميكن 

للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل أي تخصص 
آخر من نفس املجال، وذلك بسبب االختالف يف 

املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة والوزارة 
لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة 	 
.IELTS املتحدة أن يقوم الطالب باختبار الـ

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء الرجوع 	 
ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE583الجيوفيزياء 
بلد الدراسة: أسرتاليا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
األحياء أو الكيمياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

SE590اإلحصاء
النجاح يف جميع املواد.	 بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )90%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
اللغة   + البحتــة  )الرياضيات 
اإلنجليزية( ×%60 + )معدل 
مجموع املواد الدراسية( × 40%.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

ــة 	  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـ
االنجليزية SE591اإلحصاء

بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

SE600

علم الطب الرشعي
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: علم الطب الرشعي 
والتحقيقات

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
األحياء أو الكيمياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيــات البحتة + األحياء أو 
الكيمياء + اللغــة اإلنجليزية( × 
%60 + )معــدل مجمــوع املواد 

الدراسية( × 40%.

أو 	  ــاء  ــ ــي ــ األح
الكيمياء

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

SE601علم الطب الرشعي 
بلد الدراسة: أسرتاليا
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SE602

 علم الطب الرشعي
بلد الدراسة: ايرلندا

التخصصات: تحقيقات وتحليالت الطب 
الرشعي

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
األحياء أو الكيمياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيــات البحتة + األحياء أو 
الكيمياء + اللغــة اإلنجليزية( × 
%60 + )معــدل مجمــوع املواد 

الدراسية( × 40%.

أو 	  ــاء  ــ ــي ــ األح
الكيمياء

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 
تخصصات العلوم االجتامعية واالنسانية ال 

يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً 
إىل أي تخصص آخر من نفس املجال، وذلك 

بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط 
املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أي 	 
من تخصصات علوم )األرض – البيئة( ال 

يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً 
إىل بقية تخصصات علوم )األرض – البيئة(، 

وذلك بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط 
املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة 	 
.IELTS املتحدة أن يقوم الطالب باختبار الـ

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE603العدالة الجنائية
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

SE610علم الفلك أو الفيزياء الفلكية 
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن)80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء + 
اللغة اإلنجليزية(×60%+ )معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

الفيزياء	 
SE611الفيزياء الفلكية 

بلد الدراسة: أسرتاليا

SE620

تقنية املعلومات و/أو الربامج ذات الصلة
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

التخصصات: هندسة الحاسب اآليل – علوم 
الحاسب اآليل– هندسة الربمجة – نظم 

املعلومات – علم املعلومات

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن)75%(.	 

الرياضيات البحتة )75%(.	 
الكيمياء أو األحياء أو الفيزياء أو تقنية املعلومات 	 

.)75%(
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيــات البحتة + )الكيمياء 
أو األحيــاء أو الفيزيــاء أو تقنية 
املعلومــات( + اللغة اإلنجليزية( 
×60%+ )معــدل مجموع املواد 

الدراسية(× %40.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

تقنية 	 
املعلومات أو 

الفيزياء أو 
الكيمياء أو 

األحياء     SE621

تقنية املعلومات و/أو الربامج ذات الصلة
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: الحوسبة – علوم الحاسب اآليل 
– تقنية املعلومات – هندسة الحاسب اآليل 
	 نظم املعلومات اإلدارية 	 هندسة الربمجة 

– نظم/تقنيات معلومات األعامل – أمن 
الشبكات

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الكيمياء أو األحياء أو الفيزياء أو تقنية املعلومات 	 

.)80%(
اللغة االنجليزية )70%(.	 
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SE622

تقنية املعلومات و/أو الربامج ذات الصلة
بلد الدراسة: أسرتاليا

التخصصات: علوم الحاسب اآليل – تقنية 
املعلومات – علم املعلومات – علم 

)Librarian Ship ( املكتبات

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الكيمياء أو األحياء أو الفيزياء أو تقنية املعلومات 	 

.)75%(
معــدل مجموع مــواد التخصص اللغة االنجليزية )70%(.	 

)الرياضيــات البحتة + )الكيمياء 
أو األحيــاء أو الفيزيــاء أو تقنية 
املعلومــات( + اللغة اإلنجليزية( 
×60%+ )معــدل مجموع املواد 

الدراسية(× %40.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

تقنية 	 
املعلومات أو 

الفيزياء أو 
الكيمياء أو 

األحياء    

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص 	 

يف جميع البعثات.
التعليمية 	  املؤسسة  يف  بالدراسة  ملزم  الطالب 

التي تحددها الوزارة.
طالب 	  لكل  الفرعية/الدقيقة  التخصصات 

االعتبار  يف  األخذ  مع  الحقا  الوزارة  ستحددها 
ومعدله  العام  التنافيس  ومعدله  الطالب  رغبة 
املقاعد  للتخصص، ملحدودية  املتطلبة  املواد  يف 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 
تخصصات دراسات األعامل ال يعني بأنه ميكن 

للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل أي تخصص 
آخر من نفس املجال، وذلك بسبب االختالف 
يف املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة 

والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا وهولندا أن 	 

.IELTS يقوم الطالب باختبار الـ
الرجاء 	  التخصصات،  توصيف  عىل  للتعرف 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE623

تقنية املعلومات و/أو الربامج ذات الصلة
بلد الدراسة: ايرلندا

التخصصات: الحوسبة – الحوسبة يف 
األنظمة والشبكات – إدارة تقنية املعلومات 

– هندسة الربمجة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الرياضيات البحتة )75%(.	 
الكيمياء أو األحياء أو الفيزياء أو تقنية املعلومات 	 

.)75%(
اللغة االنجليزية )70%(	  SE624)ICT( تقنية املعلومات واالتصال

بلد الدراسة: هولندا

SE625علوم الحاسب اآليل
بلد الدراسة: ماليزيا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الكيمياء أو األحياء أو الفيزياء أو تقنية املعلومات )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيــات البحتة + )الكيمياء 
أو األحيــاء أو الفيزيــاء أو تقنية 
املعلومــات( + اللغة اإلنجليزية( 
×60%+ )معــدل مجموع املواد 

الدراسية(× %40.

الرياضيات 	 
البحتة

تقنية املعلومات 	 
أو الفيزياء أو 
الكيمياء أو 
األحياء  

SE626علوم الحاسب اآليل 
 بلد الدراسة: بروناي دار السالم

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة )85%(.	 
الكيمياء أو األحياء أو الفيزياء أو تقنية املعلومات )80%(.	 
اللغة االنجليزية )80%(.	 

SE630
األعامل أو إدارة االعامل أو إدارة املوارد 

البرشية
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
أو 	  التطبيقية  الرياضيات  أو   )70%( البحتة  الرياضيات 

املحاسبة )75%(.
ريادة 	  أو  التجارة  أو  األعامل  دراسات  أو  اإلنجليزية  اللغة 

األعامل أو اإلقتصاد )75%(.

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات )البحتــة أو التطبيقية( 
أو املحاســبة + اللغــة اإلنجليزيــة أو 
دراسات األعامل أو التجارة أو ريادة 
األعــامل أو اإلقتصاد(×%60 + )معدل 

مجموع املواد الدراسية( × 40%.

الرياضيات )البحتة 	 
أو التطبيقية( أو 

املحاسبة

اللغة اإلنجليزية أو 	 
دراسات األعامل أو 
التجارة أو ريادة 
األعامل أو اإلقتصاد
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SE631
األعامل أو إدارة االعامل أو إدارة املوارد 

البرشية
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )%75( أو الرياضيات التطبيقية أو 	 

املحاسبة )80%(.
أو 	  التجارة  أو  األعامل  دراسات  أو  اإلنجليزية  اللغة 

ريادة األعامل أو اإلقتصاد )75%(.

معــدل مجموع مــواد التخصص 
أو  )البحتــة  )الرياضيــات 
التطبيقية( أو املحاســبة + اللغة 
اإلنجليزية أو دراســات األعامل 
أو التجــارة أو ريــادة األعامل 
أو اإلقتصــاد(×%60 + )معــدل 
مجموع املواد الدراسية( × 40%.

الرياضيات 	 
)البحتة أو 

التطبيقية( أو 
املحاسبة

اللغة اإلنجليزية 	 
أو دراسات 
األعامل أو 

التجارة أو ريادة 
األعامل أو 

اإلقتصاد

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 
تخصصات دراسات األعامل ال يعني بأنه ميكن 

للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل أي تخصص 
آخر من نفس املجال، وذلك بسبب االختالف 
يف املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة 

والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة 	 

املتحدة ومالطا أن يقوم الطالب باختبار الـ 
.IELTS

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE632
األعامل أو إدارة االعامل أو إدارة املوارد 

البرشية
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE633
األعامل أو إدارة االعامل أو إدارة املوارد 

البرشية
بلد الدراسة: ايرلندا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
أو 	  التطبيقية  الرياضيات  أو   )70%( البحتة  الرياضيات 

املحاسبة )75%(.
اللغة اإلنجليزية أو دراسات األعامل أو التجارة أو ريادة 	 

األعامل أو اإلقتصاد )75%(.

SE634التجارة
بلد الدراسة: مالطا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(	 
اللغة اإلنجليزية أو دراسات األعامل أو التجارة أو ريادة 	 

األعامل أو اإلقتصاد أو املحاسبة )80%(.

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + اللغة اإلنجليزية 
أو دراسات األعامل أو التجارة أو ريادة 
األعامل أو اإلقتصاد أو املحاســبة( 
×%60 + )معدل مجمــوع املواد 

الدراسية( × 40%.

الرياضيات البحتة 	 

اللغة اإلنجليزية أو 	 
دراسات األعامل أو 

التجارة أو ريادة 
األعامل أو اإلقتصاد 

أو املحاسبة

SE635اإلدارة
بلد الدراسة: ماليزيا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة أو التطبيقية  )80%(	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات )البحتة أو التطبيقية(+ 

اللغة اإلنجليزية ( × 60% + )معدل 
مجموع املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات البحتة 	 
أو التطبيقية  

اللغة اإلنجليزية 	 

SE636إدارة األعامل
بلد الدراسة: بروناي دار السالم

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 

الرياضيات البحتة أو التطبيقية  )80%(	 
اللغة اإلنجليزية أو دراسات األعامل أو التجارة أو ريادة 	 

األعامل أو اإلقتصاد أو املحاسبة )80%(.

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات )البحتة أو التطبيقية(+ 
اللغة اإلنجليزية أو دراسات األعامل 

أو التجارة أو ريادة األعامل أو 
اإلقتصاد أو املحاسبة(×60%+ )معدل 

مجموع املواد الدراسية(× %40.

الرياضيات البحتة 	 
أو التطبيقية  

اللغة اإلنجليزية أو 	 
دراسات األعامل أو 
التجارة أو ريادة 

األعامل أو اإلقتصاد 
أو املحاسبة
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SE640
 اإلدارة اللوجستية أو الخدمات اللوجستية و/أو 

إدارة سلسلة التوريدات
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(	 
اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء أو دراسات األعامل أو 	 

التجارة أو ريادة األعامل أو االقتصاد أو املحاسبة 
 .)75%(

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + اللغة 

اإلنجليزية  أو الفيزياء أو 
دراسات األعامل أو التجارة 

أو ريادة األعامل أو االقتصاد 
أو املحاسبة(×%60 + )معدل 

مجموع املواد الدراسية(         
.40% ×

الرياضيات 	 
البحتة  

اللغة اإلنجليزية  	 
أو الفيزياء أو 

دراسات األعامل 
أو التجارة أو 
ريادة األعامل 
أو االقتصاد أو 

املحاسبة

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة 	 
املتحدة وهولندا أن يقوم الطالب باختبار الـ 

.IELTS
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE641
الخدمات اللوجستية و/أو إدارة سلسلة التوريدات 

أو عمليات النقل والتقنية
بلد الدراسة: ايرلندا

SE642هندسة اإلدارة اللوجستية أو الهندسة اللوجستية 
بلد الدراسة: هولندا

SE643الخدمات اللوجستية و/أو إدارة سلسلة التوريدات 
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
ريادة 	  أو  التجارة  أو  األعامل  دراسات  أو  اإلنجليزية  اللغة 

األعامل أو االقتصاد أو املحاسبة )75%(.

SE644الخدمات اللوجستية و/أو إدارة سلسلة التوريدات 
بلد الدراسة: أسرتاليا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء أو دراسات األعامل أو التجارة 	 

أو ريادة األعامل أو االقتصاد أو املحاسبة )75%(.

SE645

إدارة/دراسات النقل و/أو الخدمات اللوجستية و/أو سلسلة 
التوريدات

بلد الدراسة: املانيا
لغة الدراسة: اللغة األملانية

التخصصات: الخدمات اللوجستية – إدارة/دراسات النقل – 
إدارة النقل والخدمات اللوجستية – الخدمات اللوجستية 

وإدارة سلسلة التوريدات

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء)80%(.	 
اللغة العربية )70%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء + 
اللغة العربية + اللغة اإلنجليزية( 
×%60 + )معــدل مجموع املواد 

الدراسية( × 40%.

الــريــاضــيــات 	 
البحتة

الفيزياء	 
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SE646
الهندسة املدنية وسكك الحديد أو الهندسة 

الكهربائية وسكك الحديد
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء)80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء 
+ اللغــة اإلنجليزيــة( ×60% + 
الدراسية(  املواد  )معدل مجموع 

.40% ×

الــريــاضــيــات 	 
البحتة

الفيزياء	 

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 
تخصصات دراسات األعامل ال يعني بأنه ميكن 

للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل أي تخصص 
آخر من نفس املجال، وذلك بسبب االختالف 
يف املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة 

والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة 	 

املتحدة وهولندا أن يقوم الطالب باختبار الـ 
.IELTS

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE650األعامل الدولية أو ريادة األعامل
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الرياضيات البحتة )%70(  أو الرياضيات التطبيقية أو 	 
املحاسبة )75%(.

أو 	  التجارة  أو  األعامل  دراسات  أو  اإلنجليزية  اللغة 
ريادة األعامل أو االقتصاد )75%(.

معــدل مجموع مــواد التخصص 
أو  )البحتــة  )الرياضيــات 
التطبيقية( أو املحاســبة + اللغة 
اإلنجليزية أو دراســات األعامل 
أو التجــارة أو ريــادة األعامل 
أو االقتصــاد(×%60 + )معــدل 
مجموع املواد الدراسية( × 40%.

الرياضيات 	 
)البحتة أو 

التطبيقية( أو 
املحاسبة

اللغة اإلنجليزية 	 
أو دراسات 
األعامل أو 

التجارة أو ريادة 
األعامل أو 

االقتصاد

SE651األعامل الدولية أو ريادة األعامل
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

التطبيقية 	  الرياضيات  أو  البحتة )75%(  الرياضيات 
أو املحاسبة )80%(.

اللغة اإلنجليزية أو دراسات األعامل أو التجارة أو 	 
ريادة األعامل أو االقتصاد )75%(

SE652األعامل الدولية أو ريادة األعامل
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE653األعامل الدولية
النجاح يف جميع املواد.	 بلد الدراسة: ايرلندا

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )%70(  أو الرياضيات التطبيقية أو 	 

املحاسبة )75%(.
أو 	  التجارة  أو  األعامل  دراسات  أو  اإلنجليزية  اللغة 

ريادة األعامل أو االقتصاد )75%(. SE654األعامل الدولية والدراسات االدارية
بلد الدراسة: هولندا
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SE660
املالية و/أو التخصصات ذات الصلة

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
التخصصات: املحاسبة – املالية – التأمني 

وإدارة األزمات – العلوم اإلكتوارية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(	 
الرياضيات البحتة أو املحاسبة )75%	 
أو 	  التجارة  أو  األعامل  دراسات  أو  اإلنجليزية  اللغة 

ريادة األعامل أو االقتصاد )75%(.

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو املحاســبة 
+ اللغة اإلنجليزية أو دراســات 
األعــامل أو التجــارة أو ريادة 
األعــامل أو االقتصــاد( ×60% + 
الدراسية(  املواد  )معدل مجموع 

.40% ×

الرياضيات 	 
البحتة أو 
املحاسبة 

اللغة 	 
اإلنجليزية 
أو دراسات 
األعامل أو 
التجارة أو 

ريادة األعامل 
أو االقتصاد.

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 
تخصصات دراسات األعامل ال يعني بأنه ميكن 

للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل أي تخصص 
آخر من نفس املجال، وذلك بسبب االختالف 
يف املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة 

والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة 	 

املتحدة وهولندا أن يقوم الطالب باختبار الـ 
.IELTS

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE661

املالية و/أو التخصصات ذات الصلة
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: املحاسبة – املرصفية واملالية 
– املالية واإلستثامر 	 العلوم اإلكتوارية – 

الخدمات املالية

SE662
املالية أو املحاسبة أو الدراسات االكتوارية

بلد الدراسة: أسرتاليا
التخصصات: املالية – املحاسبة – الدراسات 

اإلكتوارية

SE663

املحاسبة أو املحاسبة واملالية أو املالية 
واإلستثامر 

بلد الدراسة: ايرلندا
التخصصات: املحاسبة – املحاسبة واملالية – 

املالية واإلستثامر

SE664املالية والتحكم
بلد الدراسة: هولندا 

SE666املحاسبة واملالية
بلد الدراسة: بروناي دار السالم

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(	 
الرياضيات البحتة أو املحاسبة )80%(	 
أو 	  التجارة  أو  األعامل  دراسات  أو  اإلنجليزية  اللغة 

ريادة األعامل أو االقتصاد )80%(.

SE665 املالية أو املحاسبة
بلد الدراسة: ماليزيا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية )80%(	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
التطبيقية  أو  البحتة  )الرياضيات 
+ اللغــة اإلنجليزيــة ( ×60% + 
الدراسية(  املواد  )معدل مجموع 

.40% ×

الرياضيات 	 
البحتة أو 
التطبيقية

اللغة اإلنجليزية	 
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SE670القانون أو علم االجتامع أو علم الجرمية
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )%75( أو التطبيقية )80%(.	 
اللغة العربية أو لغة أخرى )80%(.	 
التاريخ أو الجغرافيا/الجيولوجيا أو الرتبية االسالمية 	 

أو  التجارة  أو  األعــامل  إدارة  أو  النفس  علم  أو 
الدراسات االجتامعية )75%(.

اللغة االنجليزية )80%(.	 

معــدل مجموع مــواد التخصص 
أو  )البحتــة  )الرياضيــات 
التطبيقيــة( + )اللغــة العربيــة 
أو لغة أخرى( + )التاريخ أو 
الجغرافيا/الجيولوجيــا  أو الرتبية 
االسالمية أو علم النفس أو إدارة 
األعامل أو التجارة أو الدراسات 
اإلنجليزية(  اللغة   + االجتامعية( 
×%60 + )معــدل مجموع املواد 

الدراسية( × 40%.

اللغة العربية 	 
أو لغة أخرى

اللغة 	 
االنجليزية

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 
تخصصات العلوم االجتامعية واالنسانية ال 

يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً 
إىل أي تخصص آخر من نفس املجال، وذلك 

بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط 
املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة 	 
.IELTS املتحدة أن يقوم الطالب باختبار الـ

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE671

القانون أو دراسات الرصاعات والسالم أو 
علم االجتامع أو علم الجرمية

بلد الدراسة: أسرتاليا
التخصصات: القانون – دراسات الرصاعات 
والسالم )العالقات الدولية( – علم الجرمية 

– علم االجتامع

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات )البحتة أو التطبيقية( )70%(.	 
اللغة العربية أو لغة أخرى )80%(.	 
التاريخ أو الجغرافيا/الجيولوجيا أو الرتبية االسالمية 	 

أو  التجارة  أو  األعــامل  إدارة  أو  النفس  علم  أو 
الدراسات االجتامعية )75%(.

اللغة االنجليزية )80%(.	 

SE680اإلقتصاد
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 

الرياضيات البحتة )80%(.	 
اللغة االنجليزية أو دراسات األعامل أو التجارة أو 	 

االقتصاد  أو ريادة األعامل أو املحاسبة )75%(.

معــدل مجموع مــواد التخصص 
)الرياضيات البحتــة + )اللغة 
االنجليزية أو دراســات األعامل 
أو التجارة أو االقتصاد أو ريادة 
األعامل أو املحاســبة( ×60% + 
الدراسية(  املواد  )معدل مجموع 

.40% ×

الرياضيات 	 
البحتة

اللغة 	 
االنجليزية 
أو دراسات 
األعامل أو 
التجارة أو 
االقتصاد أو 

ريادة األعامل 
أو املحاسبة

SE681اإلقتصاد واملالية
بلد الدراسة: ايرلندا

SE682اإلقتصاد
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE683اإلقتصاد
بلد الدراسة: أسرتاليا
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SE700)BA( علم النفس
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )%75( أو التطبيقية )80%(.	 
اللغة االنجليزية )80%(.	 
األحياء أو الدراسات االجتامعية أو الرتبية 	 

االسالمية أو علم النفس )75%(.

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو التطبيقية 

+ اللغة االنجليزية + األحياء 
أو الدراسات االجتامعية أو 

الرتبية االسالمية أو علم النفس( 
×%60 + )معدل مجموع املواد 

الدراسية( × 40%.

الرياضيات 	 
البحتة أو 
التطبيقية 

اللغة 	 
االنجليزية

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 
تخصصات العلوم االجتامعية واالنسانية 

وتخصصات الرتبية ال يعني بأنه ميكن للطالب 
تغيري تخصصه الحقاً إىل أي تخصص آخر 

من نفس املجال، وذلك بسبب االختالف يف 
املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة 

والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة أن 	 

.IELTS يقوم الطالب باختبار الـ
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE702)BA( علم النفس
بلد الدراسة: ايرلندا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )%70( أو الرياضيات التطبيقية 	 

.)75%(
اللغة االنجليزية )80%(.	 
األحياء أو الدراسات االجتامعية أو الرتبية 	 

االسالمية أو علم النفس )75%(.

SE710الرتبية الخاصة أو الرتبية للطفولة املبكرة 
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات )البحتة أو التطبيقية( )70%(.	 
علم النفس أو الدراسات االجتامعية أو الرتبية 	 

االسالمية )80%(.
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات )البحتة أو 

التطبيقية( + علم النفس أو 
الدراسات االجتامعية أو الرتبية 
االسالمية + اللغة اإلنجليزية( 

×%60 + )معدل مجموع املواد 
الدراسية( × 40%.

SE711الرتبية/ الدراسات الطفولة املبكرة
بلد الدراسة: ايرلندا

SE712
الرتبية )لذوي االحتياجات الخاصة أو 

الطفولة املبكرة(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )%75( أو التطبيقية )80%(.	 
علم النفس أو الدراسات االجتامعية أو الرتبية 	 

االسالمية )80%(.
اللغة االنجليزية )70%(.	 

SE713

الرتبية )الفيزياء(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: الرتبية )تدريس الفيزياء( 
Physics for Education or Teaching

للذكور فقط

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )%80(    	 الفيزياء )80%(.	 
علم النفس أو الدراسات االجتامعية أو الرتبية 	 

االسالمية )75%(.
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء 
+ علم النفس أو الدراسات 

االجتامعية أو الرتبية االسالمية + 
اللغة اإلنجليزية( ×%60 + )معدل 

مجموع املواد الدراسية( × 40%.

الفيزياء	 

الرياضيات 	 
البحتة
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SE714

الرتبية )الكيمياء(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: الرتبية )تدريس الكيمياء( 
 Chemistry with/ for Education or

Teaching
للذكور فقط

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الكيمياء )80%(.	 
علم النفس أو الدراسات االجتامعية أو الرتبية 	 

االسالمية )75%(.
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتــة + الكيمياء 
+ علم النفس أو الدراســات 
االجتامعية أو الرتبية االســالمية + 
اللغة اإلنجليزية( ×%60 + )معدل 

مجموع املواد الدراسية( × 40%.

الكيمياء	 

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 
تخصصات الرتبية ال يعني بأنه ميكن للطالب 

تغيري تخصصه الحقاً إىل أي تخصص آخر 
من نفس املجال، وذلك بسبب االختالف يف 
املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة 

والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة أن 	 

.IELTS يقوم الطالب باختبار الـ
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE715

الرتبية )األحياء(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: الرتبية )تدريس األحياء( 
 Biology with/ for Education or

Teaching
للذكور فقط

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
األحياء )80%(.	 
علم النفس أو الدراسات االجتامعية أو الرتبية 	 

االسالمية )75%(.
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتــة + األحياء + 
علم النفس أو الدراسات االجتامعية 
اللغــة   + االســالمية  الرتبيــة  أو 
اإلنجليزيــة( ×%60 + )معدل 

مجموع املواد الدراسية( × 40%.

األحياء	 

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

SE716

الرتبية )الرياضيات(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: الرتبية )تدريس الرياضيات( 
 Mathematics for Education or

Teaching
للذكور فقط

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء )80%(.	 
علم النفس أو الدراسات االجتامعية أو الرتبية 	 

االسالمية )75%(.
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة + الفيزياء أو 
الكيمياء أو األحياء + علم النفس 
أو الدراســات االجتامعية أو الرتبية 
اإلنجليزيــة(  اللغــة   + االســالمية 
×%60 + )معدل مجموع املواد 

الدراسية( × 40%.

ــات 	  ــاضــي ــري ال
البحتة

ــة 	  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـ
االنجليزية

SE717

الرتبية )الرياضيات(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: الرتبية )تدريس الرياضيات( 
 Mathematics for Education or

Teaching
لإلناث فقط

SE718

الرتبية )اللغة اإلنجليزية(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التخصصات: الرتبية )تدريس اللغة 
 English with/ for )االنجليزية

Education or Teaching
للذكور فقط

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
اللغة العربية )80%(.	 
علم النفس أو الدراسات االجتامعية أو الرتبية 	 

االسالمية )75%(.
اللغة االنجليزية )85%(.	 

معــدل مجموع مواد التخصص 
)اللغــة العربية + علم النفس أو 
الدراسات االجتامعية أو الرتبية 
اإلنجليزيــة(  اللغــة   + االســالمية 
×%60 + )معدل مجموع املواد 

الدراسية( × 40%.

ــة 	  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـ
االنجليزية

اللغة العربية	 
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SE719

الرتبية )اللغة اإلنجليزية(
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

التخصصات: الرتبية )تدريس اللغة 
 English with/ for )االنجليزية

Education or Teaching
للذكور فقط

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية )70%(.	 
علم النفس أو الدراسات االجتامعية أو الرتبية 	 

اإلسالمية أو اللغة العربية )75%(.
اللغة االنجليزية )85%(.	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو التطبيقية 

+ علم النفس أو الدراسات 
االجتامعية أو الرتبية االسالمية أو 
اللغة العربية + اللغة اإلنجليزية( 
×%60 + )معدل مجموع املواد 

الدراسية( × 40%.

اللغة االنجليزية	 

علم النفس 	 
أو الدراسات 
االجتامعية أو 

الرتبية االسالمية 
أو اللغة العربية

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 
تخصصات الرتبية وتخصصات دراسات اإلعالم 

ال يعني بأنه ميكن للطالب تغيري تخصصه 
الحقاً إىل أي تخصص آخر من نفس املجال، 

وذلك بسبب االختالف يف املتطلبات والرشوط 
املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة 	 
.IELTS املتحدة أن يقوم الطالب باختبار الـ

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE720
دراسات )اإلتصال أو اإلعالم أو الصحافة(

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات: الصحافة أو دراسات الصحافة 

– دراسات اإلعالم – دراسات اإلتصال

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )%75( أو التطبيقية أو تقنية 	 

املعلومات )80%(.
اللغة اإلنجليزية )80%(.	 
الفنون التشكيلية أو التاريخ أو الجغرافيا أو 	 

الجيولوجيا أو دراسات االعامل أو التجارة أو 
الدراسات االجتامعية أو الرتبية االسالمية )80%(.

اللغة العربية أو لغة أخرى أو اإلعالم أو علم 	 
النفس )75%(.

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو التطبيقية أو 
تقنية املعلومات + اللغة اإلنجليزية 
+ الفنون التشكيلية أو التاريخ أو 

الجغرافيا أو الجيولوجيا أو دراسات 
االعامل أو التجارة أو الدراسات 
االجتامعية أو الرتبية اإلسالمية + 

اللغة العربية أو لغة أخرى أو االعالم 
أو علم النفس( ×%60 + )معدل 
مجموع املواد الدراسية( × 40%.

الرياضيات 	 
البحتة أو 
التطبيقية 
أو تقنية 

املعلومات  

اللغة 	 
اإلنجليزية

SE721
دراسات اإلتصال أو اإلعالم أو الصحافة
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

التخصصات: الصحافة – دراسات اإلتصال 
)الجامهريي( – اإلعالم

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية )70%(.	 
اللغة اإلنجليزية )75%(.	 
الفنون التشكيلية  أو التاريخ أو الجغرافيا أو 	 

الجيولوجيا أو دراسات االعامل أو التجارة أو 
الدراسات االجتامعية أو الرتبية االسالمية )80%(.

اللغة العربية أو لغة أخرى أو اإلعالم أو علم 	 
النفس )75%(.

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو التطبيقية + 

اللغة اإلنجليزية + الفنون التشكيلية 
أو التاريخ أو الجغرافيا أو الجيولوجيا 

أو دراسات االعامل أو التجارة أو 
الدراسات االجتامعية أو الرتبية 

اإلسالمية + اللغة العربية أو لغة 
أخرى أو االعالم أو علم النفس( 
×%60 + )معدل مجموع املواد 

الدراسية( × 40%.

الرياضيات 	 
البحتة أو 
التطبيقية

اللغة 	 
اإلنجليزية SE722اإلتصال أو اإلعالم أو الصحافة

بلد الدراسة: أسرتاليا

SE730

الفيديو – األفالم 
بلد الدراسة: ايرلندا

التخصصات: انتاج األفالم والفيديو – 
التصميم )اإلتصال املريئ( – تقنية اإلعالم 

الرقمي واملطبوع

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )%70( أو الرياضيات التطبيقية 	 

)75%(
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
اإلعالم أو تقنية املعلومات أو الفنون التشكيلية أو 	 

التصميم الجرافييك )75%(.

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو التطبيقية + 
اللغة اإلنجليزية + اإلعالم أو تقنية 

املعلومات أو الفنون التشكيلية 
أو التصميم الجرافييك( ×60% + 
)معدل مجموع املواد الدراسية( 

.40% ×

الرياضيات البحتة 	 
أو التطبيقية

اإلعالم أو تقنية 	 
املعلومات أو 

الفنون التشكيلية 
أو التصميم 

الجرافييك
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SE732املؤثرات البرصية – التلفزيون والبث  
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )%75( أو الرياضيات التطبيقية 	 

)80%(
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
اإلعالم أو تقنية املعلومات أو الفنون التشكيلية أو 	 

التصميم الجرافييك )75%(.

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيــات البحتة أو التطبيقية + 
اللغــة اإلنجليزية + االعالم أو تقنية 
املعلومات أو الفنون التشكيلية 
أو التصميم الجرافييك( ×60% + 
)معدل مجموع املواد الدراســية(   

.40% ×

الرياضيات 	 
البحتة أو 
التطبيقية

اإلعالم 	 
أو تقنية 

املعلومات 
أو الفنون 
التشكيلية 
أو التصميم 

الجرافييك

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 
الوزارة الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد 	 
تخصصات دراسات األعامل ال يعني بأنه ميكن 

للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل أي تخصص 
آخر من نفس املجال، وذلك بسبب االختالف 
يف املتطلبات والرشوط املحددة من الجامعة 

والوزارة لكل تخصص.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف أسرتاليا واململكة 	 

.IELTS املتحدة أن يقوم الطالب باختبار الـ
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 

الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE733
التلفزيون واألفالم – الفنون الرقمية / 

اإلعالمية
بلد الدراسة: أسرتاليا

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )%70( أو الرياضيات التطبيقية 	 

)75%(
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
اإلعالم أو تقنية املعلومات أو الفنون التشكيلية أو 	 

التصميم الجرافييك )75%(.

SE740العالقات العامة أو اإلعالن أو التسويق
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية )75%(.	 
اللغة اإلنجليزية أو دراسات األعامل أو التجارة أو 	 

املحاسبة )75%(.

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيــات البحتة أو التطبيقية + 
اللغة اإلنجليزية أو دراسات األعامل 
أو التجارة أو املحاسبة( ×60% + 
)معدل مجموع املواد الدراســية(    

.40% ×

الرياضيات البحتة 	 
أو التطبيقية

اللغة اإلنجليزية 	 
أو دراسات 
األعامل أو 
التجارة أو 
املحاسبة

SE741العالقات العامة أو التسويق أو اإلعالن
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )%75( أو الرياضيات التطبيقية 	 

أو دراسات األعامل أو التجارة أو املحاسبة )80%(.
اللغة اإلنجليزية )75%(.	 

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو التطبيقية 
أو دراســات األعامل أو التجارة 
أو املحاســبة + اللغــة اإلنجليزية( 
×%60 + )معدل مجموع املواد 

الدراسية( × 40%.

اللغة 	 
اإلنجليزية

الرياضيات 	 
البحتة أو 
التطبيقية 
أو دراسات 
األعامل أو 
التجارة أو 
املحاسبة

SE742العالقات العامة أو التسويق
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE743
العالقات العامة أو اإلعالم والعالقات العامة 

أو التسويق
بلد الدراسة: ايرلندا
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SE750
علوم صحة الفم

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات: صحة وعالج األسنان – علوم 

صحة الفم واألسنان

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )85%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيــات البحتــة + األحياء 
أو الكيميــاء أو الفيزيــاء + اللغــة 
اإلنجليزيــة( ×%60 + )معدل 

مجموع املواد الدراسية( × 40%.

الرياضيات 	 
البحتة

األحياء أو 	 
الكيمياء أو 

الفيزياء

املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها الوزارة 	 
الحقاً.

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو التخصص يف 	 

جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية التي 	 

تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب ستحددها 	 

الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار رغبة الطالب 
ومعدله التنافيس العام ومعدله يف املواد املتطلبة 

للتخصص، ملحدودية املقاعد لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل مدى 	 

توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية املبتعث لها 
الطالب، علامً بأن مسميات التخصصات قد تختلف من 

مؤسسة تعليمية إىل أخرى.
مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أي من 	 

تخصصات علوم )األرض – البيئة( ال يعني بأنه ميكن 
للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل بقية تخصصات علوم 
)األرض – البيئة(، وذلك بسبب االختالف يف املتطلبات 
والرشوط املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: الحصول عىل بعثة دراسية يف أحد تخصصات 	 
العلوم الفيزيائية والربامج ذات الصلة ال يعني بأنه 

ميكن للطالب تغيري تخصصه الحقاً إىل أي تخصص آخر 
من نفس املجال، وذلك بسبب االختالف يف املتطلبات 
والرشوط املحددة من الجامعة والوزارة لكل تخصص.

مالحظة: تخصصات الفنون والتصميم قد تتطلب 	 
اجتياز الطالب المتحان القدرات الفنية واملقابلة قبل/
بعد بدء الدراسة أو احضار كراسة الرسم حسب نظام 

املؤسسة التعليمية.
مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة أن يقوم 	 

.IELTS الطالب باختبار الـ
للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء الرجوع 	 

ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE760الجيوكيمياء
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
الكيمياء )75%(.	 
األحياء أو الفيزياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتــة + الكيمياء 
اللغــة   + الفيزيــاء  أو  األحيــاء   +
اإلنجليزيــة( ×%60 + )معدل 

مجموع املواد الدراسية( × 40%.

الرياضيات 	 
البحتة

الكيمياء	 

SE770

األحياء أو الربامج ذات الصلة
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
التخصصات: األحياء – علم الحيوان 

 Animal( علم الحيوان – )Zoology(
Science( – العلوم البحرية / األحياء البحرية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة )75%(.	 
األحياء )75%(.	 
الكيمياء )75%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتــة + األحياء + 
الكيمياء + اللغة اإلنجليزية( ×60% 
+ )معدل مجموع املواد الدراسية( 

.40% ×

الرياضيات 	 
البحتة

األحياء	 

SE771

األحياء أو الربامج ذات الصلة
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

التخصصات: األحياء – علم الحيوان 
 Animal( علم الحيوان – )Zoology(

Science( / سلوك الحيوان

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )80%(.	 
الرياضيات البحتة )80%(.	 
األحياء )80%(.	 
الكيمياء )80%(.	 
اللغة االنجليزية )70%(.	 

SE780املعامر الداخيل / التصميم الداخيل
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
التطبيقية 	  الرياضيات  أو   )75%( البحتة  الرياضيات 

.)80%(
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
التصميم 	  أو  والتصميم  الفنون  أو  التشكيلية  الفنون 

الجرافييك )75%(.

معــدل مجموع مــواد التخصص 
التطبيقية  أو  البحتة  )الرياضيات 
+ اللغة اإلنجليزية + الفنون 
التشكيلية أو الفنون والتصميم 
أو التصميم الجرافييك( ×60% + 
الدراسية(  املواد  )معدل مجموع 

.40% ×

الرياضيات 	 
البحتة أو 

التطبيقية   

اللغة 	 
اإلنجليزية SE781 التصميم الداخيل أو دراسات املتاحف

بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية )70%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
التصميم 	  أو  والتصميم  الفنون  أو  التشكيلية  الفنون 

الجرافييك )75%(.
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SE782
 التصميم الداخيل
بلد الدراسة: ايرلندا

التخصصات: املعامر الداخيل – التصميم 
الداخيل واألثاث

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية )70%(.	 
اللغة اإلنجليزية )70%(.	 
الفنون التشكيلية أو الفنون والتصميم أو التصميم 	 

الجرافييك )75%(.

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو التطبيقية 
+ اللغــة اإلنجليزيــة + الفنون 
الفنون والتصميم  أو  التشكيلية 
أو التصميم الجرافييك( ×60% + 
)معدل مجموع املواد الدراسية( × 

.40%

الرياضيات البحتة 	 
أو التطبيقية   

اللغة اإلنجليزية	 
املؤسسة التعليمية: مؤسسات مختلفة تحددها 	 

الوزارة الحقاً.
لغة الدراسة: اللغة االنجليزية.	 
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو 	 

التخصص يف جميع البعثات.
الطالب ملزم بالدراسة يف املؤسسة التعليمية 	 

التي تحددها الوزارة.
التخصصات الفرعية/الدقيقة لكل طالب 	 

ستحددها الوزارة الحقا مع األخذ يف االعتبار 
رغبة الطالب ومعدله التنافيس العام ومعدله 
يف املواد املتطلبة للتخصص، ملحدودية املقاعد 

لكل تخصص.
اختيار التخصص الفرعي/الدقيق يعتمد عىل 	 

مدى توفره يف بلد الدراسة واملؤسسة التعليمية 
املبتعث لها الطالب، علامً بأن مسميات 

التخصصات قد تختلف من مؤسسة تعليمية 
إىل أخرى.

مالحظة: تخصصات الفنون والتصميم قد 	 
تتطلب اجتياز الطالب المتحان القدرات الفنية 

واملقابلة قبل/بعد بدء الدراسة أو احضار 
كراسة الرسم حسب نظام املؤسسة التعليمية.

مالحظة: يشرتط للدراسة يف اململكة املتحدة 	 
.IELTS وأسرتاليا أن يقوم الطالب باختبار الـ

للتعرف عىل توصيف التخصصات، الرجاء 	 
الرجوع ملوقع الوزارة عىل االنرتنت.

SE790
إدارة الفعاليات أو إدارة الضيافة أو إدارة 

السياحة
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
إدارة 	  أو  التطبيقية  أو   )75%( البحتة  الرياضيات 

األعامل أو التجارة أو املحاسبة )80%(.
اللغة االنجليزية )80%(.	 
الدراسات اإلجتامعية أو الرتبية اإلسالمية أو التاريخ 	 

.)80%(

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو التطبيقية 
أو إدارة األعــامل أو التجــارة أو 
اإلجتامعية  الدراسات   + املحاسبة 
أو الرتبية اإلســالمية أو التاريخ + 
اللغة اإلنجليزية( ×%60 + )معدل 

مجموع املواد الدراسية( × 40%.

اللغة اإلنجليزية	 

الدراسات 	 
اإلجتامعية أو 

الرتبية اإلسالمية 
أو التاريخ

SE791إدارة السياحة أو إدارة الفعاليات 
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية
التخصصات: إدارة الضيافة/ الفعاليات

النجاح يف جميع املواد.	 
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية )70%(.	 
أو 	  التجارة  أو  األعامل  إدارة  أو  اإلنجليزية  اللغة 

املحاسبة )80%(.
الدراسات اإلجتامعية أو الرتبية اإلسالمية أو التاريخ 	 

.)80%(

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيــات البحتة أو التطبيقية + 
اللغــة اإلنجليزية أو إدارة األعامل 
أو التجارة أو املحاسبة + الدراسات 
اإلجتامعية أو الرتبية اإلســالمية أو 
التاريخ( ×%60 + )معدل مجموع 

املواد الدراسية( × 40%.

اللغة اإلنجليزية 	 
أو إدارة األعامل 
أو التجارة أو 

املحاسبة

الدراسات 	 
اإلجتامعية أو 

الرتبية اإلسالمية 
أو التاريخ

SE792إدارة السياحة أو إدارة الضيافة
النجاح يف جميع املواد.	 بلد الدراسة: أسرتاليا

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن )75%(.	 
إدارة 	  أو  التطبيقية  أو   )70%( البحتة  الرياضيات 

األعامل أو التجارة أو املحاسبة )75%(.
اللغة اإلنجليزية )80%(.	 
الدراسات اإلجتامعية أو الرتبية اإلسالمية أو التاريخ 	 

.)80%(

معــدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو التطبيقية أو 
إدارة األعامل أو التجارة أو املحاسبة 
+ اللغــة اإلنجليزية + الدراســات 
اإلجتامعية أو الرتبية اإلســالمية أو 
التاريخ( ×%60 + )معدل مجموع 

املواد الدراسية( × 40%.

اللغة اإلنجليزية	 

الدراسات 	 
اإلجتامعية أو 

الرتبية اإلسالمية 
أو التاريخ SE793

إدارة الفعاليات أو إدارة الضيافة أو إدارة 
السياحة

بلد الدراسة: ايرلندا
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SE900 العلوم
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن  ) %85( والحصول 

عىل  معدل ال يقل عن  )%85( يف املواد اآلتية 
اللغة اإلنجليزية	 الفيزياء  	 الرياضيات البحتة

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية + 
+ % 60  x )الرياضيات البحتة +الفيزياء

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

الرياضيات البحتة
الفيزياء

	 )منح جزئية(اللغة اإلنجليزية
	 بلد الدراسة: اإلمارات.

	 املؤسسة التعليمية: جامعة 
اإلمارات العربية املتحدة.

	 لغة الدراسة: اإلنجليزية.
	 تبدأ الدراسة ابتداء من الفصل 

الدرايس الثاين )2016/2015(.
	 تشرتط الجامعة شهادة اجتياز 
اللغة اإلنجليزية )TOEFL( أو 

)IELTS( رشيطة حصوله عىل )5( 
درجات يف   )IELTS(، أو )500( 

.)TOEFL( درجة يف
	 ميكن لكال الجنسني التقدم لهذه 

املنح.
	 تتحمل الجامعة الرسوم 

الدراسية واملسكن والتغذية 
واملواصالت الداخلية والكتب 

الدراسية بينام يتحمل ويل أمر 
الطالب بقية التكاليف.

	 القبول النهايئ لكلية الرتبية 
يتطلب اجتياز الطالب للمقابلة 

الشخصية باإلضافة  ملتطلبات 
الكلية للطالبات فقط.

	 مالحظة: لن يتم احتساب نسبة 
النجاح يف ماديت: الفنون التشكيلية 

والرتبية الرياضية ضمن املعدل 
العام.

SE901 الرتبية
للطالبات فقط

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ) %85( والحصول 
عىل  معدل ال يقل عن  )%85( يف املواد اآلتية 

اللغة اإلنجليزية – اللغة العربية

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية + اللغة 
+ % 60  x  )العربية

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

اللغة اإلنجليزية
اللغة العربية

SE902اإلدارة واإلقتصاد
الحصول عىل معدل عام ال يقل عن ) %90( والحصول 

عىل  معدل ال يقل عن  )%90( يف املواد اآلتية  
اللغة اإلنجليزية –  الرياضيات البحتة أو التطبيقية

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية +  
+ % 60  x ) الرياضيات البحتة أو التطبيقية

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

اللغة اإلنجليزية

SE903القانون

الحصــول عىل معدل عام ال يقــل عن )%85( والحصول 
عىل  معدل ال يقل عن  )%85( يف املواد اآلتية :   

اللغــة اإلنجليزية – اللغة العربية	 الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية + اللغة 
+ % 60  x  )العربية + الرياضيات البحتة أو التطبيقية

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية

الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

SE904الهندسة

الحصــول عىل معدل عام ال يقــل عن )%95( والحصول 
عىل  معدل ال يقل عن  )%95( يف املواد اآلتية :   

اللغــة اإلنجليزيــة	 الفيزياء  	 الرياضيات البحتة – 
الكيمياء 

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية + الرياضيات 
البحتة +الفيزياء+ الكيمياء(  x  60 % +  ) معدل مجموع 

% 40 x )جميع املواد الدراسية

الرياضيات البحتة
الفيزياء

اللغة اإلنجليزية

SE905األغذية و الزراعة
الحصول عىل معدل عام ال يقل عــن )%85 ( والحصول 

عىل  معدل ال يقل عن  )%85( يف املواد اآلتية :   
اللغة اإلنجليزية	 األحياء 	 الكيمياء

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية + األحياء + 
+ % 60  x  )الكيمياء

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

األحياء
الكيمياء

SE906 العلوم اإلنسانية
واإلجتامعية

الحصول عىل معدل عام ال يقل عــن )%85( والحصول 
عىل معدل ال يقل عن )%85( يف املواد اآلتيــة : اللغة 
اإلنجليزية – اللغة العربية أو لغة أخرى – الرياضيات 
)البحتة أو التطبيقية( – إدارة األعامل أو التجارة أو التاريخ 
أو الجغرافيا أو الجيولوجيا أو الدراســات اإلجتامعية أو 

علم النفس

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية + اللغة 
العربية أو لغة أخرى +الرياضيات )البحتة أو التطبيقية( 

+ إدارة األعامل أو التجارة أو التاريخ أو الجغرافيا أو 
  %60  x )الجيولوجيا أو الدراسات اإلجتامعية أو علم النفس

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية( +

اللغة اإلنجليزية

الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

يتم منح الطالب الحاصل عىل منحة إىل جامعات اإلمارات العربية املتحدة مخصص شهري وقدره )1302( درهم إمارايت من وزارة التعليم العايل بالسلطنة.	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omمنح دول مجلس التعاون الخليجي 
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معلومات إضافية عن الربنامج حسم التعادل طريقة احتساب املعدل الحد األدىن للتقدم للربنامج اسم الربنامج رمز الربنامج

) منح جزئية(
	 بلد الدراسة: قطر.

	 املؤسسة التعليمية: جامعة قطر
	 لغة الدراسة: اإلنجليزية.

	 تبدأ الدراسة ابتداء من الفصل الدرايس الثاين 
.)2016/2015(

	 تتحمل الجامعة قيمة الرسوم الدراسية والسكن وقيمة 
العالج واإلعاشة والكتب واملواصالت. 

	 يتحمل ويل أمر الطالب قيمة تذاكر السفر ومرصوف 
الجيب.

	 ميكن لكال الجنسني التقدم لهذه املنح. 
	 عىل الطالب اجتياز اختبار القدرات يف مهارات اللغة 

 )SAT( ومهارات الرياضيات )IELTS	TOEFL( اإلنجليزية
ومهارات الحاسب اآليل )IC3( ويف حالة عدم اجتياز 

الطالب للحد األدىن من املهارات املذكورة، يتم قبوله يف 
الربنامج التأسييس، والذي ميثل فرصة لالرتقاء مبستوى 

الطالب واكتساب الحد األدىن من املهارات املطلوبة، علامً 
بأن الحد األقىص للربنامج التأسييس هو أربعة فصول 

دراسية.
	 هناك)4( تخصصات متاحة يف كلية اآلداب والعلوم 

للذكور وهي: الشؤون الدولية، اإلعالم، العلوم البيئية، 
علوم الرياضة، أما اإلناث فيمكن أن يتم قبولهن يف كل 

التخصصات املندرجة تحت هذه الكلية يف حال استيفاء 
الرشوط الالزمة.  

	 عدم إتاحة الفرصة للطلبة الحاصلني عىل شهادة الثانوية 
العامة من السعودية للتنافس عىل املنح املقدمة.

	 تقوم الكلية املعنية بتسكني الطالب يف أحد التخصصات 
التي تندرج تحتها وفقاً للمواد التي درسها الطالب يف 

الدبلوم العام، ومعدله يف السنة التأسيسية أو اختبار تحديد 
املستوى وطبقاً للمنافسة عىل الشواغر يف كل التخصص.
	 الطلبة املقبولني يف الربنامج التأسييس، يتوجب عليهم 

اجتياز متطلبات الربنامج قبل انتقالهم لدراسة التخصص 
الجامعي املطلوب.

	 يف حالة رفع نسبة القبول يف أي كلية/تخصص، يتم نقل 
الطالب إىل كلية/تخصص بنفس الجامعة حسب الشواغر، 

وذلك وفق اآلليات املتبعة بالجامعة.
	 املقبولني عليهم تعبئة طلب االلتحاق ودفع مبلغ 200 

ريال قطري من خالل موقع الجامعة عىل العنوان:
.http: / www. Qu.edu.qa/admissions

يجب توثيق الشهادة من وزارة الخارجية العامنية وسفارة 
دولة قطر.

الرياضيات البحتة أو التطبيقية

اللغة اإلنجليزية

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة اإلنجليزية + الرياضيات 
+ %60  x ) البحتة أو التطبيقية
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

الحصــول عىل معدل عام ال يقل 
عــن   )%80( والحصول عىل  
معدل ال يقل عن  )%70( يف املواد 

اآلتية :   
الرياضيات  اإلنجليزية	  اللغــة 

البحتة أو التطبيقية

كلية اإلدارة واإلقتصاد
)محاسبة	مالية	اإلدارة	تسويق(

SE910

اللغة اإلنجليزية

الدراسات اإلجتامعية

الرياضيات البحتة
 أو التطبيقية

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة اإلنجليزية + الرياضيات 

البحتة أو التطبيقية + الدراسات 
اإلجتامعية ( x  60 % + ) معدل 
مجموع جميع املواد الدراسية(   

% 40 x

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن 
)%80( والحصول عىل  معدل ال 
يقل عن  )%70( يف املواد اآلتية :   

الرياضيات  اإلنجليزيــة	  اللغــة 
البحتة أو التطبيقية – الدراســات 

اإلجتامعية

كلية اآلداب والعلوم
) قسم اآلداب(

SE911

الرياضيات البحتة
 أو التطبيقية 

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة 
اإلنجليزية + الكيمياء +  الرياضيات 

+ % 60  x  )البحتة أو التطبيقية
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

الحصــول عىل معدل عام ال يقل 
عن )%80( والحصول عىل  معدل 
ال يقل عن  )%70( يف املواد اآلتية:   
اللغــة اإلنجليزيــة – الكيميــاء 	  

الرياضيات البحتة أو التطبيقية

كلية اآلداب والعلوم
) قسم العلوم(

SE912

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية

الرياضيات البحتة
 أو التطبيقية

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة اإلنجليزية + اللغة 

العربية + الرياضيات البحتة أو 
+ % 60  x )التطبيقية

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

الحصــول عىل معدل عام ال يقل 
عن )%80( والحصول عىل  معدل 
ال يقل عن  )%70( يف املواد اآلتية:   
اللغة اإلنجليزية – اللغة العربية	 

الرياضيات البحتة أو التطبيقية

كلية اآلداب والعلوم SE913



93

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE920هندسة
الحصــول عىل معدل عام ال يقــل عن )%80( والحصول 

عىل  معدل ال يقل عن  )%70( يف املواد اآلتية :   
اللغة اإلنجليزية	 الرياضيات البحتة 	 الفيزياء

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية + 
+ % 60  x  ) الرياضيات البحتة + الفيزياء

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

الرياضيات البحتة
الفيزياء

اللغة اإلنجليزية

)منح كاملة(
	 بلد الدراسة: الكويت.

	 املؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
	 لغة الدراسة: اإلنجليزية للتخصصات 
العلمية أو العربية للتخصصات األدبية.

	 توفر الجامعة السكن واإلعاشة 
ومرصوف الجيب وتذكرة سفر ذهابا 

وإيابا سنويا.
	 عىل الطالب اختيار الكلية فقط 

وسيتم توزيع املقبولني عىل التخصصات 
من قبل الجامعة. )ال ميكن للطالب أن 

يقوم بتغيري الكلية التي رشح إليها(
	 عىل الطالب استيفاء رشوط خاصة 

تحددها الكلية املعنية لطلبتها.
	 تشرتط كليات الهندسة وكلية الطب 

املساعد والعلوم اإلدارية اجتياز اختبار 
القدرات.

	 يف حالة عدم نجاح الطالب يف اختبار 
القدرات سوف يتم نقله إىل كلية أخرى 

حسب املقاعد الشاغرة.
	 عىل الطالب املقبول إحضار شهادة 

الصفني )العارش والحادي عرش( وال بد 
أن يكون التسلسل الدرايس من دوله 

واحدة.
	 يتم عمل معادلة للشهادة الصادرة 

من عامن ويحسب لها مجموع جديد 
حسب املواد التي تدرس بدولة الكويت 

وبذلك من املمكن أن تقل نسبة 
الطالب.

	 عدم إتاحة الفرصة للطالب الحاصلني 
عىل شهادة الثانوية العامة من 

السعودية للتنافس عىل املنح املقدمة.
	 يخضع الطالب املرشح الختبارات 

القبول من قبل الجامعة ويحدد 
عىل ضوئه قبوله يف بعض الكليات 

والتخصصات.
	 متنح درجة البكالوريوس.

	 لن يتم احتساب نسبة النجاح يف 
ماديت: الفنون التشكيلية والرتبية 

الرياضية ضمن املعدل العام.
	 يف حالة رفع نسبة القبول يف أي كلية/

تخصص، يتم نقل الطالب إىل كلية/
تخصص بنفس الجامعة حسب الشواغر، 

وذلك وفق اآلليات املتبعة بالجامعة.
	 بناًء عىل آخر موعد للتسجيل يف 
جامعة الكويت يتحدد موعد بدء 

الدراسة )الفصل األول أو الفصل الثاين(.

SE921علوم إدارية

SE922علوم

SE923حقوق

الحصــول عىل معدل عام ال يقــل عن )%85( والحصول 
عىل  معدل ال يقل عن  )%70( يف املواد اآلتية :   

اللغــة اإلنجليزية – اللغة العربية	 الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

معدل مجموع مواد التخصص )  اللغة اإلنجليزية + اللغة 
+ % 60  x  ) العربية + الرياضيات البحتة أو التطبيقية

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

اللغة اإلنجليزية
اللغة العربية

الرياضيات )البحتة 
أو التطبيقية(

SE924الحصــول عىل معدل عام ال يقــل عن )%80( والحصول تربية
عىل  معدل ال يقل عن  )%70( يف املواد اآلتية :   

اللغــة اإلنجليزية – اللغة العربية	 الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية + اللغة 
+ % 60  x  )العربية + الرياضيات البحتة أو التطبيقية

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية

الرياضيات البحتة
آدابSE925 أو التطبيقية

SE926علوم اجتامعية
الحصــول عىل معدل عام ال يقــل عن )%80( والحصول 

عىل  معدل ال يقل عن  )%70( يف املواد اآلتية :   
اللغة اإلنجليزية – اللغة العربية

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية + اللغة 
+ % 60  x )العربية

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

اللغة العربية

اللغة اإلنجليزية

SE927 كلية الطب
املساعد

الحصــول عىل معدل عام ال يقــل عن )%80( والحصول 
عىل  معدل ال يقل عن  )%70( يف املواد اآلتية :   

اللغــة اإلنجليزيــة – األحياء 	 الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية – الفيزياء أو الكيمياء

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية + األحياء 
+ الرياضيات البحتة أو التطبيقية +  الفيزياء أو الكيمياء(  

+ % 60  x
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

األحياء

الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية

اللغة اإلنجليزية

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omتابع : منح دول مجلس التعاون الخليجي 

يتم منح الطالب الحاصل عىل منحة إىل جامعة الكويت مخصص شهري وقدره )30( ديناراً كويتياً من وزارة التعليم العايل بالسلطنة.	 
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SE930 كلية الرتبية
األساسية

الحصــول عىل معدل عام ال يقــل عن )%80( والحصول 
عىل  معدل ال يقل عن  )%70( يف املواد اآلتية :   

اللغة اإلنجليزية 	 الرياضيات البحتة أو التطبيقية – اللغة 
العربية

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية + 
+ % 60  x )الرياضيات البحتة أو التطبيقية + اللغة العربية

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

الرياضيات البحتة
 أو التطبيقية

اللغة العربية

اللغة اإلنجليزية

)منح كاملة(
	 بلد الدراسة: الكويت.

	 املؤسسة التعليمية: الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
	 لغة الدراسة: اإلنجليزية 

للتخصصات العلمية أو العربية 
للتخصصات األدبية.

	 متنح درجة البكالوريوس.
	 مالحظة: لن يتم احتساب نسبة 

النجاح يف ماديت: الفنون التشكيلية 
والرتبية الرياضية ضمن املعدل 

العام.
	 تبدأ الدراسة ابتداء من الفصل 

الدرايس الثاين )2016/2015(.

SE935الطب البرشي
الحصــول عىل معدل عام ال يقــل عن )%90( والحصول 

عىل  معدل ال يقل عن  )%80( يف املواد اآلتية :   
 الرياضيات البحتة – األحياء – الكيمياء 	 الفيزياء

معدل مجموع مواد التخصص ) الرياضيات البحتة + األحياء 
+ الكيمياء + الفيزياء( x  60 % + )معدل مجموع جميع 

% 40 x )املواد الدراسية

الرياضيات البحتة

األحياء

الكيمياء

)منح جزئية(
	 بلد الدراسة: البحرين.

	 املؤسسة التعليمية: جامعة 
الخليج العريب.

	 لغة الدراسة: اإلنجليزية.
	 تتحمل الجامعة الرسوم 

الدراسية والسكن وقيمة العالج 
واملواصالت الداخلية بينام يتحمل 

ويل أمر الطالب بقية التكاليف 
كتذاكر السفر وقيمة الكتب 

ومصاريف اإلعاشة.
	 يشرتط النجاح يف امتحان 

القدرات األكادميية واملقابلة 
الشخصية التي تعقد مبقر 

الجامعة، ودفع )50( ديناراً 
بحرينيا رسوم تقديم االمتحانات 

واملقابالت الشخصية.

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omتابع : منح دول مجلس التعاون الخليجي 

يتم منح الطالب الحاصل عىل منحة إىل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مخصص شهري وقدره )70( ديناراً كويتياً، كام يحصل الطالب 	 
الحاصل عىل منحة إىل جامعات البحرين مخصص شهري وقدره )134( ديناراً بحرينياً من وزارة التعليم العايل بالسلطنة.
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EG001الجيولوجيا

الحصول عىل معدل عام )80%( 
والحصول عىل :

)%90( يف الرياضيات البحتة
)%90(يف الكيمياء
)%90(يف الفيزياء

)%90(يف اللغة اإلنجليزية

معدل مجموع مواد التخصص )الرياضيات البحتة 
  x   )الفيزياء +الكيمياء +  اللغة اإلنجليزية+

+ % 60
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

الدرجات األعىل يف:
	 الرياضيات البحتة

	 الفيزياء

رضورة إجراء الفحص الطبي ملن يتم ترشيحهم للدراسة عىل 	 
نفقة الرشكة ولن يقبل من يكون غري الئقا صحيا. 

سيتم إلحاق املقبولني يف تخصص الجيولوجيا ومسح 	 
الكميات بالدراسة يف اململكة املتحدة. بينام تخصص 

هندسة النفط  يف الواليات املتحدة األمريكية.
سيتم إبتعاث املقبولني لدراسة برنامج اللغة اإلنجليزية أوال 	 

متبوعا بربنامج تأسييس ملدة عام أكادميي  وفقا ملستوياتهم 
قبل  إلتحاقهم بربنامج البكالوريوس.

يشرتط يف املتقدم أن يكون عىل قدر عاٍل من اإلستعداد 	 
والتهيئة للدراسة خارج السلطنة والتأقلم عىل ظروف 

املعيشة املتغرية.
عدم إمكانية قبول حملة الشهادات املعادلة للدبلوم العام 	 

والصادرة من اململكة العربية السعودية.
ترسل اإلستفسارات إىل الربيد اإللكرتوين الخاص بالربنامج:	 

scholarships.enquiries@pdo.co.om

EG002هندسة النفط

EG006مسح الكميات
) للذكور فقط (

املوقع اإللكرتوين: )PDO( املنح الخارجية الكاملة - منح رشكةwww.pdo.co.om

تشرتط بعض الجامعات الخارجية شهادة اجتياز اللغة االنجليزية ) TOEFL(   أو ) IELTS(   فكن مستعداً.
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ثانياً: البعثات الداخلية

والتي تعنى بتمويل الطالب للدراسة يف الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة، للحصول عىل مؤهالت يف برامج معينة وهي كالتايل:

بكالوريوس الطب العام بكلية عامن الطبية ) لجميع الطلبة (.	 

بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان بكلية عامن لطب األسنان) لجميع الطلبة (.	 

بكالوريوس مبؤسسات التعليم العايل الخاصة ) لجميع الطلبة (.	 

بكالوريوس مبؤسسات التعليم العايل الخاصة ) للفتيات فقط (.	 

دبلوم مبؤسسات التعليم العايل الخاصـــة األخرى )لطلبة الضامن اإلجتامعي والدخل املحدود فقط(.	 

وتنقسم البعثات الداخلية اىل أربعة أقسام : 

: )SF( بعثات الضامن اإلجتامعي 	أ 

تشمل الرسوم الدراسية مع مخصص شهري وقدره )90 ( رياالً عامنياً، و يتقدم إليها طلبة أرس الضامن االجتامعي فقط الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدرايس 2015/2014م، 

للتنافس عىل الفرص املتاحة .

: ) SP( بعثات الدخل املحدود 	ب   

مخصصة للطلبة من أبناء أرس الدخل املحدود فقط الحاصلني عىل  دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدرايس 2015/2014 م، والذين ال يتجاوز إجاميل الدخل الشهري ألولياء أمورهم 

»600«رياالً عامنياً. حيث تتكفل الوزارة بتحمل كافة الرسوم الدراسية »ملرحلة الدبلوم« ، مع تحمل ويل األمر لتكاليف النقل والسكن – إن دعت الحاجة لذلك – .

: )SR( بعثات داخلية للفتيات فقط 	ج  

بعثات داخلية كاملة مدفوعة الرسوم الدراسية فقط للحصول عىل درجة البكالوريوس من أحد مؤسسات التعليم العايل الخاصة، مع تحمل ويل األمر لتكاليف النقل والسكن – إن دعت الحاجة 

لذلك – وهي مخصصة لإلناث الحاصالت عىل معدل عام ال يقل عن 80 % ) ب( .

: )SA( بعثات داخلية للجميع 	د  

بعثات داخلية كاملة مدفوعة الرسوم الدراسية فقط للحصول عىل درجة البكالوريوس من أحد مؤسسات التعليم العايل الخاصة، مع تحمل ويل األمر لتكاليف النقل والسكن – إن دعت الحاجة 

لذلك –  وهي مخصصة للجنسني.
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* رشوط التقدم ملقاعد البعثات الدراسية الداخلية :

هناك بعض الرشوط التي يجب عىل جميع الطلبة مراعاتها بعناية قبل التقدم للتنافس عىل مقاعد البعثات الدراسية اآلنفة الذكر، وهي كالتايل:

أن ال يتجاوز عمر املتقدم عن 25 سنة يف 2015/10/1 م أي أن يكون من مواليد ما بعد 1990/10/1م.1. 

يجب عىل جميع الطلبة الحاصلني عىل بعثات داخلية من مركز القبول املوحد تقديم أوراقهم الثبوتية إلنهاء إجراءات التسجيل مبؤسسات التعليم العايل الخاصة التي تم قبولهم بها خالل 2. 

الفرتة املحددة لذلك.

الطلبة من فئة الضامن اإلجتامعي الذين يحصلون عىل بعثات داخلية كاملة، يجب عليهم إدخال أرقام الحسابات البنكية الخاصة بهم يف وصلة )مشاهدة وقبول العرض( بالنظام اإللكرتوين 3. 

للقبول املوحد. 

يف حال قبول طالب من طلبة الضامن اإلجتامعي وثبوت أنه ليس من فئة الضامن اإلجتامعي، فسيتم سحب املقعد منه ويعامل عىل أنه من فئة الدخل املحدود.4. 

إذا مل تقم بتقديم إثبات للمؤسسة املقبول بها أن الدخل الشهري لويل األمر ال يزيد عن ) 600( رياالً عامنياً من قبل وايل الوالية أو جهة العمل يف الوقت املحدد )فرتة استكامل إجراءات 5. 

التسجيل(، سيتم إلغاء قبولك تلقائيا من التخصص الذي قبلت فيه. 

يجب أال تتقدم بطلب لالستفادة من برامج البعثات الدراسية الداخلية ما مل تكن مستوفياً للرشوط املذكورة أعاله.6. 

سوف يقوم مركز القبول املوحد بالتحقق من أهليتك للحصول عىل البعثات الدراسية الداخلية بالرجوع إىل السجالت الخاصة بك لدى الوزارات املختصة فإذا اتضح عدم أهليتك تكون بذلك 7. 

قد أهدرت فرصاً مثينة للحصول عىل برنامج درايس مناسب، تلك هي مسؤوليتك وحدك دون سواك.

  * إذا قدمت أي بيانات غري صحيحة أو مزورة، فيحق ملركز القبول املوحد إحالة أمرك إىل الجهات القانونية بالسلطنة.
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لإلناث فقط
SR

جميع الطلبة
SA

  الطب العام 
	 النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )50%( .

	 الحصول عىل معدل )%80( يف الكيمياء واألحياء
	 الحصول عىل )%50( يف اللغة اإلنجليزية

 معدل مجموع مواد التخصص )الكيمياء+ 
+ % 60  x  )األحياء+ اللغة اإلنجليزية

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية(    
% 40 x

مكان الدراسة: كلية عامن الطبية
3 سنوات يف مسقط ، والسنوات األخرية يف صحار	 
متنح درجة الدكتوراه يف الطب العام )سبع سنوات(	 
اإلرتباط األكادميي مع جامعة ويست فرجينيا	 أمريكا 	 
توفر الكلية سكن للطالبات عىل نفقتهن الخاصة	 
اجتياز املقابلة الشخصية 	 

-SA001

SR006SA006 طب وجراحة الفم و
األسنان

العام بتقدير )%80( يف  التعليم  النجاح يف دبلوم   	
SR برنامج

	 الحصول عىل معدل عام )%65( يف دبلوم التعليم 
بقية  يف  األخــرى  املؤهالت  من  يعادله  وما  العام 

الربامج.
	 الحصول عىل معدل )%80( يف املواد اآلتية: اللغة 

اإلنجليزية، الكيمياء، األحياء
	 الحصول عىل معدل )%65( يف الرياضيات )البحتة 

أو التطبيقية(

)الكيمياء+  التخصص  مواد  مجموع  معدل 
الرياضيات   + اإلنجليزية  اللغة  األحياء+ 
التطبيقية(  x  60 % +) معدل  البحتة أو 

% 40 x )مجموع جميع املواد الدراسية

مكان الدراسة: كلية عامن لطب األسنان
الدراسة ملدة ست سنوات 	 
ميموريال 	  شتي  أ.ب  معهد  مع  األكادميي  اإلرتباط 

لطب األسنان 	 جمهورية الهند 
ال توفر الكلية سكن للطلبة 	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

SF011SP011SR011SA011)لغات(
اللغة اإلنجليزية والرتجمة	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة االنجليزية 	 
اللغة العربية 	 

معدل مجموع مواد التخصص ) اللغة العربية + 
اللغة اإلنجليزية (  x  60 % +) معدل مجموع 

% 40 x )جميع املواد الدراسية

مكان الدراسة: جامعة نزوى
)نزوى(

لغة الدراسة اللغة االنجليزية 	 
جامعة 	  مع  األكادميي  اإلرتباط   

ليبزج  جامعة   	 قابوس  السلطان 
األملانية 	 جامعة إكسرت 	 جامعة 
ريدنج 	الجامعة األردنية 	 جامعة 
بورتو  جامعة   	 ستيت  أوريجن 
جاريف  إل  جامعة   	 الربتغالية 

الربتغالية
املقرونة 	  التخصصات  يف  يشرتط 

بـ)*( اللياقة الصحية
توفر الجامعه  سكن للطلبة  عىل 	 

نفقتهم الخاصة 

SF012SP012SR012SA012

)تجارة(
	املحاسبة

	 التسويق
	إدارة املشاريع الرتفيهية
	التجارة الدولية واملالية 

	 نظم املعلومات

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة االنجليزية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية 	 
اللغة العربية	 

معدل مجموع مواد التخصص   ) الرياضيات 
البحتــة أو التطبيقية+ اللغــة العربية + اللغة 
اإلنجليزية (  x  60 % +) معدل مجموع جميع 

% 40 x )املواد الدراسية

SF013SP013SR013SA013

)الهندسة(
الهندسة الكهربائية* 	 
هندسة الحاسوب	 
الهندسة املدنية * 	 
الهندسة البيئية* 	 
هندسة علم العامرة 	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
الرياضيات البحتة، الفيزياء 	 
الحصول عىل )%50( يف اللغة اإلنجليزية	 	 

اللغة العربية

معدل مجموع مواد التخصص ) الرياضيات 
البحتة+اللغــة اإلنجليزيــة + الفيزيــاء +اللغة 
العربيــة(  x  60 % +) معــدل مجموع جميع 

% 40 x )املواد الدراسية

SF014SP014SR014SA014 الهندسة الكيميائية
والبرتوكيميائية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
الرياضيات البحتة، الفيزياء، الكيمياء 	 
الحصول عىل)%50( يف اللغة اإلنجليزية 	 	 

اللغة العربية

معدل مجموع مواد التخصص ) الرياضيات 
البحتة+اللغــة اإلنجليزيــة + الكيمياء +  اللغة 
العربية + الفيزياء(  x  60 % +) معدل مجموع 

% 40 x )جميع املواد الدراسية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 

رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

SF015SP015SR015SA015 هندسة التصميم الداخيل
والديكور

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%65( يف الرياضيات البحتة	 
 	 	 اإلنجليزية  اللغة  يف  عىل)50%(  الحصول 

اللغة العربية

معدل مجموع مواد التخصص ) الرياضيات 
  x  )البحتــة +اللغة اإلنجليزية +  اللغة العربية
60 % +) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 

% 40 xمكان الدراسة: جامعة نزوى
)نزوى(

لغة الدراسة اللغة االنجليزية 	 
جامعة 	  مع  األكادميي  اإلرتباط   

ليبزج  جامعة   	 قابوس  السلطان 
األملانية 	 جامعة إكسرت 	 جامعة 
ريدنج 	الجامعة األردنية 	 جامعة 
بورتو  جامعة   	 ستيت  أوريجن 
جاريف  إل  جامعة   	 الربتغالية 

الربتغالية
املقرونة 	  التخصصات  يف  يشرتط 

بـ)*( اللياقة الصحية
توفر الجامعه  سكن للطلبة  عىل 	 

نفقتهم الخاصة

SF016SP016SR016SA016 * تقنية حيوية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية 	 األحياء –   الكيمياء	 

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+ األحيــاء + الكيمياء ( x  60 % +) معدل 

% 40 x )مجموع جميع املواد الدراسية

SF017SP017SR017SA017 *التمريض

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%65( يف مادة األحياء	 
الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة العربية 	 اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+ األحياء +  اللغة العربية ( x  60 % +) معدل 

% 40 x )مجموع جميع املواد الدراسية

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

		SR021SA021القانون 	النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )%80( 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%80( يف اللغة العربية	 
الحصول عىل )%65( يف اللغة اإلنجليزية  	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية + 
+ % 60  x  ) اللغة العربية

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

 مكان الدراسة:  جامعة صحار
)صحار(

اإلرتباط األكادميي مع	 
 جامعة كوينزالند األسرتالية 	جامعة مؤتة األردنية 

توفر الجامعه سكن للطلبة  عىل نفقتهم الخاصة	 

		SR022SA022القانون التجاري

SF023SP023SR023SA023دراسات اللغة اإلنجليزية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج 

 الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+ % 60  x ) اللغة العربية+

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

SF024SP024SR024SA024

) التجارة(
التسويق
اإلدارة

املحاسبة 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية 	  اللغة العربية	 
الرياضيات البحته أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+اللغة العربية+الرياضيات 
  x ) البحتة أو التطبيقية

+ %60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية
		SR027SA027نظم املعلومات اإلدارية

SF026SP026SR026SA026

)الهندسة(
الهندسة الكهربائية والحاسب 	 

اآليل
الهندسة الكيميائية 	 
الهندسة امليكانيكية 	 

وااللكرتوميكانيكية
الهندسة املدنية	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
الرياضيات البحتة	 
الكيمياء أو الفيزياء	 

الحصول عىل )%50( يف اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص ) اللغة اإلنجليزية 

+ الرياضيات البحتة
  x )الفيزياء أو الكيمياء +

+ %60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

SF028SP028SR028SA028

) تقنية املعلومات (
ــحــاســوب والــوســائــط 	  عــلــوم ال

املتعددة
علوم الحاسوب و هندسة الويب 	 
الشبكات وقاعدة البيانات 	 
إدارة األعامل )تقنية املعلومات(	 

بتقدير )80%(   العام  التعليم  النجاح يف دبلوم 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف :	 
الرياضيات البحتة	 
الكيمياء أو الفيزياء	 
الحصول عىل )%50(  يف اللغة االنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص

) اللغة االنجليزية 
+الرياضيات البحتة + 

  x ) الفيزياء أو الكيمياء
%60 + )معدل مجموع 

جميع املواد الدراسية (       
% 40 x

 مكان الدراسة:  جامعة صحار
)صحار(

اإلرتباط األكادميي مع 	 
جامعة كوينزالند األسرتالية 	جامعة مؤتة األردنية 

توفر الجامعه سكن للطلبة  عىل نفقتهم الخاصة	 

SF031SP031SR031SA031

)تجارة(
 اإلدارة	 
املالية	 
نظم املعلومات اإلدارية	 
املحاسبة	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحته أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+اللغة العربية+الرياضيات 
  x  ) البحتة أو التطبيقية

+ %60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  جامعة ظفار
)صاللة(

اإلرتباط األكادميي مع الجامعة األمريكية يف بريوت	 

توفر الجامعة سكن للطالبات عىل نفقتهن الخاصة 	 

SF032SP032SR032SA032

)اآلداب(
اللغة 	  يف  وبكالوريوس  دبلوم 

اإلنجليزية
العمل 	  يف  وبكالوريوس  دبلوم 

اإلجتامعي
دبلوم فقط يف علوم الكمبيوتر	 

		SR033SA033القانون

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%80( يف اللغة العربية	 
الحصول عىل )%65( يف اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية + 
+ % 60  x  ) اللغة العربية

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

SF034SP034SR034SA034

)هندسة(
الهندسة 	  يف  وبكالوريوس  دبلوم 

امليكانيكية
الهندسة 	  يف  وبكالوريوس  دبلوم 

الكيميائية
الكهرباء 	  هندسة  يف  فقط  دبلوم 

والحاسوب
التصميم 	  يف  وبكالوريوس  دبلوم 

الجرافييك
العامرة 	  يف  وبكالوريوس  دبلوم 

الداخلية
الهندسة 	  يف  وبكالوريوس  دبلوم 

املدنية
هندسة 	  يف  وبكالوريوس  دبلوم 

امليكاترونكس
الــهــنــدســة 	  يف  ــوس  ــوري ــال ــك ب

الكهربائية واإللكرتونية
بكالوريوس  يف هندسة الكمبيوتر 	 

واإلتصاالت

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
الرياضيات البحتة	 
الفيزياء	 

الحصول عىل )%50( يف اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

+ الرياضيات البحتة
+ % 60  x  ) الفيزياء +

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  جامعة ظفار
)صاللة(

اإلرتباط األكادميي مع الجامعة األمريكية يف بريوت	 

توفر الجامعة سكن للطالبات عىل نفقتهن الخاصة	 

SF041SP041SR041SA041

)تقنية املعلومات(
تقنية الربمجيات	 
تقنية اإلنرتنت	 
علوم الحاسب اآليل	 
نظم إدارة قواعد البيانات	 
تقنية الوسائط املتعددة	 
 الحوسبة ونظم املعلومات	 
إدارة األعامل وتقنية املعلومات	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

	 الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:
	 اللغة اإلنجليزية

	 الفيزياء
	 الرياضيات البحته أو التطبيقية

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

+الفيزياء +الرياضيات البحتة 
+ % 60  x  )أو التطبيقية

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية الرشق األوسط
)مسقط 	 الرسيل(

اإلرتباط األكادميي مع جامعة كوفنرتي الربيطانية 	 
توفر الكلية سكن للطلبة عىل نفقتهم الخاصة	 

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

--SR042SA042

)هندسة( 
هندسة اإللكرتونيات واإلتصاالت	 
و 	  اآليل  الحاسب  مكونات  هندسة 

الشبكات
وإدارة 	  البيانات  اتصال  هندسة 

النظم
الشبكات الالسلكية	 
الهندسة املدنية	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
الرياضيات البحتة	 
الكيمياء أو الفيزياء	 

 الحصول عىل )%50( يف اللغة اإلنجليزية	 

   معدل مجموع مواد 
التخصص)اللغة اإلنجليزية + 

الرياضيات البحتة
  x   )الفيزياء أو الكيمياء +

+ % 60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية الرشق األوسط
)مسقط 	 الرسيل(

اإلرتباط األكادميي مع جامعة كوفنرتي الربيطانية 	 
توفر الكلية سكن للطلبة عىل نفقتهم الخاصة	 

--SR043SA043إدارة املنشآت ومسح الكميات

SF051SP051SR051SA051

)هندسة(
هندسة ميكانيكية مبساعدة الكمبيوتر	 
هندسة الكمبيوتر	 
هندسة اإلتصاالت	 
هندسة مدنية )صناعة املنشآت(	 
هندسة إنشاءات	 
هندسة نظم ميكانيكية والكرتونية	 
هندسة مسح الكميات	 
هندسة الطاقة الكهربائية	 
هندسة القياس و التكاليف	 
هندسة امليكاترونكس	 
هندسة املعالجة و الصيانة	 
هندسة أجهزة القياس واإللكرتونيات	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
الرياضيات البحتة	 
الفيزياء أو الكيمياء	 

الحصول عىل )%50( يف اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص)اللغة اإلنجليزية + 

الرياضيات البحتة
  x  )الفيزياء أو الكيمياء +

+ % 60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية كالدونيان الهندسية
)مسقط 	 الحيل(

كالدونيان 	  جالسكو  جامعة  مع  األكادميي  اإلرتباط 
باململكة املتحدة

توفر الكلية سكن للطلبة  عىل نفقتهم الخاصة	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

		SR053SA053الهندسة الكيميائية	

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )%80(  يف 	 
برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%65( يف :	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 
الكيمياء	 
الحصول عىل )%50(  يف اللغة االنجليزية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
) الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية + الكيمياء + اللغة 
اإلنجليزية( × %60 + ) معدل 
مجموع جميع املواد الدراسية( 

%40 ×

مكان الدراسة:  كلية كالدونيان الهندسية	 
)مسقط 	 الحيل(

اإلرتباط األكادميي  مع جامعة معهد فيلور الجامعي 	 
للتكنولوجيا )VITU(  الهند

توفر الكلية سكن للطلبة  عىل نفقتهم الخاصة	 

SF061SP061-SA061 * هندسة بحرية
النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 

يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج 
الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 

الرياضيات البحتة أو التطبيقية 	 
الحصول عىل )%50( يف اللغة اإلنجليزية	 

   معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

+ الرياضيات البحتة أو 
+ % 60  x   ) التطبيقية

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية عامن البحرية الدولية 	 
)صحار(

برشاكة مع كلية النقل والشحن روتردام بهولندا	 
جميع الربامج متوفرة  للجنسني ) الذكور واالناث(، 	 

* توجد متارين لياقة بدنية وفحص )لياقة طبية 
للبحارة( 

توفر الكلية سكن للطلبة الذكور داخل حرم الكلية 	 
عىل حسب توفر الغرف وعىل نفقتهم الخاصة.

التنسيق لتوفري سكن آمن للطالبات عىل نفقتهن 	 
الخاصة

SF062SP062SR062SA062 هندسة يف تقنيات العمليات
التحويلية

SF063SP063	SA063* املالحة البحرية
)ضابط سطح السفينة (

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

   معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

+ الرياضيات البحتة أو 
+ % 60  x  ) التطبيقية

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

SF064SP064SR064SA064إدارة املوانئ والشحن 
 والنقل البحري

SF071SP071SR071SA071

)تجارة ونظم معلومات(
إدارة أعامل 	 
تنمية املوارد البرشية	 
العلوم املالية واملرصفية	 
املحاسبة	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج 

	 الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:
	 اللغة اإلنجليزية

	 اللغة العربية
	 الرياضيات البحتة أو التطبيقية

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

+اللغة العربية + الرياضيات 
  x   ) البحتة أو التطبيقية

+ % 60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية الربميي
)الربميي(

اإلرتباط األكادميي مع جامعة كاليفورنيا ستيت 	 نورث 	 
ريدج بالواليات املتحدة األمريكية

الكلية سكن ) مجاناً( لطالبات الضامن اإلجتامعي 	  توفر 
الفئة  نفس  من  الذكور  للطالب  وبالنسبة  فقط   )SF(

فسيرصف لهم )35( رياالً عامنياً.
ولباقي الطالبات توفر الكلية سكن عىل نفقتهن الخاصة.	 

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

SF072SP072SR072SA072
	 علوم الحاسب اآليل
	 أنظمة املعلومات

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة	 
الفيزياء	 

معدل مجموع مواد 
التخصص)اللغة اإلنجليزية + 

الرياضيات البحتة
+ % 60  x  ) الفيزياء +

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية الربميي
)الربميي(

اإلرتباط األكادميي مع جامعة كاليفورنيا ستيت 	 نورث 	 
ريدج بالواليات املتحدة األمريكية

الكلية سكن ) مجاناً( لطالبات الضامن اإلجتامعي 	  توفر 
الفئة  نفس  من  الذكور  للطالب  وبالنسبة  فقط   )SF(

فسيرصف لهم )35( رياالً عامنياً.
ولباقي الطالبات توفر الكلية سكن عىل نفقتهن الخاصة.	  --SR073SA073القانون 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%80( اللغة العربية	 
الحصول عىل )%65( اللغة االنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+ %60  x  ) اللغة العربية+

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

SF081SP081		
)دبلوم إدارة األعامل(

 املحاسبة – اإلدارة 	 التسويق 	  
أنظمة معلومات إدارية	 اقتصاد 

و دراسات مرصفية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+اللغة العربية+الرياضيات 
  x  ) البحتة أو التطبيقية

+ %60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
)مسقط	 بورش(

بالواليات 	  ميسوري  جامعة  مع  األكادميي  اإلرتباط 
املتحدة األمريكية 

ال توفر الكلية سكن للطلبة	 

		SR083SA083بكالوريوس اآلداب يف اإلقتصاد

		SR084SA084 بكالوريوس العلوم يف علوم
الحاسوب

		SR085SA085بكالوريوس العلوم يف املحاسبة

		SR086SA086 بكالوريوس العلوم يف نظم
املعلومات

		SR087SA087 بكالوريوس العلوم يف إدارة
املطارات

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

		SR088SA088 بكالوريوس العلوم يف  إدارة
الطريان

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+اللغة العربية+الرياضيات 
  x  ) البحتة أو التطبيقية

+ % 60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
)مسقط	 بورش(

بالواليات 	  ميسوري  جامعة  مع  األكادميي  اإلرتباط 
املتحدة األمريكية 

ال توفر الكلية سكن للطلبة	 

		SR089SA089 بكالوريوس العلوم يف إدارة
الصحة والسالمة

		SR090SA090بكالوريوس العلوم يف  اإلحصاء

SF091SP091--
)تقنية املعلومات(

	 علوم الحاسب اآليل
	 تقنية معلومات اإلتصاالت

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة	 
الفيزياء	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

+الفيزياء +الرياضيات 
+ % 60 x )البحتة

) معدل مجموع جميع املواد 
الدراسية( × 40%

--SR092SA092قانون تجاري 

بتقدير 	  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
)%80( يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف 

بقية الربامج. 
والحصول عىل :	 
)%80( اللغة العربية	 
 )%65( اللغة االنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

 x ) اللغة العربية+
+  60% 

) معدل مجموع جميع املواد 
الدراسية( × 40%

مكان الدراسة:  الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 	 
)مسقط	 بورش(

اإلرتباط األكادميي مع جامعة ميسوري بالواليات 	 
املتحدة األمريكية 

ال توفر الكلية سكن للطلبة	  --SR093SA093 بكالوريوس العلوم يف إدارة النقل
وإمداد التموين  

بتقدير 	  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
)%80( يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف 

بقية الربامج 
الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+اللغة العربية+الرياضيات 

 x ) البحتة أو التطبيقية
+ 60%

) معدل مجموع جميع املواد 
الدراسية( × 40%

--SR094SA094 بكالوريوس العلوم يف أمن
املعلومات 

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

SF096SP096--
) الدبلوم الوطني العايل يف اإلدارة (

املحاسبة	 
املوارد البرشية	 
اإلدارة	 

الحصول عىل معدل ال يقل عن )%50( يف 	 
دبلوم التعليم العام.

والحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية :	 
اللغة االنجليزية	 
الرياضيات التطبيقية أو البحتة	 
اللغة العربية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+اللغة العربية+الرياضيات 
  x  ) البحتة أو التطبيقية

+ %60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية الدراسات املالية واملرصفية 	 
)مسقط	 بورش(

 	 )Pearson( اإلرتباط األكادميي مع جامعة  بريسون
يف بريطانيا

ال توفر الكلية سكن للطلبة	 

		SR097SA097بكالوريوس يف املحاسبة واملالية

بتقدير 	  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
)%80( يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف 
يف   )50%( عىل  والحصول   . الربامج  بقية 

املواد اآلتية :
اللغة االنجليزية	 
الرياضيات التطبيقية أو البحتة	 
اللغة العربية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

+اللغة العربية + الرياضيات 
  x   ) البحتة أو التطبيقية

+ % 60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية الدراسات املالية واملرصفية 	 
)مسقط	 بورش(

اإلرتباط األكادميي مع جامعة  برادفورد يف بريطانيا	 
ال توفر الكلية سكن للطلبة	 

		SR098SA098بكالوريوس يف إدارة األعامل
بتقدير 	  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 

)%80( يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف 
يف   )50%( عىل  والحصول   . الربامج  بقية 

املواد اآلتية :
اللغة االنجليزية 	 اللغة العربية	 
الرياضيات التطبيقية أو البحتة	 

		SR099SA099 بكالوريوس يف العلوم املرصفية
واملالية

		SR100SA100بكالوريوس يف املحاسبة

بتقدير 	  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
)%80( يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف 
يف   )50%( عىل  والحصول   . الربامج  بقية 

املواد اآلتية :
اللغة االنجليزية 	 اللغة العربية	 
الرياضيات التطبيقية أو البحتة	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

		SR101SA101 بكالوريوس يف املحاسبة
والتدقيق املايل

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

+اللغة العربية + الرياضيات 
  x   ) البحتة أو التطبيقية

+ % 60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية الدراسات املالية واملرصفية 	 
)مسقط	 بورش(

اإلرتباط األكادميي مع جامعة  برادفورد يف بريطانيا	 
ال توفر الكلية سكن للطلبة	  		SR102SA102بكالوريوس يف املصارف اإلسالمية

SF106SP106SR106SA106علوم الحاسوب

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+اللغة العربية+الرياضيات 
  x   ) البحتة أو التطبيقية

+ % 60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية الزهراء للبنات 
)مسقط	 مرتفعات املطار(

 	 	 األهلية  عــاّمن  جامعة  مع  األكادميي  اإلرتباط 
اململكة األردنية الهاشمية 

توفر الكلية سكن للطالبات عىل نفقتهن الخاصة	 

SF107SP107SR107SA107اللغة اإلنجليزية والرتجمة

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية  	 اللغة العربية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+ %60  x  ) اللغة العربية+

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

SF108SP108SR108SA108التصميم الجرافييك 	النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )%80( 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+اللغة العربية+الرياضيات 
  x  ) البحتة أو التطبيقية

+ %60
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

SF109SP109SR109SA109

)إدارة(
محاسبة	 
علوم مالية ومرصفية	 
إدارة أعامل	 

--SR110SA110 	علوم هندسة الربمجيات 

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

--SR111SA111الحقوق

بتقدير 	  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
)80%(

الحصول عىل )%80(اللغة العربية	 
الحصول عىل )%65(اللغة االنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

 x )اللغة العربية+
+ 60%

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية الزهراء للبنات 
)مسقط	 مرتفعات املطار(

 	 	 األهلية  عــاّمن  جامعة  مع  األكادميي  اإلرتباط 
اململكة األردنية الهاشمية 

توفر الكلية سكن للطالبات عىل نفقتهن الخاصة	 

SF116SP116SR116SA116

)إدارة ونظم معلومات(
املحاسبة	 
نظم املعلومات	 
اإلدارة والتسويق	 
تكنولوجيا املعلومات	 
العلوم املالية واملرصفية	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج 

 الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة اإلنجليزية +اللغة 

العربية+الرياضيات البحتة أو 
+ % 60  x  )التطبيقية

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية صور الجامعية )صور(
اإلرتباط األكادميي مع جامعة بوند 	 أسرتاليا	 
نفقتهن 	  عىل  للطالبات  داخيل  سكن  الكلية  توفر 

الخاصة
أو  بالهندسة  الخاص  التأسييس  الربنامج  إجتياز   *  
الحصول عىل معدل ال يقل عن 470 يف التوفل أو ما 

يعادله.
--SR117SA117

 )الهندسة( *
الهندسة املعامرية	 
الهندسة امليكانيكية	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
الرياضيات البحتة	 
الفيزياء أو الكيمياء	 
الحصول عىل )%50( يف  اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

+الرياضيات البحتة +  
  x  ) الفيزياء أو الكيمياء
60% + ) معدل مجموع 

جميع املواد الدراسية(        
% 40 x

SF126SP126SR126SA126

 )إدارة ونظم معلومات(
علوم الحاسب اآليل	 
إدارة نظم املعلومات	 
علم تقنية املعلومات	 
محاسبة	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة اإلنجليزية +الرياضيات 
 %60  x  ) البحتة أو التطبيقية
+ ) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة : كلية مزون
)مسقط	 مرتفعات املطار(

اإلرتباط األكادميي  مع جامعة ميزوري – روال 	 
الواليات املتحدة األمريكية

عىل 	  فقط  للطالبات  داخــيل  سكن  الكلية  توفر 
نفقتهن الخاصة

الدراسة متاحة للجنسني	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

SF127SP127SR127SA127اللغة اإلنجليزية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية 	 اللغة العربية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص)اللغة اإلنجليزية + 
 + % 60  x ) اللغة العربية
)معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة : كلية مزون
)مسقط	 مرتفعات املطار(

اإلرتباط األكادميي  مع جامعة ميزوري – روال 	 
الواليات املتحدة األمريكية

عىل 	  فقط  للطالبات  داخــيل  سكن  الكلية  توفر 
نفقتهن الخاصة

الدراسة متاحة للجنسني	 

		SR128SA128بكالوريوس علم النفس 	النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )%80( 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية 	 اللغة العربية	  		SR129SA129بكالوريوس اإلقتصاد

		SR136SA136بكالوريوس تصميم األزياء
النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 

يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج
الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 

اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

 + % 60  x  )اللغة العربية+
)معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  الكلية العلمية للتصميم
)مسقط	 مرتفعات املطار(

اإلرتباط األكادميي لتخصص تصميم االزياء :	 
باللغة 	  ويــدرس  التطبيقية  للفنون  العايل  املعهد 

العربية .
الجامعة 	   : التخصصات  لباقي  األكادميي  اإلرتباط 

اللبنانية األمريكية وتدرس باللغة االنجليزية 
توفر الكلية سكن للطالبات عىل نفقتهن الخاصة	 

		SR137SA137بكالوريوس الفنون الجميلة

		SR138SA138)بكالوريوس التصميم الجرافييك(
الرقمي 	 الطباعي

		SR139SA139 بكالوريوس التصميم الداخيل

		 SR140 SA140بكالوريوس العامرة

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

 + % 60  x  )اللغة العربية+
)معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  الكلية العلمية للتصميم
)مسقط	 مرتفعات املطار(

اللبنانية 	  الجامعة   : التخصصات  لباقي  األكادميي  اإلرتباط 
االمريكية وتدرس باللغة االنجليزية . 

مالحظة: بعد اإلنتهاء من السنة التأسيسية يُقبل الطالب يف 	 
الرشط  حسب  الفوتوغرايف(  و)التصوير  )العامرة(  تخصيص 

التايل :النجاح مبعدل ال يقل عن ج  يف ماديت:
استوديو التصميم 1 ، واستوديو التصميم 2	 

 	 ")Portfolio(" يشرتط عىل الطالب توفري امللف الفني الشخيص له
يف تخصص العامرة.

 وتوفري كامريا رقمية يف تخصص التصوير الفوتوغرايف.	 

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

		 SR141 SA141بكالوريوس التصوير الفوتوغرايف 	النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )%80( 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

 + % 60  x  )اللغة العربية+
)معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  الكلية العلمية للتصميم
)مسقط	 مرتفعات املطار(

اللبنانية 	  الجامعة   : التخصصات  لباقي  األكادميي  اإلرتباط 
االمريكية وتدرس باللغة االنجليزية . 

مالحظة: بعد اإلنتهاء من السنة التأسيسية يُقبل الطالب يف 	 
الرشط  حسب  الفوتوغرايف(  و)التصوير  )العامرة(  تخصيص 

التايل :النجاح مبعدل ال يقل عن ج  يف ماديت:
استوديو التصميم 1 ، واستوديو التصميم 2	 

 	 »)Portfolio(« يشرتط عىل الطالب توفري امللف الفني الشخيص له
يف تخصص العامرة.

 وتوفري كامريا رقمية يف تخصص التصوير الفوتوغرايف.	 

		 SR142 SA142بكالوريوس الرسوم املتحركة

SF146SP146		
)هندسة(

مسح الكميات	 
إدارة التشييد	 

) الدبلوم الوطني العايل (

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )65%(	 
الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 

الرياضيات البحتة 	 
الفيزياء	 

الحصول عىل )%50( يف  اللغة اإلنجليزية	 

   معدل مجموع مواد 
التخصص)اللغة اإلنجليزية + 

الرياضيات البحتة
 + % 60  x  ) الفيزياء +

)معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية مسقط
)مسقط	 بورش(

متنح الشهادات من قبل سلطة املؤهالت االسكتلندية 	 
يف بريطانيا.

توفر سكن للطلبة وفقا للطلب عىل نفقتهم الخاصة	 

SF147SP147		
)تقنية املعلومات(

	 برمجة الحاسب اآليل 
	 نظم الحاسب اآليل

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+اللغة العربية+الرياضيات 
  x ) البحتة أو التطبيقية
60% + ) معدل مجموع 

جميع املواد الدراسية(        
% 40 x

مكان الدراسة:  كلية مسقط
)مسقط	 بورش(

متنح الشهادات من قبل جامعة اسرتلنج يف بريطانيا	 
)مدة الربنامج 4 سنوات(	 

توفر سكن للطلبة وفقا للطلب عىل نفقتهم الخاصة	 

		SR148SA148 بكالوريوس العلوم يف الحاسب
األيل لألعامل 

		SR149SA149 بكالوريوس آداب يف دراسات
األعامل

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

		SR150SA150 بكالوريوس آداب يف املحاسبة
ودراسات األعامل

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+اللغة العربية+الرياضيات 
  x ) البحتة أو التطبيقية
60% + ) معدل مجموع 

جميع املواد الدراسية(        
% 40 x

مكان الدراسة:  كلية مسقط
)مسقط	 بورش(

متنح الشهادات من قبل جامعة اسرتلنج يف بريطانيا	 
)مدة الربنامج 4 سنوات(	 

توفر سكن للطلبة وفقا للطلب عىل نفقتهم الخاصة	 
		SR151SA151 بكالوريوس آداب يف املحاسبة

وعلم الحاسب اآليل 

SF152SP152		 املحاسبة ) الدبلوم الوطني
العايل (

مكان الدراسة:  كلية مسقط
)مسقط	 بورش(

متنح الشهادات من قبل سلطة املؤهالت االسكتلندية 	 
يف بريطانيا

توفر سكن للطلبة وفقا للطلب عىل نفقتهم الخاصة	 
SF153SP153		)األعامل ) الدبلوم الوطني العايل

SF156SP156SR156SA156تطبيقات الحاسب اآليل 	النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )%80( 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية 	 اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة اإلنجليزية +اللغة 

العربية+الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية ( x  60 % + )معدل 
مجموع جميع املواد الدراسية( 

% 40 x

مكان الدراسة:  كلية ولجات للعلوم التطبيقية
)مسقط	 الرسيل(

اإلرتباط األكادميي مع معهد بريال للتكنولوجيا بالهند	 
توفر سكن للطالبات فقط عىل نفقتهن الخاصة	 
يتم رصف مخصص شهري للطلبة املقبولني من أرس 	 

عامين  ريال   )30( وقدره  مبلغ  اإلجتامعي  الضامن 
فقط.

SF157SP157SR157SA157 إدارة األعامل

--SR158SA158

)هندسة(
هندسة علوم الكمبيوتر 	 
ــة اإللــكــرتونــيــات 	  ــدس ــن ه

واإلتصاالت
هندسة تكنولوجيا حيوية	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
الرياضيات البحتة 	 
الفيزياء 	 الكيمياء	 

الحصول عىل )%50( يف اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

+الرياضيات البحتة + 
 %60  x )الكيمياء + الفيزياء

+ ) معدل مجموع جميع 
% 40 x )املواد الدراسية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

		SR166SA166

	 إدارة السياحة و الضيافة )مع 
مرتبة الرشف(

	 إدارة الفعاليات واملناسبات
	 إدارة التسويق يف مجال 

السياحة

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+اللغة العربية+الرياضيات 
  x ) البحتة أو التطبيقية
60% + ) معدل مجموع 

جميع املواد الدراسية(        
% 40 x

مكان الدراسة:  كلية عامن للسياحة
)مسقط	 مرتفعات املطار(

 	 	 للتكنولوجيا  دبلن  معهد  مع  األكادميي  اإلرتباط 
إيرلندا

توفر سكن للطلبة عىل نفقتهم الخاصة	 
SF167SP167-- الدبلوم يف إدارة السياحة

والضيافة

SF176SP176SR176SA176
)تسويق وتصميم(

التسويق والتجارة اإللكرتونية	 
التصميم الداخيل	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 
+اللغة العربية+الرياضيات 
  x  ) البحتة أو التطبيقية
60% + ) معدل مجموع 

جميع املواد الدراسية(        
% 40 x

مكان الدراسة:  كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيا 
)بركاء(

اإلرتباط األكادميي مع جامعة الريموك 	 األردن 	 
توفر الكلية سكن للطلبة عىل نفقتهم الخاصة 	 

SF177SP177SR177SA177

)إدارة(
املحاسبة	 
العلوم املالية واملرصفية	 
نظم املعلومات اإلدارية	 

SF178SP178SR178SA178علوم الحاسوب

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية 	 اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة اإلنجليزية +اللغة 

  x  )العربية+الرياضيات البحتة
60 % + ) معدل مجموع جميع 

% 40 x )املواد الدراسية

SF186SP186SR186SA186

)إدارة ونظم معلومات(
إدارة املوارد البرشية 	 نظم 

املعلومات	 الحاسوب و تطبيقات 
اإلنرتنت 	 التسويق 	 السفر والسياحة 	 

التجارة اإللكرتونية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف مادة:	 
اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية ( 
x  60 % + ) معدل مجموع 
جميع املواد الدراسية(         

% 40 x

مكان الدراسة:  كلية مجان الجامعية
)مسقط	 دارسيت(

 	 	 شاير  بدفورد  جامعة  مع  األكادميي  اإلرتباط   
اململكة املتحدة  جامعة ليدز 	 اململكة املتحدة 

توفر الكلية سكن للطلبة عىل نفقتهم الخاصة	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

SF187SP187SR187SA187شبكات الحاسب اآليل

يف 	   )80%( بتقدير  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة اإلنجليزية + الرياضيات 
 % 60  x )البحتة أو التطبيقية
+ ) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة:  كلية مجان الجامعية
)مسقط	 دارسيت(

 	 	 شاير  بدفورد  جامعة  مع  األكادميي  اإلرتباط   
اململكة املتحدة  جامعة ليدز 	 اململكة املتحدة 

توفر الكلية سكن للطلبة عىل نفقتهم الخاصة	  SF188SP188SR188SA188اللغة اإلنجليزية

يف 	   )80%( بتقدير  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل تقدير )%90( يف اللغة اإلنجليزية	 
الحصول عىل تقدير )%65( يف  اللغة العربية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة اإلنجليزية +اللغة العربية( 

x  60 % + )معدل مجموع 
% 40 x )جميع املواد الدراسية

SF196SP196SR196SA196

األدب اإلنجليزي	 
اإلذاعة والتليفزيون	 
العالقات العامة    	 
اإلعالن	 
كتابة اللغة اإلنجليزية اإلحرتافية	 

يف 	   )80%( بتقدير  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 

  معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة اإلنجليزية +اللغة العربية(  

x  60 % + )معدل مجموع 
% 40 x )جميع املواد الدراسية

  مكان الدراسة:  كلية البيان
)مسقط	 مدينة اإلعالم(

كالوميت	 	  بوردو  جامعة  مع  األكادميي  اإلرتباط 
والية إنديانا الواليات املتحدة األمريكية

توفر الكلية سكن للطلبة عىل نفقتهم الخاصة	 

		SR206SA206 بكالوريوس العلوم يف علوم
الحاسب اآليل

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل :	 
)%65( يف الرياضيات البحتة	 
)%80( يف اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )الرياضيات  البحتة 
 %60  x  )اللغة اإلنجليزية +

+ )معدل مجموع جميع 
% 40 x )املواد الدراسية

مكان الدراسة: الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن
) بركاء 	 حلبان(

لغة التدريس : اللغة اإلنجليزية	 
فقط الطلبة الذين يجتازون اختبار القبول بالجامعة 	 

سيتم قبولهم وتأكيد تسجيلهم.
ال يسمح بتغيري التخصص بعد القبول .	 
الجامعة ال توفر السكن للطالب أو الطالبات.	  		SR207SA207 بكالوريوس العلوم يف تخطيط

املدن والتصميم املعامري

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل :	 
)%65( يف الرياضيات التطبيقية	 
)%80( يف اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )الرياضيات 

التطبيقية + اللغة 
       + % 60  x )اإلنجليزية
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

		SR208SA208 بكالوريوس العلوم يف علوم
األرض التطبيقية

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج

الحصول عىل :	 
)%65( يف الرياضيات البحتة	 
)%65( يف اللغة اإلنجليزية	 
)%50( يف الفيزياء والكيمياء	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )الرياضيات 

البحتة +اللغة اإلنجليزية+ 
 % 60  x )الفيزياء+الكيمياء
+ ) معدل مجموع جميع 
% 40 x )املواد الدراسية

مكان الدراسة: الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن
) بركاء 	 حلبان(

لغة التدريس : اللغة اإلنجليزية	 
فقط الطلبة الذين يجتازون اختبار القبول بالجامعة 	 

سيتم قبولهم وتأكيد تسجيلهم.
ال يسمح بتغيري التخصص بعد القبول .	 
الجامعة ال توفر السكن للطالب أو الطالبات.	 

		SR209SA209
)بكالوريوس الهندسة(

هندسة العمليات –الهندسة 
امليكانيكية – هندسة البيئة

		SR210SA210 بكالوريوس العلوم يف السياحة
املستدامة و التنمية اإلقليمية

بتقدير )%80( يف  العام  التعليم  النجاح يف دبلوم   	
برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج الحصول 

عىل :
  )%65( يف الرياضيات البحتة	 
)%65( يف اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )الرياضيات  البحتة 
 %60  x  )اللغة اإلنجليزية+

+ )معدل مجموع جميع 
% 40 x )املواد الدراسية 		SR211SA211 بكالوريوس العلوم يف الخدمات

اللوجستية

SF216SP216SR216SA216

)كلية التجارة والعلوم اإلنسانية(
اإلدارة	 
التمويل و املحاسبة	 
نظم املعلومات اإلدارية	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )الرياضيات البحتة 
 + % 60  x )أو التطبيقية

)معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )مكان الدراسة: جامعة الرشقيةالدراسية

) إبراء(

	 توفر الكلية سكن للطالبات عىل نفقتهن الخاصة
SF217SP217SR217SA217

)كلية الهندسة(
الهندسة البيئية	 
الهندسة املدنية	 
ــة 	  ــي ــرتون ــك ــة اإلل ــدس ــن ــه ال

واإلتصاالت

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%65( يف بقية الربامج 

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
الرياضيات البحتة	 
الفيزياء  	  الكيمياء  	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )الرياضيات البحتة 
  x )الفيزياء + الكيمياء +
60% + ) معدل مجموع 

جميع املواد الدراسية(        
% 40 x

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

SF218SP218SR218SA218
)كلية العلوم التطبيقية(

العلوم البحرية والسمكية	 
علوم الغذاء والتغذية	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
الرياضيات البحتة  	  األحياء	 
الفيزياء أو الكيمياء	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )الرياضيات البحتة 

+ الفيزياء أو الكيمياء 
 + % 60  x  )األحياء +

)معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة: جامعة الرشقية
) إبراء(

	 توفر الكلية سكن للطالبات عىل نفقتهن الخاصة

		SR226SA226

الهندسة املدنية	 
الهندسة املعامرية	 
هندسة املعلومات واإلتصاالت	 
الهندسة امليكانيكية	 

 	 )80%( بتقدير  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
الربامج  بقية  يف   )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف 

الحصول عىل تقدير)%65( يف :
الرياضيات البحتة 	 الفيزياء	 

الحصول عىل )%50( يف اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )الرياضيات  

البحتة +اللغة اإلنجليزية 
 + % 60  x  )الفيزياء +

)معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة: جامعة الربميي
) محافظة الربميي(

الجامعة مرتبطة أكادمييا بـ: جامعة فيينا 	 
للتكنولوجيا )النمسا(, جامعة برادفورد )اململكة 

املتحدة( , جامعة فيينا كامبس )النمسا( , جامعة 
العلوم التطبيقية )النمسا(

توفر الجامعة املواصالت والسكن للطالب والطالبات 	 
الراغبني عىل نفقتهم الخاصة

*اجتياز امتحان القبول واملقابلة الشخصية بنجاح يف 
تخصيص )التمريض وعلوم البرصيات(.

		SR227SA227* التمريض

 	 )80%( بتقدير  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
الربامج  بقية  يف   )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف 

الحصول عىل تقدير )%65( يف :
 الرياضيات البحتة   	 اللغة اإلنجليزية	 
االحياء  	 الكيمياء	 

معدل مجموع مواد 
التخصص

   )الرياضيات البحتة + 
األحياء + الكيمياء+ اللغة 
 + % 60  x  )اإلنجليزية

)معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

		SR228SA228* علوم البرصيات

 	 )80%( بتقدير  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
الربامج  بقية  يف   )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف 

الحصول عىل تقدير )%65( يف :
 الرياضيات البحتة 	 اللغة اإلنجليزية	 
االحياء  	 الكيمياء  	 الفيزياء	 

معدل مجموع مواد 
التخصص

   )الرياضيات البحتة + 
األحياء + الكيمياء+ اللغة 
  x )اإلنجليزية + الفيزياء
60% + )معدل مجموع 

جميع املواد الدراسية(        
% 40 x

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

SF229SP229SR229SA229

)اإلدارة(
إدارة التصدير 	 إدارة األعامل 
واألعامل اإللكرتونية –  إدارة 
نظم املعلومات – الصريفة 

اإلسالمية واملالية

بتقدير )%80( يف 	  العام  التعليم  النجاح يف دبلوم 
برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل تقدير )%50( يف :	 
 الرياضيات البحتة أو التطبيقية 	 
اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص

)الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية + اللغة 

 + % 60  x )اإلنجليزية
)معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة: جامعة الربميي
) محافظة الربميي(

للتكنولوجيا 	  فيينا  بـ:جامعة  أكادمييا  مرتبطة  الجامعة 
)النمسا(, جامعة برادفورد )اململكة املتحدة( , جامعة 
التطبيقية  العلوم  جامعة   , )النمسا(  كامبس  فيينا 

)النمسا(
توفر الجامعة املواصالت والسكن للطالب والطالبات الراغبني  	 

عىل نفقتهم الخاصة

		SR236SA236
)إدارة األعامل(

 إدارة – اإلقتصاد – املحاسبة – 
التسويق 	األنظمة

النجاح يف دبلوم التعليم العام بتقدير )80%( 	 
يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف بقية الربامج

الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية 

+اللغة العربية + الرياضيات 
  x ) البحتة أو التطبيقية
60% + ) معدل مجموع 

جميع املواد الدراسية(        
% 40 x

مكان الدراسة: الجامعة العربية املفتوحة 
) مسقط – مدينة السلطان قابوس(

	اإلرتباط األكادميي مع الجامعة الربيطانية املفتوحة	 
		SR237SA237

)تقنية املعلومات والحوسبة(
الحوسبة	 إدارة األعامل 

	اإلتصاالت

SF246SP246- -
) الهندسة (

	 هندسة السالمة من الحرائق
	 هندسة حفر آبار النفط

بتقدير 	  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
 )65%(

الحصول عىل )%65( يف املواد اآلتية:	 
الرياضيات البحتة	 
الفيزياء           	 
 الكيمياء	 
اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )الرياضيات 

البحتة + الفيزياء + اللغة 
  x )اإلنجليزية+ الكيمياء
60% + ) معدل مجموع 

جميع املواد الدراسية(        
% 40 x

مكان الدراسة : الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 	 
)مسقط – مرتفعات املطار (

النكاشري 	  سنرتال  جامعة  مع  األكادميي  اإلرتباط 
باململكة املتحدة

ميكن 	  وال  فقط  عايل  دبلوم  تقدم  الكلية  مالحظة: 
مواصلة الدراسة للحصول عىل مؤهل البكالوريوس.

ال توفر الكلية سكن للطلبة	 

SF247SP247--
) اإلدارة (

	 إدارة السالمة من الحرائق 
	 إدارة الصحة والسالمة 

البيئية
 	 إدارة املنشآت

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 
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رمز الربنامج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج ضامن  
إجتامعي

SF

دخل 
محدود

SP

لإلناث 
فقط 
SR

جميع 
الطلبة
SA

SF256SP256SR256SA256

)اإلدارة(
إدارة أعامل 	إدارة تسويق	

إدارة سفر وسياحة 	 اقتصاد 
تجاري 	محاسبة – مالية

بتقدير 	  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
)%80( يف برنامج SR، وتقدير )%50( يف 

بقية الربامج
الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:	 
اللغة اإلنجليزية 	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية  

+ الرياضيات البحتة أو 
التطبيقية + اللغة العربية( 
x  60 % + )معدل مجموع 
جميع املواد الدراسية(        

% 40 x

مكان الدراسة:  كلية الخليج	 
)املعبيلة الجنوبية – الصناعية(

اإلرتباط األكادميي مع جامعة ستافوردشاير	 	 
بريطانيا

جامعة هال 	 بريطانيا	 
جامعة ريدينج 	 بريطانيا	 

توفر سكن الطالبات فقط عىل نفقتهن الخاصة	 
SF257SP257SR257SA257

)برمجة وعلوم حاسوب(
علوم حاسوب 	برمجة 

حاسوب 	  نظم معلومات 
	برمجة اتصاالت

		SR266SA266
بكالوريوس الهندسة امليكانيكية 
و تكنولوجيا السيارات مع مرتبة 

الرشف
بتقدير 	  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 

 )65%( وتقدير   ،SR برنامج  يف   )80%(
الحصول عىل )%65( يف  الربامج   بقية  يف 

املواد اآلتية:
الرياضيات البحتة	 
الفيزياء	 
اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد 
التخصص )اللغة اإلنجليزية  

+ الرياضيات البحتة + 
 + % 60  x )الفيزياء

)معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

مكان الدراسة :  الكلية العاملية للهندسة 	 
والتكنولوجيا

 ) مسقط – بورش (
اإلرتباط مع جامعة كالتون	 كندا	 

الكلية ال توفر سكن للطلبة.	 

		SR267SA267 بكالوريوس الهندسة اإللكرتونية
و اإلتصاالت  مع مرتبة الرشف

		SR268SA268 بكالوريوس هندسة الربمجيات
مع مرتبة الرشف

يتم قبول الطالب للسنة التأسيسية وميكنه بعد إنهائها بنجاح التقدم للتخصص الفرعي ضمن مجموعة الرمز الواحد.	 

املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omبرامج البعثات الداخلية
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املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omاملنح الداخلية الكاملة مقدمة من رشكة رميا للنفط والغاز

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SI061التخصصات الهندسية

النجاح يف دبلوم التعليم العام مبعدل عام )65%(	 
ــة:	  ــي اآلت ــواد  ــ امل يف   )65%( ــىل  ع  الــحــصــول 

أو  الفيزياء  اإلنجليزية،  اللغة  البحتة،  الرياضيات 
الكيمياء

التخصص  ــواد  ــ م مــجــمــوع  ــدل  ــع م
اإلنجليزية  اللغة   + البحتة  )الرياضيات 
+  %60  x  ) الكيمياء  أو  الفيزياء   + 

الدراسية(  املواد  )معدل مجموع جميع 
.%40 x

مكان الدراسة : الجامعات والكليات الخاصة
منح كاملة لدرجة البكالوريوس

	يحدد الطالب املؤسسة التي يرغب اإللتحاق بها بعد 
قبوله يف الربنامج ويوايف دائرة البعثات الداخلية بذلك.
	املنح شاملة الرسوم الدراسية باإلضافة إىل مخصص 

شهري وقدره )160( رياالً عامنياً.
	املنح املذكورة متاحة ألبناء نيابة رميا باملنطقة 

الوسطى من مدرستي:
    رميا للتعليم األسايس والغربة الجنوبية للتعليم 

األسايس.

املوقع اإللكرتوين: )PDO( - املنح الداخلية الكاملة مقدمة من رشكة تنمية نفط ُعامنwww.gutech.edu.om

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SI023بكالوريوس العلوم 
يف علوم األرض التطبيقية

النجاح يف دبلوم التعليم العام 	 
ــة:	  ــي اآلت ــواد  ــ امل يف   )80%( ــىل  ع  الــحــصــول 

الفيزياء  اإلنجليزية،  اللغة  البحتة،  الرياضيات 
والكيمياء.

التخصص  ــواد  ــ م مــجــمــوع  ــدل  ــع م
اإلنجليزية  اللغة   + البحتة  )الرياضيات 
+  %60  x  ) الكيمياء   + الفيزياء   + 

الدراسية(  املواد  )معدل مجموع جميع 
.%40 x

مكان الدراسة : الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن
التخصص بعد املوافقة والحصول 	  ال ميكن للطالب تغيري 

عىل املنحة.
النجاح يف االختبار التحريري.	 
والفيزياء 	  البحتة  الرياضيات  القبول يف  اختبار  النجاح يف 

والكيمياء واللغة اإلنجليزية.
وبرامج 	  التأسيسية  للسنة  الدراسة  تشمل  املنح  برنامج 

البكالوريوس.
املنحة تغطي الرسوم الدراسية والكتب الدراسية وعالوة 	 

مالية.
متاح لكافة الطلبة العامنيني	 
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املوقع اإللكرتوين: www.mohe.gov.omاملنح الداخلية الكاملة مقدمة من رشكة النفط العامنية لإلستكشاف واإلنتاج

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SI054

التخصصات الهندسية:
الهندسة امليكانيكية	 
الهندسة الكهربائية	 
الهندسة الكيميائية	 

هندسة التحكم	 

النجاح يف دبلوم التعليم العام مبعدل عام )65%(	 
ــة:	  ــي اآلت ــواد  ــ امل يف   )65%( ــىل  ع  الــحــصــول 

أو  الفيزياء  اإلنجليزية،  اللغة  البحتة،  الرياضيات 
الكيمياء

معدل مجمــوع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتــة + اللغة اإلنجليزية 
+  %60  x  ) الكيميــاء  أو  الفيزيــاء   + 

)معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
.%40 x

التعليمية 	  واملؤسسة  التخصص  إختيار  للطالب  يحق 
الراغب اإللتحاق بها.

الدراسة ملرحلة البكالوريوس.	 
الدراسية باإلضافة إىل  مخصص 	  الرسوم  املنح شاملة 

شهري وقدره)120( ريال عامين.
الواليات 	  أبناء  من  للتنافس  متاحة  املذكورة  املنح 

بخا( ومن ضمن  : )خصب – عربي – هيام	  التالية 
أرس الضامن االجتامعي فقط،  وىف حالة عدم توفر من 
ينطبق عليه الرشوط فان مخصصات البعثة ستحول 

لتنفيذ برامج تنمية أرس الضامن االجتامعي.

SI055

التعليمية 	  واملؤسسة  التخصص  اختيار  للطالب  يحق 
الراغب اإللتحاق بها.

الدراسة ملرحلة البكالوريوس.	 
مخصص 	  إىل  باإلضافة  الدراسية  الرسوم  شاملة  املنح 

شهري وقدره)120( ريال عامين.
ــاحــة لــجــمــيــع أبـــنـــاء مــحــافــظــة مــســنــدم.	  ــت  م
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املوقع اإللكرتوين: )PDO( - املنح الداخلية الكاملة مقدمة من رشكة تنمية نفط ُعامنwww.pdo.co.om

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

PD003
منح دراسية لقاطني مناطق امتياز 

 الرشكة
)PDO(

الحصول عىل معدل عام )%50( يف دبلوم التعليم 	 
العام.

  ودراسة املواد التالية:	 
 الرياضيات البحتة أو التطبيقية

اللغة اإلنجليزية

التخصص  مواد  مجموع  معدل 
التطبيقية  أو  البحتة  )الرياضيات 
+  %60  x اإلنجليزية(  اللغة   + 

املــواد  جميع  مجموع  )معدل 
%40 x )الدراسية

األعىل 	  الدرجات 
يف:

الــريــاضــيــات 	 
أو  الـــبـــحـــتـــة 

التطبيقية

اللغة اإلنجليزية	 

الخاصة 	  التعليمية  املؤسسات  يف  ــدراســة  ال
واملعتمدة يف السلطنة.

التخصصات : جميع التخصصات والربامج املعتمدة 	 
من قبل وزارة التعليم العايل.

إحدى 	  من  مبديئ  قبول  عىل  الحصول  رضورة 
التخصصات  يف  للدراسة  الجامعات   / الكليات 

املطلوبة.
بعد 	  ويسمح  التأسيسية،  للسنة  الطلبة  قبول  يتم 

اجتيازها بنجاح مواصلة الدراسة ملستوى الدبلوم.
البكالوريوس مرشوطة 	  املنحة ملستوى  استمرارية 

بنجاح الطالب   يف مرحلة الدبلوم.

مناطق االمتياز:
والية بهالء:

  النهيدة – السيح – الشبكة – الشويهية – غابة العمريي – الوديان – مسيح –مطابقات – رأس قليلة 	  سعادة – سيح العراد 	  أم فطرة – وادي السقطان – قصبيه – العرف – عوافيه.
والية هيامء:

   أبومظايب – الغافتني  	 الهنديل 	   العورين – غنزوز – أنواز – السحمة –الزولية – بهجة – املزيوت – مباريك –  قرن العلم – القرن 	  قوفز 	 سيح الرول  	 سيالة – وادي الغربة – وادي املبار – وادي سليم.
والية عربي:

  أبوظفرية – الفرجة – الهويسة – الخوير 	  دليمه  	 فلج حران – فتيحه – فهود – جبال –نطيح – رملة خيلة – سيبا 	  وادي الحجام 	 وادي العرف 	 وادي العرفال 	 وادي العمريي 	 وادي الطويه 	 وادي سال –حمراء الدروع.
والية مقشن :

	 خدرت قتبيت 	 مسفر	 قيبت – العجله  	 رملة مقشن – مقشن.
 والية شليم :

 	 الذهيبي – أمجاد جوي السليمه – الرحبه	 الروضه – عيبوت – دوكه – جراد جرس – كوع وشام	 محويس – مصباح – نيابة دميت – منر	 رحاب – شيبوت	 متاد – عباد – وادي شيبوت – زاخر – زمرد 	  وادي وطوب 	  وادي 
مرمول 	 وادي محويس 	 وادي كوبوت 	 وادي هكة 	 وادي هديول 	 وادي فتخيت 	 وادي ذهبون 	 وادي دمييت 	 وادي عارة 	 وادي الخسفة 	 وادي أجزيل 	 وادي عفور – طرفة – شليم – صقر – مرمول – كوبوت 	 جوع وشام 

– فتخيت – ذهبون –دمييت – براصاص – بطحات – بربزوم – باشعيثان 	 الرحبة )الروضة( – أنظور – النور – أمل – املصب.
والية مثريت :

  انظر بديخم – حجليت – لبان – كثبة) صدحان(	 ربكوت – مثريت – وادي بنيت – وادي حكه – وادي حرول – وادي جيزايل – دناجر.
والية الجازر:

زغيط    	  الغبرية  	 حبارى – مخيزنة 	  سيح أرطم – وادي طيفوت  	رميا – الهيله – وادي ذكرون – وادي شبوت 	 الغربة الشاملية 	 الغربة الجنوبية.
والية أدم :

 أبو طحال 	  الغبار –  الحقف – كوثر	 أليام – العشيش –  الزاهيه –  الرايك –  بركات –  بوثيله 	 برهان – فخر – فيشيغة  –  جفار – حبيبه – قطينة – رأس الجبل – قارة امللح – عوافيه – وادي نهيده.
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أن تكون الشهادة حديثة اإلصدار للعام الدرايس 2014 /2015 م.	 
يقترص قبول الطلبات عىل الطلبة الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام والعلوم اإلسالمية، ودبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاين العامين التقنية فقط 	 

حسب اللوائح واالنظمة املتبعة لقبول هذه الفئات .
استيفاء الحد األدىن ملواد التخصص لكل برنامج كام هو موضح يف الجدول  الوارد أدناه .	 

        مالحظات هامة للمقبولني:
املعلومات( . 1 )اللغة اإلنجليزية والرياضيات وتقنية  الطالب يف  الربنامج  الجامعة، حيث يؤهل  للدراسة بجميع كليات  إلزامياً  السلطان قابوس مدخال  التأسييس بجامعة  الربنامج  أصبح 

)  www.squ.edu.om/fpar : ومهارات الدراسة والتعلم متهيداً لدراسته الجامعية . )وملزيد من اإلستفسارات عن الربنامج التأسييس الرجاء الدخول ايل
املدة القصوى لتكملة متطلبات الربنامج التأسييس هي سنتان.. 2
عىل جميع الطلبة املقبولني  دخول اختبار تحديد املستوى يف اللغة اإلنجليزية والرياضيات والحاسب اآليل قبل بداية الدراسة .. 3
الحصول عىل                . 4 أو   )TOEFL iBT( اختبار األقل يف  أو 61 عىل    )Paper	based TOEFL( اختبار نقطة يف   )500( الطالب عىل  أن يحصل  االنجليزية يجب  اللغة  الجتياز مستويات 

)BAND 5 (عىل األقل يف النسخة األكادميية العاملية من شهادة )IELTS ( مع الحصول عىل 4.5 عىل األقل يف جميع املهارات )الكتابة 	  التحدث	 االستامع	 القراءة(. أو النجاح يف اختبار 
اجتياز  اللغة االنجليزية أو دراسة مقررات اللغة وإمتامها بنجاح.

ميكن للطلبة الدارسني يف الربنامج التأسييس إعادة أيا من مستويات  اللغة اإلنجليزية مرة واحدة عىل اال تتجأوز إعادة املستويات يف الربنامج التأسييس للغة اإلنجليزية يف كل مقررات . 5
اللغة اإلنجليزية  ثالث مرات .

يشرتط ألداء اختبار االجتياز يف الرياضيات و تقنية املعلومات باللغة اإلنجليزية أن يحصل الطالب مسبقاً عىل املستوى الرابع يف امتحان تحديد املستوى للغة اإلنجليزية باعتباره حداً . 6
أدىن يف اللغة اإلنجليزية.

ميكن للطالب تحقيق متطلبات الربنامج التأسييس يف مادة الرياضيات من خالل النجاح يف اختباري تحديد املستوى واالجتياز يف مادة الرياضيات أو دراسة املقررات الدراسية . 7
وامتامها بنجاح. جدير بالذكر أن مادة الرياضيات يف الربنامج التأسييس منقسمة اىل مادتني لكل الطالب مبختلف تخصصاتهم ويجب النجاح يف املادة األوىل لالنتقال للامدة الثانية.

ميكن للطلبة الدارسني يف الربنامج التأسييس إعادة كل من مقررات الرياضيات مرة واحدة فقط لكل مقرر.. 8
9 . ICDL ميكن للطالب تحقيق متطلبات الربنامج التأسييس يف مادة تقنية املعلومات من خالل النجاح يف اختباري تحديد املستوى واالجتياز ملادة تقنية املعلومات أوالحصول عىل شهادة 

أو دراسة املقرر الدرايس وإمتامها بنجاح.
 ميكن للطلبة الدارسني يف الربنامج التأسييس إعادة  مقرر تقنية املعلومات مرة واحدة .. 10
 سيطلب من الطالب اإلنسحاب نهائيا من الجامعة يف حالة إخفاقه يف إنهاء الربنامج التأسييس خالل عامني أكادمييني حسب االنظمة واللوائح.. 11
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SQ001 كلية العلوم
الزراعية والبحرية

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
اإلسالمية 

من 	  ثالث  يف  أدىن  كحد   )65%( عىل  الحصول 
املواد األربع التالية: الرياضيات البحتة، الكيمياء، 

الفيزياء، األحياء
)%65(  كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية 	 

 معدل مجموع مواد التخصص
 ) الرياضيات البحتة + الكيمياء + الفيزياء + 

+ % 60  x )األحياء + اللغة اإلنجليزية
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

التخصصات:	 
الهندسة  البيطرية،  التقنية  الحيوان  علم  الطبيعية،  املوارد  )اقتصاد 
األغذية،  علم  والسمكية،  البحرية  العلوم  املحاصيل،  علوم  الزراعية، 

تغذية اإلنسان ، علوم الرتبة، تقنيات املياه(.

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ050
كلية الطب 

والعلوم الصحية
)دكتور بالطب(

دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام والعلوم 
اإلسالمية 

الحصول عىل )%80( يف املواد التالية: الرياضيات 	 
اللغة  األحياء،  الفيزياء،  الكيمياء،  البحتة، 

اإلنجليزية

معدل مجموع مواد التخصص
)الرياضيات البحتة +الكيمياء +الفيزياء 
+ % 60  x )األحياء+ اللغة اإلنجليزية+

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

برنامج الـMD يف كلية الطب ميتد لست سنوات دراسية بعد الربنامج 	 
العلوم  بكالوريوس  عىل  الحصول  الطلبة  لبعض  وميكن  التأسييس 
إكاملهم  قبل  بالربنامج  الخاصة  للرشوط  استيفائهم  بعد  الصحية 

. MDالدراسة للحصول عىل درجة الـ

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ055

كلية الطب 
والعلوم الصحية 
) العلوم الطبية 

الحيوية(

دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام والعلوم 
اإلسالمية 

الحصول عىل )%80( يف املواد التالية: الرياضيات 	 
اللغة  األحياء،  الفيزياء،  الكيمياء،  البحتة، 

اإلنجليزية

معدل مجموع مواد التخصص
)الرياضيات البحتة +الكيمياء +الفيزياء 
+ % 60  x  )األحياء+ اللغة اإلنجليزية+

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (
	

SQ100كلية التمريض

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
اإلسالمية 

من 	  ثالث  يف  أدىن  كحد   )65%( عىل  الحصول 
املواد األربع التالية: الكيمياء، األحياء، الرياضيات 

البحتة، الفيزياء .
)%65( كحد أدىن يف اللغة االنجليزية 	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة +الكيمياء +الفيزياء 
+ % 60 x) األحياء+ اللغة اإلنجليزية+

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

قابوس الن تكون إحدى  السلطان  التمريض يف جامعة  كلية  تتمثل رؤية 
التعليم والبحث. إن  الرائدة يف املنطقه ومبستوى عال يف مجايل  الكليات 
إحتياجات  تلبية  هي  قابوس  السلطان  جامعة  يف  التمريض  كلية  مهمة 
الصحية وذلك من خالل تطوير وتنفيذ  الرعاية  السلطنة من  املجتمع يف 

برامج عالية الجودة يف تعليم التمريض واملشاركة يف البحوث العلمية

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية
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SQ150كلية العلوم

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
اإلسالمية

ثالث 	  يف  أدىن  كحد   )65%( عــىل  الحصول 
البحتة،   الرياضيات  التالية:  األربع  املواد  من 

الكيمياء،  الفيزياء، األحياء
)%65( كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية 	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة +الكيمياء +الفيزياء 
+ % 60 x )األحياء+ اللغة اإلنجليزية+

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

التخصصات:
التقنيات الحيوية , األحياء البيئية , الكيمياء , الكيمياء التطبيقية, الحاسب 
اآليل , علوم األرض , الجيوفيزياء , الفيزياء , الرياضيات الفيزياء مع الفيزياء 

الطبية , اإلحصاء , اإلحصاء مع اإلحصاء الصحية.

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ200كلية الهندسة

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
اإلسالمية

الحصول عىل )%65( كحد أدىن يف املواد التالية: 	 
اللغة  الفيزياء,  الكيمياء،  البحتة،  الرياضيات 

اإلنجليزية

معدل مجموع مواد التخصص
)الرياضيات البحتة +الكيمياء +الفيزياء+ اللغة 

+ % 60 x )اإلنجليزية
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

التخصصات:
اآليل  والحاسب  الكهربائية  الهندسة  املعامرية،  الهندسة  املدنية،  الهندسة 
 ( الكهربائية والحاسب اآليل  الهندسة  الحاسب اآليل والشبكات(،  )انظمة 
اإلتصاالت ومعالجة اإلشارة(، الهندسة الكهربائية والحاسب اآليل )انظمة 
القدرة والطاقة(، الهندسة الكهربائية والحاسب اآليل )القياسات  اإللكرتونية 
والتحكم(، الهندسة امليكانيكية، الهندسة الصناعية، هندسة النفط والغاز 

الطبيعي، هندسة الكيمياء واملعالجة التحويلية، الهندسة امليكاترونية.
أهداف الكلية :

إعداد مهندسني ذوي كفاءة عالية يف مختلف الحقول الهندسية قادرين 	 
وقطاعات  الدولة  مؤسسات  يف  العمل  سوق  احتياجات  تلبية  عىل 
من  التقنيات  تطور  مع  والتكيف  العليا،  دراستهم  متابعة  و  الصناعة، 

اجل مواكبة توسع الحاجات اإلنسانية.
الحقول 	  مختلف  يف  املعرفة  نرش  أجل  من  العلمية  البحوث  إجــراء 

التي  للمشاكل  هندسية  حلول  إيجاد  أجل  ومن  والعلمية  الهندسية 
تواجهها القطاعات العامة والخاصة يف املجتمع العامين.

القطاعات 	  الهندسية يف  املعرفة  للمجتمع ونرش  املستمر  التعليم  توفري 
العمل،  وورش  القصرية،  الــدورات  خالل  من  وذلك  والخاصة  العامة 
اإلقليمي  التعاون  واملحارضات.تنمية  اإلستشارات،  وتقديم  واملؤمترات 

والدويل مع الجامعات العريقة يف انحاء العامل.

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاين 
العامين التقنية

الحصول عىل )%65( كحد أدىن يف  املواد التالية: 	 
الرياضيات، الهندسة امليكانيكية ، الفيزياء, اللغة 

اإلنجليزية 

معدل مجموع مواد التخصص
)الرياضيات + الهندسة امليكانيكية +الفيزياء+ 

+ % 60 x ) اللغة اإلنجليزية
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (
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SQ250 كلية اإلقتصاد
والعلوم السياسية

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  اإلسالمية، 

الحرس السلطاين العامين التقنية
اللغة 	  يف  أدىن  كحد   )65%( عىل  الحصول 

البحتة أو  الرياضيات  الرياضيات أو  اإلنجليزية، 
التطبيقية.

معدل مجموع مواد التخصص
)اللغة اإلنجليزية+ الرياضيات  أو الرياضيات 

+ % 60 x)البحتة أو التطبيقية
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

التخصصات:
 ، العمليات  إدارة  التسويق،  املعلومات،  املالية، نظم  االقتصاد،  )املحاسبة، 

اإلحصاء التجاري،اإلدارة(.

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ255

كلية اإلقتصاد 
والعلوم السياسية
)العلوم السياسية(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  اإلسالمية 

الحرس السلطاين العامين التقنية
الحصول عىل )%80( كحد أدىن يف اللغة العربية 	 

و اللغة االنجليزية
أو 	  البحتة  الرياضيات  يف  أدىن  (كحد   65%(  

الرياضيات التطبيقية

معدل مجموع مواد التخصص
 )اللغة اإلنجليزية + اللغة العربية +  الرياضيات 

+ % 60 x ) البحتة أو التطبيقية
 % 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ300 كلية الرتبية
) علوم ورياضيات (

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
اإلسالمية

من 	  ثالث  يف  أدىن  كحد   )65%( عىل  الحصول 
املواد األربع التالية:الرياضيات البحتة،  الكيمياء،  

الفيزياء، األحياء
)%65( كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية	 

معدل مواد التخصص
 )الرياضيات البحتة +الكيمياء +الفيزياء 
+ % 60 x ) األحياء+ اللغة اإلنجليزية+

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

التخصصات :
األحياء – الكيمياء – الفيزياء – الرياضيات 

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ350
كلية الرتبية

)الرتبية اإلسالمية(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
اإلسالمية

املــواد 	  يف  أدىن  كحد   )65%( عىل  الحصول 
التالية : الرتبية اإلسالمية ، اللغة العربية، اللغة 

اإلنجليزية .

معدل مجموع مواد التخصص
)الرتبية اإلسالمية + اللغة العربية+اللغة 

+ % 60 x )اإلنجليزية
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

	  لغة التدريس اللغة العربية.
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SQ500
كلية الرتبية

)اللغة اإلنجليزية(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  اإلسالمية، 

الحرس السلطاين العامين التقنية
الحصول عىل ) %90( يف مادة اللغة اإلنجليزية 	 
 )%65( كحد أدىن  يف املواد التالية :	 

اللغة العربية ، والرتبية  اإلسالمية

معدل مجموع مواد التخصص
 )اللغة اإلنجليزية + اللغة العربية + الرتبية 

+ % 60 x )اإلسالمية
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

	

SQ550

كلية الرتبية
)اللغة العربية(

)للذكور فقط(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  اإلسالمية، 

الحرس السلطاين العامين التقنية
الحصول عىل ) %65( كحد أدىن يف املواد التالية: 	 

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرتبية  اإلسالمية

معدل مجموع مواد التخصص
 )اللغة اإلنجليزية + اللغة العربية +  الرتبية  

+ % 60 x )اإلسالمية
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

	

SQ600
كلية الرتبية

)الرتبية الرياضية(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام 
والعلوم اإلسالمية، ودبلوم التعليم العام التقني 

لكلية الحرس السلطاين العامين التقنية
الحصول عىل )%65(  كحد أدىن يف املواد 	 

التالية: اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية،  
الرياضة املدرسية  

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة العربية + اللغة اإلنجليزية+الرياضة 

+ % 60 x )املدرسية
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

) اجتياز اختبار القدرات(

SQ650
كلية الرتبية

)الرتبية الفنية(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  اإلسالمية، 

الحرس السلطاين العامين التقنية
املــواد 	  يف  أدىن  كحد   )65%( عــىل   الحصول 

التالية : اللغة العربية، الفنون التشكيلية، اللغة 
اإلنجليزية 

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة العربية + 
+ % 60 x )اللغة االنجليزية + الفنون التشكيلية
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

يفضل ان يحرض الطالب ملف يحوي صوراً أو مناذج من أعامله السابقة 
و أية شهادات مشاركة يف مجال الفنون التشكيلية.

) اجتياز اختبار القدرات(
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SQ660
كلية الرتبية

)تكنولوجيا التعليم 
والتعلم(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  اإلسالمية، 

الحرس السلطاين العامين التقنية
الحصول عىل )%65( كحد أدىن يف املواد التالية: 	 

التطبيقية,  أو  البحتة  الرياضيات  أو  الرياضيات 
اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية 

معدل مجموع مواد التخصص
 )الرياضيات أو الرياضيات البحتة أو التطبيقية 

+ % 60 x )اللغة االنجليزية+اللغة العربية+
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

والتعلم،  التعليم  تكنولوجيا  البكالوريوس يف  برنامج درجة  القسم  يقّدم 
التعليم  مبدارس  رئيسيني  مجالني  يف  امللحة  اإلحتياجات  تلبية  أجل  من 
العام واألسايس  التعليم  نظام  التعليم يف  تقنيات  األسايس، هام: تدريس 
برنامج  بنية  وتتضمن  التعلم   مصادر  مراكز  وتطوير  وتشغيل  وإدارة 

البكالوريوس. 

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ670

كلية الرتبية
)طفل ما قبل 

املدرسة(

)لإلناث فقط(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
اإلسالمية

الحصول عىل )%65( كحد أدىن يف املواد التالية: 	 
اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية،الرتبية اإلسالمية.

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة العربية +اللغة اإلنجليزية+الرتبية اإلسالمية(  

+ % 60 x
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

رضورة  مع  املدرسة«،  قبل  ما  طفل  »تربية  يف  متخصصات  معلامت  إعداد 
اكتساب املعلامت الخريجات ملا ييل:

	 اإلملام بفلسفة املهنية الثابتة املبنية عىل النظريات والبحوث الخاصة بنمو 
األطفال وكذلك النظريات الخاصة بالتدريس. 

	 كفاءات القيام بالرعاية املناسبة يف جميع املجاالت التي يحتاجها الطفل. 
منو  تقويم  يف  التوثيق  وتقنيات  وأدوات  املالحظة  مهارات  استخدام  كفاءة   	
وتوجيه  والتفاعل  التخاطب  مهارات  استخدام  كفاءة  وتطورهم.  األطفال 

سلوكهم. 
النمو يف كافة املجاالت )املعرفية  القدرة عىل حفز ومساعدة األطفال عىل   	
التعلم، وعىل اكتساب  واإلجتامعية واإلنفعالية والبيئية( وعىل اإلستقاللية يف 

املعرفة ذات القيمة من البيئة املحيطة بهم. 
	 النمو املهني يف تصميم واستخدام النشاطات املناسبة لتطوير األطفال يف كافة 

النواحي املنهجية. 
األدوات  اختيار  عىل  والقدرة  لألطفال،  املالمئة  البيئة  تصميم  يف  الكفاءة   	

واملعدات املناسبة وكذلك مهارة تصميم املواد املالمئة. 
	 كفاءة فهم وتطبيق املذكرات املكتوبة والبحوث. 

	 مهارات العمل بتناغم وفعالية مع الكبار ) أولياء األمور واملعلامت واملهنيني 
اآلخرين(. 

	 كفايات تحسني وتطوير تعليم األطفال ذوي الحاجات الخاصة.

يقترص القبول يف هذا الربنامج عىل اإلناث فقط.
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.
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SQ700

كلية اآلداب والعلوم 
االجتامعية

)آداب عام (

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
اإلسالمية

املــواد 	  يف  أدىن  كحد   )65%( عىل  الحصول 
الرتبية   اإلنجليزية،  اللغة  العربية،  التالية:اللغة 

اإلسالمية.

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة العربية +اللغة 
+ % 60 x)اإلنجليزية +الرتبية اإلسالمية

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

تطرح الكلية التخصصات اآلتية:

وبعد استيفاء الطلبة للرشوط العامة لإللتحاق بالكلية يتم توزيعهم عىل هذه 
التخصصات وفقا للمعايري التالية:

رغبة الطالب	. 
عدد املقاعد املتاحة يف كل تخصص	. 
نتائج اختبار تحديد املستوى و اختبار االجتياز يف اللغة اإلنجليزية	. 

اللغة  التحاقهم بتخصص  بينام يتم توزيع الطالب عىل تخصص الرتجمة بعد 
اإلنجليزية وحصولهم عىل درجات تنافسية لبعض املقررات بالتخصص.

أما يف تخصص املوسيقى والعلوم املوسيقية فيطبق عىل الطلبة الرشوط العامة 
باإلضافة ايل اختبار القدرات

وعىل جميع الطلبة بعد استيفائهم رشوط القبول بالكلية اجتياز متطلبات 
الربنامج التأسييس قبل التحاقهم بالتخصصات.

SQ780

كلية اآلداب والعلوم 
االجتامعية

)املوسيقى والعلوم 
املوسيقية(

دبلوم التعليم العام 

	 الحصول عىل
)%65( كحد أدىن يف املواد التالية:

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية ، املهارات 
املوسيقية

)اجتياز اختبار القدرات للموسيقى(

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة العربية +اللغة 
+ % 60 x )اإلنجليزية + املهارات املوسيقية

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

الخامس)LEVEL 5( يف اختبار تحديد مستوى 	.  الحصول عىل املستوى 
اللغة اإلنجليزية يف الجامعة أو ما يعادلها.

اليحق للطالب والطالبات الذين حصلوا عىل معدالت يف دبلوم التعليم 	. 
العام أقل من أقل معدل تم قبوله يف تخصصات كلية اآلداب والعلوم 
والعلوم  املوسيقى  قسم  من  التحويل  قبولهم  سنة  لنفس  اإلجتامعية 

املوسيقية ايل أي من اقسام الكلية األخرى.
اللغة االنجليزية.  يتم قبول أعىل املعدالت يف امتحان اختبار تحديد مستوى 
الطالب األعىل معدال يف  يتم تكملته من  العدد  استيفاء ذلك  ويف حالة عدم 

املستوى األدىن.
)عىل الطلبة املتقدمني اىل امتحان تقييم القدرات الفنية التطبيقية اصطحاب 

اآلالت التي يجيدون العزف عليها(.
لغة التدريس اللغة العربية و تدرس بعض املقررات باللغة اإلنجليزية

SQ800كلية الحقوق

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم العام والعلوم 
لكلية  التقني  العام  التعليم  ودبلوم  اإلسالمية، 

الحرس السلطاين العامين التقنية
اللغة 	  التالية:  املواد  يف  أدىن   كحد  عــىل)65%(  الحصول 

العربية،  اللغة اإلنجليزية،   الرتبية اإلسالمية

معدل مجموع مواد التخصص)اللغة العربية +اللغة 
+ % 60 x )اإلنجليزية+ الرتبية  اإلسالمية

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (
لغة التدريس اللغة العربية و تدرس بعض املقررات باللغة اإلنجليزية

تخصص اللغة العربية وآدابها	 
تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها	 
تخصص الرتجمة	 
تخصص التاريخ	 
تخصص الجغرافيا	 
تخصص علم اإلجتامع	 

تخصص العمل االجتامعي	 
تخصص دراسات املعلومات	 
تخصص اإلعالم	 
تخصص املوسيقى والعلوم املوسيقية 	 
تخصص السياحة	 

املوقع اإللكرتوين: www.squ.edu.omتابع : جامعة السلطان قابوس 
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يشرتط للتقدم للربامج املطروحة يف كليات العلوم التطبيقية للعام األكادميي 2015/ 2016م ما ييل :

ان تكون الشهادة حديثة اإلصدار للعام الدرايس 2014/ 2015م.	 
ان يكون الطالب الئقاً صحياً وال يعاين من أي إعاقات تحول دون مالمئته للربامج املطروحة بالكليات .	 
استيفاء الحد األدىن ملواد التخصص لكل برنامج كام هو موضح يف الجدول الوارد أدناه.	 

مالحظات هامة للطلبة املقبولني:
تكون الدراسة باللغة اإلنجليزية. 	 
عىل جميع الطلبة املقبولني دخول اختبار تحديد املستوى ملكونات الربنامج التأسييس وهي اللغة اإلنجليزية والرياضيات وتقنية املعلومات الذي يعقد يف األسبوع التعريفي املتزامن مع 	 

بدء الدراسة .
يلتحق جميع الطلبة املقبولني بالربنامج التأسييس الذي يعترب إلزامياً للتأهل لدراسة الربنامج التخصيص ويوزع الطلبة ايل مستويات وفقا لنتائجهم يف اختبار تحديد املستوى املشار إليه 	 

يف البند ) 2 ( أعاله ، ويف حالة عدم اجتياز الطالب للربنامج التأسييس يف املدة املحددة يفقد مقعده بالكلية ، وميكن للطالب ان يتخطى الربنامج التأسييس يف حالة تحقيقه للمستوى 
املطلوب واجتياز اختبارات التحدي يف جميع مكونات الربنامج التأسييس .

التخصصات ليس من الرضورة ان تطرح جميعها يف الكليات التي بها الربنامج ،ويف ضوء نتائج الطالب وتوفر املقاعد يف التخصص ميكن النظر يف إمكانية النقل ايل الكليات التي تطرح 	 
التخصص يف السنتني األخريتني.

يتوفر سكن داخيل بكليات عربي والرستاق وصور للطالبات الاليت يبعد مقر سكنهن بأكرث من 50كم عن الكلية التي قُبلت بها وذلك وفقاً للشواغر املتاحة، الطالبات الاليت يقبلن العرض 	 
يف الكليات الاليت ال يتوفر بها سكن داخيل ، يتحملن قرار اختيارهن.

سيُطلب من الطالب اإلنسحاب نهائياً من الكلية يف حالة إخفاقه يف إنهاء الربنامج التأسييس خالل عامني أكادمييني حسب االنظمة واللوائح. 	 

www.cas.edu.omرابعاً : كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS001
بكالوريوس

التقنية الحيوية التطبيقية
)كلية صور(

دبلوم التعليم العام
الحصول عىل تقدير)%65( كحد 	 

أدىن يف مادة اللغة اإلنجليزية.  
النجاح يف املواد التالية:

الرياضيات البحتة	 
األحياء	 
الكيمياء	 

معدل مجموع مواد التخصص
) اللغة اإلنجليزية + الرياضيات 

x )البحتة+ األحياء+ الكيمياء
+ % 60 

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية(      
% 40 x

الدرجات األعىل يف املواد:
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة	 
األحياء	 
الكيمياء	 

	 تخصصات الربنامج:
التقنية الحيوية البحرية	 
تقنية الزراعة الحيوية والغذاء	 
التقنية الحيوية البيئية	 

املوقع اإللكرتوين:
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AS002بكالوريوس الهندسة
)كلية صحار(

دبلوم التعليم العام ، ودبلوم التعليم 
السلطاين  الحرس  لكلية  التقني  العام 

العامين التقنية 
كحد 	  تقدير)65%(  عىل  الحصول 

أدىن يف مادة اللغة اإلنجليزية .
النجاح يف املواد التالية:

الرياضيات البحتة أو الرياضيات	 
الفيزياء	 
الكيمياء أو الهندسة امليكانيكية	 

معدل مجموع مواد التخصص
) اللغة اإلنجليزية + الرياضيات 
البحتة أو الرياضيات + الفيزياء+ 
الكيمياء  أو الهندسة امليكانيكية( 

+ % 60 x
 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

% 40

الدرجات األعىل يف املواد:
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة 	 

أو الرياضيات  
الفيزياء	 
الكيمياء أو 	 

الهندسة امليكانيكية

	 تخصصات الربنامج: 
هندسة كيميائية	 
هندسة ميكانيكية	 
هندسة كهربائية	 

الرشوط  يف  املدرجة  امليكانيكية  والهندسة  الرياضيات  ماديت 
خاصة بطلبة كلية الحرس.

AS003
بكالوريوس

تقنية املعلومات
)كلية صحار(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم 
ودبلوم  اإلسالمية،  والعلوم  العام 
الحرس  لكلية  التقني  العام  التعليم 

السلطاين العامين التقنية
الحصول عىل تقدير )65%( 	 

كحد أدىن يف مادة اللغة 
اإلنجليزية 

النجاح يف مادة الرياضيات 	 
البحتة أو الرياضيات

معدل مجموع مواد التخصص
 ) اللغة اإلنجليزية + الرياضيات 
+ % 60 x )البحتة أو الرياضيات

 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (
% 40

الدرجات األعىل يف املواد:
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة  	 

أو الرياضيات 

	 تخصصات الربنامج  
شبكات الحاسوب	 
تطوير الربمجيات 	 
أمن تقنية املعلومات	 
إدارة البيانات	 

مادة الرياضيات املدرجة يف الرشوط خاصة بطلبة العلوم 
اإلسالمية وكلية الحرس.

يقترص القبول يف برنامج AS016عىل اإلناث من محافظة 	 
ظفار فقط، أما الذكور من جميع محافظات السلطنة.

AS004
بكالوريوس

تقنية املعلومات 
)كلية صور(

AS005
بكالوريوس

تقنية املعلومات 
)كلية عربي(

AS006
بكالوريوس

تقنية املعلومات 
)كلية الرستاق (

AS016
بكالوريوس

تقنية املعلومات 
)كلية صاللة (

املوقع اإللكرتوين: www.cas.edu.omتابع : كليات العلوم التطبيقية
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AS007
بكالوريوس

إدارة األعامل الدولية 
دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم )كلية الرستاق(

ودبلوم  اإلسالمية،  والعلوم  العام 
الحرس  لكلية  التقني  العام  التعليم 

السلطاين العامين التقنية
كحد 	   )65%( تقدير  عىل  الحصول 

أدىن يف مادة اللغة اإلنجليزية 
النجاح يف املواد التالية:	 
الرياضيات أو الرياضيات البحتة 	 

أوالتطبيقية
الدراسات اإلجتامعية أو إدارة األعامل	 

معدل  مجموع  مواد  التخصص ) اللغة 
اإلنجليزية +  الرياضيات أو الرياضيات  

البحتة أو التطبيقية  + الدراسات  
+ % 60 x  ) اإلجتامعية  أو إدارة األعامل
 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

% 40

الدرجات األعىل يف املواد:
اللغة اإلنجليزية	 
الـــريـــاضـــيـــات 	 

البحتة  أوالرياضيات 
أو التطبيقية

الـــــــدراســـــــات 	 
اإلجتامعية أو  إدارة 

األعامل

	 تخصصات الربنامج
إدارة األعامل          	 إدارة سالسل اإلمداد	 
إدارة السياحة         	 التسويق	 
املحاسبة                	 الخدمات املالية واملرصفية	 
إدارة الضيافة        	 التأمني	 

ماديت الرياضيات وإدارة األعامل املدرجة يف الرشوط خاصة 
بطلبة العلوم اإلسالمية وكلية الحرس

يقترص القبول يف برنامج AS008عىل اإلناث من محافظة ظفار 	 
فقط، أما الذكور من جميع  محافظات السلطنة.

AS008
بكالوريوس

إدارة األعامل الدولية 
)كلية صاللة (

AS015
بكالوريوس

إدارة األعامل الدولية 
)كلية نزوى (

AS017
بكالوريوس

إدارة األعامل الدولية 
)كلية عربي (

AS009
بكالوريوس

اإلتصال الجامهريي
دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم )كلية صور(

العام والعلوم اإلسالمية فقط
الحصول عىل تقدير )%65( كحد 	 

أدىن يف مادة اللغة اإلنجليزية
النجاح يف مادة اللغة العربية	 

معدل مجموع مواد التخصص
 ) اللغة اإلنجليزية + اللغة العربية 

+ % 60 x  )
 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

% 40

الدرجات األعىل يف املواد:
اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 

	 تخصصات الربنامج 
اإلعالم الرقمي 	 
اإلتصال الدويل 	 
العالقات العامة 	 
الصحافة	 
اإلعالن	 
من 	  اإلنــاث  عىل   AS010 برنامج   يف  القبول  يقترص 

محافظة ظفار فقط، أما الذكور من جميع  محافظات 
السلطنة.

AS010
بكالوريوس

اإلتصال الجامهريي
)كلية صاللة(

AS011
بكالوريوس

اإلتصال الجامهريي
)كلية نزوى(

املوقع اإللكرتوين: www.cas.edu.omتابع : كليات العلوم التطبيقية
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS013 
بكالوريوس
التصميم

)كلية نزوى(

دبلوم التعليم العام  ودبلوم التعليم 
العام التقني لكلية الحرس السلطاين 

الحصول عىل تقدير )65%( 	 
كحد أدىن يف ماديت :	

اللغة اإلنجليزية 	 
الفنون التشكيلية أو الرسم 	 

الهنديس 
النجاح يف املواد التالية:	 
الرياضيات أو الرياضيات البحتة 	 

أو التطبيقية  	اللغة العربية

) اللغة اإلنجليزية  + الرياضيات أو 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية + اللغة 
العربية+ الفنون التشكيلية أو الرسم 

الهنديس( × 60 %
+

)مجموع املواد الدراسية( × 40 %

الدرجات األعىل يف 	 
املواد:

اللغة اإلنجليزية 	 
الرياضيات أو 	 

الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية

اللغة العربية	 
الفنون التشكيلية 	 

أو الرسم الهنديس

تخصصات الربنامج	 
التصميم الرقمي  	 
التصميم الجرافييك	 
التصميم املكاين 	 
الهنديس املدرجة يف الرشوط 	  الرياضيات والرسم  ماديت 

خاصة بطلبة كلية الحرس .

AS014
بكالوريوس تربية اللغة 

اإلنجليزية
)كلية الرستاق(

دبلوم التعليم العام و دبلوم التعليم 
ودبلوم  اإلسالمية،  والعلوم  العام 
الحرس  لكلية  التقني  العام  التعليم 

السلطاين العامين التقنية
الحصول عىل تقدير )%65( كحد 	 

أدىن يف مادة اللغة اإلنجليزية 
النجاح يف املواد التالية:	 
 اللغة العربية ، والرتبية اإلسالمية	 

معدل مجموع مواد التخصص ) اللغة 
اإلنجليزية  + اللغة العربية + الرتبية 

اإلسالمية ( ×  60 %
+ )  معدل مجموع جميع املواد 

الدراسية ( × 40 %

الدرجات األعىل يف:
	 اللغة اإلنجليزية 

	 اللغة العربية
	 الرتبية اإلسالمية

	

املوقع اإللكرتوين: www.cas.edu.omتابع : كليات العلوم التطبيقية
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املوقع اإللكرتوين: www.mtc.edu.omخامساً : الكلية العسكرية التقنية

متطلبات القبول ومعلومات  للمتقدمني :	 

ان يكون الطالب حاصال عىل شهادة الدبلوم العام أو ما يعادلها للعام الدرايس 2014 / 2015 م.  .1
إجتياز الفحوصات الطبية واملقابلة الشخصية واختبار القبول يف اللغة اإلنجليزية بنجاح .  .2

يتم قبول الطالب يف الربنامج)الجهة التي استوىف رشوطها( مع مراعاة املعدل التنافيس واملقاعد املتوفرة يف كل برنامج.  .3
خضوع الطالب لربنامج التدريب العسكري الذي يتامىش جنباً اىل جنب مع الدراسة األكادميية  .   .4

إكامل متطلبات الربنامج التأسييس والحصول عىل معدل ) 5 ( كحد أدىن يف امتحان األيلتس خالل عامني كحد أقىص  .  .5
بعد اجتياز الطلبة للربنامج التأسييس )اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والحاسب اآليل( بنجاح، يتم توزيعهم عىل التخصصات الرئيسية بناء عىل رغباتهم ومبا يتناسب   .6

ومعدالتهم الدراسية مع مراعاة احتياجات الجهة املستفيدة بشكل أسايس.
يلتزم الطالب بالعمل يف الجهة التي اختارها بوزارة الدفاع وقوات السلطان املسلحة ملدة )10( أعوام بعد تخرجه بشهادة الدبلوم املتقدم أو البكالوريوس، وتتفاوت فرتات اإللتزام   .7

بالعمل لدى الجهات املستفيدة األخرى)ملزيد من املعلومات حول هذا الجانب يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين للكلية(.
ال يجوز للطالب اإلنسحاب من الكلية بعد بدء العام الدرايس إال لظروف قاهرة كتعرث حالته الصحية وبتوصية من الطبيب املعالج بالخدمات الطبية للقوات املسلحة أو لظروف   .8

شخصية تعرض عىل اللجنة املعنية بالكلية التخاذ القرار املناسب حيالها.
تستقبل الكلية الطلبة الذين تظهر نتائجهم يف الفرز األول فقط .  .9

تقترص الدراسة يف الكلية العسكرية التقنية للعام األكادميي )2015م / 2016م( عىل الذكور فقط .  .10

الطلبة الواردة بياناتهم من وزارة الرتبية والتعليم عليهم التأكد من صحة بياناتهم الشخصية  ويف حالة 
وجود أي خطأ عليهم مراجعة املديرية العامة للتقويم الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم.
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MT001
رئاسة أركان 

قوات السلطان 
املسلحة

هندسة نظم 

النجاح يف جميع املواد.
الحصول عىل املعدل )65%( 
كحد أدىن  يف مجموع الثالث 

املواد التالية:  
اللغة اإلنجليزية، 	 

والرياضيات البحتة ، 
والفيزياء

معدل مجموع مواد 
التخصص 

) اللغة اإلنجليزية  + 
الرياضيات البحتة + 
+ % 60 x )الفيزياء

) معدل مجموع جميع 
% 40 x )املواد الدراسية

اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات  البحتة	 

متنح الكلية شهادة الدبلوم املتقدم/ البكالوريوس بعد 	 
التخرج.

متنح الكلية شهادة البكالوريوس بناء عىل متطلبات 	 
جهة العمل واملعدل األكادميي للطالب وسلوكه يف 

اإلنضباط العسكري)ينطبق هذا النظام عىل كافة الجهات 
املستفيدة من مخرجات الكلية العسكرية التقنية دون 

استثناء(.

ترتبط الكلية مع مؤسسات هندسية عاملية متخصصة  	 
ICE,IET,RAeS,IMechE,BCS,IMarEST,(: مثل

EI( وملزيد من املعلومات  يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين 
للكلية .

يحصل الطلبة امللتحقون  بتخصص هندسة الطريان 	 
)ميكانيكا وإلكرتونيات( عىل شهادة إجتياز مقررات 
الرخصة األوربية للسالمة  الجوية لصيانة الطائرات 

EASA.PT.66

يتم توظيف خريجي الكلية من حملة الدبلوم املتقدم 	 
يف وزارة الدفاع وقوات السلطان املسلحة برتبة رقيب 

)الراتب الشهري يف حدود 800 ر.ع حالياً(. 

يحق للطلبة خريجي الكلية بالدبلوم املتقدم مواصلة 	 
الدراسة بعد اإللتحاق بالعمل للحصول عىل شهادة 

البكالوريوس بناء عىل رغبة جهة العمل . 

يحصل كل طالب عىل منحة شهرية قدرها 100 ريال 	 
عامين ، مع زيادة سنوية قدرها 10 رياالت.

توفر الكلية الغذاء والسكن والرعاية الصحية واملالبس 	 
الرسمية والرياضية وخدمة غسيل املالبس مجانا.

يتم تأمني كافة الطلبة ضد املخاطر داخل حرم الكلية. 	 

مينح كل طالب جهاز حاسب آيل محمول عند التحاقه 	 
بالكلية مع توفري خدمة اإلنرتنت. 

ميكن للطالب االطالع عىل التخصصات الفرعية والرشوط 	 
الطبية املطلوبة من خالل موقع الكلية اإللكرتوين   

www.mtc.edu.om

هندسة مدنية ومسح الكميات

MT002 الجيش السلطاين
العامين

هندسة نظم 

هندسة مدنية ومسح الكميات

MT003 سالح الجو
السلطاين العامين

هندسة طريان

 هندسة نظم

هندسة مدنية ومسح الكميات

MT004
البحرية 

السلطانية 
العامنية

هندسة بحرية

هندسة نظم 

هندسة مدنية ومسح الكميات

MT005 الخدمات
الهندسية

هندسة مدنية ومسح الكميات

هندسة نظم 

MT006 شؤون البالط
السلطاين

هندسة طريان

هندسة نظم

هندسة بحرية

MT007 الحرس السلطاين
العامين

هندسة نظم

هندسة مدنية ومسح الكميات

املوقع اإللكرتوين: www.mtc.edu.omتابع : الكلية العسكرية التقنية 
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MT008
رشطة عامن 
السلطانية 

هندسة طريان

النجاح يف جميع املواد.
الحصول عىل املعدل 	 

)%65( كحد أدىن يف 
مجموع الثالث املواد 

التالية:  
اللغة اإلنجليزية، 	 

والرياضيات البحتة ، 
معدل مجموع مواد والفيزياء

التخصص 
) اللغة اإلنجليزية  + 
الرياضيات البحتة + 
+ % 60 x )الفيزياء

) معدل مجموع جميع 
% 40 x )املواد الدراسية

اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة	 

متنح الكلية شهادة الدبلوم املتقدم/ البكالوريوس بعد 	 
التخرج.

متنح الكلية شهادة البكالوريوس بناء عىل متطلبات 	 
جهة العمل واملعدل األكادميي للطالب وسلوكه يف 

اإلنضباط العسكري)ينطبق هذا النظام عىل كافة الجهات 
املستفيدة من مخرجات الكلية العسكرية التقنية دون 

استثناء(.

ترتبط الكلية مع مؤسسات هندسية عاملية متخصصة  	 
ICE,IET,RAeS,IMechE,BCS,IMarEST,(: مثل

EI( وملزيد من املعلومات  يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين 
للكلية .

يحصل الطلبة امللتحقون  بتخصص هندسة الطريان 	 
)ميكانيكا وإلكرتونيات( عىل شهادة إجتياز مقررات 
الرخصة األوربية للسالمة  الجوية لصيانة الطائرات 

EASA.PT.66

يتم توظيف خريجي الكلية من حملة الدبلوم املتقدم 	 
يف وزارة الدفاع وقوات السلطان املسلحة برتبة رقيب 

)الراتب الشهري يف حدود 800 ر.ع حالياً(. 

يحق للطلبة خريجي الكلية بالدبلوم املتقدم مواصلة 	 
الدراسة بعد اإللتحاق بالعمل للحصول عىل شهادة 

البكالوريوس بناء عىل رغبة جهة العمل . 

يحصل كل طالب عىل منحة شهرية قدرها 100 ريال 	 
عامين ، مع زيادة سنوية قدرها 10 رياالت.

توفر الكلية الغذاء والسكن والرعاية الصحية واملالبس 	 
الرسمية والرياضية وخدمة غسيل املالبس مجانا.

يتم تأمني كافة الطلبة ضد املخاطر داخل حرم الكلية. 	 

مينح كل طالب جهاز حاسب آيل محمول عند التحاقه 	 
بالكلية مع توفري خدمة اإلنرتنت. 

 ميكن للطالب االطالع عىل التخصصات الفرعية والرشوط 	 
الطبية املطلوبة من خالل موقع الكلية اإللكرتوين   

www.mtc.edu.om

 هندسة نظم

هندسة بحرية

MT009هندسة طريانالطريان العامين

ــواد   امل جميع  يف  النجاح 
والحصول   )65%( مبعدل 

عىل:
)%65( يف اللغة 	 

اإلنجليزية
)%65( يف الرياضيات 	 

البحتة
)%65( يف الفيزياء	 

املوقع اإللكرتوين: www.mtc.edu.omتابع : الكلية العسكرية التقنية
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سادساً : املعاهد الصحية

يشرتط للتقدم ألي برنامج من الربامج التعليمية التابعة لوزارة الصحة للعام األكادميي 2015/ 2016 م ما ييل: 
أن يكون حاصالً عىل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدرايس 2014/ 2015.  .1

أن ال يقل عمره عن 17 سنة و ال يزيد عن 25 سنة عند اإللتحاق باملعهد.  .2
أن يكون الئقاً طبياً .  .3

عىل الطالب الذي يعاين من أي نوع من اإلعاقة أو من ذوي اإلحتياجات الخاصة أن يتصل باملعهد للتأكد حول مالءمته للدراسة قبل أن يقوم باختيار أي برنامج.  .4
أن ال يقل طوله عن 140 سم.  .5

أن يكون مستوفياً للرشوط التي يتطلبها الربنامج املعني.  .6
مالحظات : 

هذه الربامج تبدأ بالربنامج التأسييس باإلضافة ايل السنوات الدراسية األخرى عىل حسب التخصصات.  .1
الدراسة يف املعاهد التعليمية والتدريب  يف املستشفيات يكون يف محيط مختلط من الجنسني.  .2

يسقط حق الطالب يف الحصول عىل مقعد إذا مل يلتحق بالدراسة خالل أسبوعني من تاريخ بدئها.  .3
يقدم الطالب الذي تم قبوله املستندات التالية:  .4

أصل ونسخة من شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها مصدقا عليها من الجهات املعنية بوزارة الرتبية والتعليم.	 
شهادة حسن سرية وسلوك من آخر مدرسة كان ملتحقا بها الطالب.	 
عدد )8( صور ملونة حديثة – مقاس جواز السفر	 
صورة من البطاقة املدنية و جواز السفر	 

يهدف برنامج الصيدلة ايل تعليم وتدريب الطالب للحصول عىل بكالوريوس الصيدلة. ومدة الربنامج  أربع سنوات  )بعد الربنامج التأسييس(.  ويتوجب عىل الطالب إكامل املقررات املهنية 
بنجاح وهي املامرسة الصيدالنية وأشكال الجرعات والعالجيات التطبيقية والكيمياء الصيدالنية والطبية وغريها باإلضافة ايل املقررات غري املهنية األخرى. ويعمل الخريج كصيديل يف مؤسسات 
الخدمات الصيدالنية بوزارة الصحة مبارشة بعد إكامل الربنامج بنجاح حسب متطلبات الخدمة ويف أي محافظة بسلطنة عامن عىل أساس التوزيع الجغرايف. ويحظى الخريجون ذوو األداء 

املتميز بفرصة يف مواصلة دراساتهم بالخارج .

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

PI005 بكالوريوس
الصيدلة

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

 الحصول عىل %65 عىل األقل يف: . 2
كيمياء            	فيزياء	 
أحياء            	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: الكيمياء	 
الثاين:  األحياء	 
الثالث: الفيزياء	 

يتم القبول عىل أساس التوزيع الجغرايف

املوقع اإللكرتوين: www.moh.gov.omمعهد عامن ملساعدي الصيدلة 

www.moh.gov.omاملوقع اإللكرتوين:
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يهدف برنامج علوم املختربات الطبية مبعهد العلوم الصحية )مدته أربع سنوات بعد الربنامج التأسييس( ايل الحصول عىل درجة البكالوريوس، حيث يتم تدريب الشباب العامين يف مجال 
املختربات الطبية وعىل الدراسة العلمية للدم والسوائل واالنسجة وذلك ملساعدة األطباء يف تشخيص حاالت املرىض وعالجهم يف الخدمات الصحية، ويتأهل الخريجون للعمل يف مؤسسات 
الخدمات الصحية مبارشة بعد إكامل الربنامج بنجاح حسب متطلبات الخدمة ويف أي محافظة بسلطنة عامن عىل أساس التوزيع الجغرايف . ويحظى الخريجون ذوو األداء املتميز بفرصة يف 

مواصلة دراساتهم بالخارج.

يهدف برنامج التصوير الطبي  مبعهد العلوم الصحية )مدته أربع سنوات بعد الربنامج التأسييس( ايل الحصول عىل درجة البكالوريوس حيث يُعنى باستخدام مختلف أشكال اإلشعاع إلنتاج 
صورعالية الجودة تساعد يف التشخيص السليم وبالتايل يف عالج اإلصابات واألمراض، وهو مجال يجمع بني علم الطب والتقنية الخاصة بالرعاية الطبية .و يحوز الجانب العميل من الدراسة 
باملستشفيات عىل %56 من الوقت املخصص للربنامج، و يتأهل الخريجون للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية  مبارشة بعد إكامل الربنامج بنجاح حسب متطلبات الخدمة ويف أي محافظة 

بسلطنة عامن عىل أساس التوزيع الجغرايف. ويحظى الخريجون ذوو األداء املتميز بفرصة يف مواصلة دراساتهم بالخارج .

املوقع اإللكرتوين: www.moh.gov.omمعهد العلوم الصحية 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH001 بكالوريوس علوم
املختربات الطبية

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %65 عىل األقل يف: . 2
كيمياء 	 
أحياء	 
فيزياء	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: الكيمياء	 
الثاين:  األحياء	 
الثالث: الفيزياء	 

يتم القبول عىل أساس التوزيع الجغرايف

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH002 بكالوريوس التصوير
الطبي

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %65 عىل األقل يف: . 2
فيزياء	 
أحياء	 
كيمياء	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: الفيزياء	 
الثاين:  األحياء	 
الثالث: الكيمياء	 

يتم القبول عىل أساس التوزيع الجغرايف
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املوقع اإللكرتوين: www.moh.gov.omتابع : معهد العلوم الصحية 

 يهدف برنامج العالج الطبيعي مبعهد العلوم الصحية للحصول عىل درجة البكالوريوس )مدة الدراسة أربع سنوات بعد الربنامج التأسييس(، العالج الطبيعي يُعنى 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 والحفاظ عىل 

مستوى الصحة العامة ومستوى ونوعية املعيشة. ويشمل التعليم والتدريب يف هذا الربنامج املبادئ اإلنسانية والتحليل العلمي وخدمة املجتمع . ولدى املعالجني الطبيعيني املعرفة واملهارات املهنية الرضورية 

ليؤدوا دورهم كامالً يف التثقيف الصحي و تقديم الرعاية والعالج للمرىض،  وتقييم  فاعلية العالج الطبيعي املطبق وتعديله حسبام هو مالئم. يتأهل الخريجون للعمل يف مؤسسات الخدمات الصحية مبارشة 

بعد إكامل الربنامج بنجاح حسب متطلبات الخدمة ويف أي محافظة بسلطنة عامن وعىل أساس التوزيع الجغرايف . ويحظى الخريجون ذوو األداء املتميز بفرصة يف مواصلة دراساتهم بالخارج.

يطرح معهد العلوم الصحية برنامجاً تدريبياً للحصول عىل درجة بكالوريوس صحة الفم )مدته أربع سنوات بعد الربنامج التأسييس(. ويهدف الربنامج ايل إعداد الطالب وتأهيلهم يف صحة الفم  
ليكونوا أعضاء ضمن فريق صحة الفم والعمل مع أطباء األسنان لتقديم مختلف انواع الرعاية للمرىض، والتوعية بصحة األسنان والواجبات اإلدارية والرسيرية األخرى . ويتأهل الخريجون 
للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية مبارشة بعد إكامل الربنامج بنجاح حسب متطلبات الخدمة ويف أي محافظة بسلطنة عامن عىل أساس التوزيع الجغرايف. ويحظى الخريجون ذوو األداء 

املتميز بفرصة يف مواصلة دراساتهم بالخارج .

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH003بكالوريوس
العالج الطبيعي

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %65 عىل األقل يف: . 2
أحياء	 
فيزياء	 
كيمياء	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: األحياء	 
الثاين:  الفيزياء	 
 الثالث: الكيمياء	 

يتم القبول عىل أساس التوزيع الجغرايف

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH004 بكالوريوس
صحة الفم

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %65 عىل األقل يف: . 2
أحياء	 
كيمياء	 
فيزياء	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: األحياء	 
الثاين:  الكيمياء	 
الثالث:الفيزياء	 

يتم القبول عىل أساس التوزيع الجغرايف
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املوقع اإللكرتوين: www.moh.gov.omمعاهد التمريض

يوجد 9 معاهد للتمريض تابعة لوزارة الصحة وهي : معهد عامن للتمريض ) مبسقط( و معهد صحار للتمريض ومعهد شامل الباطنة للتمريض) بشامل الباطنة( و  معهد الرستاق للتمريض)بجنوب 
الباطنة( ومعهد الداخلية للتمريض) بالداخلية( و معهد الظاهرة للتمريض )بالظاهرة( و معهد ابراء للتمريض )بشامل الرشقية( و معهد صور للتمريض )بجنوب  الرشقية( ومعهد صاللة 
للتمريض )بظفار( . ويهدف الربنامج العام ملعاهد التمريض ايل إعداد الشباب العامين ملستقبل مهني يف مجال التمريض بعد حصولهم عىل درجة البكالوريوس ومدته أربع سنوات بعد الربنامج 
التأسييس تتبعها فرتة االمتياز ملدة ستة اشهر. ويتأهل الخريجون للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية  مبارشة بعد إكامل الربنامج بنجاح حسب متطلبات الخدمة ويف أي محافظة بسلطنة 

عامن. ويحظى الخريجون ذوو األداء املتميز بفرصة يف مواصلة دراساتهم بالخارج .

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NM001 بكالوريوس
التمريض العام

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %60 عىل األقل يف: . 2
أحياء	 
كيمياء	 
فيزياء	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: األحياء	 
الثاين: الكيمياء	 
الثالث: الفيزياء	 

للطالب  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
من  العام  التعليم  دبلوم  عىل  الحاصلني 
بركاء  وواليات  مسقط  محافظة  مدارس 

وبدبد ومصرية.

معهد عامن للتمريض

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NH001 بكالوريوس
التمريض العام

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %60 عىل األقل يف: . 2
أحياء	 
كيمياء	 
فيزياء	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: األحياء	 
الثاين: الكيمياء	 
الثالث: الفيزياء	 

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

مدارس محافظتي الظاهرة والربميي.

معهد الظاهــــرة للتمريض
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NI001 بكالوريوس
التمريض العام

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %60 عىل األقل يف: . 2
أحياء	 
كيمياء	 
فيزياء	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: األحياء	 
الثاين: الكيمياء	 
الثالث: الفيزياء	 

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

مدارس محافظة شامل الرشقية.

معهد إبـــــراء للتمريض

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NU001 بكالوريوس
التمريض العام

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %60 عىل األقل يف: . 2
أحياء	 
كيمياء	 
فيزياء	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: األحياء	 
الثاين: الكيمياء	 
الثالث: الفيزياء	 

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

مدارس محافظة جنوب الرشقية.
باستثناء والية مصرية.

معهد صــــــور للتمريض

املوقع اإللكرتوين: www.moh.gov.omتابع : معاهد التمريض
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NS001 بكالوريوس
التمريض العام

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %60 عىل األقل يف: . 2
أحياء	 
كيمياء	 
فيزياء	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: األحياء	 
الثاين: الكيمياء	 
الثالث: الفيزياء	 

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
من  العام  التعليم  دبلوم  عىل  الحاصلني 
مدارس محافظتي شامل الباطنة ومسندم.

معهد شامل الباطـــنة للتمريض

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NR001 بكالوريوس
التمريض العام

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %60 عىل األقل يف: . 2
أحياء	 
كيمياء	 
فيزياء	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: األحياء	 
الثاين: الكيمياء	 
الثالث: الفيزياء	 

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

مدارس محافظة جنوب الباطنة.
 باستثناء والية بركاء

       معهد الرستاق للتمريض

املوقع اإللكرتوين: www.moh.gov.omتابع : معاهد التمريض
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NN001 بكالوريوس
التمريض العام

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %60 عىل األقل يف: . 2
أحياء	 
كيمياء	 
فيزياء	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: األحياء	 
الثاين: الكيمياء	 
الثالث: الفيزياء	 

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

مدارس محافظتي الداخلية والوسطى.
 باستثناء والية بدبد

معهد الداخلية للتمريض

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NA001 بكالوريوس
التمريض العام

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %60 عىل األقل يف: . 2
أحياء	 
كيمياء	 
فيزياء	 

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )الكيمياء+الفيزياء+األحياء(

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: األحياء	 
الثاين: الكيمياء	 
الثالث: الفيزياء	 

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

مدارس محافظة ظفار.

معهد صـــاللة للتمريض

املوقع اإللكرتوين: www.moh.gov.omتابع : معاهد التمريض
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املوقع اإللكرتوين: www.ohimi.moh.netمعهد عامن إلدارة املعلومات الصحية 

يهدف برنامج إدارة املعلومات الصحية ايل تنمية املوارد البرشية العامنية للحصول عىل بكالوريوس إدارة املعلومات الصحية  )مدة الدراسة أربع سنوات بعد الربنامج التأسييس( ، حيث يشمل 

الربنامج عىل مقررات نظرية وعملية تحتوي عىل كافة املعلومات واملهارات األساسية الالزمة إلعداد الطلبة يف مجال تقنية وانظمة السجالت الصحية اإللكرتونية. ويتأهل الخريجون للعمل  يف 

مؤسسات الخدمات الصحية مبارشة بعد إكامل الربنامج بنجاح حسب متطلبات الخدمة. ويحظى الخريجون ذوو األداء املتميز بفرصة يف مواصلة دراساتهم بالخارج .

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

HM001
بكالوريوس 

إدارة املعلومات 
الصحية

الحصول عىل معدل عام ال يقل عن . 1
%65 يف دبلوم التعليم العام.

الحصول عىل %65 عىل األقل يف: . 2
أحياء	 
رياضيات بحتة	 
كيمياء	 

معدل مجموع مواد التخصص ) األحياء + 
+ % 60 x )الرياضيات البحتة+ الكيمياء

) معدل مجموع جميع املواد الدراسية( 
% 40 x

األول: األحياء	 
الثاين : الرياضيات البحتة	 
الثالث: الكيمياء	 

يتم القبول عىل أساس التوزيع الجغرايف

عىل جميع طلبة الدور الثاين رضورة التسجيل وإختيار الربامج يف الفرتات املحددة لذلك	 مهام كانت نتيجة الطالب يف الفصل األول	 ولن تكون 

هناك فرصة لهم  للتسجيل أو تعديل برامجهم بعد ظهور نتائج الدور الثاين.
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC001هندسة

معدل عام ال يقل عن )60%(	 
يعادله 	  ما  أو  العام  التعليم  دبلوم 

بنجاح يف جميع املواد
دراسة املواد التالية:	 

رياضيات بحتة    	كيمياء	 
فيزياء     	اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)رياضيات بحتة +

 x  )فيزياء+كيمياء+اللغةاإلنجليزية
+ % 60

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف املواد :	 
الرياضيات البحتة	 
الفيزياء	 

يجب أن يكون الطالب الئقاً صحياً.	 

 يتم توزيع الطلبة عىل الكليات التقنية باملحافظات 	 
حسب الطاقة اإلستيعابية لكل كلية. 

عىل الطالب أداء برنامج تأسييس  يف اللغة اإلنجليزية 	 
،يتم إلحاق الذين يجتازونه بنجاح بالربامج  التخصصية 

التي تم قبولهم بها وتؤدي ملؤهالت مستوى الدبلوم 
والبعض للدبلوم املتقدم والبكالوريوس التقني حسب 
تحصيل الطالب وحسب طبيعة الربنامج املقبول فيه.

    	 مالحظة : متنح درجة الدبلوم يف  هذه الربامج  فقط 
TC007 ، TC006 ،TC005،  أما بقية الربامج فتمنح درجة 

البكالوريوس اذا حقق الطالب املعدل املطلوب.

TC002تقنية املعلومات

معدل عام ال يقل عن )60%(	 
يعادله 	  ما  أو  العام  التعليم  دبلوم 

بنجاح يف جميع املواد
دراسة املواد التالية:	 

رياضيات بحتة	 
اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)رياضيات بحتة + اللغة اإلنجليزية( 

+ % 60 x
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف املواد	 
الرياضيات البحتة	 
اللغة اإلنجليزية	 

TC003علوم تطبيقية

معدل عام ال يقل عن )60%(	 
يعادله 	  ما  أو  العام  التعليم  دبلوم 

بنجاح يف جميع املواد
دراسة املواد التالية:	 

رياضيات بحتة	 
فيزياء           	كيمياء	 
أحياء               	 اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)رياضيات بحتة + فيزياء + كيمياء + 

أحياء + اللغةاإلنجليزية(
+ % 60 x 

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف املواد :	 
كيمياء	 
أحياء	 
فيزياء	 

املوقع اإللكرتوين: www.manpower.gov.omسابعاً : الكلـــــيات التقــــــنية    

 تهدف الكليات التقنية يف برامجها ايل إكساب املعارف واملهارات والكفايات ذات الصلة باإلنتاج والتشغيل واستخدام التقنيات يف مختلف املجاالت التي يحتاجها سوق العمل. ومتنح الكليات 	 

التقنية برامج ومستويات متعددة من املؤهالت األكادميية لتلبية حاجة السوق وتوفر األسس ملسارات تعليمية الحقة.

يبلغ عدد الكليات التقنية يف السلطنة )7( كليات وهي : التقنية العليا مبسقط، صاللة، نزوى، املصنعة، إبراء، عربي، وشناص. ومتنح الكليات يف املحافظات شهادات الدبلوم والدبلوم املتقدم، 	 

أما الكلية التقنية العليا فتمنح إضافة لذلك درجة البكالوريوس التقني.

تطرح جميع الكليات التقنية برامج يف تخصصات الهندسة وتقنية املعلومات والدراسات التجارية، أما الكلية التقنية العليا فإنها إضافة لذلك تطرح برامج العلوم التطبيقية وبرنامج مساعد 	 

صيديل وبرنامج التصوير الضويئ وتصميم األزياء.
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC004دراسات تجارية

معدل عام ال يقل عن )60%(	 
دبلوم التعليم العام  أو ما يعادله 	 

بنجاح يف جميع املواد
دراسة املواد التالية:	 

رياضيات بحتة أو تطبيقية	 
اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)رياضيات بحته أو تطبيقية 
+ % 60 x )اللغةاإلنجليزية+

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف	 
 اللغة اإلنجليزية	 

يجب أن يكون الطالب الئقاً صحياً.	 

 يتم توزيع الطلبة عىل الكليات التقنية باملحافظات 	 
حسب الطاقة اإلستيعابية لكل كلية. 

عىل الطالب أداء برنامج تأسييس  يف اللغة اإلنجليزية 	 
يتم إلحاق الذين يجتازونه بنجاح بالربامج  التخصصية 

التي تم قبولهم بها وتؤدي ملؤهالت مستوى الدبلوم 
والبعض للدبلوم املتقدم والبكالوريوس التقني حسب 
تحصيل الطالب وحسب طبيعة الربنامج املقبول فيه.

    	 مالحظة : متنح درجة الدبلوم يف  هذه الربامج  فقط 
TC005 ، TC006،TC007،  أما بقية الربامج فتمنح درجة 

البكالوريوس اذا حقق الطالب املعدل املطلوب.

TC005صيدلة

معدل عام ال يقل عن )60%(	 
يعادله 	  ما  أو  العام  التعليم  دبلوم 

بنجاح يف جميع املواد
دراسة املواد التالية:	 

رياضيات بحتة	 
فيزياء	 
كيمياء	 
أحياء	 
اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)رياضيات بحتة + فيزياء

 x )كيمياء+ أحياء+اللغةاإلنجليزية+
+ % 60

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف املواد :	 
كيمياء	 
أحياء	 

TC006التصوير الضويئ

معدل عام ال يقل عن )60%(	 
يعادله 	  ما  أو  العام  التعليم  دبلوم 

بنجاح يف جميع املواد
دراسة املواد التالية:	 
رياضيات بحتة أو تطبيقية	 

اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)رياضيات بحتة أو تطبيقية + 

+ % 60 x) اللغةاإلنجليزية
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

الدرجة األعىل يف املواد:	 
رياضيات بحتة أو تطبيقية	 
اللغة اإلنجليزية	 

TC007
تصميم األزياء

)لإلناث فقط(

معدل عام ال يقل عن )60%(	 
يعادله 	  ما  أو  العام  التعليم  دبلوم 

بنجاح يف جميع املواد
دراسة املواد التالية:	 

اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
فنون تشكيلية	 

معدل مجموع مواد التخصص
)اللغةاإلنجليزية+ اللغة العربية+ 

+ % 60 x)فنون تشكيلية
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف 	 
اللغة اإلنجليزية	 
الفنون التشكيلية	 

    	 مالحظة : متنح درجة الدبلوم يف  هذه الربامج  فقط 
TC005 ، TC006،TC007،  أما بقية الربامج فتمنح درجة 

البكالوريوس اذا حقق الطالب املعدل املطلوب.

اجتياز االختبار واملقابلة الشخصية.

املوقع اإللكرتوين: www.manpower.gov.omتابع : الكلـــــيات التقــــــنية    
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املوقع اإللكرتوين: www.manpower.gov.omثامناً : التعليم املهني )مراكز التدريب املهني(   

تعترب تنمية املوارد البرشية إحدى االسرتاتجيات الرئيسية املعتمدة لتحقيق الرؤية املستقبلية لالقتصاد العامين، والتي تهدف اىل إحداث تطورات كمية ونوعية يف مجاالت التعليم العام 

والتدريب املهني والتعليم التقني والتعليم العايل للتأكد من ان مخرجاتها جميعاً تنسجم واحتياجات سوق العمل للقوى العاملة مبختلف مستوياتها املهنية. 

•الرؤية 

نصبو ان نكون الركيزة األساسية يف تعليم وتدريب وتأهيل قوى عاملة وطنية يف مختلف املجاالت املهنية وفق املعايري الوطنية والعاملية.

•الرسالة

رفد سوق العمل بقوى وطنية قادرة عىل املنافسة لإلسهام الفاعل بالتنمية االقتصادية واالجتامعية من خالل طرح برامج مهنية ذات جودة عالية.

•دبلوم التعليم املهني

عبارة عن نظام تعليمي تدريبي يغلب عليه التدريب العميل أكرث من التدريب النظري ، وهو موازي للنظام التقني املعمول به يف الكليات التقنية ويعادله يف املستوى من حيث التوظيف 

والتشغيل وفق منظور شهادة دبلوم التعليم التقني املعتمد بالكليات التقنية.

•الخدمات واالنشطة واملزايا التي تقدمها مراكز التدريب املهني ومعاهد تأهيل الصيادين 

	ترصف لكل طالب وطالبة منحة شهرية وفقا ملا هو مقرر قانوناً.

	توفر السكن الداخيل يف بعض املراكز حسب اإلمكانيات، ومامرسة االنشطة الرياضية واالجتامعية والثقافية.

	متابعة ومساعدة الخريجني يف إيجاد فرص عمل بعد التخرج، وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية بالتشغيل.

	يحصل الخريج بعد انتهاء مدة الدراسة عىل شهادة دبلوم التعليم املهني ) يوازي شهادة دبلوم الكليات التقنية ( ، وتطبيق برنامج ريادة األعامل والعمل الحر.



148

معلومات إضافية عن الربنامجمركز التدريب املهني )السيب(

طريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج

أن يجتاز الربنامج التأسييس.. 1

املستوى . 2 اجتياز  عند  التخصص  تحديد  يتم 
اآللية  وفق  التأسييس  الربنامج  يف  الثالث 

املعتمدة واملتبعة باملراكز واملعاهد.

التخصص . 3 وبدنياً وفق  أن يكون الئقاً صحياً 
املراد اختياره.

تطبق نفس الرشوط عىل قبول الطلبة ذوي . 4
ايل  باإلضافة  البسيطة فقط  الحركية  اإلعاقة 
الشخصية  للمقابلة  الطالب  خضوع  رضورة 

والفنية وفق اآللية التي وضعت لذلك.

VT001

التخصصات الهندسية
  الهندسة الكهربائية ) ذكر + انثى (
الهندسة اإللكرتونية ) ذكر + انثى (

الهندسة امليكانيكية ) ذكر(
هندسة البناء واإلنشاءات ) ذكر(

تقنية السيارات ) ذكر(
تقنية األخشاب ) ذكر(

التربيد والتكييف ) ذكر(
اللحام ) ذكر(

النجاح يف جميع املواد والحصول عىل معدل 	 
عام ال يقل عن )50%(.

املواد األساسية للتخصص:	 
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص
)رياضيات بحته أو تطبيقية 
+ % 60 x )اللغةاإلنجليزية+

 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (
% 40

VT002الدراسات التجارية
تسويق ومبيعات ) ذكر + انثى (

مركز التدريب املهني )صحم(

VT003

التخصصات الهندسية
الهندسة الكهربائية ) ذكر (
الهندسة اإللكرتونية ) ذكر (
الهندسة امليكانيكية ) ذكر(

هندسة البناء واإلنشاءات ) ذكر(
تقنية السيارات ) ذكر(
تقنية األخشاب ) ذكر(

التربيد والتكييف ) ذكر(
اللحام ) ذكر(

النجاح يف جميع املواد والحصول عىل معدل 	 
عام ال يقل عن )50%(.

املواد األساسية للتخصص:	 
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص
)رياضيات بحته أو تطبيقية 
+ % 60 x )اللغةاإلنجليزية+

 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (
% 40

VT004الدراسات التجارية
تسويق ومبيعات ) ذكر(

VT005
)التدريب الزراعي(

 اإلنتاج النبايت ) ذكر(
تقنيات التصنيع الغذايئ ) ذكر( 

املوقع اإللكرتوين: www.manpower.gov.omتابع : مراكز التدريب املهني
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معلومات إضافية عن الربنامجمركز التدريب املهني )السيب(

طريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج

أن يجتاز الربنامج التأسييس.. 1

املستوى . 2 اجتياز  عند  التخصص  تحديد  يتم 
اآللية  وفق  التأسييس  الربنامج  يف  الثالث 

املعتمدة واملتبعة باملراكز واملعاهد.

التخصص . 3 وبدنياً وفق  أن يكون الئقاً صحياً 
املراد اختياره.

تطبق نفس الرشوط عىل قبول الطلبة ذوي . 4
ايل  باإلضافة  البسيطة فقط  الحركية  اإلعاقة 
الشخصية  للمقابلة  الطالب  خضوع  رضورة 

والفنية وفق اآللية التي وضعت لذلك.

VT006

التخصصات الهندسية
  الهندسة الكهربائية ) ذكر + انثى (
الهندسة اإللكرتونية ) ذكر + انثى (

الهندسة امليكانيكية ) ذكر(
هندسة البناء واإلنشاءات ) ذكر(

تقنية السيارات ) ذكر(
تقنية األخشاب ) ذكر(

التربيد والتكييف ) ذكر(
اللحام ) ذكر(

النجاح يف جميع املواد والحصول عىل معدل 	 
عام ال يقل عن )50%(.

املواد األساسية للتخصص:	 
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص
)رياضيات بحته أو تطبيقية 
+ % 60 x )اللغةاإلنجليزية+

 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (
% 40

VT007الدراسات التجارية
تسويق ومبيعات ) ذكر + انثى (

مركز التدريب املهني )عربي(

VT008

التخصصات الهندسية
 الهندسة الكهربائية  ) ذكر(
الهندسة اإللكرتونية  ) ذكر(
الهندسة امليكانيكية  ) ذكر(

هندسة البناء واإلنشاءات ) ذكر(
تقنية السيارات ) ذكر(
تقنية األخشاب ) ذكر(

التربيد والتكييف ) ذكر(
اللحام ) ذكر( 

النجاح يف جميع املواد والحصول عىل معدل 	 
عام ال يقل عن )50%(.

املواد األساسية للتخصص:	 
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص
)رياضيات بحته أو تطبيقية 
+ % 60 x )اللغةاإلنجليزية+

 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (
% 40

VT009الدراسات التجارية
تسويق ومبيعات ) ذكر(

املوقع اإللكرتوين: www.manpower.gov.omتابع : مراكز التدريب املهني

مركز التدريب املهني )صور(
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معلومات إضافية عن الربنامجمركز التدريب املهني )السيب(

طريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج

أن يجتاز الربنامج التأسييس.. 1

املستوى . 2 اجتياز  عند  التخصص  تحديد  يتم 
اآللية  وفق  التأسييس  الربنامج  يف  الثالث 

املعتمدة واملتبعة باملراكز واملعاهد.

التخصص . 3 وبدنياً وفق  أن يكون الئقاً صحياً 
املراد اختياره.

تطبق نفس الرشوط عىل قبول الطلبة ذوي . 4
ايل  باإلضافة  البسيطة فقط  الحركية  اإلعاقة 
الشخصية  للمقابلة  الطالب  خضوع  رضورة 

والفنية وفق اآللية التي وضعت لذلك.

VT010

التخصصات الهندسية
الهندسة الكهربائية ) ذكر + انثى (
الهندسة اإللكرتونية ) ذكر + انثى (

امليكاترونكس ) ذكر + انثى (
التربيد والتكييف ) ذكر(

اللحام ) ذكر(

النجاح يف جميع املواد والحصول عىل معدل 	 
عام ال يقل عن )50%(.

املواد األساسية للتخصص:	 
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص
)رياضيات بحته أو تطبيقية 
+ % 60 x )اللغةاإلنجليزية+

 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (
% 40

VT011الدراسات التجارية
تسويق ومبيعات ) انثى(

مركز التدريب املهني )الربميي(

VT012

التخصصات الهندسية
 الهندسة الكهربائية ) ذكر + انثى (
الهندسة اإللكرتونية ) ذكر + انثى (

الهندسة امليكانيكية ) ذكر(
هندسة البناء واإلنشاءات ) ذكر(

تقنية السيارات ) ذكر(
تقنية األخشاب ) ذكر(

التربيد والتكييف ) ذكر(
اللحام ) ذكر(

النجاح يف جميع املواد والحصول عىل معدل 	 
عام ال يقل عن )50%(.

املواد األساسية للتخصص:	 
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص
)رياضيات بحته أو تطبيقية + 

+ % 60 x )اللغةاإلنجليزية
 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

% 40
VT013العناية بالصحة والجامل

العناية بالصحة والجامل )انثى(

VT014الدراسات التجارية
تسويق ومبيعات ) ذكر + انثى ( 

املوقع اإللكرتوين: www.manpower.gov.omتابع : مراكز التدريب املهني

مركز التدريب املهني )شناص(
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املوقع اإللكرتوين: www.manpower.gov.omمعاهد تأهيل الصيادين

معلومات إضافية عن الربنامجمعهد تأهيل الصيادين)الخابورة(

طريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج

أن يجتاز الربنامج التأسييس.. 1

املستوى . 2 اجتياز  عند  التخصص  تحديد  يتم 
اآللية  وفق  التأسييس  الربنامج  يف  الثالث 

املعتمدة واملتبعة باملراكز واملعاهد.

التخصص . 3 وبدنياً وفق  أن يكون الئقاً صحياً 
املراد اختياره.

تطبق نفس الرشوط عىل قبول الطلبة ذوي . 4
ايل  باإلضافة  البسيطة فقط  الحركية  اإلعاقة 
الشخصية  للمقابلة  الطالب  خضوع  رضورة 

والفنية وفق اآللية التي وضعت لذلك.

FT001

التدريب السميك  
تربية االحياء املائية )استزراع سميك ()ذكر(

التنمية السمكية ) اإلرشاد السميك وضبط الجودة( 
) ذكر( 

بناء واصالح السفن ) ذكر(
تقنيات املالحة ومعدات الصيد ) ربان سفن صيد 

ساحيل ( ) ذكر( 
هندسة الصيد ) هندسة سفن صيد ساحيل(  )ذكر(

النجاح يف جميع املواد والحصول عىل معدل 	 
عام ال يقل عن )50%(.

املواد األساسية للتخصص:	 
اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص
)رياضيات بحته أو تطبيقية 
+ % 60 x )اللغةاإلنجليزية+

 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (
% 40

معهد تأهيل الصيادين)صاللة(

FT002

التخصصات الهندسية
الهندسة الكهربائية ) ذكر + انثى (
الهندسة اإللكرتونية ) ذكر + انثى (

الهندسة امليكانيكية ) ذكر(
التربيد والتكييف ) ذكر(

اللحام ) ذكر(
النجاح يف جميع املواد والحصول عىل معدل 	 

عام ال يقل عن )50%(.
املواد األساسية للتخصص:	 

اللغة اإلنجليزية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص
)رياضيات بحته أو تطبيقية 
+ % 60 x )اللغةاإلنجليزية+

 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (
% 40

FT003

التدريب السميك
تقنيات املالحة ومعدات الصيد ) ذكر(

)ربان سفن صيد ساحيل (
) ربان سفن صيد أعامق (

هندسة الصيد ) ذكر(
) هندسة سفن صيد ساحيل (
) هندسة سفن صيد أعامق (
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املوقع اإللكرتوين: www.iis.edu.omتاسعاً: كلية العلوم الرشعية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IS003*

الفقه وأصوله
)للذكور فقط(

الحصول عىل معدل عام)70%(	 
تقدير »%80« يف 	  الحصول عىل 

مادة الرتبية اإلسالمية.
تقدير »%65« يف 	  الحصول عىل 

مادة اللغة العربية.
معدل مجموع مواد التخصص
)الرتبية االسالمية + اللغة 

+ % 60 x )العربية
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف املواد التالية:	 
اللغة العربية	 
الرتبية اإلسالمية 	 

يخضع الطالب املتقدم ايل اختبار قبول تحريري وشفهي يف 
الرتبية اإلسالمية، واللغة العربية، واملعلومات العامة.

أصول الدين
)للذكور فقط(

الفقه والدعوة
)للذكور فقط(

IS004
الدراسات 
اإلسالمية

) إناث فقط(

الحصول عىل معدل عام )80%(	 
تقدير »%80« يف 	  الحصول عىل 

مادة الرتبية اإلسالمية.
تقدير »%80« يف 	  الحصول عىل 

مادة اللغة العربية.

*تخصص الطالب)الذكور( يكون التخصص بعد السنة الثانية )الفقه وأصوله ، وأصول الدين، والفقه والدعوة( عىل حسب معايري املعهد لالختيار.

يجب ان ال يزيد عمر الطالب املتقدم عن 25 سنة يف 2015/10/1 م أي ان يكون من مواليد ما بعد1/ 1990/10م.



153

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ700

كلية اآلداب 
والعلوم 
االجتامعية

)آداب عام (

الحصول عىل 
)65 %( كحد أدىن يف املواد التالية:	 

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرتبية  اإلسالمية.

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة العربية +اللغة اإلنجليزية+ ، 

+ % 60 x )الرتبية اإلسالمية

% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

يقترص قبول طلبة اإلعاقات البرصية يف التخصصات 	 
)اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، التاريخ، علم اإلجتامع( 

.
نوعية 	  تحديد  مع  تخصصهم  تحديد  يتم  الحركية   اإلعاقة 

اإلعاقة.

معلومات إضافية عن الربنامجطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SA260
إعاقات حركية 

فقط

ــخــصــصــات 	  ــت ال
الهندسية

ــخــصــصــات 	  ــت ال
الـــتـــجـــاريـــة 
واإلداريـــــــــــة 

واللغوية
نظم 	  تخصصات 

املعلومات
تـــخـــصـــصـــات 	 

التصميم

عن 	  يقل  ال  عام  العام مبعدل  التعليم  دبلوم  النجاح يف 
)%50(، الحصول عىل )%50( يف املواد اآلتية:

اللغة اإلنجليزية	 
اللغة العربية	 
الرياضيات البحتة أو التطبيقية	 

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة العربية +اللغة 
 60 x ) اإلنجليزية+ ، الرياضيات البحتة أو التطبيقية

+ %
% 40 x )معدل مجموع جميع املواد الدراسية (

مكان الدراسة: الجامعات والكليات الخاصة
البعثات تشمل الرسوم الدراسية فقط لدرجة البكالوريوس.

يحق للطالب اختيار التخصص الذي تبتعث له الوزارة 	 
واملؤسسة التعليمية الخاصة الراغب اإللتحاق بها.

مالحظة: عىل الطلبة البحث واختيار املؤسسة التعليمية 	 
الخاصة التي تستقبل نوع إعاقتهم.

SA261
إعاقات برصية 

فقط

ثالثاً: كلية العلوم الرشعية

الربامج املخصصة للطلبة ذوي اإلعاقات الخاصة  

أوال: جامعة السلطان قابوس

ثانياً: البعثات الداخلية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IS005*
)للذكور فقط(

الفقه وأصوله

الحصول عىل معدل عام)65%(	 
الحصول عىل تقدير »%50« يف ماديت 	 

الرتبية اإلسالمية، واللغة العربية

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة 
+ % 60 x )العربية + الرتبية االسالمية

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف املواد التالية:	 
اللغة العربية	 
الرتبية اإلسالمية 	 

االستقالل 	  عن  له  مانعة  اإلعاقة  تكون  ال  أن 
بنفسه وتدبري شؤونه.

أن ال تكون اإلعاقة بكامً.	 

أن ال يتجأوز عمره )25( عاماً.	 

واملقامة 	  الشخصية  املقابلة  بنجاح  يجتاز  أن 
للتنافس بني ذوي اإلعاقات الخاصة. 

أصول الدين

الفقه والدعوة

*تخصص الطالب)الذكور( يكون التخصص بعد السنة الثانية )الفقه وأصوله ، وأصول الدين، والفقه والدعوة( عىل حسب معايري املعهد لالختيار.



154

رابعاً: الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC011هندسة

معدل عام ال يقل عن )60%(	 
دبلوم التعليم العام بنجاح يف جميع املواد	 
دراسة املواد التالية:	 

رياضيات بحتة	 
فيزياء	 
كيمياء	 
اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)رياضيات بحتة +

 x  )فيزياء+كيمياء + اللغة اإلنجليزية
+ % 60

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف املواد :	 
الرياضيات البحتة	 
الفيزياء	 

نوع اإلعاقة:	 
النطق  السمع أو صعوبة يف  ضعف يف 
أو األمراض املزمنة غري املقعدة أو شلل 

أطفال أو تشوهات خلقية.

مقابلة شخصية 

TC012تقنية املعلومات

معدل عام ال يقل عن )60%(	 
دبلوم التعليم العام بنجاح يف جميع املواد	 
دراسة املواد التالية:	 

رياضيات بحتة	 
اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)رياضيات بحتة + اللغة اإلنجليزية(  

+ % 60 x
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف املواد:	 
الرياضيات البحتة	 
اللغة اإلنجليزية	 

نوع اإلعاقة:	 
أو  العليا  األطراف  يف  جسدية  إعاقة 
أو  سمعية  إعاقة  أو  بالبرص  ضعف 
صعوبة يف النطق أو األمراض املزمنة أو 

شلل أطفال أو تشوهات خلقية.

مقابلة شخصية TC013دراسات تجارية

معدل عام ال يقل عن )60%(	 
دبلوم التعليم العام بنجاح يف جميع املواد	 
دراسة املواد التالية:	 

رياضيات بحتة أو تطبيقية	 
اللغة اإلنجليزية	 

معدل مجموع مواد التخصص 
)رياضيات بحته أو تطبيقية 
+ % 60 x )اللغةاإلنجليزية+
) معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف	 
 اللغة اإلنجليزية	 

تابع: الربامج املخصصة للطلبة ذوي اإلعاقات الخاصة  

تابع: كلية العلوم الرشعية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IS006
) إناث فقط(

الدراسات 
اإلسالمية

الحصول عىل معدل عام)65%(	 
الحصول عىل تقدير »%50« يف ماديت 	 

الرتبية اإلسالمية، واللغة العربية

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة 
+ % 60 x )العربية + الرتبية االسالمية

) معدل مجموع جميع املواد 
% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف املواد التالية:	 
اللغة العربية	 
الرتبية اإلسالمية	 

االستقالل 	  عن  له  مانعة  اإلعاقة  تكون  ال  أن 
بنفسه وتدبري شؤونه.

أن ال تكون اإلعاقة بكامً.	 

أن ال يتجأوز عمره )25( عاماً.	 

واملقامة 	  الشخصية  املقابلة  بنجاح  يجتاز  أن 
للتنافس بني ذوي اإلعاقات الخاصة. 



155

تابع : الربامج املخصصة للطلبة ذوي اإلعاقات الخاصة  

خامساً: مراكز التدريب املهني ومعاهد تأهيل الصيادين )برنامج الدورات القصرية(                  

مدة الدراسةنوع اإلعاقةالجنسمكان عقد الدورةالربامج

دهان وديكور

جميع مراكز التدريب املهني ومعاهد 	 
تأهيل الصيادين

ذكور

الحركية	 
من )6( أشهر ايل )9( أشهرسمعية	 

 ذكور / إناثتنجيد األثاث

 ذكورالتمديدات الكهربائية

 ذكورتربيد وتكييف

 برمجة وإصالح أجهزة الهاتف
النقال

  ذكور / إناث

  ذكور / إناثالبيع التخصيص

  ذكور / إناثالتصنيع الغذايئ

ذكورالسباكة

 ذكورخدمة السيارات

 ذكورالنجارة

مالحظة : سوف يخضع املقبولني لتقييم من قبل اللجنة الفنية وذلك لتقدير نوع اإلعاقة والتخصصات املناسبة.• 

سوف يتم توزيع الطلبة املقبولني يف املراكز واملعاهد من ِقبل اللجنة املختصة.• 
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  القــــــسم الثاين:

برامج مؤسسات التعليم العايل الخاصة

)الدراسة عىل نفقة الطالب الخاصة( 

للعام األكادميي  2016/2015

بالسلطنة عدد من مؤسسات التعليم العايل الخاصة التى تقدم برامج دراسية يف مختلف التخصصات ليس فقط للطلبة العامنيني بل أيضاً لغريهم من األقطار املختلفة.   
لهذه  يتقدم  ان  ان يدركها قبل  الطالب  التى يحتاج  العامة  املعلومات  أدناه بعض  لهم.  املؤسسات مبارشًة تسهيالً  لهذه  التقدم  بالسلطنة  الدارسني  الطلبة  وباستطاعت جميع 

املؤسسات: 

مالحظات هامة: 
للمزيد من املعلومات عن مؤسسات التعليم العاىل الخاصة وبرامجها ميكن اإلتصال باملؤسسة مبارشة.	 

للدراسة يف هذه املؤسسات يتعني عىل الطالب تسديد جميع الرسوم املقررة.	 
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املوقع اإللكرتوين: www.soharuni.edu.omجامـــــعة صــــــحار

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SU001علوم الحاسوب والوسائط املتعددة
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

النجاح يف امتحان شهادة دبلوم التعليم 
العام مبعدل ال يقل عن )50%(

املعدل العام لجميع املواد الدراسية يف 
دبلوم التعليم العام 

يف حال تعادل مجموعة من الطلبة يف 
املعدل العام يتم قبولهم جميعاً

عىل الطالب إجتياز الربنامج 
التحضريي )السنة التأسيسية( 

بنجاح قبل اإللتحاق يف التخصص 
األكادميي، ويدرس الطلبة يف 

الربنامج التحضريي )اللغة اإلنجليزية 
والرياضيات والحاسوب(

SU002علوم الحاسوب و هندسة الويب
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU003الشبكات وقاعدة البيانات
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU004)ادارة األعامل )تقنية املعلومات
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU005الهندسة الكهربائية و الحاسب األيل
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

النجاح يف امتحان شهادة دبلوم 
التعليم العام مبعدل ال يقل عن 

)%50(، وحصول الطالب عىل 
تقدير )%50( عىل األقل يف مادة 

الرياضيات البحتة والكيمياء أو 
الفيزياء

SU006الهندسة الكيميائية
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU007الهندسة امليكانيكية وااللكرتوميكانيكية
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

النجاح يف امتحان شهادة دبلوم التعليم 
العام مبعدل ال يقل عن )%50(، وحصول 
األقل  عىل   )50%( تقدير  عىل  الطالب 
أو  والفيزياء  البحتة  الرياضيات  يف مادة 

الكيمياء
SU008الهندسة املدنية

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

SU009املحاسبة
النجاح يف امتحان شهادة دبلوم التعليم دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

العام مبعدل ال يقل عن )50%(
SU010اإلدارة

 دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس
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SU011التسويق
 دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

النجاح يف امتحان شهادة دبلوم التعليم 
العام مبعدل ال يقل عن )50%(

املعدل العام لجميع املواد الدراسية يف 
دبلوم التعليم العام  

يف حال تعادل مجموعة من الطلبة يف 
املعدل العام يتم قبولهم جميعاً

عىل الطالب إجتياز الربنامج 
التحضريي )السنة التأسيسية( بنجاح 
قبل اإللتحاق يف التخصص األكادميي، 
ويدرس الطلبة يف الربنامج التحضريي 

)اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
والحاسوب(

SU012نظم املعلومات اإلدارية 
بكالوريوس فقط

SU013 األعامل والقانون التجاري
بكالوريوس فقط

SU015اللغة اإلنجليزية والرتجمة
بكالوريوس فقط

SU020اللغة العربية وآدابها	

SU021الرتبية الرياضية

دبلوم  شهادة  امتحان  يف  النجاح 
عن  يقل  ال  مبعدل  العام  التعليم 
)%80(، والحصول عىل معدل ال يقل 

عن %80 يف مادة الرتبية الرياضية 
اجتياز اختبار القدرات		

SU023دراسات اللغة اإلنجليزية
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

النجاح يف امتحان شهادة دبلوم التعليم 
العام مبعدل ال يقل عن )50%(

املعدل العام لجميع املواد الدراسية يف 
دبلوم التعليم العام  

يف حال تعادل مجموعة من الطلبة يف 
املعدل العام يتم قبولهم جميعاً

عىل الطالب إجتياز الربنامج 
التحضريي )السنة التأسيسية( 

بنجاح قبل اإللتحاق يف التخصص 
األكادميي ، ويدرس الطلبة يف 

الربنامج التحضريي )اللغة اإلنجليزية 
والرياضيات والحاسوب.

تابع : جامـــــعة صــــــحار
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SU024القانون
بكالوريوس فقط

النجاح يف امتحان شهادة دبلوم التعليم 
 ،)50%( عن  يقل  ال  مبعدل  العام 
والحصول عىل نسبة ال تقل عن 80% 
العربية ويف حالة عدم  اللغة  يف مادة 
يدرس  املطلوب  املعدل  عىل  الحصول 
العربية  اللغة  مهارات  مادة  الطالب 

املعدل العام لجميع املواد الدراسية يف كامدة إضافية.
دبلوم التعليم العام

يف حال تعادل مجموعة من الطلبة يف 
املعدل العام يتم قبولهم جميعاً

عىل الطالب إجتياز الربنامج 
التحضريي )السنة التأسيسية( 

بنجاح قبل اإللتحاق يف التخصص 
األكادميي ، ويدرس الطلبة يف 

الربنامج التحضريي )اللغة اإلنجليزية 
والرياضيات والحاسوب(

)اجتياز املقابلة الشخصية قبل 
اإللتحاق بالتخصص(

SU025هندسة العمليات املعدنية واملواد
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس

دبلوم  شهادة  امتحان  يف  النجاح 
عن  يقل  ال  مبعدل  العام  التعليم 
تقدير  عىل  الطالب  وحصول   ،)50%(
)%50( عىل األقل يف مادة الرياضيات 

البحتة والفيزياء أو الكيمياء

عىل الطالب إجتياز الربنامج 
التحضريي )السنة التأسيسية( 

بنجاح قبل اإللتحاق يف التخصص 
األكادميي ، ويدرس الطلبة يف 

الربنامج التحضريي )اللغة اإلنجليزية 
والرياضيات والحاسوب. 

يتم تحديد مستوى الطالب يف برنامج الجامعة التحضريي بناء عىل امتحان تحديد املستوى.	 
الرسوم الدراسية للفصل الدرايس الواحد يف برنامج الجامعة التحضريي مقسمة حسب اآليت:	 

اللغة االنجليزية: 756 ريال عامين.	 
مادة الرياضيات ) SET( : 95 ريال عامين. 	 
مادة الحاسب االيل ) IC3( : 120 ريال عامين.	 

توفر الجامعة للطلبة خدمات السكن والنقل واإلعاشة.	 
رسوم النقل )يتم مراجعة أو تعديل الرسوم سنويا(:	 

النقل االسبوعي: 166 ريال  عامين للعام الدرايس الواحد )فصلني دراسيني(	 
النقل اليومي حسب الوالية والقرية التي يقيم فيها الطالب	 

اذا كان الطالب يدرس عىل نفقته الخاصة فانه يدفع رسوم تسجيل وتأمني من اجل حجز مقعد بالجامعة.	 
رسوم تسجيل: 50 ريال عامين تدفع ملره واحدة وغري مسرتده	 
تأمينات مسرتده: 100 ريال عامين )تسرتد عند التخرج(	 

مالحظات:
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DH001الدبلوم يف الرياضيات

ما  أو  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
يعادله

املعدل العام لجميع املواد الدراسية يف 
دبلوم التعليم العام

يف حالة تعادل الطلبة يف املعدل يقبل 
الجميع

الربنامج  بدون  سنتني  الربنامج  مدة 
التأسييس

DH002الدبلوم يف العمل االجتامعي

DH003الدبلوم  يف الكيمياء

DH004 الدبلوم يف اللغة اإلنجليزية

DH005الدبلوم يف علوم الكمبيوتر

DH006االدارة 	الدبلوم  يف ادارة األعامل 

DH007الدبلوم  يف ادارة األعامل –املالية

DH008املحاسبة 	الدبلوم  يف ادارة األعامل 

DH009 نظم  	الدبلوم  يف ادارة األعامل 
املعلومات اإلدارية

DH010الدبلوم  يف الهندسة املدنية

DH011الدبلوم  يف هندسة امليكاترونكس

DH012الدبلوم  يف التصميم الجرافييك

DH013الدبلوم  يف الهندسة الكيميائية
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DH014الدبلوم  يف الهندسة امليكانيكية

ما  أو  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
يعادله

املعدل العام لجميع املواد الدراسية يف 
دبلوم التعليم العام

يف حالة تعادل الطلبة يف املعدل يقبل 
الجميع

الربنامج  بدون  سنتني  الربنامج  مدة 
التأسييس

DH015الدبلوم  يف هندسة العامرة الداخلية

DH016 الدبلوم  يف هندسة  الكهرباء
والحاسوب

DH017 بكالوريوس آداب يف العمل
اإلجتامعي

بدون  سنوات   )4( الربنامج  مدة 
الربنامج التأسييس

DH018بكالوريوس آداب يف اللغة اإلنجليزية

DH019بكالوريوس علوم يف الرياضيات

DH020بكالوريوس علوم يف الكيمياء

DH021بكالوريوس علوم يف علوم الكمبيوتر

DH022 	 بكالوريوس آداب يف ادارة األعامل
محاسبة

DH023 – بكالوريوس آداب يف ادارة األعامل
اإلدارة

املوقع اإللكرتوين: www.du.edu.omتابع : جامـــــعة ظفـــار
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DH024 – بكالوريوس آداب يف ادارة األعامل
نظم املعلومات

ما  أو  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
يعادله

املعدل العام لجميع املواد الدراسية يف 
دبلوم التعليم العام

يف حالة تعادل الطلبة يف املعدل يقبل 
الجميع

بدون  سنوات   )4( الربنامج  مدة 
الربنامج التأسييس

DH025 – بكالوريوس آداب يف ادارة األعامل
املالية

DH026بكالوريوس يف التصميم  الجرافييك

DH027بكالوريوس العلوم – الهندسة املدنية

DH028 بكالوريوس العلوم –  هندسة
امليكاترونكس

DH029 بكالوريوس العلوم يف الهندسة
الكهربائية واإللكرتونية

DH030 بكالوريوس العلوم يف الهندسة
امليكانيكية

DH031 بكالوريوس العلوم يف هندسة
الكمبيوتر واإلتصاالت

DH032بكالوريوس يف الهندسة الكيميائية

DH033 بكالوريوس يف هندسة العامرة
الداخلية

DH034بكالوريوس يف الحقوق

DH035بكالوريوس اآلداب يف اللغة العربية

تابع : جامـــــعة ظفـــار
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BF003 الدبلوم الوطني العايل يف اإلدارة
)املحاسبة(

الحصول عىل معدل ال يقل عن )%60( 	 
يف دبلوم التعليم العام

		

الحصول عىل معدل )5( يف إختبار اآليلتس الدويل 	 
أو اإللتحاق يف الربنامج التأسييس للكلية.

مدة الربنامج : 4 فصول )سنتني(	 
يف 	   )Pearson( بريسون  مع  األكادميي  اإلرتباط 

بريطانيا.

BF004 الدبلوم الوطني العايل يف اإلدارة )املوارد
البرشية(

BF013)الدبلوم الوطني العايل يف اإلدارة )اإلدارة

BF007بكالوريوس يف املحاسبة واملالية

الحصول عىل معدل ال يقل عن )%70( 	 
يف دبلوم التعليم العام

اآليلتس 	  إختبار  يف    )5 معدل)5  عىل  الحصول 
الدويل مع تحقيق معدل )5( يف مهارات القراءاة 
يف  النجاح  أو  والتحدث،  واإلستامع  والكتابة 
املعدل  عىل  والحصول  العام  التأسييس  الربنامج 

املطلوب يف اآليلتس الدويل.
مدة الربنامج: أربع سنوات: سنة تحضريية + ثالث 	 

سنوات تخصص.
يف 	  بــرادفــورد  جامعة  مع  األكــادميــي  اإلرتــبــاط 

بريطانيا.

BF008بكالوريوس يف اإلدارة

BF009بكالوريوس يف املحاسبة والتدقيق واملالية

الحصول عىل معدل ال يقل عن )%60( 	 
يف دبلوم التعليم العام

الحصول عىل معدل )5( يف إختبار اآليلتس الدويل، 	 
والحصول  العام  التأسييس  الربنامج  النجاح يف  أو 

عىل املعدل املطلوب يف اآليلتس الدويل.
مدة الربنامج : 8 فصول )4 سنوات(.	 

BF010 بكالوريوس يف العلوم املرصفية واملالية

BF011بكالوريوس يف إدارة األعامل

BF012بكالوريوس يف املصارف اإلسالمية

كلية الدراسات املرصفية واملالية   

.
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CC001
بكالوريوس علوم مبرتبة الرشف يف بيئة 

التشييد 
)هندسة إنشاءات(

النجاح يف شهادة دبلوم 	 
التعليم العام بتقدير ال يقل 
عن )%65( يف املواد التالية:

الفيزياء أو الكيمياء	 
الرياضيات البحتة أو 	 

التطبيقية

معدل مجموع مواد التخصص
)الفيزياء أو الكيمياء + الرياضيات 
+ % 60 x )البحتة أو التطبيقية

املواد  جميع  مجموع  معدل   (
% 40 x )الدراسية

الدرجات االعىل يف:	 
 	 / التطبيقية  الرياضيات 

البحتة 
اللغة االنجليزية	 

الحاصلني 	  بالكلية  لإللتحاق  املتقدمني  الطلبة  يكون 
عىل الحد األدىن مؤهلني لإللتحاق بربنامج الدراسات 

التأسيسية.

برنامج 	  ايل  للدخول  املؤهلني  املتقدمني  الطلبة  عىل 
بربنامج  باإللحاق  واملطالبني  التأسيسية  الدراسات 
الهندسة مبارشًة، النجاح يف إمتحان تحديد املستوى 

بالكلية.

صلة 	  ذات  كامدة  الكيمياء  أو  الفيزياء  قبول  يتم 
بجميع برامج الهندسة، باستثناء الربامج التالية التي 

تكون مادة الكيمياء إلزامية:

هندسة املعالجة والصيانة.	 

الهندسة الكيميائية.	 

دراستها 	  تتم   *CC011 عــدا   ما  الربامج  جميع 
 )GCU( كالدونيان  جالسكو  لجامعة  باالنتساب 

اسكتلندا.

يف 	  علوم  بكالوريوس   *CC011 برنامج  ــدرس  ي
الهندسة الكيميائية باالنتساب ملعهد فيلور الجامعي 

للتكنولوجيا )VITU( ، الهند

CC002 بكالوريوس هندسة مبرتبة الرشف يف
الهندسة املدنية

CC003
بكالوريوس علوم مبرتبة الرشف يف بيئة 

التشييد 
)هندسة القياس والتكاليف(

CC004 بكالوريوس هندسة مبرتبة الرشف يف
)هندسة الكمبيوتر(

CC005   بكالوريوس هندسة مبرتبة الرشف يف
)هندسة أجهزة القياس واإللكرتونيات(

CC006 بكالوريوس هندسة مبرتبة الرشف يف
 )هندسة الطاقة الكهربائية(

CC007 بكالوريوس هندسة مبرتبة الرشف يف
)هندسة اإلتصاالت( 

CC008بكالوريوس هندسة مبرتبة الرشف يف 
) هندسة ميكانيكية مبساعدة الكمبيوتر(

www.cce.edu.omاملوقع اإللكرتوين: كلية كاليدونيان الهندسية
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CC009 بكالوريوس هندسة مبرتبة الرشف يف
) ميكاترونكس(

النجاح يف شهادة دبلوم 	 
التعليم العام بتقدير ال يقل 
عن )%65( يف املواد التالية:

الفيزياء أو الكيمياء	 
الرياضيات البحتة أو 	 

التطبيقية

معدل مجموع مواد التخصص
)الفيزياء أو الكيمياء + الرياضيات 
+ % 60 x )البحتة أو التطبيقية
)معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

الدرجات االعىل يف:	 
 	 / التطبيقية  الرياضيات 

البحتة 
اللغة االنجليزية	 

الحاصلني 	  بالكلية  لإللتحاق  املتقدمني  الطلبة  يكون 
عىل الحد األدىن مؤهلني لإللتحاق بربنامج الدراسات 

التأسيسية.

برنامج 	  ايل  للدخول  املؤهلني  املتقدمني  الطلبة  عىل 
بربنامج  باإللحاق  واملطالبني  التأسيسية  الدراسات 
الهندسة مبارشًة، النجاح يف إمتحان تحديد املستوى 

بالكلية.

صلة 	  ذات  كامدة  الكيمياء  أو  الفيزياء  قبول  يتم 
بجميع برامج الهندسة، باستثناء الربامج التالية التي 

تكون مادة الكيمياء إلزامية:

هندسة املعالجة والصيانة.	 

الهندسة الكيميائية.	 

دراستها 	  تتم   *CC011 عــدا   ما  الربامج  جميع 
 )GCU( كالدونيان  جالسكو  لجامعة  باالنتساب 

اسكتلندا.

يف 	  علوم  بكالوريوس    *CC011 برنامج  يــدرس 
الهندسة الكيميائية باالنتساب ملعهد فيلور الجامعي 

للتكنولوجيا )VITU( ، الهند

CC010 بكالوريوس علوم مبرتبة الرشف يف
النجاح يف شهادة دبلوم 	 ) هندسة املعالجة والصيانة(

التعليم العام بتقدير ال 
يقل عن )%65( يف املواد 

اإللزامية
الكيمياء	 

الرياضيات البحتة أو 	 
التطبيقية

معدل مجموع مواد التخصص
)الكيمياء + الرياضيات البحتة أو 

+ % 60 x )التطبيقية
)معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

*CC011بكالوريوس علوم الهندسة الكيميائية

تابع : كلية كاليدونيان الهندسية
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ZH001إدارة األعامل

التعليم  النجاح يف شهادة دبلوم 
العام أو ما يعادله مبعدل عام ال 

يقل عن )50% ( .

		

متنح الطالبة :		 
درجة الدبلوم بعد إكامل 60 ساعه معتمدة .	 
درجة البكالوريوس بعد اكامل 120 ساعة معتمدة .	 

ZH002محاسبة

ZH003اللغة االنجليزية وآدابها

ZH004علوم مالية ومرصفية

ZH005التصميم الجرافييك

ZH006علوم الحاسوب

التعليم  النجاح يف شهادة دبلوم 
العام أو ما يعادله مبعدل عام ال 

يقل عن ) 50% ( .
املواد  يف   )50% ( عىل  الحصول 

التالية:
الرياضيات البحتة 	 الفيزياء

	

ZH007اللغة االنجليزية والرتجمة
التعليم  النجاح يف شهادة دبلوم 
العام أو ما يعادله مبعدل عام ال 

يقل عن )50% (

متنح الطالبة :		 
درجة البكالوريوس بعد اكامل 120 ساعه معتمدة.	 
اإلنجليزية 	  اللغة  دبلوم  درجة  يف   70% عىل  الحصول 

وآدابها. 

ZH008علم هندسة الربمجيات

التعليم  النجاح يف شهادة دبلوم 
العام أو ما يعادله مبعدل عام ال 

يقل عن ) 50% ( .
املواد  يف   )50% ( عىل  الحصول 

التالية:
الرياضيات البحتة 	 الفيزياء

متنح الطالبة :		 
درجة البكالوريوس بعد اكامل 120 ساعه معتمدة.	 

ZH009الحقوق
التعليم  النجاح يف شهادة دبلوم 
العام أو ما يعادله مبعدل عام ال 

يقل عن )50%(

متنح الطالبة :		 
درجة البكالوريوس بعد اكامل 127 ساعه معتمدة.	 

www.zcw.edu.omاملوقع اإللكرتوين: كلية الزهراء للبنات
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حسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

معلومات إضافية عن الربنامج

الساعات املعتمدة 
لدرجة الدبلوم

الساعات املعتمدة لدرجة 
الدبلوم املتقدم

الساعات املعتمدة 
لدرجة البكالوريوس

BC001علوم الحاسب اآليل
التعليم  دبــلــوم  امتحان  يف  النجاح 
املواد  ضمن  من  يكون  ان  عىل  العام 
الرياضيات  أو  البحتة  الرياضيات  مادة 

التطبيقية

		

6393123

BC0026191121انظمة املعلومات

BC012  هندسة الربمجيات		120

BC003املحاسبة

النجاح يف دبلوم التعليم العام

6396126

BC0046090120تنمية املوارد البرشية

BC0056393126اللغة اإلنجليزية وآدابها

BC0066090120علوم مالية ومرصفية

BC0076090120إدارة األعامل

BC008الرتجمة		126

BC009القانون		126

BC010التجارة الدولية			
BC011التسويق			

www.buc.edu.omاملوقع اإللكرتوين: كلية الربميي الجامعية
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www.icem.edu.comاملوقع اإللكرتوين:

تقع الكلية الدولية للهندسة واإلدارة مبسقط. وتقدم الكلية )6( برامج فريدة من نوعها للحصول عىل بكالوريوس )بدرجة رشف( أربعة منها بكالوريوس علوم )بدرجة رشف( وإثنان بكالوريوس هندسة )بدرجة رشف(.تجذب هذه الربامج 	 

الطلبة من الجنسني ليس من عامن فحسب وإمنا من مختلف دول املنطقة. وجميع هذه الربامج ذات عنارص مهنية قوية تتيح فرص عمل واسعة .

عىل جميع الطلبة الذين يرغبون يف االلتحاق بالكلية الجلوس إلختبارات يف اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم وتقنية املعلومات. الطلبة الذين يحققون القدر الكايف من الجدارة يف هذه املواد يتم تسجيلهم مبارشة لربنامج البكالوريوس. 	 

أما الطلبة الذين ال يستوفون املستوى املطلوب فيتم إلحاقهم بالربنامج التأسييس رشيطة إستيفاء الحد األدىن من متطلبات اإللتحاق. يدرس الطلبة السنوات الثالث األوىل من برنامج البكالوريوس يف الكلية والتي تؤهل للحصول عىل 

دبلوم متقدم يف التخصص املطلوب. يجوز للطلبة الذين يكملون السنوات الثالث األوىل بنجاح اإللتحاق بسنة رابعة بجامعة باململكة املتحدة للحصول عىل بكالوريوس )بدرجة رشف( ويعادل )شهادة البكالوريوس حسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت العلمية بالسلطنة( أو اإللتحاق بسنة رابعة  بالكلية الدولية للهندسة واإلدارة. يتوقف خيار إكامل السنة النهائية بالكلية عىل موافقة الجهات والوزارات املعنية . مينح الطلبة الذين يكتسبون خربة عملية يف مجال تخصصهم 

تقديراً أكادميياً)الخربة العملية( يضاف كخيار يف كل برنامج أكادميي. 

الكلية الدولية للهندسة واإلدارة 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

FS001
بكالوريوس العلوم

)بدرجة  رشف( يف السالمة
من الحرائق )هندسة(

النجاح يف جميع املواد	 
رياضيات )بحتة(:)50%(	 
فيزياء: )50%(	 
كيمياء : )50%(	 
أو 	  )تطبيق  اإلنجليزية  اللغة 

مهارات( )50%(

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة 
االنجليزية + الرياضيات البحتة 

+ % 60 x )فيزياء+كيمياء+
الدراسية(  املواد  ) معدل مجموع جميع 

% 40 x

مئوي 	  مــعــدل  أعــىل 
مواد  ألدىن  للدرجات 

مطلوبة .
أعىل درجة يف كل 	 

مادة من أدىن املواد 
املطلوبة بالرتتيب 

اآليت:
الرياضيات. 1
الفيزياء. 2
الكيمياء. 3
اللغة االنجليزية. 4

ميكن للطالب اإلكتفاء بدراسة سنة واحدة أو سنتني أو ان 	 

يكمل ثالث سنوات وسوف يحصل عىل الشهادة املستحقة 

وفقا ً لإلطار الوطني للمؤهالت العلمية يف سلطنة عامن.

باإلضافة ايل ذلك يجب ان يجتاز الطلبة إمتحان الدخول 	 

أكرث يف  أو  يتطلب معدل )5(  اإلنجليزية والذي  اللغة  يف 

مستوى  أي  يف  يقل  أالّ  عىل  املكافـيء   IELTSالـ إختبار 

من مستوى املهارات االربع )القراءة واالستامع والحديث 

والكتابة( عن )5..4( مع النجاح يف الرياضيات والعلوم .

FS003 بكالوريوس العلوم )بدرجة
رشف( يف إدارة املنشآت

النجاح يف جميع املواد	 
أو 	  ــة  ــتـ ــحـ )بـ ريــــاضــــيــــات 

تطبيقية(:)50%(
فيزياء: )50%(	 
كيمياء : )50%(	 
أو 	  )تطبيق  اإلنجليزية  اللغة 

مهارات( )50%(

معدل مجموع مواد التخصص
 )اللغة االنجليزية + الرياضيات البحتة أو 

+ % 60 x )التطبيقية+فيزياء+كيمياء
الدراسية(  املواد  ) معدل مجموع جميع 

% 40 x

FS004
بكالوريوس الهندسة )بدرجة 
رشف( يف الهندسة امليكانيكية 

)حفر آبار النفط(

النجاح يف جميع املواد	 
رياضيات )بحتة(:)50%(	 
فيزياء: )50%(	 
كيمياء : )50%(	 
أو 	  )تطبيق  اإلنجليزية  اللغة 

مهارات( )50%(

معدل مجموع مواد التخصص )اللغة 
االنجليزية + الرياضيات البحتة 

+ % 60 x )فيزياء+كيمياء+
الدراسية(  املواد  ) معدل مجموع جميع 

% 40 x

FS005
بكالوريوس العلوم

)بدرجة  رشف( يف إدارة الصحة 
النجاح يف جميع املواد	 والسالمة البيئية

أو 	  )بــحــتــة  ــات  ــيـ ــاضـ ريـ
تطبيقية(:)50%(

فيزياء: )50%(	 
كيمياء : )50%(	 
أو 	  )تطبيق  اإلنجليزية  اللغة 

مهارات( )50%(

معدل مجموع مواد التخصص
 )اللغة االنجليزية + الرياضيات البحتة 
+ % 60 x  )أوالتطبيقية+فيزياء+كيمياء

الدراسية(  املواد  ) معدل مجموع جميع 
% 40 x

FS008الربنامج التأسييس

والرياضيات 	  والعامة  الفنية  االنجليزية  اللغة  الطالب  سيدرس 
عملية  مقدمة  مع  الدراسة  ومهارات  املعلومات  وتقنية  والعلوم 

لكل برامج البكالوريوس التي تقدمها الكلية .
االلتحاق 	  لرشوط  املستوفني  غري  للطالب  ميكن  اآلخرون:  الطالب 

التأسييس  بالربنامج  االلتحاق  العايل  أعاله  التعليم  بأي من برامج 
رشيطة الحصول عىل مجموع كيل يعادل IELTS 2 يف اختبارات 

اإللتحاق بالكلية.



169

 www.majancollege.edu.omاملوقع اإللكرتوين:

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MJ001
اللغة اإلنجليزية

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريوس )مع 
مرتبة الرشف(

تقدير )%80( يف اللغة 
اإلنجليزية.

تقدير )%65( يف اللغة العربية 
يف امتحان دبلوم التعليم العام.

معدل مجموع مواد التخصص 
)اللغة االنجليزية+اللغة 

+ % 60 x )العربية
املواد  جميع  مجموع  معدل   (

% 40 x )الدراسية

اللغة اإلنجليزية

العام( يجب عىل 	  التعليم  )دبلوم  العامة  املرحلة  بعد 
الطالب اجتياز الربنامج التأسييس بتقدير ممتاز.

لإللتحاق املبارش يجب الحصول عىل أكرث من %70 يف 	 
اختبار تحديد املستوى أو توفري ما يثبت إجادة اللغة 

.IELTS اإلنجليزية مبا يعادل)0 . 6 ( نقاط يف اختبار

MJ002
إدارة أعامل )إدارة عامة( دبلوم التعليم 

العايل/ بكالوريوس 
)مع مرتبة الرشف(

تقدير )%50( يف اللغة 
اإلنجليزية

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )اللغة االنجليزية(

املواد  جميع  مجموع  )معدل 
% 40 x )الدراسية

بعد املرحلة العامة ) دبلوم التعليم العام( يجب 	 
عىل الطالب اجتياز الربنامج التأسييس ومدته عام 

واحد ويتألف من فصلني دراسيني.

تحديد 	  اختبار  اجتياز  يجب  املبارش  لإللتحاق 
معدل  عىل  الحصول  رشيطة  املقابلة  و  املستوى 

.IELTSيسأوي) 5. 5( يف االختبار

يتم تدريس جميع املواد باللغة االنجليزية وتطرح 	 
الربامج عىل أساس االنتظام الكيل أو الجزيئ حيث 
يقوم طلبة االنتظام الكيل بأخذ 4 مواد دراسية يف 
كل فصل درايس فيام يقوم طلبة االنتظام الجزيئ 
فصل  كل  يف  أقىص  كحد  دراسية  مواد   3 بأخذ 

درايس.

MJ003
إدارة أعامل)إدارة املوارد البرشية(
دبلوم التعليم العايل/بكالوريوس

)مع مرتبة الرشف(

MJ004
إدارة أعامل)املحاسبة(

دبلوم التعليم العايل / بكالوريوس )مع 
مرتبة الرشف(

MJ005
إدارة أعامل)نظم املعلومات(

دبلوم التعليم العايل / بكالوريوس )مع 
مرتبة الرشف(

MJ006
إدارة أعامل)التسويق(

دبلوم التعليم العايل / بكالوريوس
)مع مرتبة الرشف(

كلية مجان الجامعية
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MJ007
إدارة أعامل)إدارة مشاريع صغرية(
دبلوم التعليم العايل / بكالوريوس

)مع مرتبة الرشف(

تقدير )%50( يف اللغة 
معدل مجموع مواد التخصص اإلنجليزية

+ % 60 x )اللغة االنجليزية(
املواد  جميع  مجموع  )معدل 

% 40 x )الدراسية

اللغة اإلنجليزية

بعد املرحلة العامة ) دبلوم التعليم العام( يجب 	 
عىل الطالب اجتياز الربنامج التأسييس ومدته عام 

واحد ويتألف من فصلني دراسيني.

تحديد 	  اختبار  اجتياز  يجب  املبارش  لإللتحاق 
معدل  عىل  الحصول  رشيطة  املقابلة  و  املستوى 

.IELTS يسأوي )5 .5(يف االختبار

يتم تدريس جميع املواد باللغة االنجليزية وتطرح 	 
الربامج عىل أساس االنتظام الكيل أو الجزيئ حيث 
يقوم طلبة االنتظام الكيل بأخذ 4 مواد دراسية يف 
كل فصل درايس فيام يقوم طلبة االنتظام الجزيئ 
فصل  كل  يف  أقىص  كحد  دراسية  مواد   3 بأخذ 

درايس.

MJ008
إدارة أعامل)سفر وسياحة(

دبلوم التعليم العايل / بكالوريوس
)مع مرتبة الرشف(

MJ009
الحاسوب و تطبيقات اإلنرتنت

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريوس )مع 
مرتبة الرشف(

MJ010
التجارة اإللكرتونية

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريوس
)مع مرتبة الرشف(

تقدير )%65( يف اللغة 
اإلنجليزية

MJ011
شبكات الحاسب اآليل

دبلوم التعليم العايل/بكالوريوس
)مع مرتبة الرشف(

تقدير )%50( يف اللغة 
اإلنجليزية

تقدير )%50( يف الرياضيات

معدل مجموع مواد التخصص
 )اللغة االنجليزية+ الرياضيات ( 

+ % 60 x
املواد  جميع  مجموع  )معدل 

% 40 x )الدراسية

اللغة اإلنجليزية + الرياضيات

MJ012
املحاسبة

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريوس
)مع مرتبة الرشف(

تقدير )%50( يف اللغة 
اإلنجليزية

معدل مجموع مواد التخصص 
+ % 60 x )اللغة االنجليزية(

املواد  جميع  مجموع  )معدل 
% 40 x )الدراسية

اللغة اإلنجليزية MJ013
التسويق

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريوس
)مع مرتبة الرشف(

MJ014
املالية

دبلوم التعليم العايل/ بكالوريوس
)مع مرتبة الرشف(

تابع : كلية مجان الجامعية  www.majancollege.edu.omاملوقع اإللكرتوين:
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SC001 املحاسبة

الحصول عىل دبلوم التعليم 	 
العام أو ما يعادله

اجتياز الربنامج التأسييس 	 
بنجاح

		

يقبل الطالب يف السنة التأسيسية لدراسة مواد الربنامج 	 
التأسييس ملدة عام )فصلني( ويتم اعفاءه من اي ماده 

يف حالة اجتيازه االمتحانات بنجاح.

علامً بان مواد الربنامج التأسييس هي اللغه االنجليزية، 	 
الرياضيات العامه، مبادئ الحاسوب.

للحصول عىل الدبلوم : يتوجب عىل الطالب انهاء 60 	 
ساعة معتمدة بنجاح حسب الخطة الدراسية ومبعدل 

تراكمي ال يقل عن 0.. 2

للحصول عىل البكالوريوس : يتوجب عىل الطالب انهاء 	 
الدراسية  الخطة  حسب  بنجاح  معتمدة  ساعة   120

ومبعدل تراكمي ال يقل عن 0.. 2

SC002 العلوم املالية واملرصفية

SC004 نظم املعلومات

SC005تكنولوجيا املعلومات

SC006اإلدارة والتسويق

SC007الهندسة املعامرية
)بكالوريوس(

الحصول عىل دبلوم التعليم 	 
العام أو ما يعادله

اجتياز الربنامج التأسييس 	 
الخاص بالهندسة أو 

الحصول عىل معدل ال يقل 
عن )470( يف التوفل أو ما 

يعادله.

للحصول عىل البكالوريوس : يتوجب عىل الطالب انهاء 	 
الدراسية  الخطة  حسب  بنجاح  معتمدة  ساعة   152

ومبعدل تراكمي ال يقل عن 0.. 2 SC008الهندسة امليكانيكية
)بكالوريوس(

كلية صور الجامعية  
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MC001 بكالوريوس آداب مع مرتبة الرشف يف
دراسات األعامل

النجاح يف دبلوم التعليم العام أو ما يعادله 	 
ال  بنسبة  التقني  العام  التعليم  دبلوم  أو 

تقل عن 60% 

		

متنح الشهادات من قبل جامعة اسرتلنج يف بريطانيا	 
)مدة الربامج 4 سنوات(	 
اجتياز 	  الطالب  عىل  بالربنامج  املبارش  لإللتحاق 

تقوم  الذي  التأسييس  للربنامج  املكافئ  االختبار 
الكلية برتتيبه.

الدراسة باللغة اإلنجليزية

MC002 بكالوريوس آداب مع مرتبة الرشف يف
املحاسبة ودراسات األعامل

MC003 بكالوريوس آداب مع مرتبة الرشف يف
املحاسبة وعلم الحاسب اآليل.

MC004املحاسبة
)الشهادة الوطنية العليا(

النجاح يف دبلوم التعليم العام أو ما يعادله 	 
أو دبلوم التعليم العام التقني

متنح الشهادات من قبل سلطة املؤهالت االسكتلندية 	 
يف بريطانيا

اجتياز 	  الطالب  عىل  بالربنامج  املبارش  لإللتحاق 
تقوم  الذي  التأسييس  للربنامج  املكافئ  االختبار 

الكلية برتتيبه.
الدراسة باللغة اإلنجليزية

MC005األعامل
)الشهادة الوطنية العليا(

MC006املحاسبة
)الدبلوم الوطني العايل(

MC007األعامل
)الدبلوم الوطني العايل(

MC008 بكالوريوس علوم مع مرتبة الرشف يف
الحاسب اآليل لألعامل

النجاح يف دبلوم التعليم العام أو ما يعادله 	 
ال  بنسبة  التقني  العام  التعليم  دبلوم  أو 

تقل عن 60% 

يف 	  اسرتلنج  جامعة  قبل  من  الشهادات  متنح 
بريطانيا

 )مدة الربامج 4 سنوات(	 
اجتياز 	  الطالب  عىل  بالربنامج  املبارش  لإللتحاق 

تقوم  الذي  التأسييس  للربنامج  املكافئ  االختبار 
الكلية برتتيبه.

	 الدراسة باللغة اإلنجليزية

www.muscatcollege.edu.omاملوقع اإللكرتوين: كلية مسقط 



173

www.muscatcollege.edu.omاملوقع اإللكرتوين:

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MC009الحاسب اآليل
)الشهادة الوطنية العليا(

النجاح يف دبلوم التعليم العام أو ما يعادله 	 
		أو دبلوم التعليم العام التقني

متنح الشهادات من قبل سلطة املؤهالت االسكتلندية 	 
يف بريطانيا

اجتياز 	  الطالب  عىل  بالربنامج  املبارش  لإللتحاق 
االختبار املكافئ للربنامج التأسييس الذي تقوم الكلية 

برتتيبه.
الدراسة باللغة اإلنجليزية

MC010برمجة الحاسب اآليل
)الدبلوم الوطني العايل(

MC011نظم الحاسب اآليل
)الدبلوم الوطني العايل(

MC012التشييد
)الشهادة الوطنية العليا(

النجاح يف دبلوم التعليم العام أو ما يعادله 	 
أو دبلوم التعليم العام التقني.

عىل ان يكون ضمن املواد مادة الرياضيات 	 
البحتة و الفيزياء.

		

متنح الشهادات من قبل سلطة املؤهالت االسكتلندية 	 
يف بريطانيا

يشرتط ان تكون ماديت الرياضيات البحتة والفيزياء 	 
من ضمن مواد النجاح يف دبلوم التعليم العام أو 

الثانوية العامة أو ما يعادلهام. 
مادة 	  يف   %  65 عن  تقل  ال  درجة  عىل  الحصول 

الرياضيات البحتة. 
الدرجة 	  عىل  الحصول  رشط  تحقيق  عدم  حالة  يف 

املطلوبة يف مادة الرياضيات البحتة يستطيع املتقدم 
وذلك  بالتخصص  اإللتحاق  فرصة  عىل  الحصول 
يقل  ال  معدل  عىل  الحصول  من  متكنه  حالة  يف 
بالربنامج  الخاصة  الرياضيات  مادة  يف   )80%( عن 

التأسييس.
اجتياز 	  الطالب  عىل  بالربنامج  املبارش  لإللتحاق 

تقوم  الذي  التأسييس  للربنامج  املكافئ  االختبار 
الكلية برتتيبه.

MC013إدارة التشييد
)الدبلوم الوطني العايل(

MC014مسح الكميات
)الدبلوم الوطني العايل(

MC015 بكالوريوس علوم مع مرتبة الرشف يف
علوم الحاسب اآليل

النجاح يف دبلوم التعليم العام أو ما يعادله 	 
ال  بنسبة  التقني  العام  التعليم  دبلوم  أو 

تقل عن 60%.
		

يف  اسرتلنج  جامعة  قبل  من  الشهادات  متنح   	
بريطانيا.

	 )مدة الربامج 4 سنوات(
اجتياز  الطالب  عىل  بالربنامج  املبارش  لإللتحاق   	
تقوم  الذي  التأسييس  للربنامج  املكافئ  االختبار 

الكلية برتتيبه.
	 الدراسة باللغة اإلنجليزية

تابع : كلية مسقط
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

GC001 إدارة أعامل

		النجاح يف دبلوم التعليم العام أو ما يعادله
توفر الكلية محارضين متخصصني لفئة ذوي اإلحتياجات 
واإلنضامم  التسجيل  يف  للراغبني  بكم(  )صم  الخاصة 
لتكملة الدراسة الجامعية لتلك الفئة بحيث يتم قبولهم 

يف تخصص إدارة األعامل فقط.

GC002إدارة التسويق

GC003محاسبة

GC004 مالية

GC005 إقتصاد تجاري

GC006علوم الحاسوب

GC007 برمجة علوم الحاسوب 

GC008 برمجة اتصاالت

GC009 نظم املعلومات

GC010إدارة سفر وسياحة

www.gulfcollege.edu.omاملوقع اإللكرتوين: كلية الخليج
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IM001املالحة البحرية
) ضابط سطح السفينة( *

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم 	 
العام مبعدل عام )50%(

الحصول عىل تقدير )%50( يف 	 
املواد اآلتية:

اللغة االنجليزية	 

الرياضيات	 

معدل مجموع مواد التخصص 
 x )اللغة االنجليزية + الرياضيات(

+ % 60
)معدل مجموع جميع املواد 

% 40 x )الدراسية

الدرجات األعىل يف املواد:	 

اللغة االنجليزية	 

الرياضيات	 

يوجد فحص)لياقة طبية للبحارة( للتخصص املقرون 	 
بـ)*(.

جميع الربامج متوفرة  للجنسني ) الذكور واالناث(.	 

الفرتة الزمنية لكل برنامج هي 4 سنوات بعد املرحلة 	 
علمي  مؤهل  نيل  اىل  يؤدي  برنامج  أي  التأسيسة. 

بدرجة الدبلوم أو البكالوريوس.

توفر الكلية سكن للطالب الذكور داخل حرم الكلية 	 
ملن يرغب وبأسعار معقولة حسب توفر الغرف.

تنسق الكلية مع أصحاب العقارات لتوفري سكن آمن 	 
للطالبات بأسعار معقولة.

تقع الكلية يف والية صحار عىل شاطيء البحر بالقرب 	 
من ميناء صحار الصناعي.

العنوان كالتايل: ص ب 532 الرمز 322 فلج القبائل، 	 
صحار

 	info@imco.edu.om :الربيد اإللكرتوين

IM002* الهندسة البحرية

IM003 إدارة املواينء والشحن والنقل
البحري

IM004 الهندسة يف تقنيات العمليات
التحويلية

كلية عامن البحرية الدولية
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معلومات إضافية عن الربنامجوصف الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OC001إدارة األعامل

ال 	  بتقدير  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
يقل عن )د( أو )50%(

اإلنجليزية 	  اللغة  ــاديت  مـ يف  الــنــجــاح 
والرياضيات البحتة أو التطبيقية 

تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الالزمة يف 
مجاالت إدارة االنتاج واإلدارة الصناعية وإدارة 

األفراد واملشاريع.

املستوى 	  تحديد  المتحان  الطلبة  يتقدم 
الذي  املستوى  يتبني  النتيجة   عىل  وبناء 
حصل  وإذا  لدراسته،  الطالب  سيسجل 
الطالب عىل معدل أكرث من ) 65 % ( فإنه 

يعفى من دراسة الربنامج التأسييس.

دوام 	  التخصصات)  لجميع  الدراسة  فرتة 
كامل ( من )8:30 	 6:00(.

 	 – الريموك  جامعة  مع  األكادميي  اإلرتباط 
اململكة األردنية الهاشمية

لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية	 

الربنامج التأسييس يتكون من ثالث 	 
مستويات.

OC002املحاسبة
اإلملام باملهارات يف مجاالت املحاسبة املالية 
والتكاليف وتدقيق الحسابات واملحاسبة 

الرضيبية واإلدارية ومحاسبة البنوك والرشكات.

OC003العلوم املالية واملرصفية
متابعة النمو املتسارع يف عامل املال واألعامل 
ويتيح التخصص للطلبة العمل يف مجال إدارة 

البنوك واملصارف واملحافظ اإلستثامرية.

OC005التصميم الداخيل
إعداد التصاميم الداخلية لألبنية السكنية 

والفنادق واملكاتب واملطاعم واملحالت التجارية.

OC006نظم املعلومات اإلدارية
تأهيل الطلبة للعمل يف مختلف مجاالت 

تكنولوجيا املعلومات كدوائر الدولة ومراكز 
الحاسوب.

OC007علوم الحاسوب
) طلبة العلمي فقط(

ال 	  بتقدير  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح 
يقل عن )د( أو )50%(

اإلنجليزية 	  اللغة  مـــاديت  يف  النجاح   
والرياضيات البحتة

يهدف التخصص إلعداد الفنيني القادرين عىل 
التعامل مع انظمة وتقنيات الحاسوب يف معظم 

النشاطات التجارية والخدمية.

www.omancollege.edu.omاملوقع اإللكرتوين: كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيا
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MM001محاسبة
)دبلوم عايل + بكالوريوس(

النجاح يف دبلوم التعليم العام أو ما 
يف حالة تعادل الطلبة يف 	يعادله

املعدل يقبل الجميع.

الدراسة باللغة اإلنجليزية لجميع الربامج.	 

عىل الطالب إجتياز الربنامج التأسييس )السنة 	 
التأسيسية( بنجاح قبل اإللتحاق يف التخصص 

األكادميي، ويدرس الطالب يف الربنامج 
التأسييس اللغة اإلنجليزية والرياضيات 

والحاسوب، ومدة الربنامج عام واحد.

لإللتحاق املبارش بالربنامج يجب الحصول عىل 	 
.TOEFL 550( يف( أو MTELP يف )85%(

تطرح جميع الربامج عىل أساس اإلنتظام 	 
الكامل أو الجزيئ.

مدة الدراسة للدبلوم العايل سنتان، 	 
والبكالوريوس أربع سنوات ) من غري فرتة 

الربنامج التأسييس( .

يحتسب املعدل الفصيل برضب النقاط التي 	 
حصل عليها الطالب يف كل مادة بعدد ساعاتها 
املعتمدة لجميع املواد التي درسها الطالب يف 

ذلك الفصل، ثم يقسم مجموع حاصل الرضب 
عىل مجموع عدد الساعات املعتمدة للمواد 

التي درسها يف ذلك الفصل.     

MM002إدارة أعامل
)دبلوم عايل + بكالوريوس(

MM003علوم  الحاسب اآليل
)دبلوم عايل + بكالوريوس(

MM004اإلقتصاد
)بكالوريوس(

MM005اللغة اإلنجليزية
)دبلوم عايل + بكالوريوس(

MM006علم تقنية املعلومات
)دبلوم عايل + بكالوريوس(

MM007إدارة نظم املعلومات
)دبلوم عايل + بكالوريوس(

MM008علم النفس
) بكالوريوس(

www.mazooncollege.edu.omاملوقع اإللكرتوين: كلية مزون
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حسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

معلومات إضافية عن الربنامج

عدد الساعات 
املعتمدة

السنة التأسيسيةجهة اإلرتباطلغة التدريس

SD001  بكالوريوس التصميم
الجرافييك– الطباعي

دبلوم  شهادة  يف  النجاح 
		التعليم العام أو ما يعادله

اللغة اإلنجليزية132
الجامعة اللبنانية 

األمريكية
فصليني دراسيني

SD002 بكالوريوس التصميم
الجرافييك 	 الرقمي

اللغة اإلنجليزية132
الجامعة اللبنانية 

األمريكية
فصليني دراسيني

SD003 بكالوريوس الفنون
الجميلة

اللغة اإلنجليزية132
الجامعة اللبنانية 

األمريكية
فصليني دراسيني

SD004 بكالوريوس تصميم
األزياء

اللغة العربية136
املعهد العايل للفنون 

التطبيقية
ال يوجد سنة 

تأسيسية

SD005 بكالوريوس التصميم
الداخيل

اللغة اإلنجليزية132
الجامعة اللبنانية 

األمريكية
فصليني دراسيني

SD006اللغة اإلنجليزية175بكالوريوس العامرة
الجامعة اللبنانية 

األمريكية
فصليني دراسيني

SD007 بكالوريوس التصوير
الفوتوغرايف

اللغة اإلنجليزية132
الجامعة اللبنانية 

األمريكية
فصليني دراسيني

SD008 بكالوريوس الرسوم
املتحركة

اللغة اإلنجليزية132
الجامعة اللبنانية 

األمريكية
فصليني دراسيني

مالحظة : بعد اإلنتهاء من السنة التأسيسية يُقبل الطالب يف تخصيص )العامرة( و) التصوير الفوتوغرايف( حسب الرشط اآليت :
النجاح مبعدل ال يقل عن )%65( يف ماديت : استوديو التصميم 1 ، استوديو التصميم 2.	 

يشرتط عىل الطالب توفري امللف الفني الشخيص له )portfolio( يف تخصص العامرة .	 
وتوفري كامريا رقمية )SLR 35mm(يف تخصص التصوير الفوتوغرايف .

الكلية العلمية للتصميم
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BA002األدب االنجليزي

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام 
أو ما يعادله 

التقدم 	  املستجد  الطالب  عىل 
إلمتحان تحديد املستوى يف اللغة 
الطالب  اجتياز  أو  اإلنجليزية 

إلمتحان التوفل بدرجة )500(

		
دراسة تاريخ وتطور اللغة اإلنجليزية.	 

مسح ودراسة اإلنتاج الفكري واألديب.	 

دراسة النظريات اللغوية واألدبية.	 

دراسة علم اللغويات واألدب اإلنجليزي.	 

BA003اإلذاعة والتلفزيون		
فن كتابة النصوص اإلذاعية والتلفزيونية	 

فن إجراء الحوارات واملقابالت.	 

مهارات التصوير واستخدام الكامريا.	 

اإلخراج واإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوين.	 

BA004الصحافة		
والتحقيقات 	  واملــقــاالت  األخــبــار  كتابة  فن 

الصحفية، التصوير الصحفي.

فن إجراء الحوار واللقاء مع املسؤولني .	 

التصميم واإلخراج الصحفي.	 

BA006العالقات العامة		
طرق وفنون اإلقناع.	 

تحرير األخبار وكتابة الخطب.	 

فن التخاطب مع اآلخرين.	 

قضايا وتنظيم حمالت العالقات العامة.	 

متنح الكلية : درجة الدبلوم بعد إكامل الطالب 72 ساعة معتمدة ، ودرجة البكالوريس بعد إكامل 126 ساعة معتمدة.

www.bayancollege.edu.comاملوقع اإللكرتوين: كلية البيان

 تحت إرشاف وزارة التعليم العايل، واإلرتباط األكادميي مع جامعة بورديو األمريكية.

كلية البيان متخصصة يف الدراسات اإلعالمية واإلنجليزية وتقدم شهاديت الدبلوم والبكالوريوس يف املجاالت األتية:الصحافة – اإلذاعة والتلفزيون – العالقات العامة – األدب اإلنجليزي.

بدأت الدراسة بالكلية عام 2006 وقامت الكلية بتخريج أربع دفعات من الطلبة الحاصلني عىل شهادة الدبلوم والبكالوريوس ويعمل خريجوها يف مختلف الوظائف يف وسائل اإلعالم املرئية 

واملسموعة واملقروءة وأجهزة الجيش والرشطة وأغلب الوزارات واملؤسسات الحكومية وكذلك يف رشكات القطاع الخاص داخل وخارج السلطنة. 
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الحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
طريقة احتساب 

املعدل
حسم التعادل

عدد الساعات 
الدراسية املعتمدة

معلومات إضافية عن الربنامج

AO001إدارة 	بكالوريوس إدارة األعامل 

النجاح يف دبلوم التعليم العام أو 
		ما يعادله

128ساعة

امتحانات 	  ألربــعــة  الطالب  يخضع 
العربية  اللغة  يف  املستوى  تحديد 
اإلنجليزية والرياضيات وتقنيات  واللغة 

املعلومات.

الدراسة باللغة اإلنجليزية.	 

أو 	  املنتظم  التعلم  بنظام  الــدراســة 
املفتوح.

يقل 	  ال  ما  عىل  الحصول  الطالب  عىل 
بعد  محيل   IELTS إختبار  يف   4..5 عن 
اإلنجليزية  من  األخري  املستوى  إجتيازه 

التأسيسية.

AO002االنظمة	128 ساعةبكالوريوس إدارة األعامل

AO003اإلقتصاد	128 ساعةبكالوريوس إدارة األعامل

AO004املحاسبة	129 ساعةبكالوريوس إدارة األعامل

AO005التسويق	129 ساعةبكالوريوس إدارة األعامل

AO00662 ساعةالدبلوم يف إدارة األعامل

AO007 اللغة اإلنجليزية 	بكالوريوس اللغة اإلنجليزية وآدابها 
وآدابها

129 ساعة

AO008  137 ساعةبكالوريوس اللغة اإلنجليزية وآدابها إلدارة األعامل

AO00964 ساعةالدبلوم يف اللغة اإلنجليزية وآدابها

AO010 131 ساعةبكالوريوس تقنية املعلومات والحوسبة

AO011 131 ساعةبكالوريوس تقنية املعلومات والحوسبة–الحوسبة

AO012131 ساعةبكالوريوس تقنية املعلومات والحوسبة– إدارة األعامل

AO013اإلتصاالت 	131 ساعةبكالوريوس تقنية املعلومات والحوسبة 

AO01460 ساعةالدبلوم يف تقنية املعلومات والحوسبة

الجامعة ال تعادل شهادات الخربة بشهادة الدبلوم العام أو الثانوية العامة.

www.aou.edu.omاملوقع اإللكرتوين: الجامعة العربية املفتوحة
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www.asu.edu.omاملوقع اإللكرتوين:

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AU001كلية التجارة والعلوم اإلنسانية
)اإلدارة(

إنهاء دبلوم التعليم العام 	 
بنجاح

معدل مجموع جميع املواد 
الدراسية

جميع  قبول  يتم 
معدل  يف  املتسأويني 

الدبلوم العام

الربنامج 	  ايل  التأسييس  الربنامج  من  	لإلنتقال 
الدرايس، عىل الطالب تحقيق التايل:

النجاح يف اإلمتحان التقييمي للغة اإلنجليزية 	 
أو ما يعادله.

مهارات حاسب آيل مالمئة.	 

النجاح يف مقرر الرياضيات للربنامج التأسييس 	 

 AU002
كلية التجارة والعلوم اإلنسانية

)التمويل واملحاسبة(

 AU003
كلية التجارة والعلوم اإلنسانية

)نظم املعلومات اإلدارية(

AU004كلية الهندسة
)هندسة بيئية(

إنهاء دبلوم التعليم العام 	 
بنجاح 

إنهاء الطالب بنجاح دراسة 	 
مواد الرياضيات البحتة، 

والفيزياء أوالكيمياء.

معدل مجموع مواد 
التخصص)الرياضيات البحتة 
 60 x )الفيزياء أو الكيمياء+

+ %
املواد  جميع  مجموع  )معدل 

% 40 x )الدراسية

AU005كلية الهندسة
)الهندسة املدنية(

AU006كلية الهندسة
)الهندسة اإللكرتونية واإلتصاالت(

 AU007كلية العلوم التطبيقية
)العلوم البحرية والرثوة السمكية(

إنهاء دبلوم التعليم العام 	 
بنجاح

إنهاء الطالب بنجاح دراسة 	 
ماديت الرياضيات البحتة و 
األحياء، باإلضافة ايل مادة 

واحدة من كل من الفيزياء 
أو الكيمياء.

معدل مجموع مواد 
التخصص )الرياضيات البحتة 

+ األحياء+)الفيزياء أو 
+ % 60 x ))الكيمياء

املواد  جميع  مجموع  )معدل 
% 40 x )الدراسية  AU008

كلية العلوم التطبيقية
) علوم الغذاء والتغذية (

جامعة الرشقية
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www.uob.edu.omاملوقع اإللكرتوين:

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

كلية الهندسة

عىل الطالب اجتياز الربنامج التمهيدي )السنة 	 
التأسيسية( بنجاح قبل اإللتحاق يف التخصص 

األكادميي.
:)اللغة 	  من  التأسييس  الربنامج  يتكون 

اإلنجليزية والرياضيات ومهارات الحاسوب(.
ملواد 	  املستوى  تحديد  إلمتحان  الطالب  يخضع 

الربنامج التمهيدي.
الربنامج 	  دراسة  من  الطالب  إعفاء  ميكن 

اإلنجليزية  اللغة  من  كالً  يف  التمهيدي 
ال  معدل  عىل  حصوله  حالة  يف  والحاسوب 
يقل عن 0 .5  يف امتحان األيلتس وحصوله 
امتحان  اجتيازه  أو   ICDL الـ  شهادة  عىل 

التحدي بنجاح يف جميع املهارات. 
متنح الجامعة درجتي الدبلوم والبكالوريوس يف 	 

كليتي التجارة والهندسة.
متنح الجامعة درجة البكالوريوس فقط يف كلية 	 

العلوم الصحية.
الدراسة باللغة اإلنجليزية يف جميع الربامج.	 
فيينا 	  جامعات  يف  ُصممت  األكادميية  الربامج 

)النمسا( والجامعة الربيطانية برادفورد.

توفر الجامعة خدمتي املواصالت واإلسكان )مبقابل 
مادي(. 

BU001الهندسة املدنية
النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام	 
الحصول عىل تقدير ال يقل عن )50%( 	 

يف الرياضيات البحتة واللغة اإلنجليزيـة 
و)الفيزياء أو الكيمياء(. 

معدل مجموع موادالتخصص )الرياضيات 
البحتة+الفيزياء أو الكيمياء +اللغة 

+ % 60 x )اإلنجليزية
 x الدراسية(  املواد  جميع  مجموع  )معدل 

% 40

يف  األعىل  الدرجات 
املواد التالية:

الرياضيات البحتة 
والفيزياء واللغة 

اإلنجليزية

BU002الهندسة املعامرية

BU003  الهندسة امليكانيكية

BU008هندسة املعلومات واإلتصاالت

كلية العلوم الصحية

BU004بكالوريوس التمريض

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام	 
الحصول عىل تقدير ال يقل عن )65%(  	 

يف األحياء والكيمياء والرياضيات البحتة 
واللغة اإلنجليزيـة

اجتياز امتحان القبول بالتخصص 	 
واملقابلة الشخصية بنجاح

معدل مجموع مواد التخصص )الرياضيات 
البحتة +اللغة اإلنجليزية+الكيمياء+األحياء( 

+ % 60 x
 x الدراسية(  املواد  جميع  مجموع  )معدل 

% 40

يف  األعىل  الدرجات 
املواد التالية:

الرياضيات البحتة 
واألحياء والكيمياء 
واللغة اإلنجليزية

BU005بكالوريوس البرصيات

النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام	 
الحصول عىل تقدير  ال يقل عن )65%( 	 

يف الرياضيات البحتة والفيزياء  واألحياء 
والكيمياء واللغة اإلنجليزيـة

اجتياز امتحان القبول يف التخصص 	 
واملقابلة الشخصية بنجاح

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة +الكيمياء 

+الفيزياء+اللغةاإلنجليزية+ األحياء( 
+ % 60 x

 x الدراسية(  املواد  جميع  مجموع  )معدل 
% 40

يف  األعىل  الدرجات 
املواد التالية:

الرياضيات البحتة 
والفيزياء واألحياء 
والكيمياء  واللغة 

اإلنجليزية 

كلية التجارة

BU006إدارة التصدير
النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام	 
الحصول عىل تقدير ال يقل عن )50%( 	 

يف الرياضيات البحتة أو التطبيقية  واللغة 
اإلنجليزيـة

معدل مجموع مواد التخصص 
)الرياضيات البحتة أو التطبيقية 

+ % 60 x )اللغة اإلنجليزية+
 x الدراسية(  املواد  جميع  مجموع  )معدل 

% 40

يف  األعىل  الدرجات 
املواد التالية:

الرياضيات البحتة 
أو التطبيقية  واللغة 

اإلنجليزية

BU007 إدارة األعامل واألعامل
اإللكرتونية

BU009إدارة نظم املعلومات

BU010الصريفة اإلسالمية واملالية

جامعة الربميي 
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املوقع اإللكرتوين: الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

GE001 بكالوريوس الهندسة امليكانيكية وتكنولوجيا السيارات مع
مرتبة الرشف

شهادة 	  بنجاح  االجتياز 
دبلوم التعليم العام »القسم 

العلمي« أو ما يعادله
		

معرفة كل ما يخص الهندسة امليكانيكة 	 
وتطبيقاتها يف تصميم وتصنيع السيارات

 GE002
بكالوريوس الهندسة اإللكرتونية واإلتصاالت مع مرتبة 

الرشف 

يعترب هذا  التخصص أساس الصناعة الحديثة 	 
ويقوم عىل اعداد مهندسني عىل قدر عال من 

املهارة يف مجال النظم اإللكرتونية

 GE003بكالوريوس هندسة الربمجيات مع مرتبة الرشف
يعترب هذا النوع من الهندسة القوة الدافعة 	 

وراء تكنولوجيا االنرتنت ونظم األعامالت 
وشبكات الكمبيوتر

www.gcet.edu.om

مالحظات: 
عىل الطالب املستجد التقدم إلمتحان تحديد املستوى يف اللغة اإلنجليزية والرياضيات وتكنولوجيا املعلومات.   	

يشمل الربنامج التحضريي مستويني دراسيني.  	
متنح الكلية : درجة البكالوريوس  مع مرتبه الرشف ومدتها أربع سنوات بعد السنة التحضريية.  	

املوقع اإللكرتوين:

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OM001طب عام

الحصول عىل معدل )ب( يف ماديت	 
)الكيمياء – األحياء(	 
اإلنجليزية 	  اللغة  النجاح يف  درجة 

يف دبلوم التعليم العام. 
مجموع مواد التخصص 
)الكيمياء + األحياء + 

اللغة اإلنجليزية( × 60% 
+)معدل مجموع املواد 

الدراسية( × 40%

درجة االحياء

 	 4  ، متهيدي  طب  سنتني  سنوات:   6 الدراسة 
سنوات طب إكلينيك.

 	MD شهادة

OM002 صيدلة

الحصول عىل معدل )ج( يف ماديت	 
)الكيمياء – األحياء(	 
اإلنجليزية 	  اللغة  النجاح يف  درجة 

يف دبلوم التعليم العام

درجة الكيمياء
الدراسة 4 سنوات مع التدريب العميل.	 

شهادة البكالوريوس	 

www.omc.edu.om كلية عامن الطبية
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www.mcbs.edu.omاملوقع اإللكرتوين: الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MO001

إداره األعامل:
) محاسبة	  تسويق 	  انظمة املعلومات اإلدارية 	 اإلدارة 

–  اإلقتصاد ودراسات مرصفية (  

الحصول عىل دبلوم التعليم 	 
		العام أو ما يعادله

بعد 	  الجامعي  الدبلوم  درجة  الطالب  مينح 
األعامل  إدارة  يف  معتمدة  ساعة   66 إكامل 
ساعة   120 إكامل  بعد  البكالوريوس  ودرجة 

معتمدة.

MO002علوم الحاسوب

بعد 	  الجامعي  الدبلوم  درجة  الطالب  مينح 
الحاسوب  علوم  معتمدة يف  ساعة   60 إكامل 
ساعة   120 إكامل  بعد  البكالوريوس  ودرجة 

معتمدة

MO003تقنية معلومات اإلتصاالت
بعد 	  الجامعي  الدبلوم  درجة  الطالب  مينح 

إكامل 66 ساعة معتمدة.

MO004اإلقتصاد

إكامل 	  بعد  البكالوريوس  درجة  الطالب  مينح 
120 ساعة معتمدة .

MO005املحاسبة

MO006نظم املعلومات

MO007اإلحصاء

MO008إدارة الطريان

MO009إدارة املطارات

MO010إدارة الصحة والسالمة

MO011القانون التجاري

MO012إدارة النقل وإمداد التموين

MO013أمن املعلومات
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www.waljatcollege.edu.omاملوقع اإللكرتوين: كلية ولجات للعلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

WS001بكالوريوس هندسة علوم الكمبيوتر
 الحصول عىل معدل عام 	 

)50 %( عىل األقل يف 
املواد التي درسها الطالب 

يف الصف الثاين عرش 
والواردة أدناه:

اللغة االنجليزية	 
الرياضيات البحتة	 
 الكيمياء	 
 الفيزياء 	 
 أقل نسبة قبول يف دبلوم 	 

التعليم العام هي: 55 %  

		

   ميكن للطالب اجتياز الربنامج التأسييس 	 
يف حالة نجاحه بامتحان القبول يف مواد 
) اللغة االنجليزية، الرياضيات البحتة ، 

الكيمياء ، الفيزياء(.

 منح للطلبة الذين أكملوا دراستهم 	 
بجدارة وذلك وفقا لسياسة الكلية ،كام 
يتوفر سكنات للطلبة والطالبات عىل 

نفقتهم الخاصة.

 برامج مزدوجة مع أفضل الجامعات يف 	 
اململكة املتحدة) جامعه ليدز( يف تخصص 

هندسة اإللكرتونيات واإلتصاالت،وأيضا 
يف كندا مع) جامعة  كوينز( يف تخصص 
هندسة علوم الكمبيوتر وأيضا هندسة 

اإللكرتونيات واإلتصاالت

WS002دبلوم هندسة علوم الكمبيوتر

WS003بكالوريوس هندسة اإللكرتونيات واإلتصاالت

WS004دبلوم هندسة اإللكرتونيات واإلتصاالت

WS005بكالوريوس هندسة التكنولوجيا الحيوية

WS006بكالوريوس تطبيقات الكمبيوتر

 الحصول عىل معدل عام 	 
)د( عىل األقل يف املواد 
التي درسها الطالب يف 

الصف الثاين عرش وهي:
 اللغة اإلنجليزية 	 

الرياضيات البحتة 
أوالتطبيقية أو برمجة 

الحاسوب.
 أقل نسبة قبول يف دبلوم 	 

التعليم العام هي: 50 %

 ميكن للطالب اجتياز السنة التاسيسية يف 	 
حالة نجاحه بامتحانات القبول يف مواد 
)اللغة االنجليزية ، الرياضيات البحتة أو 

التطبيقية(

منح للطلبة الذين أكملوا دراستهم بجدارة 	 
وذلك وفقا لسياسة الكلية ،كام يتوفر 
سكنات للطلبة والطالبات عىل نفقتهم 

الخاصة WS007دبلوم تطبيقات الكمبيوتر
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www.waljatcollege.edu.omاملوقع اإللكرتوين: تابع :كلية ولجات للعلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

WS008بكالوريوس إدارة األعامل  
الحصول عىل تقدير )د( 	 

يف اللغة االنجليزية
 أقل نسبة قبول يف دبلوم 	 

التعليم العام هي: 50%  
		

 ميكن للطالب اجتياز السنة التأسيسية 	 
يف حالة نجاحه بامتحانات القبول يف 
مواد ) اللغة االنجليزية  أو حصوله 

 IELETS مبعدل )5 .6( أو TOEFL  عىل
مبعدل 6 وأيضا نجاحه بامتحان القبول يف 

الرياضيات.

 منح للطلبة الذين أكملوا دراستهم 	 
بجدارة وذلك وفقا لسياسة الكلية ،كام 
يتوفر سكنات للطلبة والطالبات عىل 

نفقتهم الخاصة.
WS009دبلوم إدارة األعامل

معلومات إضافية عن الدراسة بكلية ولجات للعلوم التطبيقية:	

	 رسوم تخفيض للطلبة الحاصلني عىل نسبة 80% وما فوق يف الصف الثاين عرش، ومخصص شهري بقيمة 30 ريال عامين لطلبة الضامن اإلجتامعي.

	 معرتف بها دوليا، وتوفر الكلية تأشرية للطلبة الغري عامنيني.

	 تجمع طلبة من جنسيات وثقافات مختلفة، كام توجد اندية  لالنشطة والتعلم اإللكرتوين للتنمية الشاملة، ومرافق مختربات مجهزة تجهيزا جيدا .
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www.otc.edu.omاملوقع اإللكرتوين: كلية عامن للسياحة 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلطريقة احتساب املعدلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TH001 البكالوريوس )مرتبة الرشف( يف إدارة السياحة
والضيافة  

النجاح يف دبلوم التعليم 	 
		العام أو مايعادله 

يؤهل الربنامج الطالب للحصول عىل وظائف يف قطاع السياحة 	 
والضيافة واملجاالت املتعلقة بها مثل اإلدارة العامة ، خدمة العمالء 
والتسويق وغريها من الوظائف ذات الصلة.                                                       

مدة الدراسة: يف برنامج البكالوريوس مثانية فصول دراسية بينام 	 
مدة الدراسة يف برنامج الدبلوم هي أربعة فصول دراسية تشمل 

مثانية أسابيع للتدريب العميل يف مجال السياحة والضيافة.

لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية ويتوجب عىل الطالب أن يختار 	 
مابني اللغتني الفرنسية واألملانية كلغة ثانية.

TH002الدبلوم يف إدارة السياحة والضيافة

TH003البكالوريوس )مبرتبة الرشف( يف إدارة الفعاليات

يؤهل برنامج إدارة الفعاليات الخريجيني للحصول عىل وظائف 	 
يف القطاعني العام والخاص يف مجاالت : تنظيم املؤمترات، تنسيق 

الفعاليات الرتفيهيه، تنظيم و إدارة الفعاليات واملناسبات، 
تسويق الفعاليات واملناسبات، إدارة املهرجانات، العالقات العامة 

واإلتصاالت، الرياضة والرتويح عن النفس، تنظيم املعارض التجارية، 
وإدارة رعاية الفعاليات.

مدة الدراسة: يف برنامج البكالوريوس مثانية فصول دراسية بينام 	 
مدة الدراسة يف برنامج الدبلوم هي أربعة فصول دراسية تشمل 

مثانية أسابيع للتدريب العميل يف مجال السياحة والضيافة.

لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية ويتوجب عىل الطالب أن يختار 	 
مابني اللغتني الفرنسية واألملانية كلغة ثانية.

TH004الدبلوم يف إدارة الفعاليات

TH005  البكالوريوس )مبرتبة الرشف( يف التسويق السياحي 

يقدم برنامج إدارة التسويق السياحي عىل مقاربة تعتمد املزج بني 	 
عدة تخصصات وذلك لتأهيل خريجني لديهم فهم عميق للدور 

املهم الذي يلعبه التسويق يف تعزيز منو املشاريع التجارية ويؤهل 
هذا الربنامج الخريجني للتخطيط يف مجال السياحة والدمج بينهام 
بشكل منظم وشامل يف املؤسسات الخاصة أو اململوكة للدولة عىل 

كافة املستويات املحلية، الوطنية، اإلقليمية والعاملية. 

مدة الدراسة: يف برنامج البكالوريوس مثانية فصول دراسية بينام 	 
مدة الدراسة يف برنامج الدبلوم هي أربعة فصول دراسية تشمل 

مثانية أسابيع للتدريب العميل يف مجال السياحة والضيافة.

لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية ويتوجب عىل الطالب أن يختار 	 
مابني اللغتني الفرنسية واألملانية كلغة ثانية.

TH006الدبلوم يف التسويق السياحي
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عناوين مؤسسات التعليم العايل 

الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتوينالرمزاملؤسسةاملوقع

SQwww.squ.edu.om2441333324413861جامعة السلطان قابوس الخوض

MTwww.mtc.edu.om2209111122091370الكلية العسكرية التقنيةمرتفعات املطار

ISwww.iofss.net2439371124393801كلية العلوم الرشعيةالخوير

املؤسسات التابعة لوزارة التعليم العايل

SRwww.cas.edu.om2687620226877026كلية العلوم التطبيقية بالرستاقالرستاق

SHwww.cas.edu.om2205690022057001كلية العلوم التطبيقية بصحارصحار

SNwww.cas.edu.om2543183325431102كلية العلوم التطبيقية  بنزوىنزوى

SBwww.cas.edu.om2569015925691696كلية العلوم التطبيقية  بعربىعربي

SSwww.cas.edu.om2554415025544751كلية العلوم التطبيقية بصورصور

SLwww.cas.edu.om2322661123225620كلية العلوم التطبيقية بصاللةصاللة

2434079824340774	SEwww.mohe.gov.om24340789دائرة البعثات الخارجيةمرتفعات املطار

دائرة البعثات الداخليةمرتفعات املطار
SF	SP

SA	SR
www.mohe.gov.om

24340838	24340817

24340825
24340815
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الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتوينالرمزاملؤسسةاملوقع

TCwww.hct.edu.om2447362224478401الكلية التقنية العليامسقط

TCwww.act.edu.om2687133326869257الكلية التقنية )املصنعة(املصنعة

TCwww.ctshinas.edu.om2685281126747426الكلية التقنية )شناص(شناص

TCwww.nct.edu.om2544655525431020الكلية التقنية )نزوى(نزوى

TCwww.ict.edu.om2558780025549020الكلية التقنية )إبراء(إبراء

TCwww.sct.edu.om/web2322340123226267الكلية التقنية )صاللة(صاللة

TCwww.ibrict.edu.om2569066425689723الكلية التقنية )عربي(عربي

VTwww.manpower.gov.om2454096424535722مركز التدريب املهني بالسيبالحيل الشاملية

VTwww.manpower.gov.om2685418826854163مركز التدريب املهني بصحمبطحاء األشخر

VTwww.manpower.gov.om2568928625689321مركز التدريب املهني بعربيالرايبة

VTwww.manpower.gov.om2554016225540162مركز التدريب املهني بصوراملرتفعة

VTwww.manpower.gov.om2674772526747725مركز التدريب املهني بشناصالعقر

	VTwww.manpower.gov.om25661161مركز التدريب املهني بالربمييالعقد

FTwww.manpower.gov.om2680194026801939معهد تأهيل الصيادين بالخابورةعباسة

FTwww.manpower.gov.om2321961423219613معهد تأهيل الصيادين بصاللةريسوت

تابع : عناوين مؤسسات التعليم العايل 

املؤسسات التابعة لوزارة القوى العاملة
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تابع : عناوين مؤسسات التعليم العايل 

الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتوينالرمزاملؤسسةاملوقع

IHwww.moh.gov.omمعهد العلوم الصحيةالوطية
24560085

محول 1102
24560384

PIwww.moh.gov.om2456403524564042معهد عامن ملساعدي الصيدلةالوطية

NMwww.moh.gov.omمعهد عامن للتمريضالوطية
24564112

محول 2103
24565879

NRwww.moh.gov.om2687718126772557معهد الرستاق للتمريضالرستاق

NSwww.moh.gov.om2684059226841811معهد شامل الباطنة للتمريضصحار

NNwww.moh.gov.om2521185325211910معهد الداخلية للتمريضنزوى

NHwww.moh.gov.om2569615325696154معهد الظاهرة للتمريضالظاهرة

NIwww.moh.gov.om2557007525570076معهد إبراء للتمريضإبراء

NUwww.moh.gov.om2554390225544263معهد صور للتمريضصور

NAwww.moh.gov.om2321678323216049معهد صاللة للتمريضصاللة

HMwww.ohimi.moh.net24563957 24561747معهد عامن إلدارة املعلومات الصحية مسقط

املؤسسة التابعة للبنك املركزي العامين

BFwww.cbfs.edu.omكلية الدراسات املرصفية واملاليةبورش

24502288

24505787

24505832

24505979

24502525

املؤسسات التابعة لوزارة الصحة
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الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتوينالرمزاملؤسسةاملوقع

SUwww.soharuni.edu.om2685010026720102جامعة صحارصحار

MJwww.majancollege.edu.omكلية مجان الجامعيةروي

24730400

24730423

24730424

24730490

CCwww.cce.edu.om2453616524535675كلية كاليدونيان الهندسيةالسيب

ZHwww.zcw.edu.om2451288824511193كلية الزهراء للبناتمرتفعات املطار

MMwww.mazooncollege.edu.omكلية مزونمرتفعات املطار
24513300

24513333
24513364

SCwww.suc.edu.omكلية صور الجامعيةصور

25565555

25565556

25565558

25565551

25565561

MEwww.mec.edu.om2444669824446554كلية الرشق األوسط لتقنية املعلوماتالرسيل

BCwww.buc.edu.om2565766625657600كلية الربميي الجامعيةالربميي

SDwww.scd.edu.omالكلية العلمية للتصميممرتفعات املطار

24513233

24513251

24513232

24513213

MOwww.mcbs.edu.omالكلية الحديثة للتجارة والعلومبورش
24583540

24583543
24583584

OMwww.omc.edu.om2450460824504820كلية عامن الطبيةبورش

UNwww.unizwa.edu.omجامعة نزوىنزوى
25446234

 25446341
25446338

GUwww.gutech.edu.om2206111122061000الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامنبركاء 	 حلبان

تابع : عناوين مؤسسات التعليم العايل 

مؤسسات التعليم العايل الخاصة
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تابع : عناوين مؤسسات التعليم العايل

الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتوينالرمزاملؤسسةاملوقع

2206111122061000كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيابركاء
26893366

26893003

26893068

26893209

MCwww.muscatcollege.edu.omكلية مسقطبورش
24594783

24594376
24504954

FSwww.icem.edu.com2451202024521355الكلية الدولية للهندسة واإلدارةالسيب

DHwww.du.edu.omجامعة ظفارصاللة

23237042

23237043

23237044

23237777

23237750

GCwww.gulfcollege.edu.om2446866624468600كلية الخليجاملعبيلة

IMwww.imco.edu.om2682777726827744كلية عامن البحرية الدوليةصحار

BAwww.bayancollege.edu.omكلية البيانمدينة اإلعالم

24691182

24691183

24691184

24693311

AOwww.aou.edu.om2469944424699669الجامعة العربية املفتوحةالقرم

AUwww.asu.edu.omجامعة الرشقيةإبرا
25560700

99893943
25560702

BUwww.uob.edu.om2565550925651265جامعة الربمييالربميي

WSwww.waljatcollege.edu.omكلية ولجات للعلوم التطبيقيةالرسيل

24449194

24446660

24446337

24449196

24449197

GEwww.gcet.edu.omالكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيابورش
24227900

24227903
24227901

THwww.otc.edu.om2451234524512349كلية عامن للسياحةمرتفعات املطار
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صفحات املركز عىل مواقع التواصل اإلجتامعي:

رموز اإلستجابة الرسيعة )Quick Response–QR( لخدمات مركز القبول املوحد

Facebook

Twitter

Youtube

Linked in
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إتصل بنا

إستفسارات متكررة

مرحلة التسجيل

مرحلة تعديل الرغبات

 الخدمات التي يقدمها املركز:
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 تابع : الخدمات التي يقدمها املركز: الخدمات التي يقدمها املركز:

خطوات وضع الخيارات

تواريخ مهمة

الخارطة الرقمية

تطبيق الهاتف الذيك 

)Andriod()Apple(
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منوذج طلب إلتحاق مبؤسسات التعليم العايل

منوذج طلب إلتحاق مبؤسسات التعليم العايل
للعام األكادميي 2016/2015م

رقم الطالب أو رقم الجلوس :رقم البطاقة املدنية :

1: اختيارات الطالب من الربامج الحكوميةفقط :) ضع رموز الربامج التي ترغب فيها مرتبة حسب األفضلية (

املؤسسة التعليمية اسم الربنامج رمز الربنامج االختيار املؤسسة التعليمية اسم الربنامج رمز الربنامج االختيار

21 1
22 2
23 3
24 4
25 5
26 6
27 7
28 8
29 9
30 10
31 11
32 12
33 13
34 14
35 15
36 16
37 17
38 18
39 19
40 20





مالحظات مهمة

يرجى الدخول للمـــــــــوقع اإللكتــــــــروين ملركز القبول املوحد )www.heac.gov.om( ملعرفة طرق التسجيل املناسبة ملؤهلك الدرايس ) دبلوم 

التعليم العام ، شهادة معادلة لدبلوم التعليم العام(.  

لن يسمح ألي طالب ال يقوم بالتسجيل خالل الفرتة من )2015/4/1( وحتى )2015/6/1( يف النظام اإللكرتوين بالتسجيل الحقاً وألي سبب كان.	 

ستتوفر للطالب فرصة أخرى لتغيري الربامج التي اختارها يف الطلب املبديئ )4/1_2015/6/1(، وذلك يف شهر يوليو )بعد ظهور نتائج دبلوم 	 

التعليم العام( ، ليكون هذا هو الرتتيب النهايئ لخياراته )طلب اإللتحاق النهايئ(.

يجب عىل الطلبة الذين يجلسون إلمتحانات الدور الثاين القيام بتغيري رغباتهم من الربامج – إذا رغبوا يف ذلك– وذلك يف شهر يوليو)بعد ظهور 	 

نتائج دبلوم التعليم العام(، ألنه لن تكون لهم فرصة لتغيريها بعد ظهور نتائج الدور الثاين.

يف حال حصول الطالب عىل أكرث من عرض يف جوالت منفصلة يجوز له قبول كل عرض منها تباعاً، إال أن قبول أي عرض يلغي تلقائياً ما قام 	 

الطالب بقبوله سابقاً، بحيث ال يتبقى لديه يف النهاية سوى مقعد واحد فقط  معتمد.

عند قبول طالب لعرض ما يف مؤسسة ما، سيقوم مركز القبول املوحد بإخطار تلك املؤسسة بذلك ويتعني عىل الطالب استكامل إجراءات التسجيل 

لديها يف اليوم املحدد لذلك. ويف حالة عدم مراجعته لها خالل الفرتة املحددة  فسيسقط حقه يف املقعد الدرايس ألنه سيعطى تلقائياً لطالب آخر 

مستحق له.


