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 نوفرز إمثاين 1212/1211ػالن إمللاػد إمشاغرة تربإمج مؤسسات إمخؼومي إمؼايل نوؼام إلأاكدميي إؤ 

 نوعوحة غري إمللدومني يف إمفرز إلأول

 

 

م غن شوإغر 1212/ 1212نوؼام إدلرإيس ، ممثةل مبركز إملدول إملوحد أأن ثؼون معوحة دتووم إمخؼومي إمؼام أأو ما ًؼادهل و إمححر إمؼومي وإلؤتخاكر  ٌرس وزإرة إمخؼومي إمؼايل

الت دومَة . ذلإ ٍرىج من مجَع ظوحة دتووم إمخؼومي إمؼام أأو ما ًؼادهل.وفرز إمثاينإمللاػد إدلرإس َة ن  إذلٍن مل ًلدووإ خالل مرحةل إمفرز إلأول وإمعوحة إحلاضوني ػىل مُؤ

 إلؤظالع ػوهيا.  

 مع إمؼمل ابلأيت :

 يف ملؼد درإيس من إمفرز إلأول مه إذلٍن س َدٌافسون ػىل إمللاػد إمشاغرة نوفرز إمثاين. فلط إمعوحة غري إملسكٌني -2

 .، إميت ٌس خوفوإ رشوط إملدول هباإمدسجَل وإمخلدم دلَع إمربإمج إمشاغرة وعوحة إذلٍن مل ٌسجووإ ساتلًا،ميكن ن  -1

ههيم إلؤخذَار من إمربإمج إدلرإس َة إمشاغرة وحرثُهبا حسة  ميكن نوعوحة -3  .إلأفضوَة ابمًس حة إؤ

درإج يف  ،لؤدخال إمربإمج إمشاغرة -4 درإج إمربانمج فَِ. رمق إلؤخذَارػىل إمعامة إمضغط ػىل زر إؤ  إذلي ٍرغة إؤ

 

غخحارإً من ًوم   م.8/22/1212 زينيلأ إوحىت إمساػة إمثاهَة ظِرإً من ًوم  1/22/1212 إمثالاثء ػوٌلً تبأن مرحةل إمدسجَل نوفرز إمثاين ثحدأأ إؤ
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 ثفاضَوِا يف دمَل إمعامة(.أأوًل: إمربإمج إدلرإس َة إميت وردت تدمَل إمعامة ول زإمت تؼظ ملاػدُا شاغرة، وتيفس إمرشوط إملؼون غهنا ساتلاً )ٍرىج إلؤظالع ػىل 

 

 خامؼة إمسوعان كاتوس

مت كدوهل يف  ثيافيس لآخر مؼدل ًةإمخيافس َة يف ثكل إمربإمج أأػىل أأو مساو  مًخوحة ػىل إمرإغحني إمخلدم مللاػد خامؼة إمسوعان كاتوس، أأن حكون مؼدلهت

 إمفرز إلأول.

 إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

SQ200 )لكَة إمِيدسة )ذكور SQ250  انث( -)ذكور  لكَة إلؤكذطاد وإمؼووم إمس َاس َة إؤ

SQ255)ذكور( 
 إمس َاس َةلكَة إلؤكذطاد وإمؼووم 

 ) إمؼووم إمس َاس َة (
- - 

 لكَة غٌلن نوؼووم إمطحَة

HM001(ذكور- )انث   إؤ

 شٌلل إمرشكِة -إمربميي
دإرة إملؼوومات إمطحَة  إؤ

IH001  )مسلط –)ذكور 

انث(   إمظاُرة -)إؤ
 جاكمورًوس ػووم إخملخربإت إمعحَة

NM001 

انث(   مطرية –جراكء  -تدتد -مسلط )إؤ

 مطرية – )ذكور(

 جاكمورًوس إمؼووم يف إهمتًرظ

 

PI005 

انث(  إمربميي -)إؤ
 ضَدمَة جاكمورًوس 

NS001 

انث(  مس يدم  – )إؤ
  -  - جاكمورًوس إمؼووم يف إهمتًرظ

  لكَة إمؼووم إمرشغَة

IS003 

 )نذلكور فلط(

 إمفلة وأأضوةل 
IS004 

 ملأانث((

 إمفلة وأأضوةل

 

 أأضول إدلٍن 
 أأضول إدلٍن
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 .(ل إمعامةإدلرإس َة إميت وردت تدمَل إمعامة ول زإمت تؼظ ملاػدُا شاغرة، وتيفس إمرشوط إملؼون غهنا ساتلاً )ٍرىج إلؤظالع ػىل ثفاضَوِا يف دمَ أأوًل: إمربإمج

 
 

 إمؼووم إمخعحَلِة خامؼة إمخلٌَة و

 إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

US001     انث -)ذكور  إمِيدسة (إؤ

US002       )إملؼوومات ثلٌَة )ذكور 

US003       انث-)ذكور ة (إؤ   إمخعحَلِة إمخلٌَة إحلًَو

US004 انث-)ذكور  إمؼووم إمخعحَلِة (إؤ

US005 انث-)ذكور دإرة إلأغٌلل (إؤ ة  -إؤ  إدلرإسات إمخجاًر

US008      انث-)ذكور  إلؤثطال إدلاُريي  (إؤ

US009       (انث  طَدةل إم دتووم  (إؤ

US010      انث-)ذكور ر إم دتووم  (إؤ  ضويئ إمخطٍو

US020       انث) ثوظنيجرانمج  إمرتتَة ) إمرايضَات ( جاكمورًوس ظفار   -(إؤ

US021     ثوظنيجرانمج 

 إمظاٍُر   –إموسعى  -حٌوب إمحاظية  -(ذكور )

انث (    ظفار –)إؤ

 إمرتتَة ) أأحِاء ( جاكمورًوس

 إمليح إدلإخوَة معوحة مٌاظق إلؤمذَاز

PD005 

انث( –)ذكور    إؤ

  إجلازر –شومي وحزر إحلالهَات  –ملشن 

ة . ما ػدإ إمعة إمخرشي وإمعة إمحَعريوزإرة إمخؼومي إمؼايل وإمححر وإلؤتخاكر مجَع إمخخططات إميت ثخذؼر إههيا   وإمخخططات إمرتتًو
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 إملكَات إملِيَة

 إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

VC001 انث -)ذكور  (إؤ

 إملكَة إملِيَة ابمسُة

 إمخخططات إمِيدس َة

VC010  انث( –)ذكور  إؤ

 إملكَة إملِيَة ثش ياص

انث( –)ذكور  VC003 إمخخططات إمِيدس َة  إؤ

 إملكَة إملِيَة تطحم

VC012 انث -)ذكور  (إؤ

 إملكَة إملِيَة ابمربميي

VC006 انث -)ذكور  (إؤ

 إملكَة إملِيَة تطور

VC008 انث -)ذكور  (إؤ

 إملكَة إملِيَة تؼربي

VC015 انث( –)ذكور  إؤ
  إمخخططات إمِيدس َة

 حمافظة ظفار فلطًلذرص إملدول ػىل أأتياء 
VC005  ( ذكور– )انث  إؤ

 إملكَة إملِيَة تطحم
هخاج إميحايت ة إمزرإغي / إلؤ  إمخدًر

VC016(  ذكور– )انث  إؤ

ة   إدلرإسات إمخجاًر

ق   إمحَع إمخخطيص وإمدسًو

 حمافظة ظفار فلطًلذرص إملدول ػىل أأتياء 

VC014  انث( –)ذكور  إؤ

 إملكَة إملِيَة ابمربميي

ة  إدلرإسات إمخجاًر

 

VC004 ( ذكور– )انث  إؤ

 إملكَة إملِيَة تطحم

ة  إدلرإسات إمخجاًر
VC009( ذكور– )انث  إؤ

 إملكَة إملِيَة تؼربي

VC011( ذكور– )انث  إؤ

 إملكَة إملِيَة ثش ياص

VC007 ( ذكور– )انث  إؤ

 إملكَة إملِيَة تطور

VC002  انث( –)ذكور  إؤ

 إملكَة إملِيَة ابمسُة

MS004انث  -)ذكور  (إؤ

ة ابخلاتورة  إملكَة إملِيَة نوؼووم إمححًر
ة إمسميك   )حرتَة إلأحِاء إملائَة(إمخدًر

MS005 ( ذكور– )انث  إؤ

ة ابخلاتورة  إملكَة إملِيَة نوؼووم إمححًر
ة إمسميك/  ة إمخدًر  سالمة وضحط حودة إلأغذًة إمححًر

MS006 ذكور() 

ة ابخلاتورة  إملكَة إملِيَة نوؼووم إمححًر

ة إمسميك  إمخدًر

ثلٌَات إملالحة ومؼدإت إمطَد )رابن سفن ضَد 

 ساحًل(

MS007ذكور() 

 ابخلاتورة إملكَة إملِيَة

ة إمححري   إمخدًر

ة   إمِيدسة إمححًر

ة (  )مِاكهَاك حمراكت حبًر
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 إمحؼثات إدلإخوَة

 ماكن إدلرإسة إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

BS196  لكَة إمحَان ثطممي إلؤثطال إملريئ -الاػالن –الاذإػة وإمخوفاز  -إمؼالكات إمؼامة  -إمطحافة 

BS106 ػووم ُيدسة إمربجمَات، ػووم إحلاسة إلأيل 

رإء نوحيات  لكَة إمُز

BS107 ة ة و  -و إمرتمجة إإنوغة إلؤجنوزًي آدإهباإإنوغة إلؤجنوزًي  أ

BS108  إمخطممي إجلرإفِيك 

BS109  دإرة أأغٌلل -إمؼووم إملامَة وإملرصفِة  إحملاس حة   -إؤ

BS111  إحللوق 

BS112 إمخطممي إدلإخًل، إمخطممي إجلرإفِيك 

BS207 ختعَط إملدن وإمخطممي إملؼٌلري 

 إجلامؼة إلأملاهَة نوخكٌوموحِا

BS208 ػووم الارض إمخعحَلِة 

BS209  إمِيدسة إمحَئِة -ُيدسة إملَاكهَكِة -ُيدسة إمؼموَات 

BS210  إمؼووم يف إلأمن إمس َربإين 

BS077 إملاهون 

دإرة  BS236 إجلامؼة إمؼرتَة إملفذوحة ق  -إحملاس حة  -الاكذطاد  -إؤ  إمؼووم يف إحملاس حة  -الاهظمة -إمدسًو

BS237 
دإرة إلأغٌلل  إحلوس حة   ثلٌَة إملؼوومات و إحلوس حة  -ش حاكت و أأمن إملؼوومات  -ػووم إحلاسوب  -وإؤ

 

BS011  ة وإمرتمجة -إنوغة الاملاهَة وإمرتمجة-إنوغة إمفروس َة وإمرتمجة   إنوغة إلؤجنوزًي

 

 خامؼة ىزوى

 

 

 

 

BS012  ع إمرتفهيَة دإرة إملشاًر دإرة إلأغٌلل  -إمخجارة إدلومَة وإملامَة  -إؤ ق  -إحملاس حة  -إؤ دإرة إمفؼامَات  -إلؤكذطاد وإملامَة -إمدسًو  إؤ

BS013  إمِيدسة إمحَئِة -ُيدسة إحلاسوب  -إمِيدسة إمكِرابئَة  -إمِيدسة إملدهَة 
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  اتتع: إمحؼثات إدلإخوَة 

BS015  ُيدسة إمخطممي إدلإخًل وإدلٍكور 

 خامؼة ىزوى

BS038 

 )ذكور(
 جاكمورٌس ) حرتَة رايضَات(

BS225 ُيدسة ػمل إمؼٌلرة 

BS287  ة وأأمن إملؼوومات  هظم إملؼوومات -ػووم إحلاسوب -ثطممي إمًو

BS305 

 

ة(  جاكمورٌس ) حرتَة إنوغة إلؤجنوزًي

 مسلط –)ذكور(  

انث( -)ذكور  إدلإخوَة  -إؤ

انث(  -)ذكور  إموسعى  –إؤ

انث(   ظفار  –)إؤ

BS306 )انث   جاكمورًوس إمرتتَة )إنوغة إمؼرتَة( )جرانمج ثوظني  ظفار(  -)إؤ

BS311 )انث) جمال أأول (  جاكمورًوس إمرتتَة )جرانمج ثوظني  ( مس يدم -ظفار –إدلإخوَة  -سلط( م )إؤ

BS312 (نيجرانمج ثوظ) انث ( ) جمال اثين جاكمورًوس إمرتتَة  (ظفار  –إموسعى  -إدلإخوَة )إؤ

BS021 الاغٌلل وإملاهون إمخجاري  -إملاهون 

 خامؼة حصار

BS023  ة آدإهبا إنوغة الاجنوزًي ة وإمرتمجة - و أ  إنوغة إلؤجنوزًي

BS024 ق - الادإرة - إحملاس حة  إمدسًو

BS026 
ُيدسة إمؼموَات إملؼدهَة -إمِيدسة إملدهَة -إمِيدسة إملَاكهَكِة والامكرتومِاكهَكِة - و إحلاسة إلآيل  إمِيدسة إمكِرابئَة

 إمِيدسة إمكميَائَة-و إملوإد 

BS027 
ة -ػووم إحلاسوب وإموسائط إملخؼددة،  يدسة إمًو مات هظم إملؼوو  -إمش حاكت وكاػدة إمحَاانت  -ػووم إحلاسوب ُو

 إلؤدإًرة

BS245 ) انث فلط  (جمال اثين جاكمورًوس إمرتتَة ) ) مالؤ
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 اتتع: إمحؼثات إدلإخوَة

 مؼوومات إؤضافِة  إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

BS270 )جاكمورًوس إمرتتَة )إمرايضَات( )نذلكور فلط 

 خامؼة حصار

BS321  )جرانمج ثوظني( 

انث( -) ذكور  حٌوب إمحاظية -إؤ

 مس يدم -إمظاُرة –)ذكور( 

انث(   إموسعى –)إؤ

ة( جاكمورًوس إمرتتَة  ) إنوغة إلؤجنوزًي

BS322 

 مس يدم –)ذكور( 
 ) إنوغة إمؼرتَة( جاكمورًوس إمرتتَة

BS323 

انث(  ظفار -مس يدم -)إؤ
 )جمال أأول ( جاكمورًوس إمرتتَة

BS324 

انث(  ظفار –إموسعى  -حٌوب إمحاظية -)إؤ
ق - الادإرة - إحملاس حة  إمدسًو

BS009 )جاكمورًوس حرتَة ) ثلٌَة مؼوومات ( )نذلكور فلط 

 خامؼة ظفار

BS032 هظم إملؼوومات إلؤدإًرة 

BS033 إحللوق 

BS034 
  إممكحَوحرُيدسة  –وإلؤمكرتوهَة  إمِيدسة إمكِرابئَة - إمِيدسة إملدهَة - إمِيدسة إمكميَائَة -إمِيدسة إملَاكهَكِة

 وإلؤثطالت

BS035  إممكحَوحرػووم 

BS037  ة –إمؼٌلرة إدلإخوَة  إمِيدسة إملؼٌلًر

BS039 )جاكمورًوس إمرتتَة )إمرايضَات( )نذلكور فلط 

BS040 )(وغة إلؤجنوزًيةجاكمورًوس إمرتتَة )إن )نذلكور فلط 

BS317 
 (وغة إلؤجنوزًيةجاكمورًوس إمرتتَة )إن

انث  ظفار( -ر ذكو )  (إموسعى -ر ذكو ) ظفار( -)إؤ
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 إدلإخوَةاتتع: إمحؼثات 

BS018 إمعة إمحَعري 

 خامؼة إمرشكِة

 

 

 

 

 

 

 

 

BS084  ة  هظم إملؼوومات إلؤدإًر

BS085  إمكميَاء إمطياغَة 

BS086  ػووم إخملخربإت إمعحَة 

BS087  إمخكٌوموحِا يف إمِيدسة إمكِرابئَة 

BS088  دإرة إلأغٌلل  حساب إممكَات وإؤ

BS216  ل وإحملاس حة –رايدة أأغٌلل حٌلغَة  إلؤدإرة –إهمتًو

BS217 إمِيدحسة إلؤمكرتوهَة وإلؤثطالت –إمِيدسة إمحَئِة -إمِيدسة إملدهَة 

BS219 إملاهون 

BS220  ع إلؤوشائَة دإرة إملشاًر  إؤ

BS221  إلؤرشاد إميفيس 

BS240 

 ( )نذلكور فلط
 جاكمورًوس حرتَة )رايضَات (

BS303 )انث  جاكمورٌس حرتَة جمال أأول   )جرانمج ثوظني  (إموسعى  -ظفار –) إؤ

BS304 )انث اثين  جاكمورٌس حرتَة جمال )جرانمج ثوظني  (إموسعى  -ظفار –) إؤ

BS073 إملاهون 

 لكَة إمربميي 
BS074  ة وإدإهبا جنوزًي  مغة إؤ

BS075 إمرتمجة 

BS076  إلأيلػووم إحلاسة -إهظمة إملؼوومات  -ُيدسة إمربجمَات 

BS226  ُيدسة إحلاسة إلآيل-ُيدسة إملؼوومات وإلؤثطالت -يدسة إملَاكهَكِة ُ  -إمِيدسة إملدهَة 

 خامؼة إمربميي
BS229 

دإرة هظم إملؼوومات  دإرة إمخورًدإت إمؼاملَة وإنووحسدِة -إمطريفة الاسالمِة و إملامَة  -إؤ دإرة إمخطدٍر-إؤ دإرة إلأغٌلل -إؤ إؤ

دإرة إملوإرد إمخرشًة  – وإلأغٌلل إلؤمكرتوهَة  إؤ

BS231 إملاهون 

BS232 ة   -إمؼٌلرة إدلإخوَة  إمِيدسة إملؼٌلًر
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 اتتع: إمحؼثات إدلإخوَة

BS176 إمخطممي إدلإخًل 

دإرة وإمخكٌوموحِا  لكَة غٌلن مالؤ
BS177  ق وإمخجارة الامكرتوهَة دإرة إلأغٌلل -إمدسًو  إحملاس حة -إمؼووم إملامَة وإملرصفِة  -إؤ

BS178  ة  هظم إملؼوومات إلؤدإًر

BS179  ػووم إحلاسوب 

BS136  ر إم -م إملخحركة إمرسو  -إمخطممي إجلرإفِيك إمرمقي    -ثطممي الازايء  ضويئإمخطٍو

 إمخطممي إدلإخًل BS138 إملكَة إمؼومَة نوخطممي

BS140 إمؼٌلرة 

BS290  ن  إخلدمات إنووحسدِة و إدإرة سوسة إهمتٍو

 إمِيدسة إمكميَائَة BS291 مسلطخامؼة 

BS292  حماس حة ومامَة 

BS148 
  -إحلاسة إلآيل جرجمة  – (ُيدسة إمربجمَات)إحلاسة إلآيل ػووم  -) هظم إحلاسوب وإمش حاكت ( ػووم إحلاسة إلآيل

 لكَة مسلط إحلاسة إلآيلهظم 

BS149  دإرة  -إحملاس حة ودرإسات إلأغٌلل   -درإسات إلأغٌلل ع -إملوإرد إمخرشًة إؤ دإرة إملشاًر  إؤ

BS168 
دإرة إمفؼامَات دإرة إمس َاحة وإمضَافة -إؤ ق إمس َايح-إؤ دإرة إخلدمات ( -إمدسًو ة) مسار إؤ دإرة إلأغٌلل إمخجاًر دإرة إلأغٌلل -إؤ إؤ

ة )مسار إلؤتخاكر ورايدة إلأغٌلل(  إمخجاًر
 لكَة غٌلن نوس َاحة

BS186 

دإرة إلأغٌلل   دإرة إملوإرد إمخرشًة (  -إؤ دإرة إلأغٌلل ) إؤ دإرة إلأغٌلل )حماس حة (  -إؤ دإرة إلأغٌلل ) هظم إملؼوومات (  -إؤ  -إؤ

دإرة إلأغٌلل ق   (إؤ دإرة إملشاًرع إمطغرية  -(إمدسًو دإرة إلأغٌلل ) -إؤ دإرة إمفؼامَات( إمس َاحة إؤ دإرة  -و إؤ دإرة إلأغٌلل) إؤ إؤ

ل إمط –معوَات إميلل (  ق –ريفة إلؤسالمِة وإهمتًو  لكَة جمان  إمخجارة الامكرتوهَة  -إحملاس حة –إملامَة   -إمدسًو

BS187 
إحلوس حة / هظام  -إحلوس حة / ُيدسة إمربجمَات  -إحلوس حة/إميفط وإمغاز -إحلاسوب وثعحَلات الاهرتهت  -إمش حاكت  

 إملؼوومات إملرصفِة

BS041 
دإرة  -إلؤدإرة إنووحسدِة  دإرة إلأغٌلل )مساق إحملاس حة وإملامَة( -إلأغٌلل )مساق إملوإرد إمخرشًة( إؤ  إؤ

دإرة إلأغٌلل )مساق دإرة إلأغٌلل )مساق -(إلؤدإرة إمؼامة  إؤ ق( إؤ  إمدسًو
 

 

 لكَة إمرشق إلأوسط

 

 

 

 

BS042  ُيدسة الامكرتوهَات وإلثطالت 

BS043  إلأهجزة وإلؤمكرتوهَاتُيدسة - إمِيدسة إملَاكهَكِة-إمِيدسة إملدهَة 

BS044  حتوَل إمحَاانت  –ػووم إحلاسة إلآيل  –ثلٌَة إمربجمَات  –ػووم إحلاسوب 

BS045 دإرة إلؤوشاءإت  ُيدسة ػووم مسح إممكَات وإؤ



10 

 

 اتتع: إمحؼثات إدلإخوَة

BS200 إلؤدإرة وإملٌلرسة إمحَئِة 

 BS266 إملكَة إمؼاملَة نوِيدسة وإمخكٌوموحِا
يدسة إمرتوراتت – إلثطالت و إلؤمكرتوهَة إمِيدسة  - إمس َارإت حكٌوموحِا و إملَاكهَكِة إمِيدسة ُيدسة  -إلأمتخة ُو

 ُيدسة خدمات إملحاين –أأهجزة إملِاس وإمس َعرة 

BS268  حكٌوموحِا إموسائط إملخؼددة-إحلاسة إلآيل ملأغٌلل  –أأمن إحلساابت وإلأدةل إجليائَة 

BS061  ة  إمِيدسة إمححًر
ة إدلومَة  لكَة غٌلن إمححًر

BS063 -)ة )ضاتط سعح إمسفِية دإرة إنووحسدِات وإميلل - إملالحة إمححًر  إؤ

BS083 

و إمسالمة  إإمؼووم يف إدإرة إمطحة -إمؼووم يف إدإرة إملعارإت  - إدإرة إمعريإن -إمؼووم يف إحملاس حة  -إلأدإب يف إلؤكذطاد 

دإرة إلأغٌلل -إميلل وإخلدمات إنووحسدِة إمؼووم يف إدإرة  - ق -إمؼووم يف إؤ ة  -إحملاس حة إملامَة إمدسًو أأهظمة إملؼوومات إلؤدإًر

 إلؤدإرة  –إملوإرد إمخرشًة  –إحملاس حة  –إلؤدإرة إمؼامة  –إخملاظر وإمـخبأمني  إمؼووم يف إدإرة -إلؤدإرة وإمسووك إموظَفي  –

 

 

 

 إملكَة إحلدًثة نوخجارة وإمؼووم

 

 

 

 

 

 

BS090 الاحطاء 

BS092  إملاهون إمخجاريإمؼووم يف 

BS094 
إحلوس حة إمسائدة  –إذلاكء إلؤضعياغي  –إمؼووم ػووم إحلاسوب  –إمؼووم يف أأمن إملؼوومات  –إمؼووم يف هظم إملؼوومات 

 ثعحَلات إمِوإثف إحملموةل  –ػمل إمحَاانت  –

BS051 

 –ُيدسة موإرد إملَاٍ  –ُيدسة إمحياء  –إمِيدسة إمحَئِة  –ُيدسة إميلل  –ُيدسة إلؤوشاءإت  –إملدهَة إمِيدسة 

دإرة إمخاكمَف  إمِيدسة إمعحَة  –ُيدسة إلؤثطالت  –ُيدسة إلؤمكرتوهَات وإلؤثطالت  –ػووم يف مسح إممكَات وإؤ

ة  ر إمربجمَات  –إمش حاكت  –ُيدسة إحلاسة إلآيل  –إحلًَو  –أأهظمة إمعاكة  –معاكة إمكِرابئَة ُيدسة إ –ثعٍو

ُيدسة  –إمطياػات وإمدشغَل إلآيل و إمخحمك  –ُيدسة إملَاكهَكِة  –أأهظمة إملدرة  –إلأهجزة إلؤمكرتوهَة وإمخحمك 

 أأهظمة إمعاكة

 إجلامؼة إموظيَة نوؼووم وإمخكٌوموحِا

BS002 إمطَدةل 
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 اتتع: إمحؼثات إدلإخوَة 

 مؼوومات إؤضافِة  إمربانمجإؤمس  رمز إمربانمج

BS056 )إملكَة إموظيَة مخلٌَة مِيدسة إمس َارإت إمِيدسة إملَاكهَكِة )إمس َارإت 

BS246  آابر إميفط( -ُيدسة إمسالمة من إحلرإئق  إمِيدسة إملَاكهَكة )حفر أ
 إملكَة إدلومَة نوِيدسة وإلؤدإرة

BS249 إحلرإئق إدإرة إمطحة وإمسالمة إمحَئِة إدإرة  إمسالمة من 

BS256 
ق ة  -إدإرة إمدسًو كذطادايت إلأغٌلل  –درإسات إلأغٌلل إلؤدإًر  –إؤ

 إحملاس حة وإملامَة 
 لكَة إخلوَج

BS257 
 - وس حةػووم إحل -حتوَل إمحَاانت  -إذلاكء إلؤضعياغي -إحلوس حة إملخيلةل

ة  هظم إملؼوومات  هظم إملؼوومات -إلؤدإًر

 ٍرىج إلؤظالع ػىل ثفاضَوِا يف دمَل إمعامة (إدلتوومدلرخة )إمحؼثات إدلإخوَة  

DS001 دتووم يف ُيدسة إملساحة وإجلَوماحكس 
 مؼِد إمؼووم إمعحوغرإفِة 

 )إمَِئة إموظيَة نومساحة وزإرة إدلفاع (

 ) دلرخة إدلتووم ( و إمؼامة تؼثات إمضٌلن إلؤحامتغي وإدلخل إحملدود 

 مؼوومات إؤضافِة إدلرإسةماكن  إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

SF001 SP001 - 
 خمخوف ختططات إمؼٌلرة وإلؤوشاء مخخططات إدلتووم

 

 إملكَة إدلومَة نوِيدسة وإلؤدإرة -خامؼة ىزوى -خامؼة ظفار

دإرة .  لكَة غٌلن مالؤ

ماكن إدلرإسة : إجلامؼات وإملكَات 

 إخلاضة

إملؤسسة إميت ٍرغة  عامةإم حيدد

ل  ابدلرإسة هبا وفق إمخخطص وإملُؤ

 .) دتووم( إدلرإيس إمللدول تَ

ل ٌسمح تخغَري إملؤسسة إمخؼوميَة *

حرإءإت إمدسجَل. س خكٌلل إؤ  تؼد إؤ

SF002 SP002 DS002 
خمخوف ختططات حكٌوموحِا إملؼوومات حسة ما ثلدمَ لك مؤسسة 

ل إدلتووم  ثؼوميَة خاضة ملُؤ

رإء  -خامؼة ظفار -إحلدًثة نوخجارة وإمؼوومإملكَة  لكَة إمُز

  -لكَة إمربميي إجلامؼَة -خامؼة حصار –خامؼة ىزوى  -نوحيات

دإرة وإمخكٌوموحِا لكَة  -لكَة جمان إجلامؼَة -لكَة غٌلن مالؤ

 خامؼة إمرشكِة -لكَة إمرشق إلأوسط -مسلط

SF003 SP003 DS003 

ة حسة ما ثلدمة لك  خمخوف إمخخططات إلؤدإرة وإملؼامالت إمخجاًر

ل إدلتووم  مؤسسة ثؼوميَة خاضة ملُؤ

 

خامؼة  -خامؼة ظفار -إملكَة إحلدًثة نوخجارة وإمؼووم 
ة إدلومَة -إمرشكِة لكَة  -خامؼة إمربميي  -لكَة غٌلن إمححًر

رإء نوحيات لكَة إمربميي  -خامؼة حصار -خامؼة ىزوى  -إمُز
دإرة   -إجلامؼَة لكَة غٌلن  -وإمخكٌوموحِالكَة غٌلن مالؤ
لكَة إدلرإسات إملرصفِة  -لكَة جمان إجلامؼَة -نوس َاحة

إملكَة إدلومَة  -لكَة إمرشق إلأوسط -لكَة مسلط -وإملامَة
 نوِيدسة وإلؤدإرة .

SF004 SP004 DS004 

 

خمخوف ختططات إمفٌون إلؤتدإغَة حسة ما ثلدمة لك مؤسسة ثؼوميَة 

ل إدلتووم  خاضة ملُؤ

 

 

 

رإء نوحيات دإرة  -لكَة إمحَان  -لكَة إمُز لكَة غٌلن مالؤ

 وإمخكٌوموحِا
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 .ول زإمت تؼظ ملاػدُا شاغرة نوعوحة من ذوي إلؤػاكة إخلاضة إمربإمج إدلرإس َة إميت وردت تدمَل إمعامةاثهًَا: 

  نوعوحة من ذوي إلؤػاكة إخلاضة –خامؼة إمخلٌَة وإمؼووم إمخعحَلِة 

 مؼوومات إؤضافِة  إمربانمجإؤمس  رمز إمربانمج

US027 
 

  ثلٌَة إملؼوومات

ػاكة حسدًة يف إلأظرإف إمؼوَا   إؤ

ػاكة مسؼَة   أأو ضؼف يف إمحرص أأو إؤ

 أأو ضؼوتة يف إميعق أأو أأمرإض إملرمٌة 

ات خولِة   أأو شول أأظفال أأو جشُو
US028  ة  درإسات جتاًر

 نوعوحة من ذوي إلؤػاكة إخلاضة –إمحؼثات إدلإخوَة 

 مؼوومات إؤضافِة إؤمس إمربانمج إمربانمجرمز 

BS260 
ة   إمخخططات إلؤدإًر

ػاكة حركَة  ) ) إؤ

ػاكهتم  ػىل إمعوحة إخذَار إمخخطص وإملؤسسة إمخؼوميَة إخلاضة إميت جس خلدل هوع إؤ

 

BS261 
 ختططات حكٌوموحِا إملؼوومات

ػاكة حركَة    )) إؤ

BS262 
 إمخخططات إمِيدس َة 

ػاكة حركَة  ) ) إؤ

BS263 
 ختططات إملاهون 

ػاكة حركَة ػاكات ترصًة  -) إؤ  ) إؤ

BS265 
 ختططات إمخطممي

ػاكة حركَة   )) إؤ

BS275 
آدإهبا  ختطص إنوغة إمؼرتَة وأ

ػاكة ترصًة    ))إؤ

BS276 

 إمخطممي إجلرإفِيك و

 إمخطممي إدلإخًل 

ػاكة مسؼَة وهعلِة (  )إؤ

رإء نوحيات   إملكَة إمؼومَة نوخطممي ( –ماكن إدلرإسة معوحة إلأػاكات إمسمؼَة ) لكَة إمُز

DS010 
 

ػاكهتم ختططات حكٌوموحِا إملؼوومات  ػىل إمعوحة إخذَار إمخخطص وإملؤسسة إمخؼوميَة إخلاضة إميت جس خلدل هوع إؤ

 ملرحةل إدلتووم ( (
DS011  ة  ختططات إلؤدإرة وإملؼامالت إمخجاًر
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 ول زإمت تؼظ ملاػدُا شاغرة. نوعوحة من ذوي إلؤػاكة إخلاضة : إمربإمج إدلرإس َة إميت وردت تدمَل إمعامةاتتع

  نوعوحة من ذوي إلؤػاكة إخلاضة –خامؼةإمسوعان كاتوس 

 مؼوومات إؤضافِة  إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

SQ350 ) جعز حريك حزيئ  ابلظرإف إمسفىل  لكَة إمرتتَة ) إمرتتَة إلؤسالمِة 

 لكَة إمؼووم إمرشغَة 

 مؼوومات إؤضافِة إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

IS005 

 نذلكور فلط((

 إمفلة وأأضوهل 
 أأن ل حكون إلؤػاكة ماهؼَ هل غن إلؤس خلالل تيفسة وثدتري شؤوهَ . -

 أأن ل حكون إلؤػاكة جكٌلً. -

 س ية . 15أأن ل ًخجاوز معٍر  -

 تيجاح إمللاتةل إمشخطَة وإمللامة نوخيافس تني ذوي إلؤػاكة إخلاضة .أأن جيخاز  -

 أأضول إدلٍن 

IS006 

انث فلط(  )إؤ

 إمفلة وأأضوهل

 أأضول إدلٍن
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ةإ  مليحإ سَ  ةرإدلإ مرسومإ اكمةل( خلاضةإ إمؼايل مخؼوميإ مؤسسات من مللدمةإ دلرإؤ  ) محاكمورًوسإ ملرحةل سَ 

ة إملخوفرة مبؤسسات إمخؼومي إمؼايل إحلكومِة وإمحؼثات وإمليح نوؼام إلأاكدميي إؤػالن حسة ما ورد يف  1211  /1212ابملس خجدإت يف إمربإمج إدلرإسَ   

  م7/8/1212ًوم إمسخت 

  ماكن إدلرإسة إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

IG118 
 إمِيدسة الامكرتوهَة وإلثطالت -هَةإمِيدسة إملد

إلؤجنوزًيةمغة إمخدٌرس: إنوغة   
 خامؼة إمرشكِة

IG119 
 إمخكٌوموحِا يف إمِيدسة إمكِرابئَة

 مغة إمخدٌرس: إنوغة إلؤجنوزًية

IG029 

دإرة هظم مؼوومات  إدإرة إمخورًدإت إمؼاملَة وإنووحسدِة -إؤ

 إدإرة إمخطدٍر -إمطريفة إلؤسالمِة وإملامَة

دإرة الاغٌلل وإلأغٌلل الامكرتوهَة  إؤ

ةمغة إدلرإسة: إنوغة   إلؤجنوزًي

دإرة إملوإرد إمخرشًة  إؤ

 خامؼة إمربميي  إمؼرتَة مغة إدلرإسة: إنوغة

IG116 

 ُيدسة إملؼوومات وإلثطالت -إمِيدسة إملَاكهَكِة -إمِيدسة إملدهَة

 ُيدسة إحلاسة الايل

 مغة إمخدٌرس: إنوغة إلؤجنوزًية

IG117 
 إملاهون

 مغة إمخدٌرس: إنوغة إمؼرتَة

IG128 

 إمِيدسة إمكِرابئَة -إملدهَةإمِيدسة 

 ُيدسة تَئِة -ُيدسة إحلاسوب

 مغة إمخدٌرس: إنوغة إلؤجنوزًية
 خامؼة ىزوى

 

IG130 إمفزيايء 

IG006 
 ثلٌَة إملؼوومات وإحلوس حة

 مغة إمخدٌرس: إنوغة إلؤجنوزًية

 

 خامؼة إمؼرتَة إملفذوحة

IG142 

ون -إمؼالكات إمؼامة - إمطحافة إلؤػالن  – إلؤذإػة وإمخوفًز  

ثطممي إلؤثطال إملريئ    

ة :مخدٌرسإمغة  إنوغة إلؤجنوزًي

 لكَة إمحَان 
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ةإ  مليحإاتتع:   سَ  ةإ مرسومإ اكمةل( خلاضةإ إمؼايل مخؼوميإ مؤسسات من مللدمةإ دلرإؤ سَ   ) محاكمورًوسإ ملرحةل دلرإؤ

IG135 

دإرة إمسالمة من إحلرإئق  إؤ

دإرة إمطحة وإمسالمة وإمحُئة  إؤ

إنوغة إلؤجنوزًية مغة إمخدٌرس:  
 إملكَة إدلومَة نوِيدسة وإلؤدإرة 

IG136 

آت دإرة إملًشب  إؤ

ع إمحياء دإرة مشاًر  إؤ

 مغة إمخدٌرس: إنوغة إلؤجنوزًية

IG033 
 إحلاسة إلآيل ملأغٌلل

ة  مغة إمخدٌرس:إنوغة إلؤجنوزًي
 إملكَة إمؼاملَة نوِيدسة وإمخكٌوموحِا 

IG100 

 ُيدسة إمؼموَات

 إملَاكهَكِةإمِيدسة 

 ُيدسة إمحُئة

ة  إجلامؼة إلأملاهَة نوخكٌوموحِا يف غٌلن مغةإمخدٌرس:إنوغةإلؤجنوزًي

IG161 
 غٌلل إدلومَة وإخلدماتلؤ دإرة إإؤ 

 إخلدمات إنووحسدِة
 مغة إمخدٌرس:إنوغةإلؤجنوزًية

IG080 

دإرة  ع إمطغرية( (إلأغٌللإؤ دإرة إلأغٌلل -إملشاًر دإرة معوَات إميلل( (إؤ  إؤ

ل.  إمطريفة إلؤسالمِة وإهمتًو

ة  لكَة جمان إجلامؼَة  مغة إدلرإسة: إنوغة إلؤجنوزًي

IG081 
 هظم إملؼوومات إملرصفِة - )إحلوس حة(

ة  مغة إدلرإسة: إنوغة إلؤجنوزًي

IG137 
 إلؤحطاء

 مغة إمخدٌرس: إنوغة إلؤجنوزًية
 إملكَة إحلدًثة نوخجارة وإمؼووم 

IG171 د إنووحسدِة إخلدمات ن سوسةل رةإوإؤ همتٍو  إؤ

 مسلط خامؼة
IG172 ومامَة حماس حة 
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ةإ  مليحإاتتع : سَ  ةإ مرسومإ اكمةل(  خلاضةإ إمؼايل مخؼوميإ مؤسسات من مللدمةإ دلرإؤ سَ    ) محاكمورًوسإ ملرحةل دلرإؤ

  ماكن إدلرإسة إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

IG032 

دإرة إمطَاهة -ُيدسة إملؼاجلة وإمطَاهة  إؤ

 ُيدسة إمحرتوكاميوايت -إمكميَائَة إمِيدسة

 مغة إمخدٌرس: إنوغة إلؤجنوزًية

 إجلامؼة إموظيَة نوؼووم وإمخكٌوموحِا 

IG158 

 إمِيدسة إملدهَة
 ُيدسة الاوشاءإت -

 ُيدسة إميلل -
 إمِيدسة إمحَئِة -

 ُيدسة إمحياء -
 ُيدسة موإرد إملَاٍ -

دإرة إمخاكمَف  ػووم يف مسح إممكَات وإؤ
 إلؤمكرتوهَات وإلثطالتُيدسة 

 ُيدسة إلثطالت -
ة -  إمِيدسة إمعحَة إحلًَو

 ُيدسة إحلاسة إلآيل
 إمش حاكت -

ر إمربجمَات -  ثعٍو
 ُيدسة إمعاكة إمكِرابئَة

 أأهظمة إمعاكة -
 إلأهجزة الامكرتوهَة وإمخحمك -

 أأهظمة إملدرة -
 ُيدسة إملَاكهَكِة

 إمطياػات وإمدشغَل إلآيل وإمخحمك -
 ُيدسة أأهظمة إمعاكة -

 مغة إمخدٌرس: إنوغة إلؤجنوزًية
 

IG166 
 ػووم إممكحَوحر

 مغة إمخدٌرس: إنوغة إلؤجنوزًية
 خامؼة ظفار 

IG167 
 إمرتمجة

ة  إنوغة إلؤجنوزًي
 مغة إمخدٌرس: إنوغة إلؤجنوزًية
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ةإ  مليحإاتتع :  سَ  ةإ مرسومإ اكمةل(  خلاضةإ إمؼايل مخؼوميإ مؤسسات من مللدمةإ دلرإؤ سَ    ) محاكمورًوسإ ملرحةل دلرإؤ

  ماكن إدلرإسة إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

IG076 

ق وإمخجارة إلؤمكرتوهَة  إمدسًو
دإرة إلأغٌلل  إؤ

 إحملاس حة
 إمؼووم إملامَة وإملرصفِة

ة  مغة إدلرإسة: إنوغة الاجنوزًي

دإرة وإمخكٌوموحِا   لكَة غٌلن مالؤ

IG120 

 وإحلاسة الايلإمِيدسة إمكِرابئَة 

 إمِيدسة إملَاكهَكِة والامكرتومِاكهَكِة

 إمِيدسة إملدهَة

 ُيدسة إمؼموَات إملؼدهَة وإملوإد

 إمِيدسة إمكميَائَة

 مغة إمخدٌرس: إنوغة إلؤجنوزًية
 خامؼة حصار 

IG123 

 ػووم إحلاسوب وإموسائط إملخؼددة

ة يدسة إمًو  ػووم إحلاسوب ُو

 إمش حاكت وكاػدة إمحَاانت

دإرة   إلأغٌلل )ثلٌَة إملؼوومات(إؤ

 هظم إملؼوومات إلؤدإًرة

 مغة إمخدٌرس: إنوغة إلؤجنوزًية

IG148 

دإرة إمس َاحة وإمضَافة  إؤ

دإرة إمفؼامَات  إؤ

ق إمس َايح  إمدسًو

دإرة إخلدمات( ة )مسار إؤ دإرة إلأغٌلل إمخجاًر  إؤ

ة )مسار الاتخاكر ورايدة إلأغٌلل( دإرة إلأغٌلل إمخجاًر  إؤ

 إنوغة الاجنوزًيةمغة إدلرإسة:  

 لكَة غٌلن نوس َاحة 
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ةإ  مليحإ سَ  ة  خلاضةإ إمؼايل مخؼوميإ مؤسسات من مللدمةإ دلرإؤ  (ملرحةل إمحاكمورًوس %52)حزئَة إمرسوم إدلرإسَ 

ة إملخوفرة مبؤسسات إمخؼومي إمؼايل إحلكومِة وإمحؼثات وإمليح نوؼامحسة ما ورد يف  1211  /1212إلأاكدميي  إؤػالن ابملس خجدإت يف إمربإمج إدلرإسَ   

  م7/8/1212ًوم إمسخت 

 إملؼوومات إلؤضافِة  ماكن إدلرإسة إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

IG152 

 

 إلأدب الاجنوزيي

ة إلؤحرتإفِة  كخاتة إنوغة الاجنوزًي

 لكَة إمحَان

%( ػىل إمرسوم 52مٌحة حزئَة تًس حة )

إدلرإس َة فلط مع حتمل ويل أأمر إمعامة 

ن دغت إحلاخة  حاكمَف إميلل وإمسكن إؤ

 ذلكل وإمرسوم إمؼامة 

) رسوم إمدسجَل، رسوم إخذحار حتدًد 

إملس خوى، رسوم إمخخرج، رسوم 

 (إخلدمات
IG153 

 مطحافةإ

 إمؼالكات إمؼامة

ون  إلؤذإػة وإمخوفًز

 إلؤػالن

 ثطممي إلؤثطال إملريئ

 إنوغة إلؤجنوزًية :مخدٌرسإ مغة

ي دراسة تخصصات التالية:بكالوريوس اإلعالن 
ن
ن ف التخصص الدراسي بإستثناء الطلبة الراغبير ن بالمنح الدراسية تغيير *يحق للطلبة الملتحقير

ي االتصال 
ن
افية وبكالوريوس اآلداب ف ية اإلحير ن ي حيث لن يتم السماح لهم بتغيير تخصصاتهم الحقاوبكالوريوس كتابة اللغة اإلنجلير

 
 المرئ

IG008 دإرة إلأغٌلل  إؤ

 خامؼة إمؼرتَة إملفذوحة

 

 

%( من 52مٌحة درإس َة حزئَة تًس حة  )

حٌليل إمرسوم ماػدإ إمسكن إدلإخًل  إؤ

 
IG009 ثلٌَة إملؼوومات وإحلوس حة 

IG044 جاكمورًوس ثطممي إلأزايء 

 إملكَة إمؼومَة نوخطممي

%( ػىل 52مٌحة درإس َة حزئَة تًس حة )

إمسكن ول جشمل إمرسوم إدلرإس َة فلط 

ورسوم إمدسجَل وإملوإد إمخؼوميَة وأأي 

 رسوم خدمات أأخرى.
IG045 ر إمفوثوغرإيف  جاكمورًوس إمخطٍو
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ةإ  مليحإاتتع :  سَ  ة  خلاضةإ إمؼايل مخؼوميإ مؤسسات من مللدمةإ دلرإؤ   (ملرحةل إمحاكمورًوس %52)حزئَة إمرسوم إدلرإسَ 

 إملؼوومات إلؤضافِة  ماكن إدلرإسة إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

IG154 

 إمؼووم يف إحملاس حة -إلآدإب يف الاكذطاد

 إدإرة إمعريإن -غٌللإلؤ دإرة إؤ إمؼووم يف 

دإرة إميلل وإخلدمات إنووحسدِة -دإرة إملعارإتإؤ إمؼووم يف   إمؼووم يف إؤ

دإرة إمطحة   إملكَة إحلدًثة نوخجارة وإمؼووم  وإمسالمةإمؼووم يف إؤ

 

%( ػىل إمرسوم 52مٌحة  حزئَة تًس حة )

 إلؤحطاء IG155 إدلرإس َة فلط

IG156 إملاهون إمخجاري 

IG157 حلاسوبإ ػووم - ملؼووماتإ أأمن -ملؼووماتإ هظم 

IG036 حكٌوموحِا إموسائط إملخؼددة 

 إملكَة إمؼاملَة نوِيدسة وإمخكٌوموحِا
 

 

 

%( ػىل 52مٌحة درإس َة حزئَة تًس حة )

 إمرسوم إدلرإس َة وإمكذة فلط

 

IG037 غٌلل    ػمل إحلاسة إلآيل ملأ

IG038 إلؤدإرة وإملٌلرسة إمحَئِة 

IG039 إمخخعَط إحلرضي وإلؤكوميي 

IG015 إملاهون 

 خامؼة إمرشكِة 
IG016  إلؤرشاد إميفيس 

IG022  إلؤدإرة 

IG023  ل وإحملاس حة  إهمتًو

IG103 ػووم إحلاسة إلآيل 

 ؼة إلأملاهَة نوخكٌوموحِا يف غٌلنإجلام

 

 %( من كمية إمرسوم إدلرإس َة52)

شامةل إمكذة وإخلدمات إلأخرى ) تدون 

 إمسكن(

يف حاةل حطول إمعامة ػىل مؼدل حرإمكي 

فبأػىل فميكن أأن حيطل ػىل خطم  3.22

ضايف كدٍر   %22إؤ

فلة تخغَري إمخخطص رشًعة موإٌسمح نوعامة 

أأًة رسوم كد  إملسم إملؼين مع حتمل إمعامة

ػادة تؼظ  المواد ثرتثة ػىل الاهخلال مثل إؤ

 

IG104 إمِيدسة إمحَئِة 

IG105 إمِيدسة إملَاكهَكِة 

IG107 ػووم إلأرض إمخعحَلِة 

IG108 ختعَط إملدن وإمخطممي إملؼٌلري 

IG109 إخلدمات إنووحسدِة 

IG110 دإرة إلأغٌلل إدلومَة وإخلدمات  إؤ
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ةإ  مليحإاتتع :  سَ  ة  خلاضةإ إمؼايل مخؼوميإ مؤسسات من مللدمةإ دلرإؤ  (ملرحةل إمحاكمورًوس %52)حزئَة إمرسوم إدلرإسَ 

IG060 ) جاكمورًوس إمِيدسة يف ُيدسة إحلاسة إلآيل )أأمن إملؼوومات 

 لكَة إمرشق إلأوسط

 

 

 

 

 %( ػىل إمرسوم 52مٌحة  حزئَة تًس حة )

 إدلرإس َة فلط

 

 

 

 

IG062 )جاكمورًوس إمؼووم يف ػووم إحلاسة إلآيل)ػووم إحلاسة إلآيل 

IG063 ) جاكمورًوس إمؼووم يف ػووم إحلاسة إلآيل )حتوَل إمحَاانت 

IG064 )جاكمورًوس إمؼووم يف ػووم إحلاسة إلآيل)ثلٌَة إمربجمَات 

IG065 ) دإرة إلأغٌلل )إلؤدإرة إمؼامة  جاكمورًوس إلآدإب يف إؤ

IG066 )دإرة إلأغٌلل )إحملاس حة وإملامَة  جاكمورًوس إلآدإب يف إؤ

IG067 يف إمِيدسة إملدهَة جاكمورًوس إمِيدسة 

IG068 يف إمِيدسة إلؤمكرتوهَات و إلؤثطالت جاكمورًوس إمِيدسة 

IG069 إلأهجزة ولؤمكرتوهَاتيف  جاكمورًوس إمِيدسة 

IG070 يف إمِيدسة إملَاكهَكِة جاكمورًوس إمِيدسة 

IG071  دإرة إلؤوشاءإت جاكمورًوس إمؼووم  يف مسح إممكَات و إؤ

IG072  دإرة إمواثئق وإحملفوظات جاكمورًوس إمؼووم  يف إؤ

IG082 ة  إنوغة إلؤجنوزًي

 لكَة جمان إجلامؼَة 

من رسوم  %( 52مٌحة  حزئَة تًس حة )

 إمدسجَل وإمرسوم إدلرإس َة

 ل حيق نوعامة ثغَري ختططَ

IG083 دإرة إلأغٌلل  كسم درإسات إؤ

IG088 كسم درإسات ثلٌَة إملؼوومات 

IG150 
ن دإرة سوسةل إهمتٍو  إخلدمات إنووحسدِة وإؤ

 خامؼة مسلط إحملاس حة إلؤدإرة

%( ػىل 52مٌحة درإس َة حزئَة تًس حة )

سوم فلط ، ل ثغعي ر إمرسوم إدلرإس َة 

 إمِيدسة إمكميَائَة IG151 رايل(152إمدسجَل )

IG160 وم وإمخكٌوموحِا وإجلامؼة إموظيَة نوؼ إمِيدسة 
%( من 52مٌحة درإس َة حزئَة تًس حة )

 إمرسوم إدلرإس َة فلط
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ةإ  مليحإاتتع :  سَ  ة )حزئَة إمرسوم  خلاضةإ إمؼايل مخؼوميإ مؤسسات من مللدمةإ دلرإؤ   (توومملرحةل إدل %52إدلرإسَ 

 إملؼوومات إلؤضافِة  ماكن إدلرإسة إؤمس إمربانمج رمز إمربانمج

IG093 لكَة إخلوَج مجَع إمخخططات إملعروحَ من كدل إملكَة 
 إمعامة ًخحمل حلكفة إمسكن  -

ذإ حلق إمعامة  - متيح درخة إمحاكمورًوس إؤ

 %( أأو أأكرث42مؼدل )

IG084 دإرة إملشاًرع  لكَة مسلط  إؤ
%( من رسوم  إمرسوم  إدلرإس َة 52ثغعي )

 فلط

IG024 خامؼة إمرشكِة هظم إملؼوومات إلؤدإًرة 
%( ػىل 52مٌحة درإس َة حزئَة تًس حة )

 إمرسوم إدلرإس َة وإمكذة فلط

ة فلط مٌح ل ) إدلتووم (  دإخوَة مؼفِة إمرسوم إدلرإسَ   ملدمة من ٍلوػة أأس َادملُؤ

 إملؼوومات إلؤضافِة إمربانمجإؤمس  رمز إمربانمج

IG182 دإرة إنووحسدِات و إميلل  إؤ

ة   لكَة غٌلن إمححًر

ل إدلتووم إمليحة شامةل إمرسوم إدلرإس َة فلط    ملُؤ

 تياء حمافظة شٌلل إمحاظيةلأ إمليحة خمططة 

 

 

 

 


