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يتقدم مركز القبول الموحد بالشكر الجزيل للجهات المدرجة أدناه لما أبدوه
من تعاون مع دائرة القبول في إعداد دليل الطالب.
الجهات:
• المديرية العامة للبعثات  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار
• المديرية العامة للتعليم المهني والتدريب  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار
• كلية عمان لللعلوم الصحية  -وزارة الصحة
• جامعة السلطان قابوس
• جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
• الكلية العسكرية التقنية
• كلية العلوم الشرعية
• شركة تنمية نفط عمان
• هيئة اإلعتماد األكاديمي
• شركة زهال للتجارة

المقدمة
عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة

يسرنا أن نضع بين يديك دليل الطالب ليكون عونًا لك عند تقديمك لطلبك اإللكتروني لاللتحاق بمؤسسات التعليم
العالــي مــن خالل نظام القبول للمرحلة الجامعية األولى على الموقــع اإللكتروني لمركز القبول الموحد .وعليه يرجى
بتأن ودقة.
قراءته
الحرص على
ِ
ٍ
يوضح هذا الدليل إجراءات التسجيل في نظام القبول اإللكتروني ،إضافةً إلى النصائح واإلرشادات المتعلقة بكيفية
اختيار البرامج الدراسية التي ترغب في االلتحاق بها بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية
والخارجية ،كما ستتعرف من خالله على متطلبات كل برنامج للعام األكاديمي  2022/2021م ،وشروط القبول فيه.
ابتداء بمرحلة التســجيل في نظام القبول الموحد وذلك قبل
ويســتعرض هذا الدليل مراحل التســجيل والقبول
ً
تأديتك إلمتحانات الفصل الثاني .لكي تكون أكثر قدرة على اختيار البرامج الدراسية وبعيدًا عن الضغط النفسي ،فض ً
ال
عن الفسحة الزمنية للتفكير وأخذ النصح من األسرة في اختيار البرامج الدراسية المناسبة ،لذا يجب عليك الحرص على
اختيار أكبر قدر ممكن من البرامج الدراسية عند تعبئة االستمارة اإللكترونية بنظام القبول الموحد .علمًا بأنه سوف
تتــاح لــك الفرصــة لتغيير وإعــادة ترتيب اختياراتك في مرحلة تعديــل الرغبات ،وذلك بعد معرفتك لنتيجة امتحاناتك
للفصل الثاني .وأخيرًا عليك االطالع على جدول مواعيد تقديم طلبات االلتحاق وااللتزام به وكافة المستجدات من خالل
الموقع اإللكتروني للمركز .www.heac.gov.om

ونسأل العليم القدير التوفيق للجميع.

مركز القبول الموحد

سياسات وإجراءات
التسجيل والقبول
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مركز القبول الموحد
هــو إحــدى المديريــات العامــة التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واإلبتــكار ،يعنــى بالتنســيق مــع الجهــات
المعنيــة اللحــاق الطلبــة المؤهليــن الذيــن أنهــوا دراســتهم بدبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلــه بمؤسســات التعليــم
العالــي ،كمــا يقــوم بتنظيــم إجــراءات تقديــم طلبــات الحصــول علــى مقاعــد دراســية بمختلــف مؤسســات التعليــم العالــي
عبــر نظــام إلكترونــي .ويمكــن التســجيل فــي هــذا النظــام مــن خــال الشــبكة العالميــة للمعلومــات ( ،)wwwأوالرســائل
النصيــة القصيــرة ( ،)SMSأوتطبيــق الهواتــف الذكيــة (التحــق).
نظــام القبــول الموحــد :هــو البرنامــج اآللــي للقبــول الــذي يســتخدمه المركــز فــي إجــراءات التســجيل والقبــول للطلبــة
المتقدميــن والذيــن تنطبــق عليهــم شــروط التقــدم للبرامــج الدراســية المعروضــة مــن قبــل المؤسســة.
طلــب االلتحــاق :الطلــب الــذي يتقــدم بــه الطالــب للمركــز متضمنــا اختياراتــه مــن البرامــج التــي يرغــب فــي دراســتها،
وذلــك مــن خــال تعبئــة اإلســتمارة اإللكترونيــة بنظــام القبــول الموحــد ،حيــث ســيجد الطالــب قائمــة يقــوم بملئهــا ( انظــر
نمــوذج االســتمارة فــي صفحــة .)133

الطلبة المستفيدون من نظام القبول للمرحلة
الجامعية األولى
يستفيد من نظام القبول الموحد كل من يرغب االلتحاق بالدراسة بمؤسسات التعليم العالي من الفئات التالية:
 .1الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى دبلــوم التعليــم العــام مــن داخــل الســلطنة خريجــي العــام الدراســي الحالــي
2021/2020م .
 .2الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى شــهادات تعــادل دبلــوم التعليــم العــام مــن داخــل الســلطنة خــال العــام
الدراســي2021/2020م  ..و تشــمل هــذه الفئــة –علــى ســبيل المثــال -:طلبــة كليــة الحــرس التقنيــة ،والمعاهــد
اإلســامية ،والمــدارس الخاصــة ثنائيــة اللغــة ،ومــدارس الجاليــات والمــدارس الخاصــة التــي تــدرس الشــهادات الدوليــة
داخــل الســلطنة.
 .3الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى مــا يعــادل دبلــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة خــال العــام الدراســي
2021/2020م.
 .4الطلبة من أبناء العمانيات المســتثنون من شــرط الجنســية العمانية للدراســة بمؤسســات التعليم العالي الحكومية
داخل الســلطنة خريجي العام الدراســي الحالي 2021 /2020م.

شروط التقدم لبرامج مؤسسات التعليم العالي
شروط التقدم للحصول على مقاعد دراسية مدعومة ماديًا من الحكومة في مؤسسات التعليم العالي هي:
 .1أن يكون الطالب عماني الجنسية.
 .2أن يكون الطالب حاص ً
ال على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدراسي الحالي (حديث التخرج).
 .3أن ال يتجــاوز عمــر الطالــب  25عامــً فــي األول مــن أكتوبــر مــن العــام الــذي ســجل فيــه (أي أن يكــون مــن مواليــد مــا بعــد
 1996/10/1م) ،وأن ال يقــل عــن  16عامــً.
 .4أن يحقق شروط التقدم للبرنامج حسب الوارد في القسم الخاص بالبرامج الدراسية وشروط االلتحاق بها.
 .5الطلبــة مــن فئــة تعليــم الكبــار الذيــن يعملــون فــي إحــدى الجهــات الحكوميــة أو الخاصــة وتنطبــق عليهــم جميــع
الشــروط الــواردة أعــاه ،فيمكنهــم التقــدم إلــى برامــج مؤسســات التعليــم العالــي .وفــي حــال قبولهــم بإحــدى البرامــج
الدراســية ،عليهــم إحضــار مــا يثبــت موافقــة جهــة عملهــم علــى تفريغهــم تفريغــً كامـ ً
ا للدراســة وتقديمه للمؤسســة
المقبوليــن بهــا.
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المعدل التنافسي
ـاء علــى معــدل
هــو المعــدل الــذي يحتســبه نظــام القبــول الموحــد للطالــب أثنــاء الفــرز اإللكترونــي فــي كل برنامــج بنـ ً
درجــات جميــع المــواد التــي درســها الطالــب ،إضافــة إلــى معــدل درجــات المــواد المطلوبــة للبرنامــج .وقــد يختلــف المعــدل
التنافســي لنفــس الطالــب مــن برنامــج آلخــر بإختــاف المــواد المطلوبــة فــي كل برنامــج.
والمعادلة الحسابية إليجاد المعدل التنافسي هي:

المعدل التنافسي = ( معدل درجات جميع المواد التي درسها الطالب ) × ( + % 40معدل درجات المواد
المطلوبة للتخصص ) × % 60

طريقة حساب المعدل التنافسي

اﻟﺨﻄﻮة اوﻟﻰ

اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

)ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ درﺳﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﺪد اﻟﻤﻮاد

)ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﺪد اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 1

+

شكل ( ) 1
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اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 2

0.4 X

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ1

0.6 X

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 2

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ

طلبة الدور الثاني
• علــى جميــع الطلبــة ضــرورة التســجيل واختيــار البرامــج فــي الفتــرات المحــددة لذلــك -مهمــا كانــت نتيجــة الطالــب فــي
االمتحانــات -ولــن تكــون هنــاك فرصــة لطلبــة الــدور الثانــي للتســجيل أو تعديــل برامجهــم بعــد ظهــور نتائــج الــدور
الثانــي لطلبــة دبلــوم التعليــم العــام.
• علــى الطالــب الــذي لــم ينجــح فــي امتحــان الــدور األول فــي مــادة أو أكثــر اختيــار البرامــج وتعديــل رغباتــه فــي نفــس
الفتــرات المحــددة حتــى ال يفقــد حقــه فــي التنافــس فــي حالــة نجاحــه الحقــا فــي امتحانــات الــدور الثانــي.
ـاء علــى رغباتــه ونتائجــه المتوقعــة والتــي تعكــس مســتواه الدراســي
• ينصــح الطالــب أن يختــار مــن البرامــج الدراســية بنـ ً
الحقيقــي.
• طلبــة الــدور الثانــي ال يمكنهــم التقــدم للبرامــج التــي تتطلــب مقابــات شــخصية أو اختبــارات قبــول أو فحوصــات طبيــة،
وذلــك ألن مواعيــد إجــراء تلــك االختبــارات يكــون عــادة قبــل ظهــور نتائــج الــدور الثانــي.
• يقــوم المركــز بتحديــد البرامــج التــي يمكــن أن ُيقبــل بهــا الطلبــة الذيــن تظهــر نتائجهــم الدراســية بعــد الفــرز األول
ـاو آلخــر معــدل تنافســي
حســب اختياراتهــم للبرامــج وترتيبهــا  ،بشــرط أن تكــون معدالتهــم التنافســية أعلــى أو مسـ ٍ
تــم قبولــه فــي تلــك البرامــج بالفــرز الســابق.
• يحــق للطالــب المطالبــة بالمقعــد المســتحق لــه إذا كان مــن البرامــج الحكوميــة فــي العــام التالــي إذا اســتنفذت أعــداد
المقاعــد المحــددة فــي الفــرز األول لذلــك البرنامــج أو بــدأت الدراســة ونظــام المؤسســة ال يســمح بقبــول طلبــة جــدد بعــد
تاريــخ معيــن تحــدده تلــك المؤسســة وذلــك بعــد موافقــة المؤسســة علــى ذلــك ،وفــي حــال الرفــض يعــوض الطالــب
ببرنامــج آخــر ضمــن قائمــة اختياراتــه.

طلبة ذوي اإلعاقة
• على الطلبة من ذوي اإلعاقة اختيار البرامج التي تتناسب مع نوع إعاقتهم.
ـلل فــي بعــض األطــراف عليــه عــدم التقــدم للبرامــج التــي
علــى ســبيل المثــال :الطالــب المصــاب بإعاقــة جســدية كشـ ٍ
ـال مــن جميــع أنــواع اإلعاقــات الجســدية  ،ألنــه يتعــارض مــع متطلبــات تلــك البرامــج.
تتطلــب أن يكــون المتقــدم خـ ٍ
• أما بالنسبة ألنواع اإلعاقات المعرفة حسب بيانات وزارة التنمية اإلجتماعية فهي:

ﺑﺼﺮﻳﺔ

ﺳﻤﻌﻴﺔ

ﺣﺮﻛﻴﺔ

ذﻫﻨﻴﺔ

أﻧﻮاع اﻋﺎﻗﺎت

ﻣﺘﻼزﻣﺔ داون

اﻟﺘﻮﺣﺪ

شكل ( ) 2
لــذا وفــي حــال تســجيل الطالــب بنظــام القبــول اإللكترونــي عليــه تحديــد نــوع إعاقتــه مــن األنــواع المذكــورة أعــاه باإلضافــة
إلــى حالــة اإلعاقــة ،وبالتالــي ســيقوم النظــام بتحديــد البرامــج التــي يمكنــه التقــدم إليهــا والتــي تتماشــى مــع نــوع إعاقتــه.
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طلبة الشهادات المعادلة لدبلوم التعليم العام
والمؤهالت الدولية
• الطلبــة العمانيــون الحاصلــون علــى مــا يعــادل دبلــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة ،والطلبــة الدارســون فــي
مــدارس الجاليــات داخــل الســلطنة عليهــم إدخــال بياناتهــم الشــخصية فــي نظــام القبــول اإللكترونــي عــن طريــق
الشاشــة المخصصــة لذلــك :طلبــة عمانيــون خــارج أو داخــل الســلطنة :حملــة الشــهادات المعادلــة لدبلــوم التعليــم
العــام والمؤهــات األجنبيــة والدوليــة ومــدارس الجاليــات داخــل الســلطنة .وإن عــدم الدقــة فــي إدخــال البيانــات مــن
شــأنه أن يحــرم الطالــب مــن الحصــول علــى المقعــد المســتحق ،كمــا أنــه ال يحــق لهــؤالء الطلبــة التنافــس علــى المقاعــد
المعروضــة ويعتبــر تســجيلهم الغيــً إذا لــم يقومــوا فــور ظهــور نتائــج إمتحاناتهــم النهائيــة بتحميــل نســخة مــن
كشــف العالمــات والبطاقــة الشــخصية ومعادلــة وزارة التربيــة والتعليــم إن تطلــب ذلــك بنظــام القبــول الموحــد فــي
الوقــت المحــدد لذلــك.
• علــى جميــع الطلبــة حملــة المؤهــات المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام ،والمؤهــات الدوليــة ،وحملــة الشــهادات المهنية،
أو الثانويــات التخصصيــة ضــرورة التســجيل واختيــار البرامــج فــي الفتــرات المحــددة لذلــك -مهمــا كانــت نتيجــة الطالــب
فــي الفصــل األول  -إن وجــدت -ولــن تكــون هنالــك فرصــة لهــؤالء الطلبــة للتســجيل أو تعديــل اختياراتهــم بعــد ظهــور
النتائــج النهائية لشــهاداتهم.
• يقــوم المركــز بتحديــد البرامــج التــي يمكــن أن ُيقبــل بهــا الطلبــة الذيــن تظهــر نتائجهــم الدراســية بعــد الفــرز األول
حســب اختياراتهــم للبرامــج وترتيبهــا  ،بشــرط أن تكــون معدالتهــم التنافســية أعلــى مــن آخــر معــدل تنافســي تــم
قبولــه فــي تلــك البرامــج بالفــرز الســابق.
ـاء علــى قرارهــا يتــم معالجــة طلبــات
• تُشــكل لجنــة فنيــة لفــرز وتدقيــق المؤهــات المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام  ،وبنـ ً
التحــاق المتقدميــن حملــة هــذه المؤهــات ،وهنالــك دليــل خــاص بالمؤهــات الدوليــة.
• علــى الطلبــة الحاصليــن علــى الشــهادات المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام والمؤهــات الدوليــة مــن داخــل الســلطنة،
وخارجهــا ضــرورة تحميــل الوثائــق التاليــة فــي نظــام القبــول اإللكترونــي فــي الوصلــة المخصصــة لذلــك بصيغــة PDF
فقــط وال يزيــد حجمــه عــن  ،KB 512وهــي:
 .1نسخة من الشهادة وكشف الدرجات (فور ظهور النتائج النهائية مباشرة).
 .2نسخة من البطاقة الشخصية (من الجهة األمامية والجهة الخلفية للبطاقة) أو جواز السفر سارية المفعول.
 .3معادلــة وزارة التربيــة والتعليــم (إذا كانــت الشــهادة تحتــاج إلــى معادلــة) ،علمــً بــأن الشــهادات الصــادرة مــن المــدارس
الحكوميــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والمــدارس الخاصــة المطبقــة للنظــام التعليمــي لــوزارات التربيــة والتعليــم
بــدول المجلــس ال تحتــاج إلــى المعادلــة مــن ِقبــل وزارة التربيــة والتعليــم بالســلطنة ،مــا عــدا الشــهادة الصــادرة مــن
مــدارس المملكــة العربيــة الســعودية .
• فــي حــال حصــل الطالــب علــى معادلــة مؤقتــة مــن ِقبــل وزارة التربيــة والتعليــم ،فســيتم متابعــة الطالــب الحقــً بشــأن
مســتوف لشــروط الحصــول علــى المعادلــة،
ــت للمركــز بــأن الطالــب غيــر
ٍ
حصولــه علــى المعادلــة النهائيــة ،وإذا ث َُب َ
فســيعتبر تســجيله الغيــً وســيتم ســحب المقعــد الدراســي منــه فــي حــال حصــل علــى قبــول بإحــدى مؤسســات
التعليــم العالــي أو البعثــات أو المنــح الداخليــة أو الخارجيــة.
• علــى الطلبــة الدارســين لمناهــج أجنبيــة تصــدر نتائجهــا بالحــروف األبجديــة ،إرفــاق مفتــاح أو دليــل إحتســاب الدرجــات
والــذي يكــون عــادة فــي الجهــة الخلفيــة مــن كشــف الدرجــات أو مــا يــدل علــى ذلــك مــن الجهــة المصــدرة للشــهادة ،وإال
ســيتم معالجــة نتائجهــم بالمقارنــة مــع شــهادة دبلــوم التعليــم العــام ،ويؤخــذ بالمتوســط الحســابي فــي كل تقديــر
حســب الــوارد مــن الجهــة المصــدرة للشــهادة.
• يقــوم المركــز وبالتنســيق مــع مؤسســات التعليــم العالــي بمعالجــة طلبــات التحــاق حملــة الشــهادات المهنيــة أو
الثانويــات التخصصيــة ،الذيــن لــم يتمكنــوا مــن اختيــار برامــج دراســية فــي نظــام القبــول اإللكترونــي بســبب طبيعــة
دراســتهم التخصصيــة ،ولــن يتــم النظــر فــي أي طلــب مــا لــم يقــم الطالــب بالتســجيل فــي النظــام ( إســتخراج رقــم
مســتخدم ورقــم ســري) فــي الوقــت المحــدد لذلــك.
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الطلبة من مخرجات الشهادة الثانوية السعودية
• علــى الطلبــة العمانييــن الدارســين لشــهادة الثانويــة الســعودية الحصــول علــى معادلــة من ِقبــل وزارة التربية والتعليم
بســلطنة عمــان ،والتــي تشــترط خضــوع الطالــب إلختبــارات المركــز الوطنــي للقيــاس ( اختبــار القــدرات العامــة واختبــار
التحصيــل الدراســي للتخصصــات العلميــة) .ومــن ثــم موافــاة مركــز القبــول الموحــد بنتيجــة االختباريــن حتــى يتمكنــوا
مــن المنافســة علــى برامــج مؤسســات التعليــم العالــي والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة.
• ســوف يتــم األخــذ بنتائــج اختبــار القــدرات العامــة واختبــار التحصيــل الدراســي للتخصصــات العلميــة عنــد احتســاب
المعــدل التنافســي.
• على الطلبة ضرورة تحميل الوثائق التالية في نظام القبول اإللكتروني في الوصلة المخصصة لذلك.
 .1نسخة من الشهادة أو كشف الدرجات.
 .2نسخة من نتيجة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية.
 .3نسخة من نتيجة اختبار القدرات العامة.
 .4معادلة وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.
 .5نسخة من البطاقة الشخصية (من الجهة األمامية والجهة الخلفية للبطاقة) أو جواز السفر.
• طريقة حساب المعدل التنافسي للطلبة من مخرجات هذه الشهادة في كل برنامج:
(مجموع درجات المواد الدراسية )

الخطوة األولى:

عددها

× +% 40

(مجموع درجات المواد
المطلوبة للتخصص )
عددها

×  = ) % 60نتيجة ()1

نتيجة ( = % 30 × )1نتيجة ()2

الخطوة الثانية:

الخطوة الثالثة:

درجات اختبار القدرات العامة ×  = % 30نتيجة ()3

درجة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية ×  = % 40نتيجة ()4

المعدل التنافسي = نتيجة ( + )2نتيجة ( + )3نتيجة ()4

شكل ()3
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الطلبة من مخرجات الشهادة األمريكية
• إذا تعــذر علــى الطالــب دراســة إحــدى المــواد العلميــة فــي الصــف الثانــي عشــر ،فيحــق لــه طلــب احتســابها مــن الصفــوف
األدنــى وذلــك بإرفاقهــا فــي الخانــات الخاصــة بهــا فــي وصلــة إرفــاق المســتندات ( شــهادة الصفيــن العاشــر والحــادي
عشــر) ،وإدراج المــادة الدراســية والدرجــة المتحصــل عليهــا فــي وصلــة إدخــال المــواد والدرجــات ،وإال ســيتم إحتســاب
درجــات الصــف الثانــي عشــر فقــط.
• إذا كان نظــام التقييــم فــي المدرســة غيــر مئــوي ،فيجــب علــى الطالــب أن يرفــق مقيــاس الدرجــات مــن المدرســة أو مــن
األكاديميــة أو نظــام الدراســة الخــاص بــه الــذي يحــول الدرجــة أو التقديــر إلــى درجــة مئويــة ،وإن تعــذر ذلــك فســيتم
اســتخدام نمــاذج لبعــض المقاييــس األمريكيــة المتداولــة.
• يحــق للمركــز عــدم احتســاب جميــع المــواد الــواردة فــي الشــهادة إذا لــم تكــن مطلوبــة مــن ِقبــل مؤسســات التعليــم
العالــي ،كمــا يمكــن عــدم احتســاب أكثــر عــن  10مــواد دراســية.
ويســتطيع الطالــب تحميــل الوثائــق المذكــورة كمــا هــو مبيــن فــي الخطــوات التاليــة علــى أن يكــون الملــف بصيغــة PDF
ـدء مــن األول مــن يوليــو .2021
فقــط وال يزيــد حجمــه عــن  ،KB 512علمــً بــأن وصلــة تحميــل الوثائــق ســتكون متاحــة بـ ً

1
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ
اﻟﻨﻈﺎم
ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺴﺮي

2

3

اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
وﺻﻠﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﺤﻤﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ
وﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه

4
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل
ﻣﺮة آﺧﺮى إﻟﻰ
اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ زر
)اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة(

شكل ( )4

الطلبة من أبناء العمانيين بالتجنس أو أبناء العمانيات من آباء غير عمانيين

• الطلبــة مــن أبنــاء العمانييــن بالتجنــس أو أبنــاء العمانيــات مــن آبــاء غيــر عمانييــن عليهــم التوجــه إلــى الجهــة المختصــة
بــوزارة الداخليــة إلثبــات أحقيتهــم فــي التنافــس علــى مقاعــد مؤسســات التعليــم العالــي والبعثــات الحكوميــة داخــل
الســلطنة حســب اإلجــراءات المتبعــة لديهــم ،وتقديــم اإلثبــات للمركــز .بعــد ذلــك يمكنهــم التســجيل فــي نظــام
القبــول اإللكترونــي ،والتقــدم إلــى مؤسســات التعليــم العالــي داخــل الســلطنة فقــط.
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نصائح وإجراءات عامة
إقــرأ التعليمــات الــواردة بهــذا الدليــل بــكل عنايــة فهــو يجيــب علــى معظــم اإلستفســارات التــي تتبــادر إلــى ذهنــك كمــا أن
الموقــع اإللكترونــي للمركــز يضــم قائمــة باألســئلة األكثــر تكــرارًا واألجوبــة المقترنــة بهــا ،وعليــه ننصحــك بضــرورة اإلطــاع
عليها .
• قــد تواجــه صعوبــة فــي اإلتصــال هاتفيــً بمركــز القبــول الموحــد ،نظــرا ألن كثيــرًا مــن النــاس يحاولــون االتصــال بنــا ،
لــذا فــأن أفضــل طريقــة لإلتصــال بنــا هــي أن تقــوم بإرســال رســالة بالبريــد اإللكترونــي أو ببرامــج التواصــل اإلجتماعــي
(فيســبوك-تويتر) ،ألننــا نســتطيع مــن خاللهــا اســتالم الكثيــر مــن الرســائل فــي ذات الوقــت والتعامــل معهــا بأســرع
مــا يمكــن.
• يتــم التعامــل مــع طلبــات القبــول للعــام األكاديمــي  2022 /2021م .وفقــً لإلجــراءات والمواعيــد الموضحــة بهــذا الدليــل،
علمــً بــأن أيــة تعديــات الحقــة فــي مواعيــد هــذه المراحــل ســيتم نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز القبــول
الموحــد ،وعليــه فتقــع علــى عاتــق الطالــب مســؤولية اإللمــام التــام بهــذه المواعيــد ومتابعــة تنفيذهــا أوالً بــأول والتأكــد
مــن تحقيــق شــروط أي برنامــج دراســي تقــوم باختيــاره.
• تــم تصميــم مختلــف اإلجــراءات المتبعــة بالنظــام بــكل دقــة وعنايــة لضمــان معاملــة جميــع المتقدميــن بشــفافية
وإنصــاف.
 اإلنصــاف يعنــي معاملــة جميــع المتقدميــن علــى قــدم المســاواة .وال يعنــي بــأي حــال القيــام بترتيبــات خاصــة لصالــحبعــض مــن تجاهلــوا القواعــد الواضحــة التــي يرتكــز عليهــا هــذا النظــام ،ألن مــا تقــوم بــه مــن أفعــال قــد يؤثــر أيضــً
بشــكل مباشــر علــى المتقدميــن اآلخريــن الذيــن يتمتعــون بنفــس مــا تتمتــع أنــت بــه مــن حقــوق.
 إذا قمــت بإتبــاع اإلجــراءات المحــددة بشــكل صحيــح فمــن المؤكــد أنــك لــن تُحــرم مــن أي مقعــد دراســي تكــون مســتحقًاله .
• كمــا يتــم إعالمــك فــي حالــة حصولــك علــى مقعــد عــن طريــق نظــام القبــول اإللكترونــي ،باإلضافــة إلــى الرســائل النصيــة
القصيــرة علــى رقــم الهاتــف النقــال الــذي قمــت بإدخالــه فــي النظــام ( كوســيلة مســاعدة ) .لــذا يجــب عليــك اإلطــاع
دائمــً علــى الموقــع اإللكترونــي وإبقــاء الهاتــف النقــال قيــد التشــغيل ،والمركــز غيــر مســؤول فــي حالــة لــم يكــن هاتفــك
قيــد التشــغيل أو كنــت خــارج الســلطنة.
• ال يعــد الســفر ســببًا فــي عــدم القيــام بــأي إجــراء فــي الوقــت المحــدد لــه ،والمركــز غيــر مســؤول فــي حالــة فقــدك ألي
عــرض دراســي بســبب الســفر.
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• ال يســمح النظــام ألي طالــب التقــدم بطلــب اإلنتقــال مــن المؤسســة المقبــول بهــا إلــى مؤسســة أخــرى ،أو طلــب تغييــر
تخصــص إلــى آخــر فــي نفــس المؤسســة مــا لــم يحصــل الطالــب علــى عــرض آخــر عــن طريــق المركــز .ويمكــن الحقــً بعــد
إنتهــاء المركــز مــن جميــع عمليــات الفــرز أن تقــدم طلبــات اإلنتقــال إلــى المؤسســة التــي يرغــب الطالــب باإلنتقــال إليهــا
وليــس المركــز ،وذلــك بمــا يتناســب مــع اللوائــح واألنظمــة المتبعــة لــدى تلــك المؤسســة.

خطوات عليك اتباعها قبل بدء التسجيل في نظام
القبول اإللكتروني

1

2

3

4

إﻗﺮأ دﻟﻴﻞ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻓﺎﺋﻘﺔ.

إﺑﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺘﻲ إﺧﺘﺮﺗﻬﺎ.

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﻋﺮض ﻣﺮﺋﻲ ﻋﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺧﻼل وﺻﻠﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

رﺗﺐ رﻏﺒﺎﺗﻚ
ﺣﺴﺐ اﻓﻀﻠﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻲ ورﻗﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ
إﺳﺘﺸﺎرة وﻟﻲ
اﻣﺮ ،وأﺧﺼﺎﺋﻲ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ.

شكل ( )5
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مراحل التسجيل والقبول بنظام القبول الموحد

المرحلة

اإلجراء

الفترة المحددة

التسجيل

التسجيل بنظام القبول اإللكتروني وتقديم
طلبات االلتحاق

خالل الفترة من  /1مايو  2021/وحتى  / 1يوليو 2021/

تعديل الرغبات من البرامج الدراسية

بعد ظهور النتائج النهائية لدبلوم التعليم العام أو ما يعادله
في السلطنة سيعطى الطالب فترة لتعديل اختياراته،
وسيتم اإلعالن عن المواعيد على وجه الدقة على الموقع
اإللكتروني للمركز

ترشيح الطلبة إلجراء اختبارات القبول والمقابالت
الشخصية والفحوصات الطبية

خالل أسبوع عمل من إنهاء الفترة المحددة لتعديل الرغبات

إجراء المقابالت والفحوصات الطبية

سيتم اإلعالن عن مواعيد المقابالت حسب كل مؤسسة على
وجه الدقة على الموقع اإللكتروني للمركز

-إعالن نتائج الفرز األول

بعد اإلنتهاء من إجراء المقابالت والفحوصات الطبية

تعديل
الرغبات
المقابالت
الشخصية
واختبارات
القبول

الفرز األول

خدمة إساءة
اإلختيار

الفرز الثاني

خدمة إستعادة
مقعد

اعتماد عروض البرامج الدراسية واستكمال
إجراءات التسجيل بالمؤسسة

خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز األول

فتح المجال للطلبة لتقديم الطلب

خالل أسبوع عمل بعد إنتهاء فترة التسجيل بالفرز األول

إعالن نتائج الطلبات

خالل أسبوع عمل من غلق الخدمة

اعتماد عروض البرامج الدراسية واستكمال
إجراءات التسجيل بالمؤسسة

خالل أسبوع عمل من ظهور النتائج

اإلعالن عن البرامج الشاغرة للفرز الثاني ( إن
وجدت)

بعد أسبوع عمل من إنتهاء مرحلة إساءة اإلختيار

اختيار الطلبة للبرامج الشاغرة

خالل أسبوع عمل من تاريخ إعالن البرامج الشاغرة للفرز
الثاني

إعالن نتائج الفرز الثاني

بعد أسبوع عمل من إنتهاء الفترة المحددة للتقدم
للبرامج الشاغرة للفرز الثاني

اعتماد عروض البرامج الدراسية واستكمال
إجراءات التسجيل بالمؤسسة

خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز الثاني

تقديم طلبات إستعادة مقعد

خالل أسبوع عمل بعد إنتهاء فترة التسجيل للفرز
الثاني

* قد يطرأ تحديث على الجدول أعاله حسب المعطيات  /المستجدات الحقًا .وعليه يرجى اإلطالع على كافة التحديثات من
خالل الموقع اإللكتروني للمركز . www.heac.gov.om
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أوالً  :مرحلة التسجيل (  / 1مايو /1 -يوليو )
مرحلــة التســجيل ســتكون فــي األول مــن شــهر مايــو وحتــى األول مــن شــهر يوليــو مــن عــام  ، 2021ويمكنــك
تعديــل اختياراتــك بعــد ظهــور نتائجــك النهائيــة .لذلــك ننصحــك بإتبــاع اإلجــراءات التــي تســاعدك علــى اختيــار
التخصصــات وكذلــك تعبئــة اختياراتــك مــن البرامــج الدراســية باإلســتمارة المرفقــة بالدليــل (ص  ،)133واإلحتفاظ
بهــا لكــي تتذكــر أولوياتــك مــن البرامــج المختــارة ،وتتمثــل اإلجــراءات فــي التالــي:
• للتســجيل فــي نظــام القبــول الموحــد عليــك الولــوج للموقــع اإللكترونــي للمركــز ( )www.heac.gov.omللحصــول
علــى رقــم مســتخدم ورقــم ســري ( واإلحتفــاظ بالرقــم وعــدم البــوح بــه).
 .1اإلطــاع علــى دليــل الطالــب وقــراءة التعليمــات بــكل عنايــة والتعــرف علــى البرامــج الدراســية فــي مؤسســات التعليــم
العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة وشــروط التقــدم لهــا.
 .2يمكنــك مــن خــال نظــام القبــول الموحــد بالموقــع اإللكترونــي أو عــن طريــق الرســائل القصيــرة أو تطبيــق الهواتــف
الذكيــة (التحــق) التقــدم بطلــب واحــد مــن خــال اإلســتمارة اإللكترونيــة يحتــوي علــى ( )12برنامجــً دراســيًا كحــد أدنــى
تمثــل رغباتــك للدراســة الجامعيــة فــي :المؤسســات الحكومية،والبعثــات والمنــح الداخليــة فــي الجامعــات والكليــات
الخاصــة داخــل الســلطنة ،والبعثــات والمنــح الخارجيــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي خــارج الســلطنة.
 .3علــى جميــع الطلبــة ضــرورة التســجيل واختيــار البرامــج فــي هــذه الفتــرة ،كمــا أن عليهــم اإللتــزام بمواعيــد الفتــرات
المحــددة  -مهمــا كانــت نتيجــة الطالــب فــي الفصــل األول -ولــن تكــون هنــاك فرصــة لطلبــة الــدور الثانــي للتســجيل أو
تعديــل برامجهــم بعــد ظهــور نتائــج الــدور الثانــي.
 .4الطلبــة الــواردة بياناتهــم مــن وزارة التربيــة والتعليــم عليهــم التأكــد مــن صحــة بياناتهــم الشــخصية ( اإلســم ،تاريــخ
الميــاد ،نــوع الجنــس ،الرقــم المدني،الــخ ،)......وفــي حالــة وجــود أي خطــأ عليهــم مراجعــة مركــز القيــاس والتقويــم
التربــوي بــوزارة التربيــة والتعليــم علــى األرقــام التاليــة (-24127087 - 24127043 - 24127090 - 24127002
24127109 - 24127142 -24127011 - 24127101 - 24127020 - 24127089 - 24127123 -24127144 - 24127105
 .)24127112 .5طلبــة الضمــان اإلجتماعــي عليهــم التأكــد مــن صحــة بياناتهــم الــواردة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة مــع ذكــر الدائــرة
أو المركــز الــذي حصلــوا منــه علــى بطاقــة الضمــان اإلجتماعــي  ،وفــي حالــة وجــود أي خطــأ عليهــم اإلتصــال علــى الرقــم
التالــي ( ،)24962319وإبــاغ المركــز بذلــك قبــل  2021 /7 /30م ،ولإلستفســارات األخــرى التواصــل عبر البريد اإللكتروني
اآلتــي. Mosd-heac@mosd.gov.om :
 .6للتنافــس علــى المقاعــد المخصصــة لفئــة الضمــان اإلجتماعــي ،يجــب أن تكــون حالــة الطالــب الضمانيــة مؤكــدة مــن
وزارة التنميــة اإلجتماعيــة.
 .7اســتكمل كافــة البيانــات المطلوبــة عنــد التســجيل فــي نظــام القبــول الموحــد اإللكترونــي  ،مــع الحــرص علــى وجــود
أرقــام هواتفــك وبريــدك اإللكترونــي ،والتــي مــن شــأنها أن تمكــن المركــز مــن اإلتصــال بــك فــي حالــة حصولــك علــى
عــرض لمقعــد دراســي .لذلــك مــن الضــروري جــدا تزويدنــا برقــم هاتفــك النقــال ألهميتــه فــي اســتقبال رســائل مهمــة
مــن المركــز مثــل عــرض لمقعــد دراســي أو تغييــر فــي بعــض متطلبــات البرامــج وغيرهــا .ويفضــل دائمــً أن يكــون
الهاتــف النقــال خاصــً بــك ويكــون دائمــً فــي وضعيــة التشــغيل وال يســتخدمه شــخص آخــر حتــى ال تتــرك فرصــة لضيــاع
معلومــة مهمــة مــن المركــز تحــدد مســتقبلك  ،وإن اســتحال ذلــك واســتخدمت هاتــف نقــال شــخص آخــر فيجــب أن تثــق
بــه تمــام الثقــة حتــى ينقــل لــك المعلومــة الصحيحــة فــور وصولهــا وكمــا وردت إلــى الهاتــف النقــال.
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 .8ســيقوم النظــام بإرســال رســالة نصيــة قصيــرة عبــر هاتفــك النقــال إلخطــارك فــي حالــة تغييــرك ألي بيــان فــي بياناتــك
الشــخصية،مثال  “ :تغييــر رقــم الهاتــف النقــال” .
 .9تحــدد مؤسســات التعليــم العالــي والمديريــة العامــة للبعثــات المتطلبــات (الشــروط) الدنيــا لــكل برنامــج دراســي  ،لــذا
يجــب عليــك التأكــد مــن تحقيقهــا قبــل التقــدم لاللتحــاق بــأي برنامــج دراســي ،وعليــه عنــد التقــدم ألي برنامــج يرجــى
ـتوف ألدنــى متطلبــات االلتحــاق بذلــك البرنامــج مــن حيــث المــواد الدراســية المطلوبــة ،والدرجــات
التأكــد مــن أنــك مسـ ٍ
فــي كل مــادة .فعلــى ســبيل المثــال إذا كانــت مــادة األحيــاء مــن ضمــن متطلبــات برنامــج مــا ،يتوجــب عليــك بديهيــً أال
تتقــدم لهــذا البرنامــج مــا لــم تكــن مــادة األحيــاء ضمــن مــوادك الدراســية وإال ســوف تفقــد أحــد اختياراتــك مــن البرامــج
لعــدم اســتيفائك ألحــد شــروط المنافســة علــى البرنامــج وهــو مــادة األحيــاء.
 .10يجــب أن ترتــب البرامــج الدراســية التــي ترغــب فــي دراســتها حســب األفضليــة ،لكــون نظــام القبــول اإللكترونــي يعمــل
ـاء علــى توقعاتــك فــي نتائــج اإلمتحــان
علــى تلبيــة أفضــل رغباتــك (انظــر المثــال فــي صفحــة (  .) 23تجنــب االختيــار بنـ ً
فقــط وتجنــب التخميــن واإلفتــراض وال تســتمع إلــى الشــائعات وننصحــك بالتواصــل مــع أخصائــي التوجيــه المهنــي
بمدرســتك أو بالمنطقــة أو اإلتصــال بمركــز القبــول الموحــد فــي حالــة الشــك أو إذا إلتبــس عليــك أمــر مــا.
 .11ننصحــك بإختيــار أكبــر عــدد مــن البرامــج المســتوفي لمتطلباتهــا مــن المؤسســات كافــة  ،وعــدم االكتفــاء بخياراتــك
مــن البرامــج ذات المتطلبــات العاليــة وذلــك ضمانــً لــك للحصــول علــى فرصــة فــي إحــدى البرامــج المختــارة .
مالحظــة :لضمــان حصــول الطالــب علــى مقعــد يتــاح لــه المجــال الختيــار عــدد غيــر محــدد مــن البرامــج الدراســية
التــي يســتوفي لشــروط القبــول بهــا ،علــى أن ال يقــل عــدد اختياراتــه عــن ( )12برنامجــً دراســيًا .أمــا بالنســبة
للذيــن ال يســتوفون الحــد األدنــى ( )12برنامجــً دراســيًا ،فيمكنهــم التقــدم ألقــل مــن ذلــك.
 .12عليك التأكد من بعض اإلشتراطات اإلضافية التي تطلب للتقدم إلى بعض البرامج كإختبار ( )IELTSمث ً
ال.
 .13يمكنــك أن تتقــدم لبرنامــج ترغــب فيــه ولكنــك تظــن أن متقدميــن آخريــن احــرزوا مــن النتائــج فــي االمتحانــات مــا
هــو أفضــل منــك .ال داعــي ألن تقلــق فــي مثــل هــذه المواقــف ألن النظــام يعمــل بطريقــة مرنــة ،فــإذا لــم توفــق فــي
الحصــول علــى التخصــص الــذي تطمــح إليــه ووضعتــه فــي أوائــل اختياراتــك فــإن ذلــك لــن يؤثــر علــى فرصتــك فــي
التنافــس علــى االختيــار الــذي يليــه مــن حيــث ترتيــب اختياراتــك.
 .14يجــوز لمؤسســات التعليــم العالــي تحديــد شــروط إضافيــة علــى المتقدميــن إلعطــاء أولوية أو أحقية للتنافس لشــغل
مقاعــد دراســية فــي برنامــج مــا .فعلــى ســبيل المثــال فــي حالــة بعــض البرامــج المتعلقــة بالعلــوم الصحيــة
يمكــن أن تؤخــذ المحافظــة التــي يســكن فيهــا الطالــب فــي الحســبان عنــد عــرض المقاعــد الدراســية ،أي أن
اإلســتحقاق لشــغل هــذه المقاعــد الدراســية مــن طلبــة تلــك المحافظــة فقــط دون غيرهــم مــن المحافظــات
األخــرى طالمــا أنهــم يحققــون المتطلبــات الدنيــا للبرنامــج .وكذلــك األمــر بالنســبة للبرامــج التــي تشــترط
مــادة الفنــون التشــكيلية أو الرياضــة المدرســية قــد يتطلــب اســتحقاق المقاعــد الدراســية اختبــارات إضافيــة
تضعهــا تلــك المؤسســة وعلــى ضــوء نتيجــة تلــك االختبــارات يتــم تقريــر اإلســتحقاق لهــذه المقاعــد.
ـاء علــى توقعاتــك
 .15ننصحــك أن تتجنــب فــي ظــل هــذا النظــام اإلعتمــاد علــى مجــرد التخميــن فــي اختيــار برامجــك أو بنـ ً
ـاء علــى
فــي نتائــج اإلمتحانــات ،إذ إن أهــم مــا ينبغــي عليــك القيــام بــه قبــل كل شــيء هــو اختيــار برامجــك الدراســية بنـ ً
ـاء
رغباتــك الحقيقيــة .ألن هنــاك خطـ ًـأ شــائعًا لــدى كثيــر مــن الطلبــة حيــث يقــوم بعضهــم بتحديــد أفضلياتــه بنـ ً
علــى توقعاتــه فــي نتائــج اإلمتحانــات  ،علــى ســبيل المثــال« :قــد يكــون هنــاك طلبــة يتمنــون دراســة الطــب ولكــن
عــدم ثقتهــم فــي أن يكونــوا أعلــى المتقدميــن لبرنامــج الطــب قــد يدفعهــم مثـ ً
ا إلــى وضــع الطــب كرغبــة خامســة
والعلــوم كرغبــة أولــى ،فــإذا تبيــن فــي هــذه الحالــة أن نتائجهــم كانــت أفضــل مــن اآلخريــن لاللتحــاق بالطــب فإنــه
عندئــذ يكــون قــد فــات األوان لتــدارك األمــر ألنــه يكــون قــد عــرض عليهــم مــن قبــل العلــوم وبالتالــي ال يمكــن منحهــم
رغبــة أدنــى بعــد ذلــك».
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 10خطوات عليك إتباعها في نظام القبول اإللكتروني
في مرحلة التسجيل
1مايو 1-يوليو

م

19

شكل ( )6

ـل

تطبيق (التحق) للهواتف الذكية
 الخدمات المقدمة بواسطة التطبيق:يقــدم تطبيــق الهواتــف الذكيــة الخــاص بمركــز القبــول الموحــد خدمــات التســجيل
والقبــول للطلبــة العمانييــن الحاصليــن علــى دبلــوم التعليــم العــام ومــا يعادلــه مــن
داخــل وخــارج الســلطنة الراغبيــن فــي التقــدم لاللتحــاق بمؤسســات التعليــم العالــي
الحكوميــة والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة وإتمــام جميــع اإلجــراءات الالزمــة مثل:
 .1التســجيل فــي نظــام القبــول اإللكترونــي والحصــول علــى إســم المســتخدم والرقــم
الســري واســتعادته فــي حــال فقدانــه.
 .2إدخــال البيانــات الشــخصية وتعديلهــا مثــل (رقــم الهاتــف وفئــة الدخــل ونــوع اإلعاقة
إن وجدت).
 .3إضافــة درجــات المــواد الدراســية وتحميــل الوثائــق المطلوبــة (بالنســبة للطلبــة
حاملــي الشــهادات الدوليــة واألجنبيــة)
 .4البحث عن البرامج الدراسية التي يستوفي الطالب لشروط االلتحاق بها.
 .5تقديــم طلــب االلتحــاق واالختيــار مــن برامــج مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح الداخليــة
بمؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة داخــل الســلطنة والبعثــات والمنــح خــارج الســلطنة.
 .6حذف وإضافة البرامج الدراسية خالل مراحل فتح النظام المختلفة.
 .7مشاهدة عروض البرامج الدراسية بعد ظهور نتائج الفرز.
 .8قبول ورفض عروض البرامج الدراسية.
 .9معرفة التواريخ المهمة لفترات القبول والتسجيل.
 .10الوصول إلى الموقع اإللكتروني وحسابات التواصل اإلجتماعي الخاصة بالمركز.
 الفئات المستفيدة من التطبيق:الطلبــة العمانييــن الحاصليــن علــى دبلــوم التعليــم العــام ومــا يعادلــه مــن داخــل وخــارج الســلطنة الراغبيــن فــي التقــدم
لاللتحــاق بمؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة ،والبعثــات والمنــح الداخليــة والخارجيــة.
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القائمة الرئيسية:
 .1شبكات التواصل اإلجتماعي للمركز.
 .2إتصل بنا.
 .3خدمات المركز
 .4األخبار (أخبار ،إعالنات ،إشعارات)
 .5عن المركز ،تطبيق الهواتف الذكية ،هدف التطبيق.
خدمات المركز:
أ) التسجيل في نظام القبول الموحد ،والدخول إلى صفحة
التسجيل.

صفحة التسجيل /الدخول
 .1اضغط على زر (سجل هنا) ،للتسجيل في نظام القبول
الموحد ،والحصول على الرقم السري.
 .2إذا كنت مسجل مسبقًا ،يمكنك الولوج إلى النظام بإستخدام
رقم المستخدم والرقم السري.
 .3زر الرجوع.

صفحة التسجيل
 .1اختر مكان الدراسة.
 .2اختر نوع الشهادة ،ومن ثم عليك استكمال باقي البيانات
الشخصية
 .3الرجوع للصفحة السابقة.
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اختيار البرامج الدراسية
• يمكنك التعرف على البرامج الدراسية بإحدى الطرق التالية:
 .1نوع البعثة (برامج حكومية /بعثات داخلية /بعثات خارجية /منح
داخلية /منح خارجية)
 .2نوع التخصص.

لوحة التحكم
 .1التأكد وإدخال البيانات
الشخصية.
 .2مشاهدة درجات المواد
الدراسية.
 .3إدخال البرامج الدراسية.
 .4مشاهدة العرض.
 .5الرجوع للقائمة الرئيسية.
* بالنسبة للطلبة الدارسين
خارج السلطنة فعليهم
الدخول في الصفحة
المخصصة لهم

البرامج المستوفاة
 .1يمكن اختيار البرنامج المفضل
لديك بالضغط على (*).
 .2يمكنك ترتيب قائمة البرامج
بالضغط على صفحة إعادة
ترتيب البرامج.

إعادة ترتيب البرامج
• يمكنك تغيير ترتيب البرامج الدراسية عن طريق:
 .1تصاعديًا أو تنازليًا بإستخدام ( ) أو ( ).
 .2جدول أرقام البرامج الدراسية.
 .3إعادة ترتيب البرامج بالضغط على البرامج وتحريكها لألعلى
واألسفل.
 .4بعد اإلنتهاء من ترتيب البرامج الدراسية عليك الضغط على (إرسال).
 .5تقرير البرامج التي تم اختيارها.
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ترتيب االختيارات حسب األفضلية للبرامج الدراسية
كيــف ترتــب اختياراتــك مــن البرامــج المطروحــة مــن ِقبــل مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والبعثــات والمنــح
الداخليــة والخارجيــة؟
يجــب أن ترتــب البرامــج الدراســية التــي ترغــب فــي دراســتها حســب األفضليــة بالنســبة لــك ،حيــث صمــم نظــام القبــول
اإللكترونــي إلعطائــك أفضــل االختيــارات المســتحق لهــا مــن قائمــة اختياراتــك.
مثــال :خالــد يتمنــى أن يصبــح مهندســً معماريــً فــي المســتقبل ،ولذلــك يركــز خالــد عنــد ترتيبــه للبرامــج الدراســية
فــي النظــام علــى التقــدم للبرامــج الهندســية بمختلــف مؤسســات التعليــم العالــي داخــل الســلطنة والتــي تقــدم هــذا
التخصــص ،باإلضافــة إلــى التقــدم إلــى البعثــات والمنــح الخارجيــة لتخصصــات الهندســة.
نورد الجدول التالي الذي يحتوي على أول عشرة اختيارات من االختيارات التي سجلها خالد مرتبة حسب األفضلية.
البرامــج الدراســية التــى اختارهــا خالــد والمقاعــد المســتحقة لــه (البيانــات ورمــوز البرامــج الــواردة فــي الجــدول افتراضيــة،
وهــي للتوضيــح فقــط):
الجدول ()1
الرغبة التي قبل بها خالد

اإلختيار

رمز
البرنامج

التخصص

نوع البرنامج

عدد
المقاعد
المحددة في
كل برنامج

أدنى معدل
تنافسي تم
قبوله في
البرنامج

1

LA020

هندسة

بعثة خارجية (دولة )1

50

*97.6

وضع خالد
في كل
برنامج
غير
مقبول**

المعدل التنافسي
لعالمات خالد في
مواده الدراسية
حسب شروط
البرنامج
96.3

2

YG004

هندسة

بعثة خارجية (دولة )2

100

94.6

مقبول

96.4

3

RC105

هندسة

بعثة خارجية (دولة )3

80

96.2

-

92.3

4

ML067

هندسة

برنامج حكومي ()1

80

93.3

-

92.3

5

TF125

هندسة

برنامج حكومي ()2

50

93.9

-

93.2

6

CL 019

هندسة

بعثة داخلية مؤسسة ()1

40

87.6

-

95.2

7

RT032

هندسة

بعثة داخلية مؤسسة ()2

30

89.8

-

96.3

8

ND002

علوم

بعثة خارجية (دولة )1

30

83.4

-

96.3

9

KC602

علوم

برنامج حكومي ()1

50

77.5

-

96.3

10

CD193

علوم

بعثة داخلية مؤسسة ()1

50

95.4

-

94.0

* أدنى معدل تنافسي تم قبوله في البرنامج للطالب الذي ترتيبه (  ) 50في قائمة الطلبة المؤهلين لهذا البرنامج.
**غيــر مقبــول :بمعنــى أن معــدل خالــد التنافســي( ) 96.3أقــل مــن المعــدل التنافســي آلخــر طالــب تــم قبولــه فــي
البرنامــج(.) 97.6
مــن خــال الجــدول أعــاه يتضــح أن هنــاك (  ) 100مقعــدًا متوفــرًا للبرنامــج الثانــي ( )YG004و ( )50مقعــدًا للبرنامــجالخامــس( )TF125وهكــذا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :أي من البرامج قبل فيها خالد ويجب عرضه عليه؟
الجــواب :بمــا أن البرنامــج ( )YG004يســبق بقيــة البرامــج المؤهــل لهــا فــي قائمــة األفضليــات الخاصــة بــه ،فســتعرض عليــه
رغبتــه الثانيــة المتمثلــة فــي هــذا البرنامــج ( )YG004وليــس أيــة رغبــة مــن رغباتــه األدنــى
مثــال توضيحــي :نــورد الجدوليــن ( )2و( )3اللذيــن يوضحــان آليــة عمــل نظــام القبــول الموحــد للمقارنــة بيــن المتقدميــن
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ترتيب اإلستحقاق للمقاعد الدراسية ( طريقة القبول
أو تخصيص المقاعد الدراسية)
للبرامــج الدراســية،حيث يحتــوي الجــدول ( )2علــى أول ثــاث اختيــارات مــن االختيــارات التــي تــم تســجيلها مــن قبــل الطلبــة
(ناصــر ،فاطمــة ،أحمــد) ويتضــح مــن خاللــه التبايــن فــي ترتيــب االختيــارات لنفــس البرنامــج ،إذ يرغــب ناصــر فــي أن يكــون
البرنامــج ( )YG004متصــدر لقائمــة إختياراتــه ألنــه يحلــم باإللتحــاق بــه ويمثــل أفضــل الرغبــات لديــه ،بينمــا رغبــت فاطمــة
فــي أن يكــون نفــس هــذا البرنامــج رغبتهــا الثالثــة وذلــك ألنهــا ترغــب فــي برنامــج ( )RC105أكثــر وفــي حالــة عــدم قبولهــا
فيــه فإنهــا ترغــب فــي برنامــج ( ،)LA001وفــي حالــة عــدم قبولهــا أيضــً فــي إختيارهــا الثانــي فإنهــا ترغــب فــي البرنامــج
( )YG004وهكــذا بالنســبة ألحمــد مرتبــة حســب األفضليــة لديــه.
(البيانات ورموز البرامج الواردة في الجدول افتراضية ،وهي للتوضيح فقط):
الجدول ( )2

ناصر

الطالب

فاطمة

المعدل التنافسي
للطالب

أحمد

المعدل التنافسي
للطالب

البرنامج

المعدل التنافسي
للطالب

RC105

92

YG004

99

90

LA001

80

96

RC105

95

البرنامج

رقم االختيار

البرنامج

1

YG004

97

2

LA001

85

LA001

3
...

RC105

90

YG004

40

أمــا الجــدول ( )3يوضــح بمثــال طريقــة عمــل نظــام القبــول اإللكترونــي فــي ترتيــب المتقدميــن “ قائمــة اإلســتحقاق”،
حســب أعلــى معــدل تنافســي فــي كل برنامــج ،كمــا يوضــح اعــداد المقاعــد المتوفــرة فــي كل برنامــج.
الجدول ()3
ترتيب الطلبة في برنامج
عدد المقاعد المتوفرة ()1

YG004

ترتيب الطلبة في برنامج LA001

ترتيب الطلبة في برنامج RC105

عدد المقاعد المتوفرة ()1

عدد المقاعد المتوفرة ()2

اسم

المعدل

رقم اختيار

اسم

المعدل

رقم اختيار

اسم

المعدل

رقم اختيار

الطالب

التنافسي

الطالب

الطالب

التنافسي

الطالب

الطالب

التنافسي

الطالب

للطالب

للطالب

للطالب

أحمد*

99

1

أحمد *

95

3

فاطمة *

90

2

ناصر

97

1

فاطمة*

92

1

ناصر

85

2

فاطمة

96

3

ناصر

90

3

أحمد

80

2

* الطلبة الذين من الممكن أن يقبلوا في البرنامج حسب عدد المقاعد.
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بمــا أن النظــام يعطــي الطالــب أفضــل اختيــار فــإن عمليــة الفــرز؛ بعــد أن تمــت عمليــة ترتيــب جميــع المتقدميــن فــي قائمــة
ترتيــب اإلســتحقاق ســتكون كالتالي:
فرز برنامج – YG004 :المقاعد المتوفرة ()1
المقعد (األول):
 نظــرا لتوفــر مقعــد واحــد فــي برنامــج ( )YG004فــإن هــذا المقعــد ســوف يعطــى للطالــب أحمــد ألنــه متصــدر فــي ترتيــبقائمــة اإلســتحقاق ،ولــن يكــون أحمــد فــي قائمــة اإلســتحقاق ولــن يتنافــس فــي أي برنامــج آخــر فــي الفــروزات األخــرى ألنــه
حصــل علــى اختيــاره األول واألفضــل.
فرز برنامج – RC105 :المقاعد المتوفرة ()2
 نظــرا لتوفــر مقعديــن فــي برنامــج ( )RC105تــم الغــاء الطالــب أحمــد مــن قائمــة اإلســتحقاق لهــذا البرنامــج بعــد أنحصــل علــى اختيــاره األول ( )YG004فــإن المقعــد األول ســوف يعطــى للطالــب الــذي يليــه فــي قائمــة اإلســتحقاق.
المقعد (األول):
 ترتيــب فاطمــة األول فــي هــذا البرنامــج ،وبمــا أنهــا ســتحصل علــى خيارهــا األول واألفضــل فلــن تكــون فــي قائمــةاإلســتحقاق للبرنامجيــن ( . ) LA001 ،YG004
المقعد (الثاني):
 ترتيــب ناصــر الثانــي فــي هــذا البرنامــج ،وبمــا أن هــذا البرنامــج هــو خيــاره الثالــث فإنــه ســيبقى فــي قائمــة اإلســتحقاقللبرنامجيــن ( . ) LA001 ،YG004
فرز برنامج  –LA001المقاعد المتوفرة (،)1
 نظــرا لتوفــر مقعــد واحــد فــي برنامــج ( ، )LA001تــم الغــاء الطلبــة ( أحمــد ،فاطمــة ) مــن قائمــة هــذا البرنامــج لحصولهــمعلــى برامــج أعلــى وأفضــل حســب اختيارهــم ،وحيــث أن هــذا البرنامــج هــو خيــار ناصــر الثانــي وهــو أفضــل مــن خيــاره
الثالــث ،فســيحصل ناصــر علــى المقعــد األول فــي هــذا البرنامــج وســيحذف مــن قائمــة اإلســتحقاق لبرنامــج ( .) RC105
* نتيجة الفرز:
أحمــد حصــل علــى برنامــج  YG004وهــو خيــاره األول  ،وفاطمــة حصلــت علــى برنامــج  RC105وهــو
خيارهــا األول ،وناصــر حصــل علــى برنامــج  LA001وهــو خيــاره الثانــي ،وبقــى شــاغر واحــد فــي برنامــج
 RC105وســوف يتــم االعــان عنــه للطلبــة فــي الفــرز الــذي يليــه كشــاغر ليقــوم  -مــن يرغــب مــن الطلبــة
الذيــن لــم يحصلــوا علــى عــروض ألي مقعــد دراســي فــي الفــرز األول  -بالتســجيل فــي هــذا البرنامــج.
حســم التعــادل :المعيــار الــذي تحــدده مؤسســة التعليــم العالــي للمفاضلــة فــي عمليــة قبــول الطلبــة فــي حالــة
حصولهــم علــى معــدالت تنافســية متســاوية.
مثــال :آخــر خمســة طلبــة فــي برنامــج الهندســة يتنافســون علــى آخــر مقعــد دراســي متوفــر وهــم متســاوون
فــي المعــدل التنافســي ،وحســم التعــادل فــي هــذا البرنامــج هــو الدرجــة األعلــى فــي مــادة الرياضيــات البحتــة،
تليهــا أعلــى درجــة فــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة ،وعليــه يتــم قبــول الطالــب الحاصــل علــى أعلــى درجــة فــي مــادة
الرياضيــات البحتــة  ،وفــي حالــة تســاوي أعلــى إثنيــن مــن الخمســة فــي نتائــج مــادة الرياضيــات البحتــة ،يتــم
النظــر لنتيجــة مــادة اللغــة اإلنجليزيــة.
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ثانيًا :مرحلة تعديل الرغبات
• فــي شــهر أغســطس وبعــد اســتالم النتائــج النهائيــة ســتتوفر للطالــب فرصــة أخــرى لتغييــر البرامــج التــي اختارهــا
فــي مرحلــة التســجيل والتــي كانــت مــن ( /1مايــو /1 -يوليــو2021/م) ،وســيكون هــذا هــو الترتيــب النهائــي الختياراتــه
(طلــب االلتحــاق النهائــي).
• علــى الطلبــة الذيــن يجلســون إلمتحانــات الــدور الثانــي ،والطلبــة الذيــن تصــدر نتائجهــم متأخــرة القيــام بتغييــر رغباتهم
مــن البرامــج – إذا رغبــوا فــي ذلــك -فــي هــذه الفتــرة (شــهر أغســطس) ألنــه لــن تكــون لهــم فرصــة لتغييرهــا بعــد
ظهــور نتائجهــم النهائيــة.
• علــى الطلبــة اإلطــاع بدقــة علــى جميــع تفاصيــل التعديــات والمســتجدات فــي البرامــج الدراســية في الموقــع اإللكتروني
للمركــز إن وجدت.
• فــي حالــة فقدانــك الرقــم الســري ،إرســل رســالة نصيــة ( )SMSمــن هاتفــك النقــال إلــى الرقــم ( )90190بكتابــة الحــرف
( )Rوبجــواره الرقــم المدنــي وســوف تســتلم بعــد ذلــك رســالة نصيــة مــن المركــز علــى رقــم الهاتــف األول الــذي أدخلتــه
فــي النظــام تــزودك بالرقــم الســري وعليــك اإلحتفــاظ بــه بســرية ،كمــا يمكنــك أيضــً الحصــول علــى الرقــم الســري علــى
الرقــم الثانــي مــن خــال كتابــة ( )R2وبجــواره الرقــم المدنــي.
• يجــب علــى الطالــب التحقــق مــن صحــة البيانــات األساســية وكذلــك المــواد الدراســية ونتائجهــا فــي نظــام القبــول
اإللكترونــي بمجــرد دخولــه إلــى النظــام مســتخدمًا رقــم المســتخدم ،والرقــم الســري.
• يســتطيع الطالــب التعــرف علــى البرامــج الدراســية التــي يمكنــه التقــدم إليهــا مــن خــال وصلــة مشــاهدة البرامــج
المســتوفي لشــروطها فــي نظــام القبــول اإللكترونــي.
• فــي حالــة ظهــور برنامــج باللــون األحمــر ولــم تقــم بحذفــه مــن قائمــة إختياراتــك ،فلــن يتمكــن النظــام فــي
هــذه الحالــة مــن حفــظ التعديــل الــذي قمــت بــه.
• ســوف يعــرض عليــك مقعــد فــي البرنامــج الدراســي الــذي يمثــل أعلــى أفضليــة تكــون مســتحقًا لهــا ضمــن اختياراتــك،
لهــذا الســبب رتــب اختياراتــك حســب األفضليــة مــن البرامــج الدراســية التــي ترغــب فيهــا بدقــة.
• الطلبــة الحاصلــون علــى الشــهادات المعادلــة لدبلــوم التعليــم العــام مــن خــارج الســلطنة إذا لــم يقومــوا بتحميــل
نســخة مــن كشــف العالمــات والبطاقــة المدنيــة وشــهادة المعادلــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم  -إن تطلــب ذلــك -فــي
الوقــت المحــدد لذلــك ،فلــن يحــق لهــم التنافــس علــى المقاعــد المعروضــة ويعتبــر تســجيلهم الغيــً.
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 10خطوات عليك إتباعها في مرحلة تعديل الرغبات

1
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ودرﺟﺎﺗﻚ ﻓﻲ ا ﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

2
3

ﻏﯾر ﻣﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط

ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻟﻚ اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوﻃﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺎت اﻟﻤﻮاد.

8

أﺿﻒ اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .

ﺣﻔﻆ

9
ﻳُﻔﻀﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺒﻞ
إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮﻏﺒﺎت
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﺴﺠﻴﻠﻚ.

إﺣﺬف اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوﻃﻬﺎ.

6
7

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻏﺒﺎﺗﻚ
ﺣﺴﺐ ا±ﻓﻀﻠﻴﺔ.

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ﺣﻔﻆ ﻗﺒﻞ
إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

ﺣﻔﻆ

4
5

إﺧﺘﺮ ﻣﻦ ا ﻋﻼن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو ﻣﻦ وﺻﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﻟﺸﺮوﻃﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ
ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺮاﻣﺠﻚ .

اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم
ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ
واﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺮي.

ﻟﺤﻔﻆ
إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ،ﻗﻢ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﻴﺎراﺗﻚ،
ﺛﻢ اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر

ﺧﺮوج

10
شكل ()7

ثالثًا :البرامج التي تتطلب مقابالت شخصية واختبارات
قبول
بعــد اســتالم الترتيــب النهائــي لالختيــارات ،ســيتم ترشــيح الطلبــة المتقدميــن إلــى البرامــج الدراســية التــي تتطلــب إجــراء
إختبــارات القبــول أو المقابــات الشــخصية أو الفحوصــات الطبيــة ،وســيتم تحديــد مواعيــد إجــراء االختبــارات بعــد ذلــك
علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز القبــول الموحــد.
اســتدعاؤك إلجــراء إمتحــان أو مقابلــة فــي برنامــج دراســي مــا ،ال يعنــي قبولــك فــي ذلــك البرنامــج أو حصولــك عليــه ،لــذا
فــإن قبولــك فــي البرنامــج يعتمــد علــى مــا يلــي:
 .1نتيجة المقابلة أو االختبار.
 .2عدد المقاعد المتوفرة.
 .3معدلك التنافسي مقارنة بالناجحين اآلخرين
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رابعًا :مرحلة ظهور النتائج (الفرز األول)
• بعــد إنتهــاء جميــع المؤسســات مــن إجــراء إختبــارات القبــول والمقابــات الشــخصية والفحوصــات الطبيــة للبرامــج التــي
تتطلــب ذلــك ،ســيقوم المركــز بفــرز جميــع البرامــج التــي قمــت بإختيارهــا.
• يتــم عــرض المقعــد الدراســي عليــك حســب ترتيبــك فــي قائمــة اإلســتحقاق (أي أن كل متقــدم مــن المتقدميــن
المســتحقين ســوف يحصــل علــى عــرض واحــد بمقعــد دراســي واحــد ،وهــذا المقعــد ســيكون بنــاء علــى أعلــى رغبــة
يكــون الطالــب مســتحقًا لهــا إعتمــادًا علــى نتائــج اإلمتحانــات وشــروط المؤسســة المتقــدم إليهــا كل طالــب) ،والمقاعــد
المتوفــرة بــكل برنامــج.
• يتلقــى كل طالــب مقبــول فــي برنامــج مــا -يحتفــظ مركــز القبــول
الموحــد برقــم هاتفــه النقــال -رســالة نصيــة فــي اليــوم الــذي تعلــن
فيــه النتائــج يوضــح لــه فيهــا اســم المســتخدم (الرقــم المدنــي)
ورمــز البرنامــج المقبــول فيــه .علمــً بــأن خدمــة الرســائل النصيــة
القصيــرة خدمــة مســاعدة ،وال يتحمــل المركــز مســؤولية عــدم
اســتالم الطالــب لهــذه الرســالة .لــذا عليــه الولــوج إلــى الموقــع
اإللكترونــي لمركــز القبــول الموحــد و مشــاهدة العــرض فــي نظــام
القبــول اإللكترونــي.
• ســيتم إعطــاؤك فتــرة محــددة لقبولك العــرض للبرنامج (التخصص)
المقــدم لــك وعليــك الــرد بالقبــول أو الرفــض واســتكمال إجــراءات
التســجيل فــي المؤسســة المقبــول بهــا قبــل انتهــاء الفتــرة
المحــددة لذلــك ،وفــي حالــة حلــول الســاعة  2:00بعــد الظهــر
بتوقيــت الســلطنة مــن آخــر يــوم محــدد لذلــك ولــم يســتلم المركــز
ردك ،فســوف تفقــد حقــك فــي الحصــول علــى المقعــد الدراســي
و ُيعطــى لطالــب آخــر يكــون مســتحقًا لــه  ،وال يحــق لــك المطالبــة
بــه بعــد ذلــك.

الموسلHEAC :
رقم المستدم  XXXالمقعد
المعروض عليك  XXXXبتاريخ
** ****/**/الرجاء اعتماد
المقعد من خالل الموقع
اإللكتروني للمركز أو إرسال
رسالة نصية تبدأ بالحرف A
متبوعًا بالرقم السري إلى
الرقم  90190آخر موعد العتماد
المقعد واستكمال إجراءات
التسجيل يوم [ ] ******/**/
قبل الساعة  2ظهرًا بتوقيت

• فــي حالــة عــدم تأكيــدك لقبــول البرنامــج (التخصــص) المعــروض
عليــك فــي الفتــرة المحــددة ،سيســحب منــك تلقائيــً وســيتم
عرضــه علــى متقــدم آخــر متصــدرًا لقائمــة اإلنتظــار لنفــس البرنامــج.
• تأكــد مــن المواعيــد المحــددة إلســتكمال إجــراءات التســجيل
وتقديــم األوراق الثبوتيــة بالمؤسســة التعليميــة التــي ُقبلــت بهــا .حيــث أن تأخــرك عــن الموعــد المحــدد ســيحرمك مــن
المقعــد الدراســي وســيعاد عرضــه علــى طالــب آخــر مســتحق لــه.
• عنــد إســتكمالك كافــة إجــراءات القبــول بالمؤسســة المقبــول بهــا (حســب اآلليــة التــي تحددهــا المؤسســة)  ،ســتصلك
رســالة قصيــرة تفيــد ذلــك  ،وعليــك الـــتأكد مــن إســتالم تلــك الرســالة ،أو الرجــوع إلــى نظــام القبــول للتأكــد مــن حالتــك.
• إذا قــام الطالــب بتســليم أوراقــه للمؤسســة فــي الفتــرة المحــددة لذلــك ولــم تقــم المؤسســة بإســتكمال إجــراءات
تســجيله إلكترونيــً متســببة فــي إســقاط حقــه فــي المقعــد المعــروض عليــه ،تتحمــل المؤسســة فــي هــذه الحالــة
تكاليــف دراســة الطالــب حســب مميــزات المنحــة أو البعثــة الدراســية.
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• ويمكــن للطالــب أن يتعــرف علــى وضعــه فــي نظــام القبــول اإللكترونــي مــن خــال الولــوج إلــى وصلــة “تقريــر فــرز برامــج
الطالــب”  ،كمــا هــو موضــح فــي (شــكل “)”8

شكل ( )8تقرير فرز برامج الطالب
 .1نوع اإلختيار الذي تقدمت إليه .
 .2رقم ترتيب البرنامج في قائمة إختياراتك.
 .3رقم الفرز ( 1أو .)2
 .4رمز البرنامج الذي قمت بإختياره.
 .5إسم البرنامج الدراسي .

 .6إسم مؤسسة التعليم العالي التي ُي َدرس بها
البرنامج الدراسي.
 .7نوع البرنامج.
 .8مؤهل (مستوفي لشروط التقدم للبرنامج أم ال).
 .9معدلك التنافسي في ذلك البرنامج.
 .10المعدل التنافسي آلخر طالب تم قبوله لكل برنامج.

قائمــة اإلنتظــار للبرنامــج :قائمــة بالطلبــة المتقدميــن لبرنامــج مؤهلــون لــه ولــم يقبلــوا فيــه بســبب شــغل العــدد
المحــدد لــه مــن المقاعــد ،وفــي حــال شــغور مقاعــد الحقــً ألي ســبب كان ،يتــم شــغلها مــن هــذه القائمــة حســب األعلــى
فــي المعــدل التنافســي مــن الطلبــة الذيــن لــم يعــرض عليهــم أي مقعــد دراســي ســابقا أو عــرض عليهــم مقاعــد دراســية
فــي الفــرز األول ولكــن لــم يســتكملوا إجــراءات تســجيلهم بهــا.

( )4خطوات عليك إتباعها عند ظهور نتائج القبول

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺮز
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﺳﺘﻼم
رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺤﻖ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻘﻌﺪ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
أو اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ
إﻟﺘﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺤﺪدة

إﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ُﻗ ِﺒ َ
ﻠﺖ
ﺑﻬـﺎ ﺣﺴـﺐ أﻟﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ
وﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
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ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﺎﻓﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻴﻚ
اﺳﺘﻼم
ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

إعتماد العرض وإستكمال إجراءات التسجيل
إذا رغبت في قبول العرض فعليك إتباع إحدى الطريقتين اآلتيتين:
• الدخــول إلــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز  www.heac.gov.omثــم إلــى نظــام القبــول اإللكترونــي لتأكيــد قبولــك
للعــرض ،كمــا يمكــن اعتمــاد العــرض مــن خــال التطبيــق الخــاص بالمركــز للهواتــف الذكيــة (التحــق).
• إرســل رســالة نصيــة ( )SMSمــن هاتفــك النقــال إلــى الرقــم ( )90190بكتابــة الحــرف ( )Aوبجــواره رقمــك الســري بمركــز
القبــول الموحــد .وســوف تســتلم بعــد ذلــك رســالة نصيــة أخــرى تؤكــد َت ّ
لقــي القبــول الــذي أرســلته بشــكل صحيــح
وتنــص علــى “ :لقــد قمــت بإعتمــاد العــرض بنجــاح” .وإذا لــم تتلــق رســالة لتأكيــد العــرض مــن المركــز خــال نصــف ســاعة
فعليــك الدخــول إلــى نظــام القبــول اإللكترونــي والتأكــد مــن قبــول العــرض.
مالحظات:
 .1ال يعــد الســفر ســببًا فــي عــدم القيــام بــأي إجــراء فــي الوقــت المحــدد لــه ،والمركــز غيــر مســؤول فــي حالــة فقــدك ألي
عــرض دراســي بســبب الســفر.
 .2إذا كنــت مــن طلبــة الضمــان اإلجتماعــي وحصلــت علــى بعثــة داخليــة ،يجــب عليــك وضــع رقــم الحســاب البنكــي الخــاص
بــك فــي وصلــة (مشــاهدة وقبــول العــرض) فــي نظــام القبــول اإللكترونــي.

وثائق ومستندات
ومــن ضمــن الوثائــق والمســتندات التــي يفضــل اصطحابهــا عنــد مراجعــة المؤسســة التعليميــة أو مــن خــال الوســائل
األخــرى التــي تحددهــا المؤسســة إلســتكمال إجــراءات التســجيل هــي:
 .1شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله .
 .2نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
 .3صور شخصية حديثة.
 .4الطلبــة الذيــن ســيقبلون فــي بعثــات الدخــل المحــدود عليهــم تقديــم شــهادة للمؤسســات المقبوليــن بهــا تثبــت
أنهــم مــن ذوي الدخــل المحــدود ( مــا يثبــت أن دخــل ولــي أمرهــم  600ريــال فقــط أو أقــل مــن ذلــك) باإلضافــة إلــى أيــة
أوراق ثبوتيــة أخــرى قــد تطلبهــا المؤسســة ،ويمكــن للطالــب تحميــل الوثيقــة فــي وصلــة (مشــاهدة وقبــول العــرض) .
تســلم الوثائــق التــي تؤكــد حالــة الطالــب اإلجتماعيــة “ ذوي الدخــل المحــدود “ للمؤسســة المقبــول بهــا الطالــب
وليــس لمركــز القبــول الموحد.

مالحظة:
المركــز غيــر معنــي بإســتالم أي وثيقــة كتابيــة مــن الطالــب تطلبهــا مؤسســات التعليــم العالــي مثــل الوثائــق
المذكــورة أعــاه.
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خامسًا :مرحلة (الفرز الثاني)
بعــد تقديــم العــروض لــكل المتقدميــن المســتوفين لمتطلبــات االلتحــاق لبرنامــج معيــن ،قــد تبقــى بعــض المقاعــد
شــاغرة بســبب خلوهــا مــن المتقدميــن أو عــدم قبــول بعــض المتقدميــن لعــروض المقاعــد المقدمــة لهــم ،وفــي هــذه
الحــاالت ســوف يتــم اإلعــان عــن الشــواغر علــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز  www.heac.gov.omوالتنويــه عنها بالرســائل
النصيــة القصيــرة ،لتكــون هــذه المقاعــد متاحــة لجميــع الطلبــة الذيــن لــم يحصلــوا علــى عــروض الفــرز األول أو حصلــوا
علــى عــروض لمقاعــد دراســية ولكــن لــم يســتكملوا اجــراءات تســجيلهم بهــا.
• يجوز لك في هذه المرحلة أن تتقدم للمقاعد الشاغرة
 .1إذا قمت بالتسجيل سابقا بنظام القبول الموحد.
 .2لم تقم بالتسجيل سابقًا في النظام.
 .3لم تحصل على عرض لمقعد دراسي في الفرز األول.
• إذا كنت من الطلبة الذين سبق لهم التسجيل بنظام القبول ،فاتبع اإلجراءات التالية:
 .1لتعديل إختياراتك يمكنك إضافة البرامج التي ترغب في التقدم إليها إلى إختيارات الفرز األول.
 .2اختر من البرامج الشاغرة التي تكون مستوفيا لشروط ومتطلبات االلتحاق بها
 .3إلدخــال البرامــج التــي اخترتهــا مــن الشــواغر ،يجــب عليــك ضغــط زر إدراج فــي المــكان الــذي ترغــب إدراج البرنامــج فيــه
حســب ترتيــب اإلختيــار.
 .4إحفظ البرامج بالضغط على زر (حفظ).
 .5تأكــد مــن عــدم ظهــور أي رمــز برنامــج باللــون األحمــر ،وإال فيجــب التنبــه للخطــأ وإصالحــه ،ألن النظــام لــن يتمكــن مــن
حفــظ التعديــات التــي قمــت بهــا فــي حالــة إنــك لــم تقــم بحذفــه.
وصورة الشاشة أدناه توضح ذلك:
• إذا كنت من الطلبة الذين لم يسبق لهم التسجيل بنظام القبول ،فاتبع اإلجراءات التالية:
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 قم بالتسجيل بنظام القبول الموحد (يرجى الرجوع للصفحة رقم (.)17 اختــر البرامــج المســتوفي لشــروطها التــي ترغــب بدراســتها مــن البرامــج الشــاغرة المعلــن عنهــا فقــط ،وقــم بوضعهــامرتبــة حســب األفضليــة لديــك فــي القائمــة المحــددة.

خدمات القبول المساندة
 .1خدمة التظلمات
تختــص بالنظــر فــي تظلمــات الطلبــة المقدمــة للمركــز ،وتضــم هــذه اللجنــة مختصيــن مــن خــارج وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي واإلبتــكار يتــم تكليفهــم للنظــر فــي تظلمــات الذيــن يعتقــدون بــأن المركــز لــم يكــن منصفــً معهــم أو
أن شــكاويهم لــم تحســم مــن قبــل مركــز القبــول الموحــد.
وتهــدف إجــراءات التظلــم إلــى ضمــان توفيــر الشــفافية والعدالــة والمعاملــة المنصفــة لــكل متقــدم ليــدرك الجميــع بــأن
هــذه اإلجــراءات ال يقصــد بهــا وضــع قواعــد خاصــة لبعــض المتقدميــن دون ســواهم ،بــل لقــد وضعــت قواعــد هــذا النظــام
فــي األســاس لضمــان معاملــة جميــع المتقدميــن علــى قــدم المســاواة ،وبمــا أن جميــع المتقدميــن قــد أحيطــوا علمــً
بهــذه القواعــد ســلفًا فهــي لذلــك يجــب أن ُتطبــق علــى الجميــع وال يمكــن تعديلهــا نــزوالً عنــد رغبــة بعــض المتقدميــن.
وفي حالة وجود تظلم ننصحك باإللتزام بالمواعيد التالية حتى يقبل طلب التظلم:

1
2
3
.
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يجــب أن ُيقــدم التظلــم إلكترونيــً عــن طريــق اإلســتمارة اإللكترونيــة الموجــودة فــي الموقــع اإللكترونــي للمركــز فــي وصلــة
(خدمــات القبــول المســاندة) ،ولــن ينظــر فيــه إن كان شــفهيًا أو ورقيــً.
يتم إبالغ الطالب المتظلم بقرار لجنة التظلمات عن طريق الرسالة النصية القصيرة.
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 .2خدمة إساءة اإلختيار
ُيمكــن لجميــع الطلبــة -ماعــدا الطلبــة الذيــن اســتكملوا إجــراءات تســجيلهم فــي البعثــات الخارجيــة وحصلــوا علــى
حزمــة الســفر -مــن التقــدم بطلــب إســاءة ترتيــب اإلختيــار .حيــث ســيتاح التقــدم بطلــب الخدمــة بعــد إنتهــاء مرحلــة
اســتكمال إجــراءات التســجيل للفــرز األول

ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ
1
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﻌﺪ ﺷﺎﻏﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ

2

3

أن ﻳﻜﻮن اﻟـﻤـﻌـﺪل اﻟـﺘـﻨـﺎﻓـﺴــﻲ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ
ﺑﺎﻟـﺘـﻘــﺪم إﻟـﻴـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬه
اﻟﺨﺪﻣﺔ أﻋﻠﻰ أو ﻣﺴﺎوٍ ﺧﺮ ﻣﻌﺪل
ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﻔﺮز اول
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻌﺪد ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳـﻴـﺔ ﺳـﻮاء
ﺗـﻘـﺪم إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺒﻘـﺎ ﻓـﻲ
ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﺧـﺘﻴـﺎراﺗـﻪ أم ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ
ﺳﺎﺑﻘ¡
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 .3خدمة استعادة المقعد
• يجــوز للمركــز دراســة الطلبــات التــي تــرد إليــه (علــى أن تُقــدم إلكترونيــً) بشــأن إســتعادة المقاعد الدراســية التي ســحبت
ـواء بســبب رفضــه للعــرض ،أو عــدم إســتكمال إجــراءات التســجيل بالمؤسســة التعليميــة التــي ُقبــل
مــن المتقــدم سـ ً
بهــا فــي الفتــرات المحــددة لذلــك ،أو فــي حــال انســحابه منــه .حيــث ســيقوم المركــز بالتواصــل مــع الطلبــة الذيــن فقــدوا
مقاعدهــم –دون غيرهــم -عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة بشــأن موعــد تقديــم طلبــات اســتعادة المقعــد ،بعــد الفــرز
الثاني.
• وســيتم دراســة هــذه الطلبــات إذا توفــرت مقاعــد شــاغرة فــي البرنامــج ،وأن يســمح نظــام المؤسســة بالتحــاق الطالــب
فــي تلــك الفتــرة.
علمــً بأنــه إذا تمــت الموافقــة علــى طلــب اإلســتعادة ولــم يكمــل الطالــب إجــراءات التســجيل بالمؤسســة التعليميــة فــي
الوقــت الجديــد المحــدد ،يســقط حقــه فــي إســتعادته مــرة أخــرى.
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ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﻮﺣﺪ

hac.gov.om

2

اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺮاد اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻴﻬﺎ

4

1

3

إدراج رﻗﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم واﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺴﺮي

شكل ( ) 13

الطلبة الواردة بياناتهم من وزارة التربية والتعليم عليهم
التأكد من صحة بياناتهم الشخصية وفي حالة وجود أي
خطأ عليهم مراجعة مركز القياس وللتقويم التربوي بوزارة
التربية والتعليم.
35

خدمات الرسائل النصية القصيرة
ارسل رسالة نصية ( )SMSبأحد الخدمات أدناه من هاتفك النقال إلى رقم (.)90190
الرمز

نموذج الرسالة

م

1

قائمة الخدمات المتوفرة
(يتم إرسال جميع الخدمات عن
طريق خدمة الرسائل القصيرة)

Help

H

H

2

عنوان مركز القبول الموحد

Information

I

I

3

الحصول على رقم التسجيل
بالمركز

Get HEAC
Number

GH

رقم الجوال رقم الجلوس رقم البطاقة المدنية
GH xxxxxx
xxxx
xxxxx

4

الحصول على معلومات الطالب
الشخصية كاإلسم وتاريخ الميالد
والجنس

Personal
Information

PI

الرقم السري
PI xxxxxxxxx

5

تسجيل رقم الضمان اإلجتماعي

Add Social
security number

AS

رقم الضمان الرقم السري
AS xxxxxxx xxxxx

6

معرفة رقم الضمان اإلجتماعي

View Social Sec

S

الرقم السري
S xxxxxxxxxxxx

7

حذف رقم الضمان اإلجتماعي

Delete Social Sec

DS

الرقم السري
DS xxxxxxxxxxxx

8

تحديد حالة الدخل المحدود

Add Low income

AL

الرقم السري
AL xxxxxxxxxxxx

9

عرض حالة الدخل المحدود

View Low income

VL

الرقم السري
VL xxxxxxxxxxxx

10

حذف حالة الدخل المحدود

Delete Low
income

DL

الرقم السري
DL xxxxxxxxxxxx

11

تغيير رقم الهاتف النقال

Change GSM
number

CG

رقم الجوال الرقم السري رقم البطاقة المدنية
CG xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx

12

تسجيل البرامج الدراسية

Register Programs

RP

الرقم السري
رموز البرامج
RP xxxxxxx xxxxx ٫ xxxxx ٫ xxxxx ٫٫...

13

إدراج البرامج الدراسية

Insert Programs

IP

14

إلغاء تسجيل البرامج الدراسية
المسجلة سابقًا

Delete Programs

DP

15

إعادة ترتيب البرامج الدراسية

Change Programs

CP

16

طلب الرقم السري على رقم
الهاتف األول

Registration
Number

R

36

وصف الخدمة

ترتيب البرنامج رمز البرنامج المراد إدراجه الرقم السري

xxxxx

#2

IP xxxxxxx

رمز البرنامج المراد إلغاؤه الرقم السري
DP xxxxxxx
xxxxx
رمز البرنامج الجديد رمز البرنامج القديم الرقم السري

xxxxx

xxxx

CP xxxxxx

رقم البطاقة المدنية
R xxxxxxxxxxxx

الرمز

نموذج الرسالة

م

وصف الخدمة

17

طلب الرقم السري على رقم
الهاتف الثاني

Registration
Number

R2

رقم البطاقة المدنية
R2 xxxxxxxxxxxx

18

تزويد الطالب بقائمة البرامج
الدراسية التي اختارها

Programs

P

الرقم السري
P xxxxxxxxxxxx

19

تأكيد حالة الضمان اإلجتماعي
المسجل

Social
Security Status

VS

الرقم السري
VS xxxxxxxxxxxx

20

اإلستفسار عن قائمة العالمات

Grades

G

الرقم السري
G xxxxxxxxxxxx

21

معرفة نتيجة العرض

Offered Programs

O

الرقم السري
O xxxxxxxxxxxx

22

تأكيد قبول العرض

Accept Offer

A

الرقم السري
A xxxxxxxxxxxx

23

اإلستفسار عن شروط البرامج
الدراسية

Criteria

C

رمز البرنامج
C xxxxxxxxxxxx

24

اإلستفسار عن البرامج
المستوفي شروطها

Find Eligible
Program

EP

الرقم السري
EP xxxxxxxxxxxx
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مؤسسات التعليم العالي
الحكومية والبعثات والمنح
الخارجية والداخلية

38

البعثات الخارجية
على جميع المتقدمين للبعثات الدراسية الخارجية االلتزام باألحكام العامة اآلتية :
• البعثــة الدراســية هــي فقــط لدراســة البكالوريــوس (المرحلــة الجامعيــة األولــى) فــي البرنامــج الــذي ســوف يحصــل عليــه
الطالــب مــن خــال مركــز القبــول الموحــد.
ـاء علــى (التخصصــات العامــة) المجــال الدراســي (التــي ينتمــي إليهــا كمــا وردت
• تــم تصنيــف البرامــج الدراســية وتقســيمها بنـ ً
فــي وثيقــة البرامــج للهيئــة العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي ،وخصصــت رمــوز لــكل برنامــج فــي الدليــل .يتألــف كل رمــز عــادة
علــى برنامــج واحــد او أكثــر ضمــن المجــال المعرفــي .والجديــر بالذكــر بــأن مســمى التخصــص الدقيــق الــذي يحصــل عليــه
الطالــب قــد يختلــف مــن مؤسســه تعليميــة وأخــرى وقــد تصنــف بعــض المؤسســات التخصصــات الدقيقــة تحــت مجــال
معرفــي مختلــف عمــا هــو موضــح فــي دليــل الطالــب ،لذلــك علــى الطالــب البحــث فــي الموقــع االلكترونــي للمؤسســة التــي
يرغــب بالدراســة بهــا والتخصــص الــذي يرغــب بدراســته حتــى يكــون علــى بينــة بمحتــوى الدراســة فــي ذلــك التخصــص
والمســمى لــه فــي تلــك المؤسســة ومســمى الدرجــة العلميــة التــي ســيحصل عليهــا.
• تســعى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واإلبتــكار إلــى مواصلــة تحســين إجــراءات الحصــول علــى البعثــات الدراســية
ولهــا الحــق فــي مراجعــة معاييــر األهليــة بشــكل دوري لبرامجهــا الدراســية وتعديــل هــذه المتطلبــات إذا مــا اعتبــر ذلــك
ضروريــا لضمــان التقــدم األكاديمــي و  /أو تســهيل فــرص الحصــول علــى البعثــة الدراســية لجميــع المتقدميــن.
ـاء علــى بحــوث و توصيــات مــن ممثلــي الــوزارة فــي مختلــف الــدول لبرامــج
• تــم وضــع المتطلبــات و الشــروط لبرامــج البعثــات بنـ ً
االبتعــاث للمرحلــة الجامعيــة األولــى( .يرجــى مالحظــة أنــه عندمــا يتــم االعتــراف بمؤسســة للتعليــم العالــي مــن قبــل وزارة
التعليــم العالــي فــي الســلطنة ،فإنــه ال يعنــي بالضــرورة اعتمادهــا كمؤسســة البتعــاث الطلبــة مــن قبــل وزارة التعليــم
العالــي).
• اشــتراطات البعثــة الخارجيــة هــي الحــد األدنــى مــن متطلبــات التنافــس للبعثــة الخارجيــة ،و هــذا يعنــي أن مؤسســات
التعليــم العالــي المحــددة قــد تكــون لديهــا متطلبــات إضافيــة للدخــول ،وبالتالــي ال يمكــن لــوزارة التعليــم العالــي ضمــان
قبــول الحاصليــن علــى البعثــة الدراســية للبرنامــج و  /أو الجامعــة التــي قــام الطالــب الحاصــل علــى البعثــة باختيارهــا.
• يحــق لــوزارة التعليــم العالــي ،مــن خــال ممثليهــا فــي الخــارج (الملحقيــات الثقافيــة وجهــات االشــراف)  ،اختيــار المؤسســة
ـاء علــى عــدة أســس منهــا ،قــدرات الطالــب ،وقــوة
التعليميــة المناســبة لــكل الطلبــة الحاصليــن علــى البعثــات الدراســية بنـ ً
 /تصنيــف المؤسســة فــي مجــال معيــن ،وموقــع المؤسســة ،والمتطلبــات الخاصــة بتلــك المؤسســة التعليميــة ،مــع العلــم
بانــه يوجــد عــدد محــدود مــن المقاعــد فــي بعــض البرامــج.
ـال مــن الدقــة  ،قــد تطــرأ بعــض
• علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي إعــداد هــذا الدليــل لكــي يكــون علــى مســتوى عـ ٍ
المســتجدات للبرامــج االكاديميــة المطروحــة فــي الدليــل و التــي تســتوجب اإلعــان عنهــا فــي حينــه عبــر موقــع مركــز القبول
الموحــد (.)www.heac.gov.om
• يخضــع الطلبــة الحاصلــون علــى البعثــات لقانــون البعثــات والئحتــه التنفيذيــة ،و يتوقــع مــن الطلبــة المبتعثيــن االلمــام بهــذا
القانــون و يمكنهــم االطــاع عليــه مــن موقــع الــوزارة ( .) www.mohe.gov.om
• يحــق للــوزارة ان تقــوم بمتابعــة الطالــب أكاديميــا وســلوكيا خــال فتــرة البعثــة الدراســية ،و يجــب علــى الطالــب إنهــاء
متطلبــات المؤهــل خــال الفتــرة المطلوبــة و المحــددة مــن قبــل المؤسســة التعليميــة التــي يــدرس بهــا الطالــب المبتعــث.
• لغــة الدراســة فــي جميــع دول االبتعــاث هــي اللغــة اإلنجليزيــة ،باســتثناء ألمانيــا والتــي تكــون الدراســة فيهــا باللغة األلمانية
و فرنســا و التــي تكــون الدراســة فيهــا باللغة الفرنســية.
• ينصــح الطلبــة الراغبــون فــي التســجيل لبرامــج البعثــات الخارجيــة بإجــراء اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة خــال
شــهر يونيــو  2021م وذلــك لتجنــب تأخــر االلتحــاق بالدراســة ،كمــا ينصــح باختيــار امتحــان اللغــة ( )IELTS for UKVIوذلــك
لضمــان تحقيقــه لمتطلــب اللغــة لجميــع دول االبتعــاث.
•علــى الطلبــة الحاصليــن علــى نتيجــة اختبــار االيلتــس رفــع النتيجــة خــال فتــرة التســجيل بنظــام البعثــات االلكترونــي بعــد
ظهــور نتائــج الفــرز األول فــي شــهر ســبتمبر  2021م ،علمــً بــأن الطالــب الــذي لــم يقــم باختبــار االيلتــس قــد ال يســتطيع
بــدء برنامجــه األكاديمــي فــي الوقــت المناســب.
•يشــترط علــى الطلبــة ،إضافــة لمتطلبــات التنافــس المذكــورة فــي كل بــاب مــن هــذا الدليــل تحقيــق مســتوى  5.5علــى األقــل
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فــي اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة ( ايلتــس ) قبــل إلحاقهــم بالمؤسســات االكاديميــة خــارج الســلطنة للبرامــج
التــي تــدرس باللغــة اإلنجليزيــة.
• ســوف يلتحــق الطلبــة غيــر الحاصليــن علــى مســتوى ( )5.5علــى األقــل فــي اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة ()IELTS
ببرنامــج اللغــة اإلنجليزيــة داخــل الســلطنة لمــدة  12شــهرًا ،وفــي حالــة عــدم تمكــن الطالــب مــن تحقيــق معــدل اللغــة
المطلــوب فــي الفتــرة المحــددة ،ســيتم تعليــق بعثــة الطالــب (وقــف ســريان البعثــة) لمــدة أقصاهــا عــام يقــوم الطالــب
خاللهــا بتحقيــق معــدل  5.5فــي اختبــار االيلتــس .وإذا لــم يحصــل الطالــب علــى المعــدل المطلــوب فــي فتــرة تعليــق البعثــة
المحــدد ســيتم تحويــل بعثتــه الــى داخــل الســلطنة بنفــس المجــال المعرفــي الحاصــل عليــه وفــق الشــروط والضوابــط
التــي تقرهــا الــوزارة.
• وفي حال طرأت أي مستجدات اخرى بشأن برنامج اللغة سوف يتم اإلعالن عنها في حينه.
•علــى الطلبــة اجتيــاز البرنامــج التأسيســي فــي مــدة أقصاهــا عــام أكاديمــي واحــد ،وفــي حــال عــدم تمكــن الطالــب مــن اجتيــاز
البرنامــج فــي المــدة المحــددة يحــق للــوزارة اتخــاذ االجــراء المناســب وفقــا للقوانيــن والضوابــط المعمــول بهــا.
• لــن يتمكــن الطلبــة الحاصلــون علــى بعثــة دراســية خارجيــة فــي الفــرز األول ،والمســتكملون لطلــب مســتحقاتهم الماليــة
إلكترونيــً ،مــن دخــول المنافســة فــي أي فــرز الحــق.
• تغطــي البعثــة الخارجيــة :الرســوم الدراســية ،والتأميــن الصحــي ،ورســوم التأشــيرة ،وتذكــرة ســفر ســنوية ،والمخصــص
الشــهري ،وبقيــة البــدالت المنصــوص عليهــا فــي قانــون البعثــات والئحتــه التنفيذيــة ،علمــً بأنــه علــى الطالــب المبتعــث
االلتــزام بالفتــرة المحــددة للبعثــة والحصــول علــى نتائــج مرضيــة ،وســيتم متابعتــه أكاديميــً مــن قبــل الملحقيــة الثقافيــة
والــوزارة فصليــً.
• يجــب علــى الطلبــة الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة عــدم التســجيل لبعثــات أســتراليا نظــرا ألن نظــام التأميــن الصحــي
ال يغطــي مثــل هــذه الحــاالت ،وإذا اتضــح أن الطالــب يعانــي مــن مثــل هــذه األمــراض ســوف يتــم نقلهــم إلــى دولــة أخــرى بنــاء
علــى اخــر معــدل تنافســي تــم قبولــه لنفــس العــام وفــق أنظمــة مركــز القبــول الموحــد.
• التســجيل فــي برامــج دولتــي هولنــدا و بولنــدا يكــون للطلبــة خريجــي شــهادة دبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلهــا مــن
داخــل الســلطنة فقــط.
• الدراسة في كندا تكون في الفصل الدراسي الثاني من العام االكاديمي  (2022/2021ربيع .) 2022
• تخلــي الــوزارة مســؤوليتها تجــاه أي طالــب يســجل فــي أي مؤسســة خــارج الســلطنة قبــل اعــان نتائــج مركــز القبــول الموحــد
و تســكين الطلبــة مــن قبــل الملحقيــات و جهــات االشــراف.
•اذا رغــب الطالــب بالتســجيل فــي جامعــة محــددة و اتضــح ان هنالــك فارقــً إضافيــا فــي الرســوم الدراســية ،فعليــه أن يســدد
فــارق الرســوم وفــق مــا تحــدده الدائــرة المختصــة بالــوزارة مقدمــا لطــوال فتــرة الدراســة مــع االلتــزام بدولــة االبتعــاث و المجــال
المعرفــي بتوجيــه مــن جهــة اإلشــراف.
• يحــق للــوزارة تغييــر برنامــج الطالــب او جامعتــه إذا اتضــح أن البرنامــج المبتعــث اليــه يتطلــب درجــة جامعيــة اعلــى مــن
البكالوريــوس ،دون االخــال بحقــوق الطالــب و معاييــر التنافــس.
• ال يســمح للطالــب بتغييــر مقــر الدراســة ،أو التخصــص ،أو المؤسســة التعليميــة بــدون موافقــة الــوزارة فــي جميــع البعثــات،
كمــا أنــه ملــزم بالدراســة فــي المؤسســة التعليميــة التــي يحصــل منهــا علــى القبــول وتعتمدهــا الــوزارة.

البعثات الخارجية (الطب ،طب االسنان ،الطب البيطري):
• قــد يخضــع الطلبــة المقبولــون لدراســة الطــب وطــب االســنان والطــب البيطــري وعلــوم الطــب البيطــري لمتطلبــات قبــول
إضافيــة تضعهــا الجامعــة ،وينبغــي علــى الطالــب اجتيازهــا لضمــان الدخــول فــي البرنامــج االكاديمــي (المقابلــة /االختبــارات
...الــخ) .كمــا أن الــوزارة ال تضمــن اجتيــاز الطالــب لجميــع المتطلبــات الدراســية الموضوعــة مــن قبــل الجامعــات ،وعلــى الطالــب
التأكــد مــن اســتيفائه لمتطلبــات القبــول لتلــك البرامــج والجامعــات إلــى جانــب المتطلبــات العامــة التــي تحددهــا الــوزارة.
• فــي حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب لمتطلبــات القبــول فــي برامــج الطــب (المقابلــة /االختبــارات ) ،فــان الــوزارة غيــر ملزمــة بإيجــاد
قبــول اخــر للطالــب فــي جامعــة أخــرى او دولــة اخــرى ،وعلــى الطالــب اكمــال الدراســة فــي ذات الجامعــة والدولــة فــي احــد
التخصصــات التــي يقبــل فيهــا عــدا برامــج الطــب.
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البعثات الخارجية ( -حسب التخصص وجهة االبتعاث)
• كل رمز من الرموز قد يحتوي على عدة تخصصات دقيقه و بإمكان الطالب اختيار التخصص الدقيق الذي يرغب بدراسته
ضمن الرمز الحاصل عليه قبل فترة التسجيل في أغسطس  ،2021ولكن ال تضمن الوزارة قبول الطالب في التخصص
الدقيق الذي قام باختياره نظرا لمحدودية المقاعد و/أو متطلبات الجامعة.
• ســوف يتــم تحديــد المؤسســات التعليميــة الحقــً ،وعلــى الطالــب االلتــزام بالقوائــم التــي تعلنهــا الــوزارة لكافــة البعثــات
الخارجيــة .والمطروحــة فــي الــدول التاليــة :أســتراليا ،ألمانيــا ،فرنســا ،إيرلنــدا ،ماليزيــا ،نيوزلنــدا ،بولنــدا ،هولنــدا ،المملكــة
المتحــدة ،الواليــات المتحــدة ،مملكــة البحريــن قبــرص.
• ســوف يقــوم الطالــب المقبــول فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو المملكــة المتحــدة باختيــار خمــس جامعــات بهــا التخصص
الحاصــل عليــه ،وذلــك مــن قائمــة الجامعــات التــي ســوف تعــرض عليــه عنــد التســجيل بالنظــام االلكترونــي للبعثــات بعــد
قبولــه للعــرض مــن مركــز القبــول الموحــد  ،مــع العلــم بــإن بعــض الــدول ال توجــد بهــا ســوى جامعــة واحــده مثــل بولنــدا
ومالطــا  ،كمــا يجــب التأكيــد أن توزيــع الطلبــة علــى مختلــف الجامعــات يظــل ضمــن ســلطة وزارة التعليــم العالــي وال تلتــزم
الملحقيــة بتســكينه فــي جميــع الخيــارات المتاحــة وفقــا لمعــدالت الطلبــة و محدوديــة المقاعــد.
• قــد يختلــف مســمى التخصــص الدقيــق الــذي يحصــل عليــه الطالــب مــن مؤسســه تعليميــة وأخــرى ،وقــد تصنــف بعــض
المؤسســات التخصصــات الدقيقــة تحــت مجــال معرفــي مختلــف عمــا هــو موضــح فــي دليــل الطالــب ،لذلــك علــى الطالــب
البحــث فــي الموقــع االلكترونــي للمؤسســة التــي يرغــب بالدراســة بهــا والتخصــص الــذي يرغــب بدراســته حتــى يكــون علــى
بينــة بمحتــوى الدراســة فــي ذلــك التخصــص والمســمى لــه فــي تلــك المؤسســة ومســمى الدرجــة العلميــة التــي ســيحصل
عليهــا الحقــا.

منح الدول مجلس التعاون الخليجي
اإلمارات العربية المتحدة

• المؤسسة التعليمية :جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
• تبدأ الدراسة ابتداء من الفصل الدراسي الثاني (.)2022/2021
• تشترط الجامعة شهادة اجتياز اللغة اإلنجليزية ( )5درجات في ( ،)IELTSأو ( )500درجة في (.)TOEFL
• تتحمــل الجامعــة الرســوم الدراســية والمســكن والتغذيــة والمواصــات الداخليــة والكتــب الدراســية بينمــا يتحمــل ولــي أمــر
الطالــب بقيــة التكاليــف (منــح جزئيــة).
• يتم منح الطالب مخصص شهري وقدره ( )1302درهم اماراتي من وزارة التعليم العالي بالسلطنة.
• يتطلــب القبــول النهائــي فــي كليــة التربيــة اجتيــاز الطلبــة للمقابلــة الشــخصية وتحقيــق النجــاح فــي المــواد المؤهلــة
للقبــول بهــا.
• تحدد كليات الجامعة األخرى الشروط الالزمة لإللتحاق بالتخصصات المتاحة بها.
من لم يلتحق بالدراسة في الوقت المحدد سيلغى قبوله تلقائيًا.
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كلية العلوم الشرعية
متطلبات إجتياز المراحل
الدراسية

 اكمال الساعات المعتمدة المتضمنة في الخطة الدراسية وعددها ( )131بمعدل تراكمي اليقل عن ( .)2

 إتمام البرامج التدريبية المتعلقة بالتخصص بنجاح وال يحسب لها تقديرات عددية.مدة الدراسة بالبرنامج األكاديمي كاآلتي:

عدد سنوات الدراسة

الدرجة

مجموع الساعات
المعتمدة

الفترة الزمنية العادية

البكالوريوس

131

 4سنوات

مميزات السكن
والمواصالت إن وجدت

 توفر الكلية للطلبة الدارسين في برنامج البكالوريوس سكنًا مجاني َا ومواصالت منالسكن إلى الكلية والعكس للمقيمين خارج مسقط.

التدريب خالل الدراسة

 -يتعين على الطالب إتمام متطلب التدريب الميداني بحسب األنظمة المعمول بها.

العالوات

 -توفر الكلية منحة شهرية للطلبة الدارسين في الكلية.

لغة الدراسة

 يتم تدريس المقررات باللغة العربية بإستثناء مقرر اللغة اإلنجليزية الذي يدرس فيفصلين لكل فصل منهما ساعتان معتمدتان.

الكليات المهنية
ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻣﺪﺗﻪ ) (٤ﻓﺼﻮل دراﺳﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺘﻴﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺘﻴﻦ) .دﺑﻠﻮم ﻣﻬﻨﻲ(.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ

ﻳﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ
اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻟﻐﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

اﻟﻌﻼوات

ﺗﺼﺮف ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻋﻼوة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ.
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جامعة السلطان قابوس
متطلبات اجتياز المراحل
الدراسية

تم تحديد المتطلبات الخاصة بإكمال الدراسة الجامعية لكل دفعة على هيئة مجموع الساعات المعتمدة
المطلوبة مع أي تعليمات محددة فيما يتعلق بمتطلبات الجامعة والكلية والتخصصات الرئيسية
والفرعية والدقيقة والمواد االختيارية وغيرها.
يتوقع من الطالب استكمال الحد األدنى من الساعات التراكمية المعتمدة كما هو مبين في الجدول
أدناه؛ باستثناء طلبة البرنامج السريري بكلية الطب والعلوم الصحية:

عدد سنوات الدراسة

مميزات السكن
والمواصالت إن وجدت

الفصول الدراسية

عدد الساعات المعتمدة
المكتسبة المقبولة

عدد الساعات المعتمدة
غير المقبولة والمؤدية إلى
االنسحاب

1

12-0

-

2

24-1

-

3

36-13

12

4

48-25

24

5

60-37

36

6

72-49

48

7

84-61

60

8

96-73

72

9

108-85

84

10

120-97

96

11

132-109

108

12

144-121

120

13

156-133

132

خدمة السكن :موزعة لثالث فئات
يتبع هذا القسم عدد ( )5مجمعات سكنية داخل الحرم الجامعي مخصصة للطالبات المقيدات بالجامعة
لدرجة البكالوريوس فقط.
كما أيضًا عدد ( )8مجمعات سكنية للطلبة المقيدين بالجامعة لدرجة البكالوريوس ومن تنطيق عليهم
اشتراطات استحقاق السكن موزعين على النحو التالي:
 مجمع الحاالت الخاصة:السكن مخصص لتسكين الطلبة ذوي اإلعاقة أو الطالب الذي يعانون من مشاكل صحية مختلفة
تستدعي توفير بيئة خاصة.
 مجمع طلبة السنة األولى:السكن مخصص لطلبة السنة األولى بدال عن عالوة ( النقل واإلعاشة).
 سكن الخوض:لطال ب المنح الدراسية.
خدمات النقل :توفير حافالت نقل لنقل طلبة الدراسة الجامعية األولى(البكالوريوس) من محافظة
مسقط والمناطق المجاورة (بدبد وفنجاء وبركاء).

متابعة الخريجين

مركز التوجيه الوظيفي هو الجهة المسؤولة والمخولة من قبل إدارة الجامعة بتقديم خدمات خاصة للخريجين
مثل تزويد قطاعات العمل ببيانات خريجي الجامعة لغرض التدريب والتوظيف وغيرها من الخدمات للمزيد من
المعلومات الرجاء زيارة الرابط التاليhttp://www.squ.edu.om/ccg-ar :

التدريب خالل الدراسة

يكون عن طريق التنسيق بين الطلبة ومساعد العميد للتدريب في كلياتهم والمدة من فصل إلى
فصلين دراسيين.

الدعم المالي

 المعونة المالية المخصصة لطلبة الضمان االجتماعي ( 40ريال عماني). بدل الدراسة لطلبة كلية الطب المسجلين في المرحلة السريرية ( 60ريال عماني). معونة الدخل المحدود للطلبة المستحقين لها ( 35ريال عماني). -عالوة النقل واالعاشة ( 120ريال عماني) للمستحقين.
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
متطلبات إجتياز المراحل
الدراسية

يتم تحديد المتطلبات الخاصة لمنح درجة الدبلوم أو الدبلوم المتقدم أو البكالوريوس على
أساس نظام الساعات المعتمدة وفق متطلبات الجامعة ،البرامج ،والتخصصات .ويجـب أن
يكمل الطالب بنجاح متطلبات خطة التخرج مع الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)2
مدة الدراسة بالبرنامج األكاديمي كاآلتي:

عدد سنوات الدراسة

الدرجة

مجموع الساعات
المعتمدة

الفترة الزمنية العادية

الحد األقصى لمدة
الدراسة

الدبلوم

72 - 60

2

3

الدبلوم المتقدم

108 - 90

3

4

البكالوريوس

144 - 120

 4سنوات

 6سنوات

مميزات السكن
والمواصالت إن وجدت

يتوفر سكن داخلي للطالبات فقط في أفرع الجامعة (عبري ،الرستاق ،وصور) الالتي يبعد
مقر سكنهن بأكثر من  50كم عن فرع الجامعة التي ُقبلت بها.

التدريب خالل الدراسة

التدريب على رأس العمل اجباري لجميع لبرانج الجامعة.

العالوات

• بالنسبة للطالب القاطنين على بعد ( )50كم فأكثر عن مقر الجامعة يصرف لهم مبلغ
وقدره ( )90تسعون رياالً عمانيًا شهريًا أما الطالب القاطنون على بعد أقل من ( )50كم
عن مقر فرع الجامعة يصرف لهم مبلغ وقدره ( )45خمسة وأربعون رياالً عمانيًا.
• أما بالنسبة للطالبات القاطنات على بعد ( )50كم فأكثر عن مقر فرع الجامعة يتم توفير
سكن داخلي لهن في حدود الطاقة االستيعابية؛ ويصرف لهن مبلغ وقدره ( )45خمسة
وأربعون رياالً عمانيًا شهريًا وفي حالة عدم توفر اإلقامة باألقسام الداخلية يصرف لهن
مبلغ وقدره ( )90تسعون رياالً عمانيًا شهريًا لإلعاشة واالنتقال.
• أما الطالبات القاطنات على بعد أقل من ( )50كم فيصرف لهن مبلغ وقدره ( )45خمسة
وأربعون رياالً عمانيًا شهريًا.

لغة الدراسة

• اللغة اإلنجليزية في جميع البرامج األكاديمية بالجامعة وبكالوريوس إعداد معلم اللغة
اإلنجليزية.
• اللغة العربية لبكالوريوس البرامج التربوية « علوم ورياضيات « في تخصصات الرياضيات
والكيمياء والفيزياء واألحياء.

تذاكر السفر:

معلومات آخرى

• تصرف تذاكر سفر بالطائرة ذهابًا وإيابًا للطالب أو الطالبة مرة واحدة خالل العام الدراسي
ويجوز التعويض عن قيمة التذكرة المشار إليها نقدًا وفقًا ألقل األسعار السائدة وقت
تقديم طلب صرف التعويض وذلك للفئات اآلتية:
• الطلبـــة والطالبــــات الدارســــون في فرع الجامعة بصاللة من خارج محافظة ظفار.
• طلبة وطالبات محافظة ظفار الدارسون في أفرع الجامعة األخرى عدا فرع الجامعة بصاللة.
• ويصرف بدل انتقال بقيمة  25ريال لمرة واحدة خالل الفصل الدراسي لطلبة وطالبات
محافظـــــة مســــندم ووالية مصيــــــــرة على أال تقـــل المسافة عن ( )200كم عن مقر
الجامعة.
• تطرح الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمية في مختلف التخصصات العلمية.
• تمنح الجامعة مؤهالت في كل من درجة الدبلوم و درجة الدبلوم المتقدم و درجة
البكالوريوس  ،و تطرح بعض البرامج االكاديمية في مستوى (الدبلوم او الدبلوم المتقدم
او البكالوريوس ) فقط  ،في حين تطرح البرامج األكاديمية االخرى في جميع المستويات(
الدبلوم -الدبلوم المتقدم  -البكالوريوس).
• كل البرامج األكاديمية بالجامعة تتطلب دراسة البرنامج التأسيسي واجتيازه بنجاح.
• يمكن للطالب أن يستثنى من احدى مكونات البرنامج التأسيسي أو جميعها في حالة اجتيازه اختبارات
التحدي لمكونات البرنامج التأسيسي .ويمكن للطالب تقديم شهادة اآليلتس األكاديمي سارية
المفعول في بداية الفصل الدراسي ،وأال يكون قد مضى على الشهادة أكثر من عامين من تاريخها،
وأن تكون صادرة من مركز معتمد من داخل السلطنة .حيث يمكن ان يتم تحديد مستوى الطالب من
خالل هذه الشهادة او اعفاؤه من دراسة مكون اللغه اإلنجليزية عند تقديمه لشهادة آيتلس أكاديمي
معتمدة بدرجة ( )5بحيث ال تقل درجة كل مهارة عن ( )4.5في بداية التحاقه.
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تابع  :جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

معلومات آخرى

• يخضع جميع الطلبة المقبولين الى اختبار تحديد المستوى لمكونات البرنامج التأسيسي والذي
ُيعقد في األسبوع التعريفي المتزامن مع بدء الدراسة ،و يعتبر اجتياز السنة التأسيسية بمكوناتها
الثالث شرط أساسي لدراسة البرامج األكاديمية بالجامعة و ذلك حسب األنظمة واللوائح المنظمة
لذلك.

• يتم توزيع الطلبة على تخصصات الهندسة و تقنية المعلومات و الدراسات التجارية/ادارة األعمال
حسب أقرب فرع جامعة للطالب و في حالة عدم توفر مقاعد كافية ،يتم توزيع بقية الطلبة (ذو المعدل
التنافسي االقل) بناء على الطاقة االستيعابية في أفرع الجامعة األخرى .أما باقي التخصصات فانها تدرس
في أفرع محددة بالجامعة (و ذلك بعد دراسة البرنامج التأسيسي في أقرب كلية للطالب) كما هو موضح
قرين كل تخصص.

البعثات الداخلية في مؤسسات التعليم العالي
الخاصة داخل السلطنة
تقسم برامج البعثات إلى اربعة اقسام:
 )1برامج البكالوريوس لجميع الطلبة ( : ) BS
• بعثــات داخليــة كاملــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلــة البكالوريــوس  ،مــع تحمــل ولــي األمــر لتكاليــف النقــل والســكن
واإلعاشــة  -إن دعــت الحاجــة لذلــك  -وهــي مخصصــة لجميــع الطلبــة .
• يمكن لطلبة الضمان االجتماعي التقدم لهذه البرامج  ،مع بقاء حصولهم على المخصص الشهري.
 )2برامج الدبلوم لجميع الطلبة ( : ) DS
• بعثــات داخليــة كاملــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلــة الدبلــوم ،مــع تحمــل ولــي األمــر لتكاليــف النقــل والســكن واإلعاشــة -
إن دعــت الحاجــة لذلــك  -وهــي مخصصــة لجميــع الطلبــة.
• يحدد الطالب المؤسسة التعليمية التي يرغب بالدراسة بها ،وفق التخصص الدراسي المقبول فيه.
• يمكن لطلبة الضمان االجتماعي التقدم لهذه البرامج  ،مع بقاء حصولهم على المخصص الشهري .
 )3برامج الدبلوم لطلبة الدخل المحدود ( : ) SP
• بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلــة الدبلــوم  ،ومخصصــة للطلبــة مــن أبنــاء أســر الدخــل المحــدود ،والذيــن ال يتجــاوز
إجمالــي الدخــل الشــهري ألوليــاء أمورهــم عــن (  600ريــا ًال عمانيــً فقــط ،وال يمكــن قبــول مــا يزيــد عــن ذلــك نهائي ـ َا) مــع تحمــل
ولــي األمــر لتكاليــف النقــل والســكن  -إن دعــت الحاجــة لذلــك . -
• يحدد الطالب المؤسسة التعليمية التي يرغب بالدراسة بها ،وفق التخصص الدراسي المقبول فيه.
 )4برامج الدبلوم لطلبة الضمان االجتماعي ( : )SF
• بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية لمرحلــة الدبلــوم  ،وهــي مخصصــة لـــلطلبة مــن أبنــاء أســر الضمــان االجتماعــي  ،مــع صــرف
مخصــص شــهري لهــم.
• يحدد الطالب المؤسسة التعليمية التي يرغب بالدراسة بها ،وفق التخصص الدراسي المقبول فيه.
بيانات عامة :
 مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة) عــام واحــد فقــط .إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك العام ،فســتقومالــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام ،يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى المطلــوب فــي مؤسســته
لاللتحــاق بالبرنامــج األكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج األكاديمــي مــن مؤسســة تعليــم عالــي خاصــة أخــرى وفــي
ذات المجــال المعرفــي .وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
 يجــب علــى جميــع الطلبــة الحاصليــن علــى بعثــات داخليــة مــن مركــز القبــول الموحــد تقديــم أوراقهــم الثبوتيــة إلنهــاء إجــراءاتالتســجيل بمؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة التــي تــم قبولهــم بهــا خــال الفتــرة المحــددة لذلــك.
 الطلبــة مــن فئــة الضمــان االجتماعــي الذيــن يحصلــون علــى بعثــات دراســية ،يجــب عليهــم إدخــال أرقــام الحســابات البنكيــة الخاصــةبهــم فــي وصلــة البيانــات الشــخصية فــي النظــام اإللكترونــي بمركــز القبــول الموحــد.
 الطلبــة ذوي الدخــل المحــدود الذيــن يســجلون فــي برامــج الدبلــوم ،فــي حالــة عــدم تقديمهــم إثبــات للمؤسســة التعليميــة المقبولينبهــا ،أن إجمالــي الدخــل الشــهري لولــي األمــر ال يزيــد عــن (  ) 600ريــاالً عمانيــً فقــط مــن قبــل والــي الواليــة أو جهــة العمــل فــي الوقــت
المحــدد ( فتــرة اســتكمال إجــراءات التســجيل ) ســيتم إلغــاء قبولهــم تلقائيــً مــن البرنامــج الــذي تــم قبولهــم فيــه.
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البرامج التأسيسية العامة
الموقع اإللكترونيwww.oaaa.gov.om :

يتــم قبــول الطلبــة خريجــي دبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلــه بمؤسســات التعليــم العالــي واختيــار البرامــج الدراســية
التــي يرغبــون االلتحــاق بهــا للمرحلــة الجامعيــة األولــى مــن خــال مركــز القبــول الموحــد .وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن
معظــم هــؤالء الطلبــة يلتحقــون بالبرنامــج التأسيســي العــام عنــد تســجيلهم فــي هــذه المؤسســات.

ما هو البرنامج التأسيسي العام ؟
• برنامج مصمم إلعداد الطلبة و تزويدهم بالمهارات الالزمة لدخول مرحلة التعليم العالي.
• يتضمن أربع مكونات رئيسية إلزامية هي :اللغة اإلنجليزية والرياضيات ومهارات الحاسب اآللي ومهارات التعلم.
• للمؤسسات أن تقوم بإضافة أي مواد أو مقررات أخرى للبرنامج وفق لحاجاتها وطبيعة الدراسة فيها.
• ال تحتسب للبرنامج نقاط أو ساعات معتمده ولكنه خاضع للتقويم وسياسات النجاح والرسوب في كل مؤسسة.

دور الهيئة العمانية لإلعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم في تحقيق جودة البرامج التأسيسية:
 .1تطوير ومراجعة المعايير األكاديمية للبرامج التأسيسية العامة.
 .2تدقيق جودة البرامج الـتأسيسية العامة.
 .3اعتماد البرامج التأسيسية العامة.
 .4توفيــر التدريــب الــازم لمســاعدة مؤسســات التعليــم العالــي علــى بنــاء قدراتهــا الذاتيــة فــي مجــال تطويــر أنظمتهــا
الداخليــة لضمــان جــودة برامجهــا التأسيســية العامــة ،بالتعــاون مــع األطــراف ذات العالقــة.

إذا لم تقم بقبول العرض واستكمال إجراءات التسجيل في الفترة
المحددة سوف تفقد فرصة االلتحاق بالبرنامج المعروض عليك.
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القسم األول:

برامــج مؤسســات التعليــم العالــي الحكومية وشــروط
االلتحــاق بها للعــام األكاديمــي 2022/2021

يحتــوى هــذا القســم علــى برامــج مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والبعثــات
الداخليــة والمنــح فــي مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة والبعثــات والمنــح
خــارج الســلطنة باإلضافــة إلــى شــروط االلتحــاق بهــا .وقــد تــم تصنيــف البرامــج
ـاء علــى التخصصــات العامــة (المجــال الدراســي) الصــادرة
الدراســية وتقســيمها بنـ ً
عــن الهيئــة العمانيــة لإلعتمــاد األكاديمــي .وتعتبــر قوائــم البرامــج بهــذا الدليــل
صحيحــة حتــى لحظــة طباعتــه .وســوف يقــوم مركــز القبــول الموحــد بتعميــم أيــة
إضافــات أو إلغــاءات أو تغييــرات أخــرى الحقــة قــد تطــرأ علــى هــذه القوائــم فــي
الوقــت المناســب علــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز.
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قائمة التخصصات العامة
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الصحة

59 - 49

برامج دراسية متعددة التخصصات

66 - 60

العلوم الطبيعية والفيزيائية

71 - 67

الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها

74 - 72

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

85 - 75

العمارة واإلنشاء

89 - 86

تكنولوجيا المعلومات

94 - 90

التربية

104 - 95

االدارة المعامالت والتجارية

112 - 105

المجتمع والثقافة

116 - 113

الفنون اإلبداعية

120 - 117

الدين والفلسفة

122 - 121

البرامج المتاحة لذوي اإلعاقات الخاصة

128 - 123

الصحــة

HEALTH
هـــل أنـــت فـــرد اجتماعــي بطبعـــك؟ هـــل تحـــب مســـاعدة النـــاس واالهتمـــام بصحتهـــم؟ هـــل تهتــم بكيفيــة
تجنـــب األمــراض وتشـــخيصها وعالجهـــا؟
إن كنــــت كذلــــك ،فهــذا المجــال يتيــح لــك اختيــارات عديــدة وإحداهــا هــو تخصــص الطــب .ويشــمل المجــال
الصحــي مهــن أخــرى مثــل التمريــض ،والصيدلــة ،وطــب األســنان ،وتكنولوجيــا طــب األســنان ،والطــب البيطــري،
وطــب األقــدام ،وعلــم الســمع ،وعلــم البصــر ،وغيرهــا .وإن اختـــرت العمـــل خلـــف الكواليـــس فلديــك االختيــار
لتصبــح اختصاصــي مختبـــرات طبيـــة .ويمكنــك االطــاع علــى التخصصــات الصحيــة المســاعدة مثــل التشــخيص
اإلشــعاعي أو العــاج اإلشــعاعي .كمــا إن لمجــال الرعايــة الصحيــة اختيــارات وتخصصــات كثيــرة بــدءًا بالعــاج
وانتهــاء بالتغذيــة ،وعــاج النطــق ،والتواصــل
المهنــي ،والتأهيــل الرياضــي ،واألطــراف الصناعيــة والتقويــم،
ً
اللغــوي ،وغيرهــا.
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا.
فيرجــى وضــع طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات
األساســية أثنــاء اتخــاذ القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا
ألولوياتــك .وتأكــد مــن محتــوى ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن
مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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البعثات الخارجية

*مالحظات-:
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار األيلتــس ( )UKVI ACADEMICفــي أبريــل أو
مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
المســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه ُ
والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا.
• للمزيد من المعلومات واإليضاحات ُيرجى العودة لألحكام والشروط العامة في الصفحة رقم 38
• المقابــات :ســيتم دعــوة الطلبــة المرشــحين للمقابــات مــن اجــل الحضــور إلــى الــوزارة إلجــراء المقابلــة مــع وفــد الجامعــة
فــي ســبتمبر  .الطلبــة الذيــن يجتــازون المقابلــة ويحصلــوا علــى البعثــة الدراســية ،لــن يحــق لهــم المطالبــة بتغييــر
الجامعــة أو الكليــة الحقــا.
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

()Medicine
بلد الدراسة :ايرلندا
University College of Dublin
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية
على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات
والمقابالت في مقر الجامعة

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪90
• الكيمياء (.)٪95
مادتين من:
• األحياء أو الرياضيات البحتة أو الفيزياء (.)٪90
• اللغة اإلنجليزية (.)٪90

SE005

()Medicine
بلد الدراسة :ايرلندا
The Royal College of Surgeons
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية
على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات
والمقابالت في مقر الجامعة

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪95
• الكيمياء (.)٪95
مادتين من:
• األحياء أو الرياضيات البحتة أو الفيزياء (.)٪90
• اللغة اإلنجليزية (.)٪90

SE017

()Medicine
بلد الدراسة :ايرلندا
Trinity College Dublin
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية
على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات
والمقابالت في مقر الجامعة

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪96
• الكيمياء (.)٪96
• األحياء ()٪96
• الرياضيات البحتة (.) ٪96
• اللغة اإلنجليزية ()٪90

SE008

SE021

SE006
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()Medicine
بلد الدراسة :ايرلندا
National University of Ireland Galway
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية
على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات
والمقابالت في مقر الجامعة

()Medicine
بلد الدراسة :البحرين
المؤسسة التعليمية:
The Royal College of Surgeons in Ireland
(RCSI) - Bahrain Campus
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية
على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول
على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن ()5

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪90
• الكيمياء (.)٪90
• األحياء (.)٪90
• الرياضيات البحتة (.)٪85
• الفيزياء (.)٪85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪90
• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪95
• الكيمياء (.)٪90
مادتين من :
• األحياء أو الرياضيات البحتة أو الفيزياء (.)٪90
• اللغة اإلنجليزية (.)٪90

حسم
التعادل

 الكيمياء اللغةاالنجليزية

 الكيمياء -األحياء

 الكيمياء اللغةاالنجليزية

تابع  :البعثات الخارجية
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

SE003

()Medicine
بلد الدراسة :البحرين
المؤسسة التعليمية:
The Arabian Gulf University
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية
على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول
على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن ()5

SE010

()Medicine
بلد الدراسة :قبرص
المؤسسة التعليمية:
The University of Nicosia
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪90
• الكيمياء (.)٪90
• األحياء (.)٪90
• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (.)٪85

SE012

()Medicine
بلد الدراسة :المملكة المتحدة (اسكتلندا)
المؤسسة التعليميةThe University of Glasgow :

SE007

()Medicine
بلد الدراسة :المملكة المتحدة (اسكتلندا)
المؤسسة التعليمية:
The University of Aberdeen

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪90
• الكيمياء (.)٪95
• األحياء (.)٪90
• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (.)٪85

SE009

()Medicine
بلد الدراسة :المملكة المتحدة
المؤسسة التعليمية:
The University of Birmingham

SE004

()Medicine
بلد الدراسة :نيوزلندا
 على الطالب اجتياز متطلبات الجامعةواالختبارات والمقابلة قبل الحصول على المقعد

SE011

()Dentistry
بلد الدراسة :نيوزلندا
المؤسسة التعليميةThe University of Otago :
 على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختباراتوالمقابلة قبل الحصول على المقعد

SE014
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()Dentistry
بلد الدراسة :المملكة المتحدة
المؤسسة التعليميةThe University of Glasgow :

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم
التعادل

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪95
• الكيمياء (.)٪90
• األحياء (.)٪90
• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (.)٪85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪85

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 95
• الكيمياء (.)٪ 95
• األحياء (.)٪ 95
• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 90
• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪90
• الكيمياء (.)٪95
• األحياء (.)٪90
• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (.)٪85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪90
• النجاح في جميع المواد.
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 90
• الكيمياء (.)٪ 90
• األحياء (.)٪ 90
• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (.) ٪ 90
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 85
• النجاح في جميع المواد.
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 90
• الكيمياء (.)٪ 90
• األحياء (.)٪ 90
• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (.) ٪ 90
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 85

 الكيمياء -األحياء

الكيمياء
 -األحياء

الكيمياء -األحياء

الكيمياء -األحياء

تابع  :البعثات الخارجية
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

SE015

()Dentistry
بلد الدراسة :المملكة المتحدة
المؤسسة التعليميةThe University of Leeds :

SE032

()Veterinary Medicine
بلد الدراسة :المملكة المتحدة (اسكتلندا)
المؤسسة التعليميةThe University of Glasgow :
ال يسمح بتغيير التخصص والجامعة واإللتزام بالبرنامج الدراسي
المحدد من الجامعة.

حسم
التعادل

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

• النجاح في جميع المواد.
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 90
• الكيمياء (.)٪ 90
• األحياء (.)٪ 90
• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (.) ٪ 90
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 85

الكيمياء -األحياء

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
مالحظات:• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي واإلبتــكار ال تضمــن القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و  /أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد
القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة
بالجامعــة ،كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار األيلتــس ( )UKVI ACADEMICفــي أبريــل أو مايــو
وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
المســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه ُ
والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير ،يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.
• جميــع البرامــج الصحيــة المدرجــة أدنــاه هــي برامــج مطلوبــة فــي القطــاع الصحــي وال يســمح للحاصليــن علــى هــذه
البرامــج بتغييرهــا الحقــً.
رمز
البرنامج

SE801

SE044
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اسم البرنامج
Nursing
بلد الدراسة :نيوزلندا
المؤسسة التعليميةThe University of Auckland :
 على الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختباراتوالمقابلة قبل الحصول على المقعد

Nursing
بلد الدراسة :الواليات المتحدة االمريكية
المؤسسة التعليمية:
University of Louisiana-Lafayette

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪ 85
• األحياء أو الكيمياء (.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 90
• إضافة إلى الحصول على معدل
ال يقل عن (  )٪ 75في كل مادة من
باقي المواد.
• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪85
• األحياء أو الكيمياء (.)٪ 90
• الرياضيات البحتة أو الرياضيات
التطبيقية (.)٪ 80
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 90
• الدراسات االجتماعية (.)٪ 75

 -اللغة اإلنجليزية

تابع :البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
رمز البرنامج

اسم البرنامج

SE441

Radiation Therapy/Radiotherapy, Prosthetics
& Orthotics, Diagnostic/Medical Imaging,
Radiography, Medical Physics or Physics with
Medical Physics
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

SE423

Physiotherapy or Occupational Therapy
بلد الدراسة :نيوزلندا

SE416

Sport Rehabilitation, Physiotherapy, Occupational
Therapy, Speech & Language Therapy, Dietetics
(NOT Nutrition), Podiatry, Paramedic Science or
Public Health
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪85
• الرياضيات البحتة (.)٪85
• الفيزياء أو الهندسة (.)٪85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن ( )٪ 85
• مادتين من:
الرياضيات البحتة أو األحياء أو
الكيمياء أو الفيزياء ( )٪ 85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 85

حسم التعادل
 الرياضياتالبحتة
 الفيزياء أوالهندسة

 مادتين من:الرياضيات
البحتة أو
األحياء أو
الكيمياء أو
الفيزياء

 -ال يسمح للطلبة الحاصلين على هذه البعثة بتغيير التخصص

SE419

Dental Technology or Oral Health
بلد الدراسة :نيوزلندا
المؤسسة التعليميةUniversity of Otago :
التخصص المذكور ال يشمل طب وجراحة االسنان.

• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪85
• الرياضيات البحتة (.)٪85
• االحياء (.)٪90
• اللغة اإلنجليزية (.)٪80

 الرياضياتالبحتة
 -األحياء

SE417

Audiology or Dental Technology
بلد الدراسة :المملكة المتحدة
على الطالب تقديم شهادة  IELTS UKVIقبلالحصول على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن 5.5
(ال يقل عن  5.5في جميع أجزاء االختبار)

• النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل
عن ()٪ 85
• اللغة اإلنجليزية ( )٪ 85
• الرياضيات البحتة ( )٪ 85
األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء ( )٪ 85

 الرياضياتالبحتة
 األحياء أوالكيمياء أو
الفيزياء

SE062

Medical Laboratory Science
بلد الدراسة :نيوزلندا

SE400

Occupational Health & Safety
بلد الدراسة :الواليات المتحدة االمريكية
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• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪85
• الرياضيات البحتة (.)٪85
• الكيمياء (.)٪90
• االحياء (.)٪90
• اللغة اإلنجليزية (.)٪85
• النجاح في جميع المواد
• الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪85
• االحياء أو الكيمياء (.)٪90
• اللغة اإلنجليزية (.)٪85
• إضافة إلى الحصول على معدل ال يقل عن
( )٪ 75في كل مادة من باقي المواد.

 الكيمياء -األحياء

 األحياء أوالكيمياء

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
*مالحظات عامة -:
 .1بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس أو الدبلــوم تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل
ولــي أمــر الطالــب تكاليــف النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك )  ،أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان االجتماعــي فيتــم
صــرف مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص
 .2مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط .إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي
ذلــك العــام  ،فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام  ،يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة
للمســتوى المطلــوب فــي مؤسســته لاللتحــاق بالبرنامــج األكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج
األكاديمــي مــن مؤسســة تعليــم عالــي خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي .وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده
فــي البعثــة.
رمز البرنامج

اسم البرنامج

BS001

طب عام

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على معدل ( )٪ 80في المواد االتية:الكيمياءاألحياء-الحصول على ( )٪ 70في مادة اللغة اإلنجليزية

BS006

طب وجراحة الفم
واألسنان

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على معدل ( )٪ 80في المواد اآلتية: الكيمياء األحياء. اللغة اإلنجليزية الحصول على معدل ( )٪ 65في مادة الرياضيات(البحتة أو التطبيقية).

BS017

التمريض

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على معدل ( )٪ 60في المواد اآلتية:االحياء و الكيمياء -اللغة اإلنجليزية

BS227

التمريض

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65 الحصول على معدل ( )٪ 60المواد االتية: الرياضيات البحتة االحياء أو العلوم الصحية الكيمياء -اللغة االنجليزية

BS228

علوم البصريات

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير()٪65
 الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية: الرياضيات البحتة االحياء أو العلوم الصحية الكيمياء الفيزياءالحصول على ( )٪55في اللغة اإلنجليزية
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج
الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
* اجتياز امتحان القبول والمقابلة
الشخصية بنجاح
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

كلية عمان لطب االسنان

جامعة نزوى
* اجتياز امتحان القبول بنجاح
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة البريمي
* اجتياز امتحان القبول بنجاح
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة البريمي
* اجتياز امتحان القبول بنجاح
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

تابع :البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
الحد األدنى للتقدم للبرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

BS002

الصيدلة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65الحصول على معدل ( )٪ 65في المواد االتية:الكيمياءاالحياء -اللغة االنجليزية

BS289

الصيدلة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على معدل ( )٪ 60في المواد اآلتية: الكيمياء واألحياء -اللغة اإلنجليزية

BS018

الطب البيطري

BS086

علوم المختبرات
الطبية

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 70 الحصول على معدل ()٪ 70في المواد االتية: االحياء اللغة االنجليزية الحصول على معدل ( )٪ 65في الفيزياء أوالكيمياء

معلومات إضافية عن البرنامج
الجامعة الوطنية
للعلوم والتكنولوجيا
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪65في المواد اآلتية:
الكيمياءاالحياء -اللغة اإلنجليزية

جامعة السلطان قابوس
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

SQ050

كلية الطب
والعلوم الصحية
)دكتور بالطب(

SQ055

SQ100
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كلية الطب
والعلوم الصحية
(العلوم الطبية
الحيوية)

كلية التمريض

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
 معدل عام ال يقل عن ( )٪85في دبلومالتعليم العام
 ( )٪ 80في (الرياضيات البحتة  -اللغةاإلنجليزية)
 دراسة مادتين فقط على األقل من(الكيمياء – الفيزياء – األحياء )
والحصول على (  )٪ 80في كل منهما

معلومات إضافية عن البرنامج

-

 معدل عام ال يقل عن ( )٪85في دبلومالتعليم العام
 ( )٪ 80في (الرياضيات البحتة -اللغة اإلنجليزية)
 دراسة مادتين فقط على األقل من(الكيمياء – الفيزياء – األحياء )
والحصول على (  )٪ 80في كل منهما

-

 معدل عام ال يقل عن ( )٪85في دبلومالتعليم العام
 دراسة المواد األربعة التالية والحصول على( )٪65كحد أدنى في ثالث منها-:
(الرياضيات البحته،الكيمياء ،الفيزياء ،األحياء)
 )٪65( -كحد ادنى في اللغة اإلنجليزية

-

كلية عمان للعلوم الصحية
متطلبات إجتياز المراحل الدراسية

يشترط لنجاح الطالب وانتقاله من عام دراسي إلى العام الذي يليه والتخرج النجاح في جميع
المقررات الدراسية وحصوله على معدل نقاط تراكمي محدد حسب التخصص.

عدد سنوات الدراسة

جميع البرامج التعليمية تبدأ بالبرنامج التأسيسي باإلضافة إلى السنوات الدراسية المحددة
حسب التخصصات.

مميزات السكن والمواصالت
متابعة الخريجين
التدريب خالل الدراسة
لغة الدراسة

العالوات

معلومات إضافية

لن تتكفل الكلية بتوفير السكن والنقل للطلبة.
جمعية الخريجين :تهدف إلى تعزيز التواصل بين الخريجين والكلية لغرض التطوير المهني
وخدمات المجتمع .
التدريب العملي  ،وحضور بعض الدورات التدريبية المتاحة للطلبة.
الدراسة باللغة اإلنجليزية ،باإلضافة إلى بعض مواد متطلبات الكلية باللغة العربية.
يمنح مبلغ ( )45ريال شهريًا لكل طالب تبلغ المسافة بين محل سكنه ومقر الدراسة ()50
كيلومترًا أو أقل من كما يمنح مبلغ ( )90ريال شهريًا لكل طالب تبلغ المسافة بين محل
سكنه ومقر الدراسة أكثر من ( )50كيلومترًا.
 أن ال يقل عمر الطالب عن  17سنة و ال يزيد عن  25سنة عند االلتحاق بالكلية. أن يكون الئقًا طبيًا . على الطالب من ذوي اإلحتياجات الخاصة أن يتصل بالكلية للتأكد حول مالءمته للدراسةقبل أن يقوم باختيار أي برنامج
 أن ال يقل طوله عن  140سم. يسقط حق الطالب في الحصول على مقعد إذا لم يلتحق بالدراسة خالل إسبوعين من تاريخبدئها.
 -الدراسة في الكلية والتدريب في المستشفيات يكون في محيط مختلط من الجنسين.

الصيدلة
يهــدف برنامــج الصيدلــة إلــى تعليــم وتدريــب الطــاب للحصــول علــى بكالوريــوس صيدلــة .مــدة البرنامــج أربــع ســنوات
(بعــد البرنامــج التأسيســي) .يتوجــب علــى الطالــب إكمــال المقــررات المهنيــة بنجــاح وهي الممارســة الصيدالنية وأشــكال
الجرعــات والعالجيــات التطبيقيــة والكيميــاء الصيدالنيــة والطبيــة وغيرهــا باإلضافــة إلــى المقــررات غيــر المهنيــة األخــرى.
يتأهــل الخريــج للعمــل فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج بنجــاح وحســب توفـــر
الشواغر.
رمز
البرنامج

اسم
البرنامج

الحد األدنى
للتقدم للبرنامج

PI005

بكالوريوس
صيدلة

 .1الحصول على معدل عام
ال يقل عن  ٪ 65في دبلوم
التعليم العام.
 .2الحصول على ٪ 65
على األقل في:
الكيمياء-األحياء أو العلوم الصحية
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حسم التعادل

األول :الكيمياءالثاني :األحياء أو العلومالصحية
-الثالث :اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامج

يتم قبول المتقدمين من كل
محافظات السلطنة حسب المقاعد
المتوفرة لكل محافظة

برنامج العلوم الصحية يقدم ثالث تخصصات وهي :
علوم المختبرات الطبية ،التصوير الطبي والعالج الطبيعي.
يهــدف برنامــج علــوم المختبــرات الطبيــة إلــى تعليــم وتدريــب الطــاب للحصــول علــى بكالوريــوس علــوم المختبــرات
الطبيــة .مــدة البرنامــج أربــع ســنوات بعــد البرنامــج التأسيســي ،حيــث يتــم تدريــب الطــاب فــي مجــال المختبــرات الطبيــة
علــى الدراســة العلميــة للــدم والســوائل واألنســجة وذلــك لمســاعدة األطبــاء فــي تشــخيص حــاالت المرضــى وعالجهــم.
يتأهــل الخريــج للعمــل فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج بنجــاح وحســب توفـــر
الشــواغر.
حسم التعادل

رمز البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

IH001

بكالوريوس
علوم
المختبرات
الطبية

 .1الحصول على معدل عام ال يقل
عن  ٪ 65في دبلوم التعليم العام.
 .2الحصول على  ٪ 65على األقل في:
األحياء أو العلوم الصحية-الكيمياء

األول :األحياء أو العلومالصحية
الثاني :الكيمياء-الثالث :اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية
عن البرنامج
يتم قبول المتقدمين من
كل محافظات السلطنة
حسب المقاعد المتوفرة
لكل محافظة

يهــدف برنامــج التصويــر الطبــي إلــى تخريــج كادر عمانــي مــن مصــوري االشــعة الطبيــة .مــدة البرنامــج تمتــد ألربــع ســنوات
بعــد البرنامــج التأسيســي .يشــمل البرنامــج تعليــم وتدريــب الطــاب علــى إجــراء الفحوصــات اإلشــعاعية إلنتــاج صــور
عاليــة الجــودة ألجــزاء الجســم المختلفــة مــن أجــل تشــخيص أمــراض مختلفــة باســتخدام التصويــر اإلشــعاعي التقليــدي
والتصويــر المقطعــي .كمــا يتــم تعريــف الطــاب علــى المجــاالت المختلفــة فــي التصويــر الطبــي .ســيتميز الخريجيــن مــن
هــذا البرنامــج بســمات متقدمــة مثــل التفكيــر الناقــد وحــل المشــكالت واالتصــاالت الفعالــة والعمــل الجماعــي ومهــارات
البحــث .الجانــب العملــي الســريري للدراســة فــي المستشــفيات هــو  ٪ 41تقريبــا مــن الوقــت المخصــص للبرنامــج .يتأهــل
الخريجيــن للعمــل فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد االنتهــاء مــن البرنامــج بنجــاح وحســب
توفـــر الشــواغر.
رمز
البرنامج

اسم
البرنامج

IH002

بكالوريوس
التصوير
الطبي

الحد األدنى للتقدم
للبرنامج
 .1الحصول على معدل عام ال يقل عن
 ٪ 65في دبلوم التعليم العام.
 .2الحصول على  ٪ 65على األقل في:
الفيزياء-األحياء أو العلوم الصحية

حسم التعادل

األول :الفيزياءالثاني :األحياء أو العلومالصحية
-الثالث :اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن
البرنامج
يتم قبول المتقدمين من
كل محافظات السلطنة
حسب المقاعد المتوفرة
لكل محافظة

يهــدف برنامــج العــاج الطبيعــي إلــى تعليــم وتدريــب الطــاب للحصــول علــى بكالوريــوس العــاج الطبيعــي .مــدة
البرنامــج أربــع ســنوات بعــد البرنامــج التأسيســي .العــاج الطبيعــي يعنــى بالرعايــة والخدمــات التــي يقدمهــا أخصائــي
العــاج الطبيعــي والتــي تشــمل تقييــم المرضــى مــن حيــث الحــاالت المتعلقــة بالصحــة والضعــف البدنــي والوظيفــي
أو اإلعاقــات لتحديــد التشــخيص البدنــي بغــرض معالجــة الضعــف والقصــور الوظائفــي للجســم والحفــاظ علــى مســتوى
الصحــة العامــة ونوعيــة األداء الحركــي والوظيفــي .ويشــمل التعليــم والتدريــب فــي هــذا البرنامــج المبــادئ اإلنســانية
والتحليــل العلمــي وخدمــة المجتمــع .يتمتــع أخصائــي العــاج الطبيعــي باإللمــام التــام بالعلــوم والمهــارات المهنيــة
الضروريــة ليــؤدي دوره كامــ ً
ا فــي التثقيــف الصحــي وتقديــم الرعايــة والعــاج للمرضــى ،باإلضافــه إلــى تقييــم فاعليــة
العــاج الطبيعــي المطبــق وتعديلــه حســبما هــو مالئــم .يتأهــل الخريجــون للعمــل فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة
الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج بنجــاح وحســب توفـــر الشــواغر.
رمز
البرنامج

اسم
البرنامج

IH003

بكالوريوس
العالج
الطبيعي
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج
 .1الحصول على معدل عام ال يقل عن
 ٪ 65في دبلوم التعليم العام.
 .2الحصول على  ٪ 65على األقل في:
 األحياء أو العلوم الصحية -الفيزياء

حسم التعادل

 األول :األحياء أو العلومالصحية
 الثاني :الفيزياء -الثالث :اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامج

يتم قبول المتقدمين من كل
مــحــافــظــات الــســلــطــنــة حسب
المقاعد المتوفرة لكل محافظة

التمريض
برنامــج التمريــض بالكليــة يوجــد فــي ثمــان محافظــات وهــي  :مســقط ،شــمال الباطنــة ،جنــوب الباطنــة ،الداخليــة،
الظاهــرة ،شــمال الشــرقية ،جنــوب الشــرقية وظفــار .يهــدف برنامــج بكالوريــوس العلــوم فــي التمريــض إلــى إعــداد
الطــاب لمســتقبل مهنــي فــي مجــال التمريــض ومدتــه أربــع ســنوات بعــد البرنامــج التأسيســي .يتأهــل الخريــج للعمــل
فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال البرنامــج بنجــاح وحســب توفـــر الشــواغر.
رمز
البرنامج

اسم
البرنامج

الحد األدنى للتقدم
للبرنامج

حسم التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

NM001

فرع مسقط
الــتــقــدم لــهــذا الــبــرنــامــج مــتــاح فــقــط للطلبة
الحاصلين عــلــى دبــلــوم التعليم الــعــام من
مدارس محافظة مسقط وواليات بركاء وبدبد
ومصيرة.

NH001

فرع الظاهرة
الــتــقــدم لــهــذا الــبــرنــامــج مــتــاح فــقــط للطلبة
الحاصلين عــلــى دبــلــوم التعليم الــعــام من
مدارس محافظتي الظاهرة والبريمي

NI001

فرع شمال الشرقية
الــتــقــدم لــهــذا الــبــرنــامــج مــتــاح فــقــط للطلبة
الحاصلين عــلــى دبــلــوم التعليم الــعــام من
مدارس محافظة شمال الشرقية.

NU001

NS001

بكالوريوس
العلوم في
التمريض

 .1الحصول على معدل عام
ال يقل عن  ٪ 65في دبلوم
التعليم العام.
 .2الحصول على  ٪ 60على
األقل في:
 األحياء أو العلوم الصحية -الكيمياء

 األول :األحياء أوالعلوم الصحية
 الثاني :الكيمياء الثالث :اللغةاإلنجليزية

فرع جنوب الشرقية
الــتــقــدم لــهــذا الــبــرنــامــج مــتــاح فــقــط للطلبة
الحاصلين عــلــى دبــلــوم التعليم الــعــام من
مــدارس محافظة جنوب الشرقية .بإستثناء
والية مصيرة
فرع شمال الباطنة
الــتــقــدم لــهــذا الــبــرنــامــج مــتــاح فــقــط للطلبة
الحاصلين عــلــى دبــلــوم التعليم الــعــام من
مدارس محافظتي شمال الباطنة ومسندم.

NR001

فرع جنوب الباطنة
الــتــقــدم لــهــذا الــبــرنــامــج مــتــاح فــقــط للطلبة
الحاصلين عــلــى دبــلــوم التعليم الــعــام من
م ــدارس محافظة جــنــوب الباطنة ،بإستثناء
والية بركاء

NN001

فرع الداخلية
الــتــقــدم لــهــذا الــبــرنــامــج مــتــاح فــقــط للطلبة
الحاصلين عــلــى دبــلــوم التعليم الــعــام من
م ـ ــدارس مــحــافــظــتــي الــداخــلــيــة والــوســطــى،
بإستثناء والية بدبد

NA001
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فرع ظفار
الــتــقــدم لــهــذا الــبــرنــامــج مــتــاح فــقــط للطالب
الحاصلين عــلــى دبــلــوم التعليم الــعــام من
مدارس محافظة ظفار.

إدارة المعلومات الصحية
يهــدف برنامــج إدارة المعلومــات الصحيــة إلــى تنميــة المــوارد البشــرية العمانيــة للحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس في
إدارة المعلومــات الصحيــة بعــد البرنامــج التأسيســي ويشــترط حصــول الطالــب علــى معــدل تراكمــي )75٪( 2.75فما فوق
فــي نهايــة الســنة الثانيــة لمواصلــة برنامــج البكالوريــوس فــي الســنة الثالثــة والرابعــة ،وفــي حالــة عــدم حصــول الطالــب
علــى المعــدل التراكمــي المطلــوب  )75٪( 2.75يتخــرج الطالــب بشــهادة الدبلــوم .حيــث يشــمل البرنامــج علــى مقــررات
نظريــة وعمليــة تحتــوي علــى كافــة المعلومــات والمهــارات األساســية الالزمــة إلعــداد الطــاب فــي مجــال المعلوماتيــة وإدارة
المعلومــات الصحيــة .يتأهــل الخريجــون للعمــل فــي مؤسســات الخدمــات الصحيــة الحكوميــة أو الخاصــة بعــد اكمــال
البرنامــج بنجــاح وحســب توفـــر الشــواغر.
رمز
البرنامج

HM001

اسم
البرنامج

إدارة
المعلومات
الصحية

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
 الحصول على معدل عام ال يقل عن ٪ 65في دبلوم التعليم العام.
 الحصول على  ٪ 65على األقل في:• األحياء أو العلوم الصحية
• رياضيات بحتة أو تطبيقية

حسم التعادل
األول :األحياء أو العلوم
الصحية
الثاني :رياضيات بحتة أو
تطبيقية

معلومات إضافية عن البرنامج

يتم قبول المتقدمين من كل
مــحــافــظــات الــســلــطــنــة حسب
المقاعد المتوفرة لكل محافظة.

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
رمز
البرنامج

US009
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اسم
البرنامج

دبلوم
الصيدلة

الحد األدنى
للتقدم للبرنامج
معدل عام ()٪ 60
 النجاح في المواد التالية:• الرياضيات بحتة
• الفيزياء
• الكيمياء
• األحياء أو العلوم الصحية
• اللغة اإلنجليزية

حسم التعادل

الدرجات األعلى في المواد :
 الكيمياء -األحياء أو العلوم الصحية

معلومات إضافية عن البرنامج

أفرع الدراسة:
 جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةبمسقط

برامج دراسية متعددة التخصصات

Interdisciplinary Scholarships

ُيشـــار إلـــى بعثـــات العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة وعلـــوم الرياضيــات ( ،)STEMوبعثـــات التربيـــة
والدراســـات االجتماعية والفنــــون واإلدارة ( ،)ESAMوبعثــــات القبــــول المباشــــر (  ،)DESببعثــــات التخصصــــات
المتعــددة ،حيـــث يتيـــح هـــذا النـــوع مـــن البعثـــات الدراســـية للطـــالب االختيــار مـــن بيـــن مجموعـــة واســـعة
مـــن الخيـــارات الدراســــية ،وكذلــــك مــــن حيــــث بلــــد الدراســــة مــــع ضــــرورة اســــتيفاء الشــــروط المطلوبــــة
للتخصــص الــــذي يرغــــب الطالــــب دراســــته ،فضــــا عــــن كــــون هــــذا التخصــــص متــــاح فــــي مؤسســــة
تعليميــــة معتمـــدة فـــي الوجهـــة الدراســـية المرغوبـــة.
ننـــوه أن بعثـــات التربيـــة والدراســـات االجتماعيــة والفنـــون واإلدارة تأتـــي ضمـــن التخصصـــات األكثـــر شـــمولية
مثـــل :التربيـــة ،أو المجتمـــع والثقافـــة ،أو الفنـــون اإلبداعيــة ،أو العمــارة ،أو إدارة األعمــال .بينمــــا تشــــمل
بعثــــات العلــــوم والتكنولوجيــــا والهندســــة وعلــــوم الرياضيــــات الدراســــة فــــي واحـــدة مـــن التخصصـــات
التاليـــة :العلـــوم الصحيـــة (ويســـتثنى منهـــا الطـــب ،وطــب األســنان ،والطـــب البيطــري ،والصيدلــــة) والعلــــوم
الطبيعيــــة والفيزيائيــــة ،والعلــــوم البيئيــة والزراعـــية ،وتقنيــــة المعلومــــات أو الهندســــة والتكنولوجيـــا
المصاحبـــة.
أمـــا بعثـــات القبـــول المباشـــر فهـــي تشـــمل كافـــة التخصصــات الجامعيـــة حتـــى وإن لــــم تكــــن مدرجــــة
فــي دليــــل الطالــــب شــــريطة أن تكــــون ضمــــن تخصصـــات الدراســـات الجامعيـــة وتنطبـــق عليهــا الشـــروط
والضوابـــط فيمـــا يتعلـــق بمـــدة البرنامــج.
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا.
فيرجــى وضــع طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات
األساســية أثنــاء اتخــاذ القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا
ألولوياتــك .وتأكــد مــن محتــوى ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن
مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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مالحظات عن البعثات الخارجية STEM - ESAM
برامج مختارة في ( STEM :العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات)
( ESAMالتربية والعلوم االجتماعية والفنون واإلدارة)
• يجــب علــى الطلبــة حضــور المحاضــرات التعريفيــة المخصصــة لهــذا النــوع مــن البعثــات قبــل انتهــاء مرحلــة اســتكمال التســجيل
بالبعثــة فــي أغســطس ،وســوف يتــم اإلعــان عــن المواعيــد الخاصــة بالمحاضــرات الحقــا.
• يمكــن للطلبــة المقبوليــن والحاصليــن علــى البعثــات التــي تقــع ضمــن الرمزيــن  STEM & ESAMاختيــار التخصــص الفرعــي/
الدقيــق (لدرجــة البكالوريــوس فقــط) مــن ضمــن المظــات المعرفيــة المدرجــة.
• يمكــن للطلبــة المقبوليــن ضمــن الرمزيــن  STEM & ESAMاختيــار التخصــص (لدرجــة البكالوريــوس فقــط) و دولــة االبتعــاث
ضمــن الــدول التــي تبتعــث اليهــا الــوزارة قبــل انتهــاء فتــرة اســتكمال إجــراءات التســجيل فــي أغســطس .وعلــى الطالــب التأكــد
مــن أن التخصــص متوفــر فــي الدولــة الراغــب بهــا ،إضافــة الــى مراعــاة توفــر التخصــص فــي وثيقــة الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد
االكاديمــي ( )OAAAووقوعــه ضمــن المجــال المعرفــي الــذي ســوف يحــدده الطالــب الحقــا اثنــاء فتــرة اســتكمال اجــراءات البعثــة.
• قائمة البرامج لهذه البعثات مذكورة في صفحة ( )62و (.)63
• الطلبــة الذيــن تــم قبولهــم فــي أحــد برامــج  STEM & ESAMبإمكانهــم اختيــار أحــدى المؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا
فــي دول االبتعــاث التاليــة :المملكــة المتحــدة ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،المانيــا ،ايرلنــدا ،ماليزيــا ،هولنــدا ،بولنــدا ،نيوزيلنــدا،
اســتراليا ،فرنســا ،كنــدا .علمــا بــأن القــرار النهائــي فــي الموافقــة علــى المؤسســة يكــون مــن صالحيــات الــوزارة.
• ســوف يتــم الحــاق الطلبــة المقبوليــن فــي بعثــات  STEM & ESAMللدراســة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي برنامــج
تحضيــري ( )UNIConn Programلمــدة ســنة اكاديميــة ،علــى ان يقــوم الطالــب فــور انهائــه للبرنامــج التحضيــري بتزويــد
الملحقيــة بقبــول جامعــي مــن قائمــة جامعــات معتمــدة لهــذه البعثــات ( )STEM & ESAMوالتــي يمكــن الرجــوع اليهــا فــي
الموقــع اإللكترونــي للملحقيــة الثقافيــة فــي واشــنطن.
• سوف يتم اإلعالن عن التفاصيل الخاصة بالبرنامج التحضيري ( )UNIConn Programفي حينه.
• قــد تشــترط المؤسســات التعليميــة مــواد دراســية مختلفــة عــن المــواد التــي تــم اشــتراطها لبعــض البرامــج ،لــذا فــان وزارة
التعليــم العالــي ال تضمــن أن يحصــل الطالــب علــى التخصــص الراغــب بــه فــي حــال عــدم انطبــاق شــروط المؤسســة التعليميــة
عليــه ،يجــب علــى الطالــب التحقــق مــن مــدى اســتيفائه لمتطلبــات القبــول فــي تلــك المؤسســة.
• علــى الطالــب التأكــد مــن انــه قــام باختيــار المــواد الدراســية المناســبة لاللتحــاق بتخصــص معيــن مرغــوب مــن قبلــه ومــدى توفــره
فــي الدولــة الراغــب بهــا ،حيــث انــه قــد ال تتوفــر جميــع التخصصــات لدرجــة البكالوريــوس فــي جميــع الــدول.
• ال توجــد حاجــة إلرفــاق أي قبــول للمنافســة علــى هــذه البعثــات ،ولكــن الطالــب الحاصــل علــى قبــول يجــب عليــه عرضــه علــى
الــوزارة إلبــداء الــرأي فيــه.

البعثات الخارجية (بعثات )STEM

*مالحظات-:
• ليست كل التخصصات المعتمدة لهذه البعثات (والتي تطرح لدرجة البكالوريوس) متوفرة في كل دول االبتعاث .لذا يرجى مراعاة
المالحظات المشارة اليها باللون األحمر في التخصصات المدرجة كما يرجى أيضا االطالع على الشروط واالحكام الخاصة بهذه
البعثات.
• في حال عدم اشتمال قائمة التخصصات المدرجة ادناه لتخصص معين يرغب بدراسته الطالب ،يرجى ارسال بريد الكتروني متضمنا
اسئلتك الى العنوان التالي ( )public.services@ mohe.gov.omمع ذكر نوع البعثة في عنوان الرسالة (مثال :بعثات .)STEM
رمز
البرنامج

SE380
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اسم البرنامج
يمكن للطالب الحاصل على البعثة (  ) STEMتحديد تخصص يقع
ضمن التخصصات الرئيسية التالية:
• العلوم ( )SCIENCESباستثناء تخصصات الطب البشري،
طب/جراحة االسنان ،الطب البيطري ،الصيدلة ،وعلم النفس
االكلينيكي.
• التكنولوجيا ()TECHNOLOGY
• الهندسة ()ENGINEERING
• علوم الرياضيات ()MATHEMATICAL SCIENCES

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
النجاح في جميع المواد.الحصول على معدل عام ال يقلعن ()٪90
الرياضيات البحتة (.)٪90مادة من:األحياء أو الكيمياء او الفيزياء(.)٪90
-اللغة االنجليزية (.)٪85

حسم التعادل

 الرياضياتالبحتة

)STEM  البعثات الخارجية (بعثات:تابع
ARCHITECTURE & CONSTRUCTION
A: ARCHITECTURE - L: LANDSCAPE ARCHITECTURE - P: PROPERTY MANAGEMENT - R: REAL ESTATE MANAGEMENT - U:
URBAN PLANNING Higher Education Institutions may require you to submit an art portfolio that showcases your work
and demonstrates your creative abilities.
HEALTH
A: AUDIOLOGY - B: BIOMEDICAL SCIENCES, BIOMEDICAL ENGINEERING - D: DIETETICS - G: GENETICS - H: HEALTH(CARE)
POLICY AND/OR MANAGEMENT, HEALTH EDUCATION, HEALTH ECONOMICS, HEALTH PROMOTION; HEALTH ADMINISTRATION - M: MEDICAL PHYSICS, MEDICAL LABORATORY SCIENCE - P: PUBLIC HEALTH SCIENCE, PODIATRY, PROSTHETICS & ORTHOTICS, - R: RESPIRATORY THERAPY, RADIOGRAPHY, RADIOLOGY. Does Not Include Medicine, MPharm,
Clinical Psychology, VET or Dentistry
AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SCIENCE OR NATURAL & PHYSICAL SCIENCES
A: AQUACULTURE & FISHERIES, ASTRONOMY, ASTROPHYSICS - B: BIOLOGICAL SCIENCES, BUSINESS STATISTICS C: CONSERVATION (AND/OR ENVIRONMENT), CHEMISTRY - E: EARTH SCIENCES, ENVIRONMENTAL SCIENCES F: FORENSIC SCIENCE
- G: GEOLOGY, GEOPHYSICS, GEOCHEMISTRY - H: HYDROGEOLOGY - L: LIFE SCIENCES - M: METEOROLOGY, MATHEMATICS AND/WITH STATISTICS (OR APPLIED MATHS), MARINE SCIENCE OR MARINE BIOLOGY - P: PHYSICS (OR APPLIED
PHYSICS) S: SUSTAINABILITY SCIENCE, SCIENCE, STATISTICS W: WATER TECHNOLOGY Z: ZOOLOGY (=ANIMAL SCIENCE,
NOT VET)
INFORMATION TECHNOLOGY & RELATED TECHNOLOGIES
A: ANIMATION - C: COMPUTER SCIENCE, COMPUTER SCIENCE &/WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE, COMPUTER FORENSICS,
COMPUTER SCIENCE &/OR WITH SOFTWARE OR SMART PHONE APP DEVELOPMENT, CYBER SECURITY - D: DATA/INFORMATION SCIENCE
ENGINEERING & RELATED TECHNOLOGIES
A: ACOUSTICAL ENGINEERING, AERONAUTICAL ENGINEERING ( )ال يســمح بدراســة الطيران أو تدريب الطيرانARCHITECTURAL ENGINEERING - B: BUILDING SERVICES/MAINTENANCE ENGINEERING, BIOMEDICAL

ENGINEERING, BUILDING (CIV-

IL) ENGINEERING - C: CHEMICAL ENGINEERING, CONSTRUCTION ENGINEERING E: ELECTRICAL AND/OR ELECTRONIC(S)
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ECOLOGY F: FIRE SAFETY ENGINEERING; - G: GEOLOGICAL ENGINEERING - I: INDUSTRIAL ENGINEERING - L: LOGISTICS ENGINEERING - M: MATERIALS ENGINEERING, MINING ENGINEERING,
METALLURGICAL ENGINEERING, MECHANICAL ENGINEERING, MECHATRONICS/MECHATRONIC ENGINEERING - N: NETWORK ENGINEERING; P: PETROLEUM OR OIL & GAS ENGINEERING; - R: RENEWABLE ENERGY ENGINEERING; - S: SYSTEMS
ENGINEERING, SURVEYING ENGINEERING, SUSTAINABILITY STUDIES OR ENGINEERING - T: TRANSPORT ENGINEERING,
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING.
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)ESAM البعثات الخارجية (بعثات
-:مالحظات
 لذا يرجى.• ليست كل التخصصات المعتمدة لهذه البعثات (والتي تطرح لدرجة البكالوريوس) متوفرة في كل دول االبتعاث
مراعاة المالحظات المشارة اليها باللون األحمر في التخصصات المدرجة كما يرجى أيضا االطالع على الشروط واالحكام الخاصة
.بهذه البعثات
 يرجى ارسال بريد الكتروني،• في حال عدم اشتمال قائمة التخصصات المدرجة ادناه لتخصص معين يرغب بدراسته الطالب
 بعثات:) مع ذكر نوع البعثة في عنوان الرسالة (مثالpublic.services@mohe.gov.om( متضمنا اسئلتك الى العنوان التالي
.) او يمكنك طلب مشرف التوجيه المهنيESAM
حسم التعادل

اللغة االنجليزية

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
.النجاح في جميع الموادالحصول على معدل عام ال يقل عن.)٪ 90(
) أو٪85( الرياضيات البحتة-	
.)٪ 90( الرياضيات التطبيقية
)٪ 90( اللغة اإلنجليزيةإضافة الى الحصول على معدل.) في باقي المواد٪ 80( ال يقل عن

اسم البرنامج

) ESAM(  يمكن للطالب الحاصل على البعثة:تحديد تخصص يقع ضمن التخصصات الرئيسية التالية
) EDUCATION(  التربية) SOCIAL SCIENCES ( العلوم االجتماعية)ARTS OR ARCHITECTURE(  الفنون) MANAGEMENT(  اإلدارة-

رمز
البرنامج

SE390

EDUCATION
E: ENGLISH LANGUAGE (TEACHER TO NON-NATIVE SPEAKERS), EARLY CHILDHOOD EDUCATION - T: TEACHING SCIENCE (SECONDARY SCHOOL-LEVEL), PRIMARY SCHOOL EDUCATION (TEACHING)
SOCIETY & CULTURE*
A: ARCHEOLOGY - C: CRIMINOLOGY - E: ECONOMICS G: GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS - L: LAW,
LANGUAGES/ (APPLIED) LINGUISTICS
P: PSYCHOLOGY (ESAM DOES NOT COVER CLINICAL PSYCHOLOGY & APPLICANTS CAN ONLY SUBMIT OFFER
LETTERS FROM RECOMMENDED UNIVERSITIES IN THE UNITED KINGDOM, AUSTRALIA, NEW ZEALAND)
S: SOCIOLOGY, SPECIAL NEEDS EDUCATION *OR ANY OTHER UNDERGRADUATE COURSE THAT WOULD
FALL UNDER THE HUMANITIES OR SOCIAL SCIENCES.
(CREATIVE) ARTS
D: DESIGN, DIGITAL MEDIA - F: FINE ARTS (E.G. PAINTING, SCULPTURE, MUSIC) - J: (DIGITAL) JOURNALISM*
T: TELEVISION/BROADCASTING
MANAGEMENT & BUSINESS
A: ACTUARIAL SCIENCE, ACCOUNTING, AUDITING, AVIATION MANAGEMENT (CANNOT INCLUDE PILOT
TRAINING) - B: BANKING, BUSINESS (ADMINISTRATION) E: ENTERPRISE/ENTREPRENEURSHIP, EMERGENCY ADMINISTRATION & PLANNING - F: FINANCE, FINANCIAL RISK MANAGEMENT, FINANCIAL SERVICES
I: INVESTMENT, INSURANCE, ISLAMIC BANKING - L: LOGISTICS AND/OR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
M: MANAGEMENT
O: OPERATIONS MANAGEMENT, ORGANISATIONAL LEADERSHIP STUDIES - P: PROPERTY MANAGEMENT,
PORT MANAGEMENT
R: REAL ESTATE MANAGEMENT - S: SAFETY AND/OR SECURITY MANAGEMENT, SHIPPING & PORT MANAGEMENT AND/OR SUPPLY CHAIN AND/OR LOGISTICS MANAGEMENT - T: TOURISM OR TRANSPORT
MANAGEMENT.
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البعثات الخارجية ( بعثات برنامج القبول المباشر)
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

أوال :النجاح في جميع المواد
 الحصول على معدل عام ال يقل ( )٪ 90أو الحصول على معدلال يقــل عــن ( )٪ 90فــي ثــاث مــواد ال يدخل ضمنها التربية الرياضية.
ثانيا :إرفاق قبول (مشروط) أثناء مرحلة التسجيل.
سيكون إصدار هذا القبول بموجب الدرجات المتوقعة من خالل
تواصل الطالب مع الجامعات المعتمدة لهذا البرنامج .في حال
عدم تمكن الطالب من تحميل القبول المشروط يجب عليه أن
يرفق ما يثبت سبب عدم قدرته على إرفاق القبول (مثال :إثبات
وجود تواصل مع إحدى الجامعات).
برنامج القبول المباشر لدرجة
البكالوريوس

DE001

التخصصات :جميع
التخصصات بشرط أن يكون
القبول نهائيا وغير مشروط
للمرحلة الجامعية األولى،
وموافقا لالشتراطات وقائمة
الجامعات والتخصصات
المعلنة لهذا الرمز للعام
2022/2021

ثالثــً :الحصــول علــى قبــول مباشــر وغيــر مشــروط (أي غيــر شــامل
ألي مكونــات لغويــة وتجسيرية/تأسيســية) لدراســة المرحلــة
الجامعيــة األولــى ،وتحميلــه مــن خــال النظــام االلكترونــي بمركــز
القبــول الموحــد وذلــك فــي موعــد ال يتجــاوز  15أغســطس .2021
يجــب أن يكــون القبــول موافقــا لالشــتراطات والجامعــات فــي الرابط:
https://www.heac.gov.om/media/doc/2022_21_DES.pdf

يمكــن أن يكــون القبــول النهائــي وغيــر المشــروط مغايــرا فــي
الجامعة أو التخصص (أو كالهما) عن القبول المشروط المشار إليه.

رابعــً :فــي حــال قمــت باختيــار رمــز برنامــج القبــول المباشــر DE001

 تصنيف  QSلعام.2021
 معدل درجات الطالبفي شهادة دبلوم
التعليم العام أو ما
يعادلها

فــي أعلــى قائمــة اختياراتــك فــي نظــام القبــول الموحدوكنــت
مســتوفيًا لجميــع اإلشــتراطات المحــددة لــه ،فمــن الممكــن
أن تظهــر نتائــج قبولــك لهــذا البرنامــج قبــل إعــان نتائــج الفــرز
لهــذا العــام ،محاولــة لمواكبــة مواعيــد بــدء الدراســة فــي
تلــك الجامعــات .وفــي حــال عــدم التحــاق الطالــب بالدراســة
فــي مواعيدهــا فــإن الــوزارة لــن تتحمــل تبعــات تأجــل التحــاق
الطالــب فــي فتــرات القبــول التــي تحددهــا المؤسســات.
إضافــة لمــا تــم توضيحــه فــي النشــرة التعريفيــة لبرنامــج القبــول
المباشــر ،يجــب علــى المتنافــس أن يقــدم مــا يســمى بإثبــات
االلتحــاق  Proof of Enrollmentإذا كان القبــول الجامعــي غيــر
المشــروط صــادرا قبــل إعــان نتائــج دبلــوم التعليــم العــام أو
مــا يعادلــه ولــم تصــدر المؤسســة التعليميــة قبــوال آخــر محدثــا.

• علــى الطالــب الــذي قــام باختيــار برنامــج القبــول المباشــر ضــرورة تحميــل الوثائــق المطلوبــة مــن خــال الرابــط فــي لوحــة التحكــم الخاصــة
بــه والموضــح فــي الشــكل أدنــاه :
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الشروط واألحكام الخاصة ببعثات برنامج القبول المباشر
• هــذه البعثــات مقدمــة ألولئــك الطلبــة ممــن تقدمــوا بطلــب الحصــول علــى قبــول غيــر مشــروط مــن احــدى الجامعــات
المعتمــدة لهــذا النــوع مــن البعثــات فــي احــد التخصصــات المعتمــدة والــذي يجــب تســليمه قبــل الموعــد النهائــي
لفتــرة تعديــل الرغبــات (لالطــاع علــى قائمــة الجامعــات يرجــى الرجــوع الــى موقــع القبــول الموحــد ).
• يمكنــك دراســة أي تخصــص طالمــا ينــدرج ضمــن المرحلــة الجامعيــة األولــى (البكالوريــوس) وال يتضمــن أية شــهادات عليا
أو مهنيــة ووفقــا لمــا توضحــه هــذه النشــرة .كمــا ال يمكنــك اختيــار تخصــص مــزدوج أو تخصــص مــع برنامــج عملــي غيــر
إلزامــي قــد يترتــب عليــه زيــادة فــي مــدة البعثــة عــن المعــدل الطبيعــي .ويجــب التنبــه إلــى أن بعــض التخصصــات تقــدم
فــي بعــض الــدول علــى مســتوى الدراســات العليــا أو المســتوى المهنــي ممــا ال يتفــق مــع اشــتراطات هــذا البرنامــج.
• يتبغــي أن يحتــوي عــرض القبــول المباشــر علــى مــا يثبــت نــوع الدراســة الجامعيــة (البكالوريــوس) والتخصــص ،ومــدة
الدراســة وتاريــخ بدايــة الدراســة والتخــرج المتوقــع إن أمكــن ،أو إثبــات هــذه البيانــات بالتراســل مــع المؤسســة المانحــة
للقبــول وارفاقهــا مــع القبــول النهائــي بنهايــة فتــرة تعديــل الرغبــات .وفــي حــال لــم يشــر القبــول المقــدم مــن الطالــب
ألي مــن البيانــات المطلوبــة والمذكــورة فــي هــذه النقطــة فــإن للجنــة الفــرز الحــق فــي اســتبعاده مــن المنافســة علــى
هــذه البعثــات .
• إذا كان العــرض النهائــي المقــدم مــن الجامعــة صــادرًا قبــل اإلعــان النهائــي لشــهادة دبلــوم التعليــم العــام ،وال يتيــح
نظــام الجامعــة إصــدار قبــول آخــر للتأكيــد ،فيجــب علــى الطالــب الحصــول علــى مــا يســمى بإثبــات االلتحــاق ( proof of
 ) enrollmentمــن الجامعــة وإرفاقــه مــع القبــول.
• يجــب أن يكــون القبــول صــادرًا مــن الفــرع الرئيســي للجامعــة  -إذا كان للجامعــة أكثــر مــن فــرع  -وأيضــً أن تكــون الدراســة
فــي الفــرع الرئيســي كمــا هــو مشــار إليــه فــي قائمــة الجامعــات المعتمــدة لبعثات القبــول المباشــر . 2022 / 2021
• يمكــن للطلبــة الخاضعيــن إلختبــارات اإلعــادة ( أو إعــادة تصحيــح ) تســليم قبــول مشــروط قبــل انتهــاء فتــرة تعديــل
الرغبــات ،ومــن ثــم تســليم رســالة القبــول الجامعــي غيــر المشــروط فــي موعــد ال يتجــاوز  15أغســطس  ،2021مــع
تلبيــة الشــروط الــواردة أعــاه.
• يجــب علــى المتقدميــن ارفــاق خطــاب قبــول مباشــر وغيــر مشــروط بنســخته األصليــة للعــام األكاديمــي 2022 / 2021
(الفصــل األول أو الفصــل الثانــي) بنهايــة فتــرة تعديــل الرغبــات.
• إذا وضــع الطالــب قيــد قائمــة اإلنتظــار ( وليــس كقبــول مشــروط ) فــي إحــدى الجامعــات ،ثــم لــم يمنــح المقعــد خــال فتــرة
تعديــل الرغبــات ،فيمكــن للطالــب تســليم قبــول غيــر مشــروط آخــر مــن جامعــة أخــرى ضمــن الجامعــات المحــددة لهــذا
البرنامــج فــي موعــد ال يتجــاوز  15أغســطس ،2021مــع إثبــات أنــه كان فــي قائمــة اإلنتظــار.
• لضمــان الشــفافية وعدالــة التعامــل مــع الطلبــات المقدمــة لبرنامــج القبــول المباشــر ،يتولــى فريــق مختــص النظــر فــي
الطلبــات وتدقيقهــا ،ولــن يقبــل أي طلــب مــن خــارج الجامعــات والتخصصــات المعلنــة ،أو لــم يوافــي اإلشــتراطات واآلجــال
المعلــن عنهــا.
• ال يحــق للمتقدميــن ارفــاق قبــول تبــدأ الدراســة فيــه قبــل أغســطس  ،2021وإنمــا يجــب أن تكــون بعــد إعــان نتائــج القبــول
الموحــد .وســوف يســقط حــق الطالــب فــي التنافــس إذا أحضــر مــا يخالــف ذلــك أو اتضــح أنــه بــدأ الدراســة قبــل مواعيــد إعــان نتائــج
البعثــات عــن طريــق مركــز القبــول الموحــد.

• ســوف يتــم اســتبعاد كل مــن يقــوم بإرفــاق قبــول يتضمــن الســنة التأسيســة أو برنامــج الجســر األكاديمــي ()Pathways
أو برامج الســنة التأسيســية المتكاملة ( )Integrated foundation programsأو  Diploma Yearأو International
 Year oneأو غيرهــا مــن البرامــج التجســيرية األخــرى.
• حصولـك علـى قبـول غيـر مشـروط واختيارك للرمز  DE001ال يعنـي ضمانـا نهائيـا للحصـول علـى بعثـة ،ولكنـه يعنـي
أنـك اسـتوفيت متطلبـات الدراســة بالمؤسســة التعليميــة التــي تقدمــت لهــا وااللتحاق بالتخصــص دون الحاجــة إلــى
أيــــة مكونــــات لغويــــة أو تجســيريه أو برامــــج تأسيســــية .كمــا يحـــق لـــوزارة التعليـــم العالـــي والبحــث العلمــي واإلبتــكار
رفـــض أي طلـــب غيـــر مســـتوف للشـــروط المعلـن عنهـا أو يقـدم منقوصـا مـن الوثائـق المطلوبـة.
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تابع الشروط واألحكام الخاصة ببعثات برنامج القبول المباشر
• ال يحــق للطالــب اإلنتقــال إلــى أيــة مؤسســة بعــد حصولــه علــى بعثــة فــي رمــز القبــول المباشــر إال إن كان اإلنتقــال إلــى
جامعــة ذات مرتبــة أعلــى فــي تصنيــف  QSالعالمــي للجامعــات للعــام األكاديمــي  2021فــي ذات الدولــة ،ودون تغييــر فــي
النخصــص أو زيــادة فــي مــدة اإلبتعــاث.

• برنامــــج القبــــول المباشــــر هــــو أحــــد برامــــج االبتعاث الخارجــي وليــــس الوحيــد الــذي يمكنــك مــن الحصــول علــى بعثــة
خارجيــة .وال يعنــي عــدم قدرتــك علــى حصــول علــى قبــول غيــر مشــروط أن خياراتــك محــدودة (أنظــر دليــل الطالــب)،
فبعــض األنظمة الجامعيــة ال تمنــح قبوال غيــر مشــروط لحملــة شــهادة دبلــوم التعليــم العــام أو ثنائــي اللغــة علــى
ســــبيل المثــــال ،ومنهــــا النظــــام الجامعــــي البريطانــــي .لــــذا ينصــــح الطلبــــة الراغبــــون فــــي التنافــــس علــــى بعثــــات
القبــــول المباشـــر بالتقـــدم للجامعـــات التـــي تقبـــل مؤهالتهم المدرســـية .وفـــي حـــال لـــم يتحقـق لهـم ذلـــك فـإن دليـل
الطالـــب يوفــــر خيــــارات أخــــرى عديــدة جــدا للظفــــر بمقعــد فــي البعثــات الخارجيــة.
• وضعــت الشــروط والمعاييــر فــي هــذا اإلعــان بعنايــة وتدقيــق كبيريــن ،كمــا اختيــرت الجامعــات المعتمــدة لهــذا الرمــز
بمــــا يتوافــــق والغــــرض مــــن طــــرح برنامــــج القبــــول المباشــــر ،إال أن الــــوزارة قــــد تعلــــن عــن تعديــالت علــــى هــذا االعالن،
لــــذا ننصــــح الطلبــــة وأوليــــاء األمــور باالطــاع المســــتمر علــــى موقــــع وزارة التعليــــم العالــــي والبحــث العلمــي واإلبتــكار
ومركــــز القبــــول الموحــــد لإلحاطة بــــأي جديــــد يتعلــــق بهــــذا البرنامــج.
• فــي حــال زاد عــدد المســتوفين إلشــتراطات برنامــج القبــول المباشــر  DE001عــن عــدد المقاعــد المتاحــة لهــذه البعثــات
فــإن لجنــة الفــرز ســوف تحتكــم لمعاييــر حســم التعــادل المشــار إليهــا فــي الجــدول أعــاه .
• كمــا تنبــه الــوزارة بــأن الطالــب مســؤول مســؤولية كاملــة عــن جميــع التفاصيــل المتعلقــة بالدولــة التــي حصــل منهــا
علــى القبــول (مثــل :إجــراءات التأشــيرة ،القوانيــن ،الطقــس ،تكلفــة المعيشــة  ...الــخ).

المنح الداخلية الكاملة مقدمة من شركة تنمية نفط عمان ()PDO
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

PD005

 جميع التخصصاتالتي تبتعث إليها وزارة
التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ما عدا
الطب البشري والطب
البيطري

الحد األدنى
للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

معلومات إضافية
يختار الطالب الدراسة في أي من المؤسساتالتعليمية الخاصة والمعتمدة في السلطنة.

الحصول على معدل
عام ( )٪ 65في دبلوم
التعليم العام

الدرجات األعلى في:
 الرياضيات البحتةأو التطبيقية
 اللغة اإلنجليزية الفيزياء أوالكيمياء

 أن يكون الطالب من أبناء الواليات الواقعةبمنطقة اإلمتياز.
 أن تكون المدرسة من المدارس الواقعة بمنطقةاإلمتياز.
 أن يكون الطالب أمضى الثالث السنوات األخيرة( )12-10بإحدى مدارس منطقة اإلمتياز .
 -ال توجد برامج خاصة لذوي اإلعاقة الخاصة.
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العلوم الطبيعية والفيزيائية

Natural & Physical Sciences

هـــــل ترغب في دراســـــة الكيميـــــاء ،أو الفيزيـــــاء ،أو االحيـــــاء ،أو الرياضيـــــات؟ هـــــل ترغـــــب فـــــي اكتســـــاب مهـــــارات
التحليـــــل وحــل المشــكالت؟ هــــل أنــت مهتــم باكتســاب المعرفــة حــول الجيولوجيــا العمانيــة ومـــــوارد الميـــــاه
والمواضيع األكثر شــمولية التي تؤثر على البيئة .قـــــد يكـــــون مجـــــال علـــــوم االرض أو العلـــــوم البيئيـــــة هـــــو خيارك
األمثـــــل .أمــا إن كنــت مهتمــا بنظــم الطقــس فيمكنــك اختيار تخصــــص علــــم األرصــــاد الجويــــة .أمــا الذيــن يتطلعون
إلــى الســماء ،فعلــــم الفلــــك والفيزيــاء الفلكيــة هــو المســار المرتقــب .هـــــل تميـــــل لدراســـــة الرياضيـــــات وعلـــــوم
الحاســـــب اآللـــــي؟ إذًا االحصــــاء هـــــو المجـــــال االقـــــرب لميولــــك .وإن كنـــــت تســعى لإلثــارة مــن خــال البحــث علــى
أســباب ارتــكاب الجرائــم فعليــك دراســة الطــب الشــرعي أو التخصــص كفنــي الطــب الشــرعي .كمــا يمكنــك دراســة
مجــاالت أخــرى فــي إطــار التكنولوجيــا البيولوجيــة مثــل (العلــوم البحريــة والعلــوم الزراعيــة والعلــوم البيئيــة).
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا .فيرجــى وضــع
طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ
القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك .وتأكــد مــن محتــوى
ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
مالحظات:• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي واالب ال تضمــن القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و  /أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد
القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة
بالجامعــة ،كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس ( )UKVI ACADEMICفــي أبريــل أو
مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
المســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه ُ
والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا ،قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير ،يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

SE560

Environmental Sciences, Earth Sciences,
Marine Science or Sustainability Studies
بلد الدراسة :أستراليا

SE561

Earth Science(s), Geology or Geosciences
(Geophysics or Geochemistry), Sustainable
& Development, Ecology, Conservation
Environment or
Marine Environmental Science
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

SE563

Earth Science(s), Geology, Geosciences
Geophysics , Environmental Sciences , Biology, or
Chemistry
بلد الدراسة :الواليات المتحدة األمريكية

SE575

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 85 الحصول على ( )٪ 85في ثالث مواد من:الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات البحتة أو
األحياء أو الجغرافيا أو العلوم البيئية
 -اللغة اإلنجليزية ()٪ 80

حسم التعادل

مادتين من :الكيمياء أو
الفيزياء أو
الرياضيات البحتة
أو األحياء أو
الجغرافيا أو
العلوم البيئية

Earth Sciences, Applied Geology,
Geology or Environmental Sciences
بلد الدراسة :نيوزلندا

SE568

Environmental Science & Sustainable
Technology
بلد الدراسة :ايرلندا

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 85 الرياضيات البحتة (.)٪ 85 الفيزياء (.)٪ 85 الكيمياء ()٪ 85 -اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

 الرياضياتالبحتة
 -الفيزياء

SE610

Astronomy, Astrophysics or Physics
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 85 الرياضيات البحتة (.)٪ 90 الفيزياء (.)٪ 90 -اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

 الفيزياء الرياضياتالبحتة

SE762

Biology, Biological Sciences or Chemistry or
Forensic Science
بلد الدراسة :المملكة المتحدة
يخضع التخصص الدقيق لموافقة الوزارة

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 85 الحصول على ()٪ 90في مادتين من:الرياضيات البحتة أو الكيمياء أو األحياء
 -اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80
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 مادتين منالرياضيات البحتة أو
الكيمياء أو األحياء

تابع :البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
رمز
البرنامج

اسم البرنامج
Statistics or Business Statistics

SE590

بلد الدراسة :المملكة المتحدة

SE753

Biology, Chemistry
Earth Sciences, Environmental
Science, Sustainability and Society
Marine Biology, Ocean Sciences
Physics and Atmospheric Sciences
بلد الدراسة :كندا
سوف يقبل الطلبة مبدئيا في برنامج بكالوريوسالعلوم ثم سيتمكن الطالب من اختيار التخصص
الدقيق في مرحلة الحقة من دراسته في أحد الجامعات
المعترف بها من قبل ملحقية واشنطن.
بعض هذه البرامج قد تتطلب اجراء متطلبات قبولأخرى من قبل الجامعة.
 الوزارة ال تضمن حصول الطالب على قبول فيالتخصص أو الجامعة األعلى تفضيال
 على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول علىالبعثة وبمعدل عام ال يقل عن ()5

SE592

التخصصات الدقيقة ضمن المجاالت التالية:
Biology, Chemistry, Physics, Geology,
Earth Sciences or Geosciences
بلد الدراسة :فرنسا
لغة الدراسة :اللغة الفرنسية
 سيتوجب على الطالب اختيار التخصص الدقيقوالجامعة ضمن قائمة الجامعات المعترف بها وذلك بعد
انتهائه من برنامج اللغة والبرنامج التأسيسي.
 اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضع لموافقة الوزارة. قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة في بعضالجامعات متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ال تضمن حصول
الطالب على قبول في التخصص أو الجامعة األعلى
تفضيال.

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
 النجاح في جميع المواد الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 85 الرياضيات البحتة (.)٪ 85 -اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

 النجاح في جميع المواد الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 85 الرياضيات البحتة (.)٪ 85 الحصول على ( )٪ 85في مادتين من :الكيمياء أو الفيزياء أو االحياء أو الجغرافيا أو
العلومالبيئية.
 -اللغة اإلنجليزية(.)٪ 80

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 85
• الرياضيات البحتة أو الكيمياء أو الفيزياء أو
االحياء(.)٪ 90
• اللغة اإلنجليزية أو اللغة العربية أو اللغة
الفرنسية (.)٪ 85

حسم التعادل

 -الرياضيات البحتة

 الرياضيات البحتة مادة منالكيمياء أو الفيزياء
أو األحياء أو
الجغرافيا أو العلوم
البيئية

 مادة من :الرياضيات البحتة
الكيمياء
االحياء
الفيزياء

منح دول مجلس التعاون الخليجي
رمز البرنامج

اسم البرنامج

SE900

العلوم

69

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

 النجاح في جميع المواد.الحصول على معدل عام اليقل عن ( )٪ 85والحصول على
معدل ال يقل عن ( )٪ 85في
المواد اآلتية:
اللغة اإلنجليزية  -الفيزياء -
الرياضيات البحتة

حسم التعادل

 الرياضياتالبحتة
 -الفيزياء

معلومات إضافية عن البرنامج
(منح جزئية)
 بلد الدراسة :دولة االمارات العربية المتحدة المؤسسة التعليمية :جامعة االمارات العربيةالمتحدة.
*مالحظة :لن يتم احتساب نسبة النجاح في
مواد :الفنون التشكيلية والتربية الرياضية
والموسيقى ضمن المعدل العام.
علــى الطالــب تقديــم شــهادة  IELTSقبــلالحصــول علــى البعثــة وبمعــدل عــام ال يقــل
عــن 5.5

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
*مالحظات عامة -:
 .1بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس أو الدبلــوم تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع
تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك )  ،أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان
االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص
 .2مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط .إذا لم يحقق الطالب المســتوى المطلوب في ذلك
العام  ،فستقوم الوزارة بتجميد بعثته لمدة ال تزيد عن عام  ،يقوم من خاللها برفع مستواه في اللغة للمستوى
المطلــوب فــي مؤسســته لاللتحــاق بالبرنامــج األكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج األكاديمــي
مــن مؤسســة تعليــم عالــي خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي .وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقد مقعده فــي البعثة.
رمز البرنامج

اسم البرنامج
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

BS020

اإلحصاء

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪60في الرياضيات البحتة
الحصول على ( )٪55في اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS208

علوم االرض التطبيقية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 70في المواد اآلتية:
 الرياضيات البحتة اللغة اإلنجليزيةالحصول على ( )٪60في المواد اآلتية:
 الفيزياء -الكيمياء

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا
في عمان
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS224

تغذية اإلنسان التطبيقية
والعالجية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪60في المواد اآلتية:
 اللغة اإلنجليزية االحياء الفيزياء -الكيمياء

BS085

الكيمياء الصناعية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ()٪ 70في المواد اآلتية:
 الرياضيات البحتة اللغة اإلنجليزية-الكيمياء أو الفيزياء

BS090

اإلحصاء

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪60في المواد اآلتية:
 الرياضيات البحتة أو التطبيقيةالحصول على ( )٪55في اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة السلطان قابوس
رمز
البرنامج

اسم
البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

SQ150

كلية العلوم

 معدل عام ال يقل عن ( )٪75في دبلوم التعليمالعام
 ( )٪ 65كحد أدنى في مادتين من المواد التالية:(الكيمياء  -الفيزياء  -األحياء)
 ( )٪ 65كحد أدنى في المواد التالية :( الرياضيات البحتة  -اللغة اإلنجليزية)

-

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
رمز البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

US003

التقنية الحيوية
التطبيقية

معدل عام ال يقل عن ()٪60
 النجاح في المواد التالية: األحياء الرياضيات البحتة الكيمياء أو الفيزياء -اللغة اإلنجليزية ()٪65

الدرجات األعلى في
المواد:
 األحياء الكيمياء أو الفيزياء الرياضيات البحتة -اللغة اإلنجليزية

US004

علوم تطبيقية

معدل عام ال يقل عن ()٪60
 النجاح في المواد التالية: الرياضيات البحتة اللغة اإلنجليزية الكيمياء األحياء أو العلوم الصحية -الفيزياء

الدرجات األعلى في
المواد:
 األحياء أو العلومالصحية
 الكيمياءاللغة اإلنجليزية -الفيزياء
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حسم التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

أفرع الدراسة :
 جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةبصور.

أفرع الدراسة :
 جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةبمسقط.

الزراعة والبيئة
والعلوم المرتبطة بها
Agriculture, Environmental
And Related Studies
ال تــــزال الزراعــة المعروفــة كحرفــــة األجــــداد تلعــــب دورا رئيســيًا فــــي إنعــــاش اقتصــــادات الــــدول .وقــد أصبحــــت
دراسة أساسية فــــي المــــدارس والمعاهــــد والجامعــــات ،بعــــد أن أخــذت الهندســــة والتكنولوجيــــا حيــزا كبيــرا
فيهــــا .فظهــــر المهندســون الزراعيــــون ،وظهــرت مجــاالت أخــرى كتقنيــات الميــــاه وعلــوم المحاصيــل وعلــوم
التربــــة لمــن رغــب التخصــص فيهــا .كمــا تشــكل الحيــاة الحيوانيــة والبحريــة جــزءا مهمــا فــي النظــام البيئــي
الزراعــي .وهنــاك اختيــارات عديــدة للراغبيــن فــي هــذا المجــال مثــل عِ لــم الحيــوان ،والتنميــة الســمكية وتربيــة
األحيــاء المائيــة وغيرهــا .كمــا توجــد تخصصــــات االغذيــــة والزراعــــة والتغذيــــة التــي تأتــي أيضــا ضمــن هــذا المجال.
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا .فيرجــى وضــع
طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء
اتخــاذ القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك .وتأكــد مــن
محتــوى ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

مالحظات:• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي واالبتــكار ال تضمــن القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و  /أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد
القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة
بالجامعــة ،كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس ( )UKVI ACADEMICفــي أبريــل أو
مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
المســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه ُ
والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا ،قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير ،يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.
رمز
البرنامج

SE774

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

Water Technology (also available under the
)names Water (Resource
Management, Water Economics, Water (and
Infrastructural) Management or Hydrology
بلد الدراسة :المانيا
لغة الدراسة :اللغة األلمانية
المؤسسة التعليمية :جامعات العلوم التطبيقية
والجامعات البحثية
مالحظة :يجب أن تكون شهادة دبلوم التعليم العام
وما يعادلها صادرة عن وزارة التربية والتعليم أو صادرة
من مدرسة أمريكية أو انجليزية دولية.

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 80 الرياضيات البحتة ()٪ 85 الكيمياء و الفيزياء ()٪ 85 اللغة اإلنجليزية أو اللغة األلمانية أو اللغةالعربية (.)٪ 80

حسم التعادل

 الرياضيات البحتة-الكيمياء أو الفيزياء

منح دول مجلس التعاون الخليجي
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

SE905

األغذية والزراعة

 النجاح في جميع المواد.الحصول على معدل عام ال يقل عن
( )٪ 85والحصول على معدل ال يقل
عن ( )٪ 85في المواد اآلتية  :اللغة
اإلنجليزية  -األحياء  -الكيمياء

حسم
التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج
(منح جزئية)

 األحياء -الكيمياء

 بلد الدراسة :دولة االمارات العربية المتحدة المؤسسة التعليمية :جامعة االمارات العربية المتحدة.*مالحظة :لن يتم احتساب نسبة النجاح في مواد :الفنون
التشكيلية والتربية الرياضية والموسيقى ضمن المعدل العام.
 علــى الطالــب تقديــم شــهادة  IELTSقبــل الحصــول علــىالبعثــة وبمعــدل عــام ال يقــل عــن 5.5

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
رمز البرنامج

اسم البرنامج

BS200

اإلدارة والممارسة
البيئية
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية:
 الرياضيات البحتة أو التطبيقية الفيزياء أو الكيمياءالحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامج

الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة السلطان قابوس
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

SQ001

كلية العلوم
الزراعية والبحرية

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
 معدل عام ال يقل عن ( )٪75في دبلومالتعليم العام
 ( )٪ 65كحد أدنى في مادتين من الموادالتالية( :الكيمياء  -الفيزياء  -األحياء)
 ( )٪ 65كحد أدنى في المواد التالية:(الرياضيات البحتة  -اللغة اإلنجليزية)

معلومات إضافية عن البرنامج

-

الكلية المهنية بصحم
رمز البرنامج

اسم البرنامج

VC005

التدريب الزراعي
(ذكور -إناث)
اإلنتاج النباتي

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة أو التطبيقية. اللغة اإلنجليزية الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو العلوموالبيئة

معلومات إضافية عن البرنامج

-

الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة
رمز البرنامج

اسم البرنامج

MS004

التدريب السمكي
( ذكور -إناث)
تربية األحياء المائية

النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية اللغة اإلنجليزية الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو العلوموالبيئة

MS005

التدريب السمكي
( ذكور -إناث)
سالمة وضبط جودة األغذية
البحرية

النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية. اللغة اإلنجليزيةالفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو العلوموالبيئة

MS006

التدريب البحري
(ذكور)
تقنيات المالحة البحرية والصيد
(مالحة سفن الصيد)

MS007

التدريب البحري
( ذكور)
الهندسة البحرية
(ميكانيكا محركات بحرية)
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

-

النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية اللغة اإلنجليزية يخضع الطالب للفحص الطبي بعد قبوله الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء أو العلومبالبرنامج ،وفي حالة عدم اجتيازه للفحص
والبيئة
يتم تخييره لتخصص آخر.
النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة اللغة اإلنجليزية -الفيزياء

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

Engineering and Related
Technologies

مــــن صفــــات المهنــــدس الجيــــد أن يكــون قــادرا علــى تطبيــــق العلــوم والرياضيــات ومهــــارات أخــرى إليجاد حلــول
عمليــــة قابلــــة للتنفيــــذ ،لتطويــــر وتحســين وصيانــة البنيــــة االساســية أو المنتجــات أو الخدمــــات التــي يحتاجهــا
المجتمــــع .وإن توفــــرت لديــــك هــذه المهــارات ،فيمكنــك أن تتخصــص فــي إحــدى مجــاالت الهندســة .ومــن المهــم
جــــدًا أن تبحــــث أكثــــر وتتعمــــق فــــي محتوى ومنهجية الدراســة في مجــــاالت الهندســــة المختلفة والفروقات بينها
ومخرجاتهــا ،وذلــك قبــل ترتيــب اختياراتــك بمــا يتوافــق مــع رغباتــك.
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا .فيرجــى وضــع
طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ
القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك .وتأكــد مــن محتــوى
ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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عمانووجهة اإلبتعاث
التخصص
جامعة
حسب
بعثات
البعثات الخارجية
مالحظات:قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي واالبتــكار ال تضمــن القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و  /أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد
القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة،
كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس ( )UKVI ACADEMICفــي أبريــل أو مايــو
وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
المســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه ُ
والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا ،قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير ،يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

SE489

Renewable Energy Engineering, Mining Engineering,
Materials Science/Materials Engineering or
Metallurgical Engineering or Metallurgy

SE485

Energy Engineering or Petroleum Engineering
بلد الدراسة :الواليات المتحدة األمريكية

SE487

Renewable / Sustainable Energy Engineering or
Photovoltaics & Solar Energy Engineering
بلد الدراسة :استراليا

SE494

Materials Science and Engineering
بلد الدراسة :الواليات المتحدة األمريكية

بلد الدراسة :المملكة المتحدة

SE496

Mining Engineering, Materials Science/Materials
Engineering or Metallurgical Engineering
بلد الدراسة :أستراليا

SE500

Architectural Engineering, Civil
Engineering, Construction Engineering, Structural
Engineering, Mechatronics, Environmental Engineering,
Surveying Engineering
بلد الدراسة :استراليا

SE501

Architectural Engineering, Civil Engineering,
Electrical Engineering,
Mechanical Engineering , Industrial Engineering or
Environmental Engineering
بلد الدراسة :الواليات المتحدة األمريكية

SE502
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Architectural Engineering, Civil Engineering,
Construction Engineering, Communication Systems
Engineering, Structural Engineering, Electrical and/
or Electronic(s) Engineering, Mechanical Engineering,
Mechatronics, Industrial Engineering or Environmental
Engineering or Automotive Engineering/Automation and
control
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪ 85
• الرياضيات البحتة (.)٪ 85
• الكيمياء (.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪ 85
• الرياضيات البحتة (.)٪ 85
• الكيمياء أو الفيزياء (.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪ 85
• الرياضيات البحتة (.)٪ 85
• الفيزياء أو الهندسة (.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪ 85
• الرياضيات البحتة (.)٪ 85
• الفيزياء أو الهندسة (.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

حسم
التعادل

 الرياضياتالبحتة
 -الكيمياء

 الرياضياتالبحتة
 الكيمياء أوالفيزياء

 الرياضياتالبحتة
 -الفيزياء

 الرياضياتالبحتة
 الفيزياء أوالهندسة

التخصص ووجهة اإلبتعاث
جامعة عمان
حسب
بعثات
تابع :البعثات الخارجية
رمز
البرنامج

SE557

SE508

اسم البرنامج

Surveying Engineering or Quantity Engineering
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

Embedded Systems Engineering, Energy & Raw
Materials, Energy (and Environment) Technology,
Energy (and Building) Technology,
Industrial Engineering, Marine Engineering,
Material Sciences, Renewable Energy,
Electrical Engineering, Environmental
Engineering, Mechanical Engineering,
Civil Engineering ,Mechatronics,
Medical Engineering or Transport Engineering
بلد الدراسة :المانيا
لغة الدراسة :اللغة األلمانية
المؤسسات التعليمية :جامعات العلوم التطبيقية والجامعات
البحثية
مالحظة :يجب أن تكون شهادة دبلوم التعليم العام وما يعادلها
صادرة عن وزارة التربية والتعليم أو صادرة من مدرسة أمريكية أو
انجليزية دولية.

Civil Engineering or Industrial Engineering & Management
or Logistics Engineering
بلد الدراسة :هولندا
SE515

SE504

لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية
 تبدأ الدراسة في سبتمبر وفبراير من كل عامهذا البرنامج مخصص لمخرجات دبلوم التعليم العام الدارسينداخل السلطنة فقط

Mechatronics, Electrical or Electronic Engineering
Civil Engineering or Building Services Engineering
بلد الدراسة :ايرلندا
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم
التعادل

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪ 85
• الرياضيات البحتة (.)٪ 85
• الفيزياء أو الهندسة أو الكيمياء أو
األحياء أو الجغرافيا ()٪ 80
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

 الرياضياتالبحتة
 الفيزياء أوالكيمياء
أو األحياء أو
الجغرافيا

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪ 80
• الرياضيات البحتة و الكيمياء(.)٪ 85
• الفيزياء أو الهندسة (.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية أو اللغة العربية أو
األلمانية (.)٪ 80

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪80
• الرياضيات البحتة (.)٪85
• الفيزياء أو الهندسة (.)٪85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪80

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪ 85
• الرياضيات البحتة (.)٪ 85
• الفيزياء أو الهندسة(.)٪ 85
اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

 الرياضياتالبحتة
 الفيزياء أوالهندسة أو
الكيمياء

الرياضيات
البحتة
 الفيزياء أوالهندسة

 الرياضياتالبحتة
 -الفيزياء

التخصص ووجهة اإلبتعاث
جامعة عمان
حسب
بعثات
تابع :البعثات الخارجية
رمز
البرنامج

SE756

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

اسم البرنامج
Civil Engineering, Environmental Engineering, Electrical
Engineering, Industrial Engineering, Mechanical Engineering,
Mineral Resource Engineering, Materials Engineering, Energy
Engineering
بلد الدراسة :كندا
 بعض هذه البرامج قد تتطلب اجراء متطلبات قبول أخرى من قبلالجامعة.
 اختيار الجامعة والتخصص األعلى تفضيال يخضع لموافقة الوزارة على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول على البعثة وبمعدل عامال يقل عن 5.0

SE524

Electronics, Electrical Engineering & Industrial Computing
بلد الدراسة :فرنسا
لغة الدراسة :اللغة الفرنسية
 سيتوجب على الطالب اختيار التخصص الدقيق والجامعة ضمن قائمةالجامعات المعترف بها وذلك بعد انتهائه من برنامج اللغة والبرنامج
التأسيسي.
 اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضع لموافقة الوزارة. قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة في بعض الجامعات متطلباتإضافية لذا فان الوزارة ال تضمن حصول الطالب على قبول
في التخصص أو الجامعة األعلى تفضيال.

SE529

Telecommunications Engineering,
Electrical & Computer Systems Engineering,
Civil Engineering, Electrical & Electronic Engineering,
Mechatronics Engineering, Robotics and
Mechatronics Engineering or Mechanical Engineering
بلد الدراسة :ماليزيا
تشترط جامعة  Nottinghamلدراسة السنة التأسيسية حصول الطالب
على درجة ( )6.0في شهادة  ، )IELTS (Academicودرجة ال تقل عن ()5.5
في كل مهارة ،وبالنسبة لدراسة السنة الجامعية األولى يتطلب الحصول
على ( )6.5ودرجة ال تقل عن ( )6.0في كل مهارة.

حسم
التعادل

النجاح في جميع المواد

 -الرياضيات

الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪85

البحتة

• الرياضيات البحتة (.)٪85
• الفيزياء ()٪85

 -الفيزياء أو

• الكيمياء ()٪85

الهندسة أو

• اللغة اإلنجليزية (.)٪80

الكيمياء

النجاح في جميع المواد

الرياضيات

الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪85

البحتة

• الرياضيات البحتة (.)٪85
• الفيزياء أو الهندسة (.)٪85

 -الفيزياء أو

• اللغة اإلنجليزية أو اللغة العربية أو اللغة

الهندسة

الفرنسية (.)٪85

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل
عن (.)٪80
• الرياضيات البحتة (.)٪85
• الفيزياء أو الهندسة (.)٪85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

الرياضيات
البحتة
 الفيزياء أوالهندسة

الخليجي
عمان
التعاون
جامعة
مجلس
بعثات
منح دول
رمز البرنامج

اسم
البرنامج

SE904

الهندسة

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

-النجاح في جميع المواد والحصول
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على معدل عام ال يقل عن ()٪ 95
 معدل ال يقل عن ( )٪ 95في المواداآلتية:
اللغة اإلنجليزية  -الفيزياء  -الرياضيات
البحتة – الكيمياء

 الرياضيات البحتة -الفيزياء

معلومات إضافية عن البرنامج
(منح جزئية)
 بلد الدراسة :دولة االمارات العربية المتحدة المؤسسة التعليمية :جامعة االمارات العربية المتحدة.*مالحظة :لن يتم احتساب نسبة النجاح في مواد:
الفنون التشكيلية والتربية الرياضية والموسيقى ضمن
المعدل العام.
 على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول علىالبعثة وبمعدل عام ال يقل عن 5.5

البكالوريوس)
(لدرجةعمان
الداخليةجامعة
البعثات بعثات
*مالحظات عامة -:
 .1بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس أو الدبلــوم تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع
تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك )  ،أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان
االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص
 .2مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط .إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك
العــام  ،فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام  ،يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه في اللغة للمســتوى
المطلــوب فــي مؤسســته لاللتحــاق بالبرنامــج األكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج األكاديمــي مــن
مؤسســة تعليــم عالــي خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي .وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
رمز البرنامج

BS061

BS209

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن
البرنامج

 الهندسة البحرية -الهندسة التحويلية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 60في المواد االتية:
الرياضيات البحتة أو التطبيقيةالكيمياءالفيزياءالحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

كلية عمان البحرية الدولية
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

 هندسة العمليات الهندسة الميكانيكية -هندسة البيئة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 65في الرياضيات البحتة
الحصول على ( )٪ 70في اللغة اإلنجليزية
الحصول على ( ) ٪ 60في المواد اآلتية:
 الكيمياء -الفيزياء

الجامعة األلمانية
للتكنولوجيا في عمان
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

* الهندسة المدنية
 هندسة االنشاءات هندسة النقل الهندسة البيئية هندسة البناء -هندسة موارد المياه

* علوم في مسح الكميات وإدارة التكاليف

BS051

BS053
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* هندسة اإللكترونيات واالتصاالت
 هندسة االتصاالت الهندسة الطبية الحيوية* هندسة الحاسب اآللي
 الشبكات تطوير البرمجيات* هندسة الطاقة الكهربائية
 أنظمة الطاقة األجهزة االلكترونية والتحكم أنظمة القدرة* هندسة الميكانيكية
 الصناعات والتشغيل اآللي والتحكم هندسة أنظمة الطاقة* هندسة المعالجة والصيانة
 إدارة الصيانة* الهندسة الكيميائية
 -هندسة البتروكيماويات

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪65في المواد اآلتية:
الرياضيات (البحتة أو التطبيقية) الفيزياء أو الكيمياءالحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

الجامعة الوطنية
للعلوم والتكنولوجيا
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

البكالوريوس)
عمان
(لدرجة
جامعة
الداخلية
تابع :البعثاتبعثات
رمز البرنامج

اسم البرنامج

BS266

 الهندسة الميكانيكية وتكنولوجياالسيارات
 الهندسة االلكترونيات واالتصاالت األتمتة وهندسة الروبوتات هندسة أجهزة القياس والسيطرة -هندسة خدمات المباني

BS246

 هندسة السالمة من الحرائق -الهندسة الميكانيكية (حفر آبار)

BS056

 -الهندسة الميكانيكية (السيارات)

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 60في المواد االتية:
الرياضيات البحتةالفيزياءالحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية:
الرياضيات البحتة الفيزياء أو الكيمياءالحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية:
الرياضيات البحتة الفيزياء الكيمياءالحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية:
الرياضيات البحتة الفيزياء أو الكيمياءالحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS226

 الهندسة المدنية الهندسة الميكانيكية هندسة المعلومات واالتصاالت -هندسة الحاسب اآللي

BS217

 الهندسة المدنية الهندسة البيئية -الهندسةاإللكترونية واإلتصاالت

BS087

 -التكنولوجيا في الهندسة الكهربائية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
النجاح في المواد اآلتية:
 الفيزياء أو الكيمياء الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة -الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS026

 الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي الهندسة الميكانيكيةوااللكتروميكانيكية
 الهندسة المدنية هندسة العمليات المعدنية والمواد -الهندسة الكيميائية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية:
 الفيزياء أو الكيمياءالرياضيات (البحتةالحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS034
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الهندسة الميكانيكية الهندسة الكيميائيةالهندسة المدنيةالهندسة الكهربائية وااللكترونية-هندسة الكمبيوتر واالتصاالت

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية:
الرياضيات البحتة الفيزياء أو الكيمياءالحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية:
الرياضيات البحتة الفيزياء الكيمياءالحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن
البرنامج
الكلية العالمية للهندسة
والتكنولوجيا
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية
الكلية الدولية للهندسة
واإلدارة
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

الكلية الوطنية لتقنية
السيارات
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

جامعة البريمي
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

جامعة صحار
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

جامعة ظفار
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

البكالوريوس)
عمان
(لدرجة
جامعة
الداخلية
تابع :البعثاتبعثات
رمز البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪65في المواد اآلتية:
الرياضيات البحتةالكيمياء -مادة اللغة االنجليزية

BS291

 -الهندسة الكيميائية

BS013

الهندسة المدنية
الهندسة الكهربائية هندسة الحاسوب-هندسة بيئية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 60في المواد االتية:
الرياضيات البحتة الفيزياءالحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS014

-الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية:
الرياضيات البحتةالكيمياءالفيزياءالحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS042

 -هندسة االلكترونيات واالتصاالت

BS043

الهندسة المدنيةالهندسة الميكانيكية -هندسة األجهزة وإلكترونيات

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 65في المواد اآلتية:
 الرياضيات البحتة الفيزياء.الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS046

 هندسة الحاسوب في مساق الشبكات هندسة الحاسوب في مساق امنالمعلومات

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة أو
التطبيقية
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة االنجليزية

DS001

دبلوم هندسة المساحة والجيوماتكس

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة أو
التطبيقية
الحصول على ( )٪ 60في اللغة اإلنجليزية
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معلومات إضافية عن
البرنامج
جامعة مسقط
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 65على األقل في مادتين من
المواد اآلتية:
 الرياضيات البحتة أو الفيزياء أو الكيمياء أواالحياء
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية
كلية الشرق األوسط
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

معهد العلوم
الطبوغرافية
( الهيئة الوطنية للمساحة
 وزارة الدفاع)(لدرجة الدبلوم)
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

قابوس
السلطان عمان
بعثات جامعة
جامعة
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

SQ200

كلية الهندسة

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

 معدل عام ال يقل عن ()٪75في دبلوم التعليم العام
 دراسة المواد التالية ( الرياضياتالبحتة  ،الفيزياء ،اللغة اإلنجليزية
 ،الكيمياء والحصول على ()٪ 65
كحد أدنى في كل منها

-

التطبيقية
عمان
والعلوم
التقنيةجامعة
جامعة بعثات
رمز
البرنامج

US001

US006

اسم البرنامج

هندسة

الهندسة
الميكانيكية

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

حسم التعادل

 معدل عام ال يقل عن ()٪ 60 النجاح في المواد التالية: الرياضيات البحتة الفيزياء الكيمياء -اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في
المواد :
 الرياضيات البحتة الفيزياء الكيمياء -اللغة اإلنجليزية

أفرع الدراسة:
 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء. -جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة.

 معدل عام ال يقل عن ()٪ 70 معدل ال يقل عن ( )٪ 65فيمادتي :الرياضيات والفيزياء
 معدل ال يقل عن ( )٪ 70فيمادتي:الهندسة الميكانيكية
والرسم الهندسي.

الدرجات األعلى في
المواد :
 الرياضيات -الفيزياء

 هــذا البرنامــج مخصــص لطلبــة كليــةالحــرس الســلطاني العمانــي التقنيــة.
 على الطالب أن يكون حاصل على شهادة IELTSبمعدل ال يقل عن ( )5نقاط
 -جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط

بالسيب
جامعة عمان
المهنية
بعثات
الكلية
رمز البرنامج

اسم البرنامج

VC001

الهندسة
( ذكور )
تقنية السيارات-الكهرباء-التبريد والتكييف-
تقنية األخشاب-البناء واإلنشاءات-الميكانيكا-
اللحام وتشكيل المعادن
( ذكور -إناث )
االلكترونيات  -التصميم الداخلي -الرسم
المعماري

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة اللغة اإلنجليزية -الفيزياء

معلومات إضافية عن البرنامج

-

بصحم
المهنية عمان
بعثات جامعة
الكلية
رمز البرنامج

اسم البرنامج

VC003

الهندسة
( ذكور )
تقنية السيارات-الكهرباء-التبريد والتكييف-
تقنية األخشاب-البناء واإلنشاءات-الميكانيكا-
اللحام وتشكيل المعادن
( ذكور  -إناث )
اإللكترونيات  -التصميم الداخلي -
الرسم المعماري
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج

النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة اللغة اإلنجليزية -الفيزياء

معلومات إضافية عن البرنامج

-

بصور
المهنيةعمان
بعثات جامعة
الكلية
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

VC006

الهندسة
( ذكور )
تقنية السيارات-الكهرباء-التبريد والتكييف-
تقنية األخشاب-البناء واإلنشاءات-الميكانيكا-
اللحام وتشكيل المعادن
( ذكور  -إناث )
االلكترونيات  -التصميم الداخلي -
الرسم المعماري

معلومات إضافية عن البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة اللغة اإلنجليزية -الفيزياء

يقتصر القبول على أبناء محافظة
شمال وجنوب الشرقية

بعبري
المهنية عمان
بعثات جامعة
الكلية
رمز البرنامج

اسم البرنامج

VC008

الهندسة
( ذكور )
تقنية السيارات-الكهرباء-التبريد والتكييف-
البناء واإلنشاءات-الميكانيكا-اللحام وتشكيل
المعادن
( ذكور  -إناث )
االلكترونيات  -التصميم الداخلي  -الرسم
المعماري

معلومات إضافية عن البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة اللغة اإلنجليزية -الفيزياء

-

بشناص
جامعة عمان
المهنية
بعثات
الكلية
رمز البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

اسم البرنامج
الهندسة

VC010

معلومات إضافية عن البرنامج

النجاح في المواد التالية:

( ذكور )
الكهرباء-التبريد والتكييف -اللحام وتشكيل المعادن
( ذكور -إناث )

 -الرياضيات البحتة

-

 اللغة اإلنجليزية -الفيزياء

اإللكترونيات  -الميكاترونكس

بالبريمي
المهنية
الكلية
جامعة عمان
بعثات
الحد األدنى للتقدم للبرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

VC012

الهندسة
( ذكور )
تقنية السيارات-الكهرباء-التبريد والتكييف-
الميكانيكا-اللحام وتشكيل المعادن
( ذكور -إناث )
اإللكترونيات  -الرسم المعماري

النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة اللغة اإلنجليزية -الفيزياء

معلومات إضافية عن البرنامج

-

بصاللة
المهنية عمان
بعثات جامعة
الكلية
رمز البرنامج

اسم البرنامج

VC015

الهندسة
( ذكور ) الكهرباء
(ذكور -اناث ) االلكترونيات
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج
النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة اللغة اإلنجليزية -الفيزياء

معلومات إضافية عن البرنامج

يقتصر القبول على أبناء محافظة ظفار

التقنية
العسكريةعمان
بعثات جامعة
الكلية
متطلبات القبول ومعلومات للمتقدمين :
 .1أن يكون الطالب حاص ً
ال على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها للعام الدراسي  2021 / 2020م
 .2إجتيــاز الفحوصــات الطبيــة والمقابلــة الشــخصية بنجــاح ،وفــي حالــة حصــول الطالــب علــى شــهادة اللغــة اإلنجليزيــة
( )IELTSاألكاديمــي بمعــدل ال يقــل عــن (  ) 5ســارية المفعــول لمــدة ال تقــل عــن  6أشــهر مــن بدايــة العــام األكاديمــي
( 2022 / 2021م ) يحــق لــه أن يلتحــق ببرنامــج التخصــص (الهندســي) مباشــرة فــي حالــة نجاحــه بمعــدل ( )٪ 60فــي
امتحانــات المــواد األخــرى مــن البرنامــج التأسيســي ،ويشــمل ( الرياضيــات األساســية  /الرياضيــات البحتــة  /الحاســب
اآللــي  /الفيزيــاء ) ويمكــن للطالــب اإلطــاع علــى وصــف المقــرر للمــواد التــي ســوف يختبرهــا فــي الموقــع اإللكترونــي
للكليــة.
ـع لتهيئــة الطالــب للدخــول للبرنامــج األكاديمــي ،وذلــك لفتــرة
 .3يخضــع الطالــب لبرنامــج التدريــب العســكري الــذي ُو ِضـ َ
زمنيــة محــددة وهــي ( )4أســابيع متواصلــة قبــل بــدء الدراســة فــي الســنة التأسيســية ،بينمــا يقتصــر التدريــب خــال
الدراســة األكاديميــة علــى برنامــج الرياضــة والمحاضــرات بمعــدل محاضرتيــن فــي كل أســبوع ولمــدة ســاعة واحــدة
للمحاضــرة باإلضافــة إلــى البرامــج التدريبيــة العســكرية المتقدمــة األخــرى.
 .4يسمح للطالب الخروج من حرم الكلية في منتصف كل أسبوع وفق آلية محددة.
ُ .5يقبــل الطالــب بالبرنامــج فــي الجهــة التــي اســتوفى المعاييــر المحــددة لهــا لالتحــاق بهــا ،مــع اعتبــار المعــدل التنافســي
والمقاعــد المتوفــرة فــي كل برنامــج .
 .6علــى جميــع الطلبــة الدارســين بالكليــة إكمــال جميــع متطلبــات قســم الدراســات العامــة بنجــاح والحصــول علــى معــدل
ال يقــل عــن (  ) 5فــي امتحــان اللغــة اإلنجليزيــة ( )IELTSاألكاديمــي ،وذلــك خــال عاميــن كأقصــى فتــرة زمنيــة.
 .7بعــد اجتيــاز الطلبــة لمقــررات قســم الدراســات العامــة ( الرياضيــات األساســية /الرياضيــات البحتــة  /الحاســب اآللــي
بنــاء علــى تطلعاتهــم الشــخصية ،وبمــا يتناســب
 /الفيزيــاء) بنجــاح ،يتــم توزيعهــم علــى التخصصــات الرئيســية
ً
ومعدالتهــم الدراســية ببرنامــج الدراســات العامــة ،مــع مراعــاة احتياجــات الجهــة المنتمــي إليهــا كمعيــار أولــي.
 .8تمنــح الكليــة العســكرية التقنيــة جميــع مخرجاتهــا الدبلــوم المتقــدم ( )Advanced Diplomsأو شــهادة
البكالوريــوس ( )BEngمعتــرف بهــا دوليــً وذلــك إلرتبــاط الكليــة بجامعــة بورتســموث البريطانيــة (University of
 )Portsmouthبنــاء علــى اســتيفائهم للمعــدل األكاديمــي واإلنضبــاط العســكري ،وينطبــق هــذا النظــام علــى جميــع
الجهــات المســتفيدة مــن الكليــة دون اســتثناء.
 .9يلتــزم الطالــب بالعمــل فــي الجهــة المنتمــي إليهــا بــوزارة الدفــاع وقــوات الســلطان المســلحة لمــدة ( )10أعــوام بعــد
تخرجــه بمؤهــل الدبلــوم المتقــدم ،أمــا بالنســبة للجهــات األخــرى المســتفيدة فتتفــاوت فتــرات اإللتــزام بالعمــل بهــا،
وذلــك حســبما هــو موضــح تفصيـ ً
ا بالعقــود المحــددة لــكل جهــة علــى الموقــع اإللكترونــي للكليــة.
 .10ال يجــوز للطالــب اإلنســحاب مــن الكليــة بعــد بــدء العــام الدراســي األول إال لظــروف قاهــرة خارجــة عــن اإلرادة ،كتعثــر
حالتــه الصحيــة بشــهادة مصدقــة مــن الطبيــب مــن الخدمــات الطبيــة بمستشــفى القــوات المســلحة ،أو لظــروف
شــخصية أخــرى تحددهــا لجنــة متخصصــة بالكليــة.
 .11يتطلــب النجــاح فــي كافــة أجــزاء االمتحانــات والمعاييــر المحــددة لبرنامــج الرخصــة األوروبيــة لســامة الطيــران (،)EASA
وذلــك بمعــدل ال يقــل عــن ( )٪ 75للطلبــة المنتميــن للطيــران العمانــي كمعيــار أساســي للتوظيــف.
 .12فــي حالــة قيــد الطالــب بالدراســة فــي الكليــة ال يحــق لــه التقــدم للعمــل فــي أي مــن المؤسســات العســكرية أو
المدنيــة.
 .13تقتصر الدراسة في الكلية العسكرية التقنية للعام األكاديمي ( 2022/2021م ) على الذكور فقط.
 .14يحق للكلية التعديل في قوانينها وأنظمتها حسب ما تقتضيه سياستها وتراه مناسبًا.
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التقنية
عمان
العسكرية
بعثات جامعة
تابع :الكلية
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

MT001

رئاسة
أركان قوات
السلطان
المسلحة

MT002

الجيش
السلطاني
العماني

MT003

سالح الجو
السلطاني
العماني

MT004

البحرية
السلطانية
العمانية

MT005

الخدمات
الهندسية

MT009

الطيران
العماني

هندسة النظم
هندسة مدنية
ومسح الكميات
هندسة النظم
هندسة مدنية
ومسح الكميات

الحد األدنى للتقدم
للبرنامج

يصرف للطالب منحة شهرية إعتبارًا من تاريخ
 النجاح في جميعالمواد والحصول على
معدل ( )٪55في
مجموع المواد التالية:
 الرياضيات البحتة الفيزياء -اللغة اإلنجليزية

 النجاح في جميعالمواد والحصول على
معدل ( )٪ 60في
مجموع المواد التالية:
 الرياضيات البحتة الفيزياء -اللغة اإلنجليزية

 .1يحصل الطالب المقيد في البرنامج التأسيسي
على منحة شهرية وقدرها (= 80/ر.ع).
 .2يحصل الطالب المقيد في البرنامج الهندسي
على منحة شهرية وقدرها (= 125/ر.ع) وذلك حتى

اللغةاإلنجليزية
الرياضياتالبحتة

 .3يحصـل الطالب المقيد في البرنامج الهندسي
للسنة األخيرة (مرحلة البكالوريوس) على منحة
شهرية وقدرها (= 250/ر.ع).

 توفير ( )3وجبات يومية طيلة فترة دراستهبالكلية وتوفير السكن والرعاية الصحية
والمالبس الرسمية والرياضية وخدمة غسيل
المالبس.
 تضمن الكلية العسكرية التقنية بالتنسيقمع الجهات المستفيدة لخريجيها فرصًا وظيفية
بعد التخرج وفقًا للبرنامج المقبول به واألنظمة

هندسة مدنية
ومسح الكميات

والقوانين المعمول بها.

هندسة بحرية

 يتم توظيف خريجي الكلية من حملة الدبلومالمتقدم بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة
برتبة رقيب وخريجي البكالوريوس برتبة رقيب

هندسة مدنية
ومسح الكميات
هندسة مدنية
ومسح الكميات

هندسة الطيران

أول.
 -يتم تأمين كافة الطلبة ضد المخاطر داخل حرم

 الحصول علىالمعدل ( )٪ 55في
مجموع المواد التالية:
 الرياضيات البحتة الفيزياء -اللغة اإلنجليزية

الكلية.
 ترتبط الكلية مع مؤسسات هندسية عالميةمتخصصة كالمؤسسات التالية :

اللغةاإلنجليزية
الرياضياتالبحتة

هندسة النظم
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إلتحاقه بالكلية وفق اآلتي:

حصوله على شهادة الدبلوم المتقدم.

هندسة الطيران

هندسة النظم

حسم
التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

النجاح في جميع
المواد بمعدل ()٪ 65
والحصول على -:
 ( )٪ 65في اللغةاإلنجليزية
 ( )٪ 65فيالرياضيات البحتة
 )٪ 65(-في الفيزياء

IET, RICS, ICE, RAeS, IMechE, IMarEST, EI and
EASA Part (66)).
 جميع برامج الطيران تتطلب النجاح في كافةأجزاء إمتحانات ( )EASAبنسبة  ٪ 75كما تعتبر
معيار أساسي للتوظيف للطلبة المنتمين
للطيران العماني.
 يمنح كل طالب جهاز حاسب آلي محمول عندالتحاقه بالكلية مع توفير خدمة اإلنترنت.
 يمكن للطالب اإلطالع على التخصصات الفرعيةوالشروط الطبية المطلوبة توافرها في المتقدم
لطلب االلتحاق كطالب في الكلية العسكرية
التقنية في موقع الكلية www.mtc.edu.om

العمارة واإلنشاء
Architecture and Construction
ـيدة التــــي نعيــــش فيهــــا ُصممــــت علــــى أيــــدي معمارييــــن؟ تصنــف العمــارة علــى
هــــل تعلــــم أن البيئــــة المشـــ َّ
مســتوى دولــي ضمــن تخصصــات العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة وعلـــوم الرياضيــات ( )STEMرغــم دمجــه بيــن
الهندســة والفــن .وقــد تتطلــب معظــم الجامعــات مــن الراغبيــن فــي دراســة هــذا التخصــص تســليم ملــف يحتــوي
علــى نمــاذج لبعــض األعمــال الفنيــة توضــح قدراتهــم الفنيــة واإلبداعيــة .قــــد يقضــي المصمــــم المعمــــاري عملــه فــي
المكتــب (كمهنــدس ديكــور أو مصمــم داخلــي) أو فــي الميــدان (كمعمــاري ،أو مهنــدس حدائــق).
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا .فيرجــى وضــع
طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخاذ
القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك .وتأكــد مــن محتــوى
ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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عمانووجهة اإلبتعاث
التخصص
جامعة
حسب
بعثات
البعثات الخارجية
مالحظات:• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي واالبتــكار ال تضمــن القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و  /أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد
القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة
بالجامعــة ،كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة الــم تقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس ( )UKVI ACADEMICفــي أبريــل أو
مايــو وذلــك لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
المســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه ُ
والمؤسســات الموصــى بالدراســة بهــا ،قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير ،يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.
رمز البرنامج

اسم البرنامج

SE540

Landscape Architecture, City planning
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪85
• الرياضيات البحتة أو الفيزياء (.)٪85
• الفنون التشكيلية أو التصميم
الجرافيكي أو الرسم الهندسي أو تقنية
المعلومات أو التاريخ أو اللغة العربية أو
التربية اإلسالمية (.)٪85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪80
*المؤسسة التعليمية قد تطلب المحفظة
الفنية ( )Art Portfolioللطالب كمتطلب
إضافي إلثبات قدراته الفنية.
* ضرورة االلتزام بالتخصص وعدم التغيير
الى تخصصات الهندسة او تخصصات اخرى.

SE509
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Marine Technology with
Naval Architecture or Marine Technology
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

النجاح في جميع المواد.
 الحصول على معدل عام ال يقل عن()٪ 85
 الرياضيات البحتة()٪ 85 الفيزياء ()٪ 85 -اللغة اإلنجليزية ()٪ 80

حسم التعادل
 الرياضياتالبحتة أو الفيزياء
الفنونالتشكيلية
أو التصميم
الجرافيكي أو
الرسم الهندسي
أو تقنية
المعلومات أو
التاريخ أو اللغة
العربية أو التربية
اإلسالمية

 الرياضياتالبحتة
 -الفيزياء

عمان
الداخلية
جامعة
البعثات
بعثات
*مالحظات عامة -:
 .1بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس أو الدبلــوم تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع
تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك )  ،أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان
االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص
 .2مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط .إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك
العــام  ،فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام  ،يقــوم من خاللها برفع مســتواه في اللغة للمســتوى
المطلــوب فــي مؤسســته لاللتحــاق بالبرنامــج األكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج األكاديمــي مــن
مؤسســة تعليــم عالــي خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي .وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.

البكالوريوس)
(لدرجةعمان
الداخليةجامعة
البعثات بعثات
الحد األدنى للتقدم للبرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

BS138

التصميم الداخلي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS140

العمارة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 60في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة الفيزياءالحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS232

 العمارة الداخلية -الهندسة المعمارية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية: الرياضيات البحتة الفيزياء أو الكيمياءالحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS045

هندسة علوم مسح الكميات
وادارة االنشاءات

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 65في المواد اآلتية:
 الرياضيات البحتة الفيزياءالحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS037

 العمارة الداخلية -الهندسة المعمارية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية:
 الرياضيات البحتة أو التطبيقيةالحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS225

هندسة علم العمارة

BS015

هندسة التصميم الداخلي
والديكور

BS112
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 -التصميم الداخلي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 60في المواد االتية:
 الرياضيات البحتةالحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة أو
التطبيقية
الحصول على ( )٪ 60في اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامج

الكلية العلمية للتصميم
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة البريمي
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

كلية الشرق االوسط
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعه ظفار
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

كلية الزهراء للبنات
لغة الدراسة :اللغة العربية

البكالوريوس)
عمان
(لدرجة
جامعة
الداخلية
تابع :البعثاتبعثات
الحد األدنى للتقدم للبرنامج

رمز البرنامج

اسم البرنامج

BS220

إدارة المشاريع اإلنشائية

BS088

 -حساب الكميات وإدارة االعمال

BS248

 إدارة المنشأت -إدارة مشاريع البناء

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية:
 الرياضيات البحتة. الفيزياء أو الكيمياءالحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة أو
التطبيقية
الحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامج

جامعة الشرقية
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

الكلية الدولية للهندسة واإلدارة
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS207

تخطيط المدن والتصميم
المعماري

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على في ( )٪ 60الرياضيات البحتةأو ( )٪ 65في الرياضيات التطبيقية
الحصول على ( )٪ 70في اللغة اإلنجليزية

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا
في عمان
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS019

 التخطيط الحضري واإلقليمي التكنولوجيا المعماريةوالتصميم

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65
الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة أو
التطبيقية
الحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

الكلية العالمية للهندسة
والتكنولوجيا
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS176

التصميم الداخلي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة
أو التطبيقية
الحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

(لدرجة الدبلوم)
جامعة عمان
الداخلية
بعثات
تابع :البعثات
رمز البرنامج
ضمان
إجتماعي
(دبلوم)

دخل محدود
(دبلوم)

SF001

SP001
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اسم البرنامج

تخصصات العمارة واإلنشاء
حسب ما تقدمه كل مؤسسة
تعليمية خاصة لمؤهل
الدبلوم ،مع مراعاة شروط
االلتحاق بتلك التخصصات.

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
النجاح في دبلوم التعليم
العام بتقدير ()٪ 60
الحصول على ( )٪ 55في
المواد التالية:
الرياضيات البحتة اوالتطبيقية
الفيزياء -اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامج
مقر الدراسة :إحدى الجامعات
والكليات الخاصة.
 يحدد الطالب المؤسسة التي يرغببالدراسة بها وفق التخصص الدراسي
المقبول به .
 ال يسمح بتغيير المؤسسةالتعليمية بعد استكمال إجراءات
التسجيل.

تكنولوجيا المعلومات

Information Technology
إن شــــركة مايكروســفت وأبــــل وفيســــبوك قــد قــادت الثــورة المعلوماتيــة التــي ســيطرت علــى حياتنــا بالطريقــة
التــي نعرفهــا اليــوم .وهنــاك طلــب أكبــر علــى اختصاصيــي تقنيــة المعلومــات الذيــــن يملكــــون القــــدرة علــــى
تطبيــــق تقنيــة المعلومات فــــي مختلــــف مجــــاالت الحيــــاة.
إن كنــــت مهتمــا بدراســة تقنيــــة المعلومــــات (والتواصــل) وترغــب فــي التعــرف علــى كيفيــة تفعيــل نظــم
المعلومــات فــي المؤسســات أو تصميــــم البرمجيــــات واالجهــــزة واالتصــــاالت فيمكنــك دراســة إحــدى تخصصــات
تقنيــــة المعلومــــات واالتصــــاالت التــي تنــدرج تحــت علــوم الحاســب اآللــي أو شــهادة الحوســبة أو تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت .لــذا تأكــد مــن أنــك أجريــت دراســة مســتفيضة فــي األمــر قبــل اتخــاذ قــرارك.
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا .فيرجــى وضــع
طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء
اتخــاذ القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك .وتأكــد مــن
محتــوى ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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عمانووجهة اإلبتعاث
التخصص
جامعة
حسب
بعثات
البعثات الخارجية

مالحظات:• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
واالبتــكار ال تضمــن القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و  /أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي
التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة ،كمــا أن للــوزارة
الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس ( )UKVI ACADEMICفــي أبريــل أو مايــو وذلــك
لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
المســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعات والمؤسســات
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه ُ
الموصــى بالدراســة بهــا ،قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلى أخرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير ،يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.
رمز البرنامج

اسم البرنامج

SE620

Computer Science, Information Technology,
Data Analytics, Data Science, Informatics (and
Informatics preferably with a specialization in
either Cyber Security or Data Analytics
بلد الدراسة :الواليات المتحدة األمريكية

SE621

Computer Science, Cyber Security, Computer
Networks, Computer Science with Artificial
Intelligence, Computer & Networking
Technology, Computer Science with Software
Engineering or Forensic Computing or Web
Design Development
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

SE623

& Software Development, Computing in Systems
Networking, Systems & Networking, Multimedia
Applications Development or Multimedia
)Programming (Interactive Digital Media
بلد الدراسة :ايرلندا
MULTIMEDIA TECHNOLOGY OR INFORMATION
TECHNOLOGY (IT WITH A SPECIALISATION IN EITHER
NETWORK COMPUTING, MOBILE TECHNOLOGY OR
)INFORMATION SYSTEMS SECURITY

SE625

SE755
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بلد الدراسة :ماليزيا

تشترط جامعة  Nottinghamلدراسة السنة التأسيسية
حصول الطالب على درجة ( )0)6.0في شهادة IELTS
 ، (Academicودرجة ال تقل عن ( )5.5في كل مهارة،
وبالنسبة لدراسة السنة الجامعية األولى يتطلب الحصول على
( )6.5ودرجة ال تقل عن ( )6.0في كل مهارة.

Majors in Computer Science
بلد الدارسة :كندا
بعض هذه البرامج قد تتطلب اجراء متطلبات قبولأخرى من قبل الجامعة.
 اختيار الجامعة والتخصص يخضع لموافقة الوزارة. الوزارة ال تضمن حصول الطالب على قبول فيالتخصص أو الجامعة األعلى تفضيال.
 على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول علىالبعثة وبمعدل عام ال يقل عن 5.0

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪ 85
 الرياضيات البحتة (.)٪ 85 تقنية المعلومات أو الهندسة أوالفيزياء أو الكيمياء أو األحياء (.)٪ 80
 -اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

 -الرياضيات البحتة

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪ 80
 الرياضيات البحتة (.)٪ 85 تقنية المعلومات أو الهندسة أوالفيزياء أو الكيمياء أو األحياء (.)٪ 80
 -اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪85
• الرياضيات البحتة (.)٪85
• الفيزياء أو األحياء أو الكيمياء
أو تقنية المعلومات أو الهندسة
(.)٪85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪80

 مادة من  :الفيزياءأو األحياء أو الكيمياء
أو تقنية المعلومات أو
الهندسة

التخصص ووجهة اإلبتعاث
جامعة عمان
حسب
بعثات
تابع :البعثات الخارجية
رمز البرنامج

SE820

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

اسم البرنامج
التخصصات الدقيقة ضمن المجاالت التالية:
Computer Science
بلد الدراسة :فرنسا
لغة الدراسة :اللغة الفرنسية
 سيتوجب على الطالب اختيار التخصص الدقيقوالجامعة ضمن قائمة الجامعات المعترف بها وذلك
بعد انتهائه من برنامج اللغة والبرنامج التأسيسي.
 اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضعلموافقة الوزارة.
 قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة فيبعض الجامعات متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ال
تضمن حصول الطالب على قبول في التخصص أو
الجامعة األعلى تفضيال

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪85
• الرياضيات البحتة (.)٪85
• الفيزياء أو األحياء أو الكيمياء
أو تقنية المعلومات أو الهندسة
(.)٪85
• اللغة اإلنجليزية أو اللغة العربية أو
اللغة الفرنسية (.)٪85

حسم التعادل

 الرياضيات البحتة مادة من  :الفيزياءأو األحياء أو الكيمياء
أو تقنية المعلومات أو
الهندسة

عمان
الداخلية
جامعة
البعثات
بعثات
*مالحظات عامة -:
 .1بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس أو الدبلــوم تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع
تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك )  ،أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان
االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص
 .2مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط .إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك
العــام  ،فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام  ،يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه في اللغة للمســتوى
المطلــوب فــي مؤسســته لاللتحــاق بالبرنامــج األكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج األكاديمــي مــن
مؤسســة تعليــم عالــي خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي .وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.

البكالوريوس)
(لدرجةعمان
الداخليةجامعة
البعثات بعثات
رمز البرنامج

BS237

اسم البرنامج
 تقنية المعلومات والحوسبة الحوسبة وادارة االعمال علوم الحاسوب الشبكات وأمن المعلومات-علوم الحاسوب والوسائط المتعددة

BS027

BS148
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج

علوم الحاسوب وهندسة الويبالشبكات وقاعدة البيانات إدارة األعمال (تقنية المعلومات) نظم المعلومات اإلدارية علوم الحاسب اآللي (نظمالحاسوب والشبكات)
 علوم الحاسب اآللي (هندسةالبرمجيات)
 برمجة الحاسب اآللي -نظم الحاسب اآللي

معلومات إضافية عن البرنامج
الجامعة العربية المفتوحة
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

 النجاح في دبلوم التعليم العامبتقدير ( )٪ 65
 الحصول على ( )٪ 60في الرياضياتالبحتة أو التطبيقية
 -الحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

جامعة صحار
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

كلية مسقط
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

البكالوريوس)
عمان
(لدرجة
جامعة
الداخلية
تابع :البعثاتبعثات
رمز البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج
كلية البريمي الجامعية
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS076

هندسة البرمجياتأنظمة المعلومات-علوم الحاسب اآللي

BS094

* العلوم في نظم المعلومات
* العلوم في أمن المعلومات
* العلوم علوم الحاسوب:
 الذكاء االصطناعي الحوسبة السائدة علم البيانات -تطبيقات الهواتف المحمولة

BS106

 علوم هندسة البرمجيات -علوم الحاسب اآللي

BS206

 -علوم الحاسب اآللي

BS210

 -العلوم في األمن السيبراني

BS268

 أمن الحاسبات واألدلة الجنائية تكنولوجيا الوسائط المتعددة -الحاسب اآللي لالعمال

الكلية العالمية للهندسة
والتكنولوجيا
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS287

تصميم الويب وأمن المعلوماتعلوم الحاسوب-نظم المعلومات

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS044

( علوم الحاسوب)
 تقنية البرمجيات علوم الحاسب اآللي -تحليل البيانات

BS187

 الحاسوب وتطبيقات اإلنترنت الشبكات الحوسبة  /النفط والغاز الحوسبة  /هندسة البرمجيات الحوسبة /نظام المعلوماتالمصرفية

BS257
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 علوم الحوسبة نظم المعلومات الحوسبة المتنقلة الذكاء االصطناعي تحليل البيانات -نظم المعلومات اإلدارية

 النجاح في دبلوم التعليم العامبتقدير ( )٪ 65
 الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتةأو التطبيقية
 -الحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

 النجاح في دبلوم التعليم العامبتقدير ( )٪ 65
 الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتةأو التطبيقية
 الحصول على ( )٪ 60في اللغة اإلنجليزيةالنجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير()٪65
 الحصول على ( )٪ 65في الرياضيات البحتة -الحصول على ( ) ٪ 70في اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير()٪65
الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات
البحتة أو التطبيقية
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

كلية الزهراء للبنات
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في
عمان
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

كلية الشرق األوسط
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

كلية مجان الجامعية
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

كلية الخليج
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

البكالوريوس)
عمان
(لدرجة
جامعة
الداخلية
تابع :البعثاتبعثات
اسم البرنامج

رمز البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

BS032

 -نظم المعلومات اإلدارية

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة أو
التطبيقية
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS035

 -علوم الكمبيوتر

 النجاح في دبلوم التعليم العامبتقدير ( )٪ 65
 الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية: الرياضيات البحتة الكيمياء  -الفيزياء -الحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS178

 -نظم المعلومات اإلدارية

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة أو
التطبيقية
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS179

 -علوم الحاسوب

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS084

 -نظم المعلومات اإلدارية

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة أو
التطبيقية
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS089

 االنترنت وتقنية المعلومات -االمن السبراني

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪65الحصول على ( )٪65في المواد اآلتية :
الرياضيات البحتة  -اللغة اإلنجليزية

جامعة ظفار
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

(لدرجة الدبلوم)
جامعة عمان
الداخلية
بعثات
تابع :البعثات
رمز البرنامج
ضمان
إجتماعي

دخل محدود
 600ريال أو أقل

اسم البرنامج

جميع الطلبة

تخصصات تكنولوجيا
المعلومات
حسب ما تقدمه كل
مؤسسة تعليمية خاصة
لمؤهل الدبلوم ،مع

SF002

SP002

DS002

مراعاة شروط االلتحاق

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
النجاح في دبلوم التعليم العام
بتقدير ()٪ 60
الحصول على ( )٪ 55في المواد
اآلتية:
 اللغة اإلنجليزية -الرياضيات البحته أو التطبيقية

بتلك التخصصات.

معلومات إضافية عن البرنامج
الدراسة :إحدى الجامعات والكليات
الخاصة.
 يحدد الطالب المؤسسة التييرغب بالدراسة بها وفق التخصص
والمؤهل الدراسي المقبول به .
 ال يسمح بتغيير المؤسسةالتعليمية بعد استكمال إجراءات
التسجيل.

التطبيقية
عمان
والعلوم
التقنيةجامعة
جامعة بعثات
رمز البرنامج

اسم
البرنامج

US002

تقنية
المعلومات
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 الحصول على معدل عام اليقل عن ()٪ 60
 النجاح في المواد التالية:الرياضيات البحتة
 -اللغة اإلنجليزية

حسم التعادل

الدرجات األعلى في
المواد:
 الرياضيات البحتة -اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامج
أفرع الدراسة:
 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور. -جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة.

التربية

Education
إن مهنــــة التعليــــم هــي مــن أنبــل المجــاالت فــي العمــل ،ودور المعلــم يحظــى باالحتــرام والتقديــــر فــي كافــة أرجــاء
العالــم ،ناهيــك عــن كونهــا إحــدى الركائــــز االساســــية لتقــــدم األمــــم وتطورهــــا .إن كنــت مــن األشــخاص الراغبيــن
والقادريــن علــى العطــاء والمســاهمة فــي تكويــن وتدريــب العقــول الصغيــرة ليصبحــوا مواطنــون مبدعــون ومنتجــون
فــي المســتقبل فــإن مجــــال التربيــــة هــو األنســب لــك .ويعــد المعلــم الماهــر ،وفقــا للمختصيــن فــي وزارة التربيــة
ـزء ال يتجــزأ فــي مســيرة إعــداد مجتمــع يتوافــق مــع رؤيــة الســلطنة فــي بنــاء وطــن متقــدم تكنولوجيــا.
والتعليــم ،جـ ً
ولديــك خيــارات لتخصصــات كثيــرة فــي مجــال التربيــة خاصــة فــي ســلطنة عمــان
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا .فيرجــى وضــع
طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ
القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك .وتأكــد مــن محتــوى
ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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التربية والتعليم
بعثات في
الوظائف التدريسية
وزارةعمان
جامعة
مالحظات:• لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية.
• قد يختلف مسمى البرنامج بحسب المؤسسة التعليمية.
• ال يسمح للطالب تغيير مقر الدراسة أو المؤسسة التعليمية أو التخصص.
• على الطالب اجتياز المقابلة الشخصية قبل الحصول على المقعد.
• على الطالب إبراز شهادة حسن السيرة والسلوك خالل المقابلة الشخصية.
• أن يكون الطالب الئقًا صحيًا.
• ســوف يقــوم الطالــب الحاصــل علــى البعثــة الدراســية بالتوقيــع علــى تعهــد لــوزارة التربيــة والتعليــم يلزمــه بالعمــل بوظيفــة
معلــم فــي المــدارس التابعــة للــوزارة.
• التعيين كمعلم بوزارة التربية والتعليم يتم بعد اجتياز الطالب إلشتراطات وزارة التربية والتعليم الخاصة بوظيفة معلم.
رمز
البرنامج

ED006

اسم البرنامج

Mathematics for Secondary
School Teaching
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

ED011

Mathematics for Secondary
School Teaching
بلد الدراسة :استراليا

ED017

Mathematics for Secondary
School Teaching
بلد الدراسة :نيوزلندا

ED007

ED012
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على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول على
البعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم
التعادل

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
)(٪ 85
• الرياضيات البحتة (.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية ( .)٪ 90

 الرياضياتالبحتة
النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪ 85
• الرياضيات البحتة (.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 85

على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول على
البعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5

Physics for Secondary
School Teaching
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

Physics for Secondary
School Teaching
بلد الدراسة :استراليا

على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول على
البعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪ 85
• الرياضيات البحتة ()٪ 80
• الفيزياء (.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 90
النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪ 85
• الرياضيات البحتة (.)٪ 80
• الفيزياء (.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 85

 الفيزياء الرياضياتالبحتة

عمانالتربية والتعليم
جامعةوزارة
التدريسية في
تابع الوظائف بعثات
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

ED008

Chemistry for Secondary School Teaching
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

ED013

Chemistry for Secondary School Teaching
بلد الدراسة :استراليا
 على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول علىالبعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5

ED019

Chemistry for Secondary School Teaching
بلد الدراسة :نيوزلندا
 على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول علىالبعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5

ED009

Biology for Secondary School Teaching
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

ED014

Biology for Secondary School Teaching
بلد الدراسة :استراليا
 على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول علىالبعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5

ED020

Biology for Secondary School Teaching
بلد الدراسة :نيوزلندا
 على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول علىالبعثة بمعدل عام ال يقل عن 5.5

ED010
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English for Secondary School Teaching
للذكور فقط
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم
التعادل

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪ 85
• الرياضيات البحتة ()٪ 75
• الكيمياء ()٪ 85
• االحياء(.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية ()٪ 90

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
(.)٪ 85
• الرياضيات البحتة ()٪ 75
• الكيمياء ()٪ 85
• االحياء ()٪ 85
• اللغة اإلنجليزية ()٪ 85

 الكيمياء الرياضياتالبحتة

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
()٪ 85
• الرياضيات البحتة ()٪ 75
• الكيمياء ()٪ 85
• االحياء ()٪ 85
• اللغة اإلنجليزية ()٪ 90

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
()٪ 85
• الرياضيات البحتة ()٪ 75
• الكيمياء ()٪ 85
• االحياء ()٪ 85
• اللغة اإلنجليزية ()٪ 85

النجاح في جميع المواد
الحصول على معدل عام ال يقل عن
()٪ 85
• اللغة اإلنجليزية ()٪ 90
• اللغة العربية أو لغة اخرى ()٪ 75
إضافة الى الحصول على معدل ال يقل
عن ( )٪ 80في كل مادة من
باقي المواد

 األحياء الرياضياتالبحتة

 اللغةاالنجليزية

الخليجي
التعاون
مجلس
منح دول
عمان
جامعة
بعثات
رمز البرنامج اسم البرنامج

SE901

التربية
(للطالبات
فقط)

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

 النجاح في جميع المواد الحصول على معدل عام ال يقل عن( )٪ 85والحصول على معدل ال يقل
عن ( )٪ 85في المواد اآلتية:
اللغة اإلنجليزية – اللغة العربية

حسم التعادل

 اللغةاإلنجليزية
 -اللغة العربية

معلومات إضافية عن البرنامج
(منح جزئية)
 بلد الدراسة :دولة االمارات العربية المتحدة المؤسسة التعليمية :جامعة االمارات العربية المتحدة. القبــول النهائــي لكليــة التربيــة يتطلــب اجتيــاز الطالبــةللمقابلــة الشــخصية باإلضافــة لمتطلبــات الكليــة.
*مالحظة :لن يتم احتساب نسبة النجاح في مواد :الفنون
التشكيلية والتربية الرياضية والموسيقى ضمن المعدل
العام.
 على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول علىالبعثة وبمعدل عام ال يقل عن 5.5

البكالوريوس)
(لدرجةعمان
الداخليةجامعة
البعثات بعثات
*مالحظات عامة -:
 .1بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس أو الدبلــوم تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع
تحمــل ولــي أمــر الطالــب تكاليــف النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك )  ،أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان
االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب مــا ســيتم إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص
 .2مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط .إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك
العــام  ،فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام  ،يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه في اللغة للمســتوى
المطلــوب فــي مؤسســته لاللتحــاق بالبرنامــج األكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج األكاديمــي مــن
مؤسســة تعليــم عالــي خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي .وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
رمز البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

BS222
BS283

بكالوريوس التربية
(مجال أول)
( لإلناث فقط )

BS244

BS284

BS223

بكالوريوس التربية
(مجال ثاني)
( لإلناث فقط )

BS245
BS009

BS281
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بكالوريوس التربية
(تقنية المعلومات)
( للذكور فقط )

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على ( )٪ 70في المواد التالية :
 اللغة العربية التربية اإلسالمية -الدراسات اإلجتماعية

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على ( )٪ 70في المواد اآلتية :
 الرياضيات البحتة الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء الحصول على ( )٪ 65في مادة اللغة اإلنجليزيةالنجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80
الحصول على ( )٪ 70في المواد اآلتية :
الرياضيات البحتةالفيزياء أو الكيمياء أو األحياء النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80 الحصول على ( )٪ 70في مادة الرياضيات البحتة أوالرياضيات التطبيقية
 -الحصول على ( )٪ 65في مادة اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامج
جامعة الشرقية
لغة الدراسة :اللغة العربية
جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة العربية
جامعة صحار
لغة الدراسة :اللغة العربية

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة :اللغة العربية
جامعة صحار
لغة الدراسة :اللغة العربية
جامعة ظفار
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية
جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

عمانالبكالوريوس)
(لدرجة
الداخلية
جامعة
تابع  :البعثاتبعثات
رمز البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

BS040

BS029

معلومات إضافية عن البرنامج
جامعة ظفار

بكالوريوس التربية
(اللغة اإلنجليزية)

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على ( )٪ 70في مادة اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى

BS030

جامعة صحار

BS038

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS039

بكالوريوس التربية
(الرياضيات)

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على ( )٪ 70في الرياضيات البحتة.
الحصول على ( )٪ 65في اللغة اإلنجليزية

BS240
 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على ( )٪ 70في مادة الرياضيات البحتة

BS270

جامعة ظفار
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية
جامعة الشرقية
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية
جامعة صحار
لغة الدراسة :اللغة العربية
( اجتياز المقابلة الشخصية
والفحص الطبي)

BS271

BS278

بكالوريوس التربية
(اللغة العربية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80
والحصول على ( )٪ 70في المواد التالية :
 اللغة العربية -التربية اإلسالمية

BS241

جامعة الشرقية

BS272
بكالوريوس التربية
(األحياء)
( للذكور فقط )
BS285

BS279
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جامعة نزوى

بكالوريوس التربية
(الكيمياء)
( للذكور فقط )

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على :
 الحصول على ( )٪70في األحياءالحصول على ( )٪65في الكيمياء أو الفيزياءالحصول على ( )٪65في الرياضيات البحتة أوالتطبيقية
 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على :
 الحصول على ( )٪70في األحياءالحصول على ( )٪65في الكيمياء أو الفيزياءالحصول على ( )٪65في الرياضيات البحتة أوالتطبيقية
 الحصول على ( )٪65في مادة اللغة اإلنجليزية النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على :
 الحصول على ( )٪70في مادة الكيمياء الحصول على ( )٪65في مادة الفيزياء أو األحياء الحصول على ( )٪65في مادة الرياضيات البحتة -الحصول على ( )٪65في مادة اللغة اإلنجليزية

جامعة صحار
لغة الدراسة :اللغة العربية
( اجتياز المقابلة الشخصية
والفحص الطبي)

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

عمانالبكالوريوس)
(لدرجة
الداخلية
جامعة
تابع  :البعثاتبعثات
رمز البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

اسم البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على :
 الحصول على ( )٪70في مادة الفيزياء الحصول على ( )٪65في مادة الكيمياء أو األحياء الحصول على ( )٪65في مادة الرياضيات البحتة -الحصول على ( )٪65في مادة اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

BS282

(التربية الفنية)
( للذكور فقط )

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80 -الحصول على ( )٪70في الفنون التشكيلية.

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة العربية
* النجاح في اختبار القدرات

BS273

(التربية الرياضية)
( لإلناث فقط )

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80 -الحصول على ( )٪70في مادة الرياضة المدرسية

جامعة صحار
لغة الدراسة :اللغة العربية
* النجاح في اختبار القدرات

BS274

(التربية الموسيقية)

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80 -الحصول على ( )٪70في مادة المهارات الموسيقية

BS280

بكالوريوس التربية
(الفيزياء)

( اجتياز المقابلة الشخصية
والفحص الطبي)

الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة)
توطين
البكالوريوس (برنامج
عمان
جامعة
تابع :البعثات الداخلية – برامج بعثات
مالحظات عامة -:
* بعثــة الطالــب لمرحلــة البكالوريــوس أو الدبلــوم تكــون بعثــة داخليــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط مــع تحمــل ولــي أمــر الطالــب
تكاليــف النقــل والســكن ( إن دعــت الحاجــة لذلــك )  ،أمــا بنســبة لطلبــة الضمــان االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري حســب
مــا ســيتم إقــراره بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص.
* هــذه البرامــج الدراســية مخصصــة للطلبــة الدارســين فــي مــدارس محافظــة الوســطى وبعــض المــدارس فــي المحافظــات األخــرى
ويشــترط أن يكــون الطالــب مــن ســكان تلــك القــرى البعيــدة وقضــى الثــاث ســنوات الدراســية األخيــرة بهــا .
*يمكن التعرف على قائمة أسماء المدارس من خالل موقع مركز القبول الموحد اإللكتروني.
*مــدة الدراســة فــي المرحلــة التأسيســية (اللغــة ) عــام واحــد فقــط .إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك العــام ،
فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة ال تزيــد عــن عــام  ،يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى المطلــوب فــي
مؤسســته لإللتحــاق بالبرنامــج األكاديمــي أو الحصــول علــى قبــول مباشــر فــي البرنامــج األكاديمــي مــن مؤسســة تعليميــة عاليــة
خاصــة أخــرى وفــي ذات المجــال المعرفــي .وإذا لــم يحقــق ذلــك يفقــد مقعــده فــي البعثــة.
رمز البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

جامعة الشرقية
لغة الدراسة :اللغة العربية

BS303

BS323

BS311
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معلومات إضافية عن البرنامج

بكالوريوس
التربية
( مجال أول )
( لإلناث فقط )

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على ( )٪70في المواد اآلتية :
 اللغة العربية التربية اإلسالمية -الدراسات االجتماعية

جامعة صحار
لغة الدراسة :اللغة العربية

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة العربية

تابع :البعثات الداخلية – برامج البكالوريوس (برنامج توطين الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة)
رمز البرنامج

اسم البرنامج

BS304

BS324

بكالوريوس التربية
( مجال ثاني )
( لإلناث فقط )

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
عمان
بعثات جامعة

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على ( )٪70في المواد اآلتية :
 الرياضيات البحتة-الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على ( )٪70في المواد اآلتية :
 الرياضيات البحتة الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء )٪65( -في مادة اللغة اإلنجليزية

BS312

BS305

BS317

بكالوريوس التربية
( اللغة اإلنجليزية )

جامعة صحار
لغة الدراسة :اللغة العربية

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على ( )٪ 70في مادة اللغة اإلنجليزية

جامعة ظفار
جامعة صحار

بكالوريوس التربية
( اللغة العربية )
( لإلناث فقط )

BS330

BS322

جامعة الشرقية
لغة الدراسة :اللغة العربية

جامعة نزوى

BS321

BS306

معلومات إضافية عن البرنامج

بكالوريوس التربية
( اللغة العربية )
( للذكور فقط )

جامعة نزوى
 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على ( )٪ 70في في المواد اآلتية :
 اللغة العربية -التربية اإلسالمية

جامعة الشرقية

جامعة صحار
( اجتياز المقابلة الشخصية والفحص
الطبي)

عمانللطلبة القاطنين مناطق األمتياز
جامعة( ) PDO
بعثاتنفط عمان
المنح الداخلية المقدمة من شركة تنمية
رمز البرنامج

اسم البرنامج

PD010

بكالوريوس
التربية
( مجال أول )
( لإلناث فقط )

PD011
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بكالوريوس
التربية
( مجال ثاني )
( لإلناث فقط )

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على ( )٪70في المواد اآلتية :
 اللغة العربية التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 80الحصول على ( )٪70في المواد اآلتية :
 الرياضيات البحتة -الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء

معلومات إضافية عن البرنامج

جامعة الشرقية
لغة الدراسة :اللغة العربية

(كلية التربية)
قابوسعمان
السلطانجامعة
جامعة بعثات
رمز البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

SQ300

علوم ورياضيات

 معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام دراسة المواد األربعة التالية والحصول على ()٪ 65كحد أدنى في ثالث منها وهي:
الرياضيات البحتة ،الكيمياء ،الفيزياء ،األحياء
 )٪ 65( -في اللغة اإلنجليزية

SQ350

التربية اإلسالمية

 معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام دراسة المواد التالية ( التربية اإلسالمية ،اللغة العربية،اللغة اإلنجليزية ) والحصول على (  )٪ 65كحد أدنى في
كل منها .

SQ500

اللغة اإلنجليزية

 معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام (  ) ٪ 90في مادة اللغة اإلنجليزية دراسة المواد التالية ( التربية اإلسالمية ،اللغة العربية)والحصول على ( )٪ 65كحد أدنى في كل منها .

SQ550

اللغة العربية

 معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام دراسة المواد التالية ( التربية اإلسالمية ،اللغة العربية،اللغة اإلنجليزية ) والحصول على (  )٪ 65كحد أدنى في
كل منها .

SQ600

التربية الرياضية
(على الطالب
اجتياز اختبار
القدرات)

SQ650

التربية الفنية
(على الطالب
اجتياز اختبار
القدرات)

SQ660

تكنولوجيا
التعليم والتعلم
طفل ما قبل

SQ670

المدرسة
(لإلناث فقط)
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 معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام دراسة المواد التالية (اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية،الرياضة المدرسية) والحصول على (  )٪ 65كحد أدنى
في كل منها .
 معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام دراسة المواد التالية (اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية،الفنون التشكيلية) والحصول على (  )٪ 65كحد أدنى
في كل منها .
 معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام دراسة المواد التالية ( الرياضيات البحتة أو التطبيقية،اللغة العربية  ،اللغة اإلنجليزية) والحصول على ( )٪ 65
كحد أدنى في كل منها .
 معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام دراسة المواد التالية ( التربية اإلسالمية ،اللغة العربية،اللغة اإلنجليزية ) والحصول على (  )٪ 65كحد أدنى في
كل منها .

معلومات إضافية عن البرنامج

نسترعي انتباه الطلبة إلى أنه لن يتم قبول الطلبة في
كلية التربية إذا كان لديهم إعاقة تتعلق بالنطق أو أي
من اإلعاقات غير المقبولة في كلية التربية ،ويترتب على
ذلك فقدان الطالب لمقعده ،وأن تلتزم جامعة السلطان
قابوس بتوفير فرصة أخرى له في أي من كلياتها.

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
رمز
البرنامج

US015

اسم البرنامج
بكالوريوس
التربية
(اللغة اإلنجليزية)

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
الحصول على ( )٪ 75في مادة اللغة
اإلنجليزية
النجاح في المواد التالية:
 اللغة العربية -التربية اإلسالمية

حسم التعادل
الدرجات األعلى في المواد:
• اللغة اإلنجليزية
• اللغة العربية
• التربية اإلسالمية

US016

بكالوريوس
التربية (رياضيات)

الحصول على ( )٪ 65في مادة
الرياضيات البحتة
 -النجاح في مادة اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في المواد:
• الرياضيات البحتة
• اللغة اإلنجليزية

US017

بكالوريوس
التربية (أحياء)

الحصول على ( )٪ 65في مادة األحياء
النجاح في المواد التالية:
 الكيمياء أو الفيزياء اللغة اإلنجليزية -الرياضيات البحتة أو التطبيقية

الدرجات األعلى في المواد:
•األحياء
•الكيمياء أو الفيزياء
•الرياضيات البحتة أو التطبيقية
•اللغة اإلنجليزية

US018

بكالوريوس
التربية (كيمياء)

الحصول على ( ) ٪ 65في مادة الكيمياء
النجاح في المواد التالية- :
 الفيزياء أو األحياء الرياضيات البحتة -اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في المواد:
• الكيمياء
• الفيزياء أو األحياء
• الرياضيات البحتة
• اللغة اإلنجليزية

US019

بكالوريوس
التربية (فيزياء)

الحصول على ( )٪ 65في مادة الفيزياء
النجاح في المواد التالية:
 الكيمياء أو األحياء الرياضيات البحتة-اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في المواد:
• الفيزياء
• الكيمياء أو األحياء
• الرياضيات البحتة
• اللغة اإلنجليزية
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معلومات إضافية
عن البرنامج
أفرع الدراسة:
 جامعة التقنيةوالعلوم التطبيقية
بالرستاق

لغة الدراسة:
اللغة العربية

أفرع الدراسة:
 جامعة التقنيةوالعلوم التطبيقية
بالرستاق

الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة)
توطين
بعثات(برنامج
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
عمان
جامعة
معلومات إضافية عن البرنامج:
* لغة الدراسة  :اللغة العربية
هــذه البرامــج الدراســية مخصصــة للطلبــة الدارســين فــي مــدارس محافظــة الوســطى وبعــض المــدارس فــي المحافظــات األخــرى،
ويشــترط أن يكــون الطالــب مــن ســكان تلــك القــرى البعيــدة وقضــى الثــاث ســنوات الدراســية األخيــرة بهــا .
*يمكن التعرف على قائمة أسماء المدارس من خالل موقع مركز القبول الموحد اإللكتروني.
*يلتحــق جميــع الطلبــة المقبوليــن والحاصليــن علــى أقــل مــن ( )٪ 65فــي المــادة العلميــة المرتبطــة بالتخصــص ببرنامــج التجســير
التربــوي [وهــو برنامــج تكميلــي لاللتحــاق ببرامــج التربيــة بفــرع الجامعــة بالرســتاق ومدتــه (  )18ســاعة  -مكونــات البرنامــج اللغــة
العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة وتقنيــة المعلومــات] والــذي يعتبــر إلزاميــً للتأهــل لدراســة البرنامــج التأسيســي ويــوزع الطلبــة إلــى
مســتويات وفقــا لنتائجهــم  ،وفــي حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب للبرنامــج التأسيســي فــي المــدة المحــددة يفقــد مقعــده بالكليــة ،
ويمكــن للطالــب أن يتخطــى البرنامــج التأسيســي فــي حالــة تحقيقــه للمســتوى المطلــوب واجتيــاز اختبــارات التحــدي فــي جميــع
مكونــات البرنامــج التأسيســي
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

US020

بكالوريوس التربية
(رياضيات)

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام
والحصول على ( )٪ 60كحد أدنى في مادة
الرياضياتالبحتة
* النجاح في مادة اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في المواد:
• الرياضيات البحتة
• اللغة اإلنجليزية

US021

بكالوريوس التربية
(أحياء)

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام
والحصول على ( )٪ 60كحد أدنى في مادة
األحياء
النجاح في المواد التالية:
 الكيمياء أو الفيزياء الرياضيات البحتة أو التطبيقية -اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في المواد:
• األحياء
• الكيمياء أو الفيزياء
• الرياضيات البحتة أو
التطبيقية
• اللغة اإلنجليزية

US022

بكالوريوس التربية
(كيمياء)

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام
والحصول على ( )٪ 60كحد أدنى في مادة
الكيمياء
النجاح في المواد التالية-:
 الفيزياء أو األحياء الرياضيات البحتة -اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في المواد:
• الكيمياء
• الفيزياء أو األحياء
• الرياضيات البحتة
• اللغة اإلنجليزية

US023

بكالوريوس التربية
(فيزياء)

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام
والحصول على ( )٪ 60كحد أدنى في مادة
الفيزياء
النجاح في المواد التالية:
 الكيمياء أو األحياء الرياضيات البحتة -اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى في المواد:
• الفيزياء
• الكيمياء أو األحياء
• الرياضيات البحتة
• اللغة اإلنجليزية
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معلومات إضافية
عن البرنامج

أفرع الدراسة:
 جامعة التقنيةوالعلوم التطبيقية
بالرستاق

االدارة المعامالت والتجارية

Management and Business
إدارة األعمال والتجارة يعتبــران مــن المجــاالت الدراســية الواســعة التــي تتفــرع إلــى العديــد مــن التخصصــات .فــإن
كنــــت مــــن الراغبيــــن فــــي هــــذا المجــــال ،فنصيحتنــا للجميــع هــو االطــاع علــى البرامــج الدراســية التــي يقــع عليهــا
الطلــب فــي ظــل المتغيــرات االقتصاديــة .إن دراســة إدارة األعمــال والتجــارة قــد يجــذب اهتمــام الراغبيــن فــي تأســيس
مشــروعهم الشــخصي أو االنضمــام إلــى إدارة األعمــال التجاريــة العائليــة.
بدء
ً
إن القطــاع اللوجســــتي النامــي هــو فــرع آخــر فــي المجــال و ُيعنى بــــإدارة تدفــــق المــــواد والمنتجــــات والصفقــــات ً
ـاء بالمســتفيد أو المســتهلك.
بالمــورد وانتهـــ ً
إن الســــياحة هــــي إحــدى أهــــم القطاعــــات الواعــــدة فــــي الســــلطنة ولهــا نصيــب مــن التخصصــات الدراســية مثــل
الضيافــة والســياحة وإدارة الفنــادق.
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا .فيرجــى وضــع
طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ
القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك .وتأكــد مــن محتــوى
ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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عمانووجهة اإلبتعاث
التخصص
جامعة
حسب
بعثات
البعثات الخارجية

مالحظات:• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
واالبتــكار ال تضمــن القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و  /أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي
التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة ،كمــا أن للــوزارة
الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار األيلتــس ( )UKVI ACADEMICفــي أبريــل أو مايــو وذلــك
لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
المســمى الدقيــق للبرنامــج في الجامعات والمؤسســات
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه ُ
الموصــى بالدراســة بهــا ،قــد تختلــف مســميات البرنامــج من مؤسســة/دولة إلــى أخرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير ،يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

SE630

Management, Marketing*, Advertising*,
Entrepreneurship, Business Analytics,
Supply Chain Management, Finance,
Actuarial Science/Studies, Risk Management
& Insurance or Accounting, Hospitality
Management
بلد الدراسة :الواليات المتحدة األمريكية

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 85 الرياضيات البحتة أو المحاسبة ( )٪ 80أوالرياضيات التطبيقية أو األعمال أو اإلقتصاد
(.)٪ 85
 اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80 إضافة إلى الحصول على معدل اليقل عن ( )٪ 80في كل مادة من باقي المواد.

 الرياضيات البحتةأو المحاسبة
أو الرياضيات
التطبيقية أو
األعمال أو اإلقتصاد

SE639

Aviation Management
Finance, Actuarial Science/Studies, Risk
Management & Insurance
or Accounting
(ال يسمح بدراسة الطيران أو تدريب الطيران)
بلد الدراسة :الواليات المتحدة األمريكية

SE647

Supply Chain Management
بلد الدراسة :كندا
 على الطالب الراغبين بالدراسة في كندا تقديمشهادة  IELTSقبل الحصول على البعثة بمعدل عام
ال يقل عن 5

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 85 الرياضيات البحتة أو المحاسبة( )٪ 80أو الرياضيات التطبيقية أو األعمال أو
اإلقتصاد (.)٪ 85
 اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80 إضافة إلى الحصول على معدل اليقل عن ( )٪ 80في كل مادة من باقي المواد.

Logistics and/or Supply Chain Management
International Business & Finance,
& Entrepreneurship, Management
Organizational Behavior, Marketing, Retailing
or Retail Management, Leadership (Business),
Consumer Behavior & Marketing, Business
Enterprise, Advertising & Brand Management,
Advertising & Digital Marketing or Business
Analytics & Consultancy, Accounting,
& Accounting & Finance, Accounting
Economics, Accounting & Management,
& Finance, Finance & Economics, Accounting
& Financial Management, Banking, Finance
Management, Finance & Business, Actuarial
Sciences, Accountancy & Business Law,
International Finance, Finance & Law, Finance
&Investment, Accounting & Statistics or Finance
& Statistics, Hotels & Events Management

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 85 الرياضيات البحتة أو المحاسبة( )٪ 80أو الرياضيات التطبيقية أو األعمال أو
اإلقتصاد (.)٪ 85
 اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80 إضافة إلى الحصول على معدل اليقل عن ( )٪ 75في كل مادة من باقي المواد.

SE643

بلد الدراسة :المملكة المتحدة
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 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)٪ 85 الرياضيات البحتة (.)٪ 85 الفيزياء أو الهتدسة ()٪ 80 -اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

 الرياضيات البحتة الفيزياء أوالهندسة

 الرياضيات البحتةأو المحاسبة
أو الرياضيات
التطبيقية أو
األعمال أو اإلقتصاد

جامعة عمان
بعثات
التخصص ووجهة اإلبتعاث
حسب
تابع :البعثات الخارجية
رمز
البرنامج

SE644

SE641

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

اسم البرنامج
Logistics and/or Supply Chain Management
Project Management (not in Engineering – should be
offered by Business School) or Advertisement and/or
Public Relations, Tourism Management
بلد الدراسة :استراليا

Retail Management, Travel & Tourism Management or
Logistics & Supply Chain Management
بلد الدراسة :ايرلندا

Tourism Management or International hospitality
Management

SE744

بلد الدراسة :هولندا
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية
هذا البرنامج مخصص لمخرجات دبلوم التعليم العام الدارسين داخلالسلطنة فقط

SE662

Finance, Actuarial Science/Studies,
Accounting or Banking
بلد الدراسة :أستراليا

SE663

Accounting, Accounting & Finance or
Finance & Investment
بلد الدراسة :ايرلندا

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقلعن (.)٪ 85
 الرياضيات البحتة أو المحاسبة( )٪ 80أو الرياضيات التطبيقية أو
األعمال أو اإلقتصاد (.)٪ 85
 اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80 إضافة إلى الحصول على معدل اليقل عن ( )٪ 75في كل مادة من
باقي المواد.

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقلعن (.)٪ 80
 الرياضيات البحتة أو المحاسبة( )٪ 80أو الرياضيات التطبيقية أو
األعمال أو اإلقتصاد (.)٪ 85
 اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80 إضافة إلى الحصول على معدل اليقل عن ( )٪ 80في كل مادة من
باقي المواد.

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقلعن (.)٪ 85
• الرياضيات البحتة أو المحاسبة
(.)٪ 85
• اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

حسم التعادل

 الرياضياتالبحتة أو
المحاسبة أو
الرياضيات
التطبيقية
أو األعمال أو
اإلقتصاد

 الرياضياتالبحتة أو
المحاسبة

الخليجي
التعاون
مجلس
منح دول
عمان
جامعة
بعثات
رمز البرنامج

اسم البرنامج

SE902

اإلدارة واإلقتصاد

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

 -النجاح في جميع المواد والحصول
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على معدل عام ال يقل عن ()٪ 90
 الحصول على معدل ال يقل عن( )٪ 90في المواد اآلتية :اللغة اإلنجليزية
– الرياضيات البحتة أو التطبيقية

 الرياضيات البحتةأو التطبيقية
 -اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامج
(منح جزئية)
 بلد الدراسة :دولة االمارات العربية المتحدة المؤسسة التعليمية :جامعة االمارات العربية المتحدة.*مالحظة :لن يتم احتساب نسبة النجاح في مواد:
الفنون التشكيلية والتربية الرياضية والموسيقى ضمن
المعدل العام.
 على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبل الحصول علىالبعثة وبمعدل عام ال يقل عن 5.5

البعثات الداخلية
*مالحظات عامة -:
 .1بعثة الطالب لمرحلة البكالوريوس أو الدبلوم تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ولي أمر الطالب
تكاليف النقل والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك )  ،أما بنسبة لطلبة الضمان االجتماعي فيتم صرف مخصص شهري حسب ما
سيتم إقراره بالتنسيق مع جهات االختصاص.
 .2مدة الدراسة في المرحلة التأسيسية (اللغة ) عام واحد فقط .إذا لم يحقق الطالب المستوى المطلوب في ذلك العام ،
فستقوم الوزارة بتجميد بعثته لمدة ال تزيد عن عام  ،يقوم من خاللها برفع مستواه في اللغة للمستوى المطلوب في
مؤسسته لاللتحاق بالبرنامج األكاديمي أو الحصول على قبول مباشر في البرنامج األكاديمي من مؤسسة تعليم عالي خاصة
أخرى وفي ذات المجال المعرفي .وإذا لم يحقق ذلك يفقد مقعده في البعثة.

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
رمز البرنامج

اسم البرنامج

BS031

 اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريداإلدارة المالية المحاسبة -التسويق

BS216

ريادة االعمال الجماعية التمويل والمحاسبة -اإلدارة

BS229

إدارة نظم معلوماتادارة التوريدات العالمية واللوجستيةالصيرفة اإلسالمية و المالية إدارة التصدير إدارة االعمال واألعمال االلكترونية -إدارة الموارد البشرية

BS236

اداره االعمال في:
المحاسبة اإلدارةالتسويق األنظمةاالقتصاد-العلوم في المحاسبة

BS168

 إدارة السياحة والضيافة إدارة الفعاليات  -التسويق السياحي إدارة األعمال التجارية ( مسار إدارةالخدمات)
 إدارة األعمال التجارية ( مسار اإلبتكاروريادة األعمال)

BS071
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العلوم المالية والمصرفيةتنمية الموارد البشريةالتجارة الدوليةالتسويقإدارة األعمالالمحاسبة -اقتصاد األعمال

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن
البرنامج
جامعة ظفار
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة البريمي
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير
()٪ 65
 الحصول على ( ) ٪ 60في الرياضياتالبحتة أو التطبيقية
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

 إدارة الموارد البشريةلغة الدراسة :اللغة العربية

الجامعة العربية المفتوحة
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

كلية عمان للسياحة
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

كلية البريمي الجامعية
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

 اقتصاد األعماللغة الدراسة :اللغة العربية

تابع :البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
رمز البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

BS097

المحاسبة والتدقيق والماليةإدارة األعمالالعلوم المصرفية والمالية-العلوم في المالية االسالمية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على ( ) ٪ 60في الرياضيات البحتة أوالتطبيقية
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS211

 إدارة األعمال الدولية والخدمات -الخدمات اللوجستية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على ( ) ٪ 60في الرياضيات البحتة أو( ) ٪ 65في الرياضيات التطبيقية
الحصول على ( ) ٪ 70في اللغة اإلنجليزية

BS083

* اآلداب في االقتصاد
* العلوم في المحاسبة
* العلوم في ادارة االعمال
 المحاسبة  -المالية  -التسويق أنظمة المعلومات اإلدارية اإلدارة والسلوك الوظيفي* ادارة الطيران
* العلوم في ادارة المطارات
* العلوم في إدارة النقل والخدمات
اللوجستية.
* العلوم في إدارة الصحة والسالمة.
* العلوم في إدارة المخاطر والتأمين
* اإلدارة العامة
* العلوم في إدارة األعمال
 -المحاسبة  -الموارد البشرية  -اإلدارة

BS149

 دراسات األعمال المحاسبة ودراسات األعمال إدارة الموارد البشرية -إدارة المشاريع

BS290

 الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلةالتموين

BS292

 -محاسبة ومالية

BS109

العلوم المالية والمصرفيةإدارة األعمال-المحاسبة

BS012

إدارة المشاريع الترفيهية
التجارة الدولية والماليةإدارة االعمالالمحاسبةالتسويقإدارة الفعاليات-االقتصاد والمالية

BS041

 اإلدارة اللوجستية إدارة األعمال ( مساق الموارد البشرية ) إدارة األعمال ( مساق المحاسبة والمالية) إدارة األعمال ( مساق اإلدارة العامة) -إدارة األعمال ( مساق التسويق )
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معلومات إضافية عن
البرنامج
كلية الدراسات المصرفية
والمالية
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

الجامعة األلمانية
للتكنولوجيا في عمان
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

الكلية الحديثة للتجارة
والعلوم
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على ( ) ٪ 60في الرياضيات البحتةأو التطبيقية
 -الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

* اإلدارة العامة
* العلوم في إدارة األعمال
 المحاسبة  -المواردالبشرية  -اإلدارة
لغة الدراسة :اللغة العربية

كلية مسقط
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير
()٪ 75
 الحصول على ( )٪ 65في اللغة اإلنجليزية الحصول على ( )٪ 65في الرياضيات البحتة أوالتطبيقية
النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على ( ) ٪ 60في الرياضيات البحتةأو التطبيقية
 -الحصول على ( ) ٪ 60في اللغة اإلنجليزية

جامعة مسقط
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

كلية الزهراء للبنات
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على ( ) ٪ 60في الرياضيات البحتةأو التطبيقية
 الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزيةكلية الشرق األوسط
لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية

تابع :البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
رمز البرنامج

اسم البرنامج

BS186

 إدارة األعمال إدارة األعمال ( إدارة الموارد البشرية) إدارة األعمال (المحاسبة ) إدارة األعمال (نظم المعلومات ) إدارة األعمال ( التسويق ) إدارة األعمال (المشاريع الصغيرة ) إدارة األعمال ( السياحة وإدارة الفعاليات) إدارة األعمال ( إدارة عمليات النقل) الصيرفة اإلسالمية والتمويل التسويق المالية المحاسبة -التجارة اإللكترونية

BS256

 إدارة التسويق دراسات األعمال اإلدارية اقتصادات األعمال -المحاسبة والمالية

BS177

 التسويق والتجارة اإللكترونية إدارة األعمال المحاسبة -العلوم المالية والمصرفية

BS063

 المالحة البحرية (ضابط سطح )-إدارة اللوجستيات والنقل

BS024

 المحاسبة اإلدارة -التسويق

BS249

 إدارة السالمة من الحرائق -إدارة الصحة والسالمة والبيئة

معلومات إضافية
عن البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

كلية مجان الجامعية
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

كلية الخليج
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير
()٪ 65
 الحصول على ( ) ٪ 60في الرياضياتالبحتة أو التطبيقية
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

كلية عمان لإلدارة
والتكنولوجيا
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

كلية عمان البحرية
الدولية
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

جامعة صحار
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

الكلية الدولية
للهندسة واإلدارة
لغة الدراسة :اللغة
اإلنجليزية

تابع :البعثات الداخلية (لدرجة الدبلوم)
رمز البرنامج
ضمان
إجتماعي

SF003

دخل محدود
 600ريال أو أقل

SP003

اسم البرنامج

جميع الطلبة

DS003

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

تخصصات اإلدارة
النجاح في دبلوم التعليم العام
والمعامالت التجارية
بتقدير ()٪ 60
حسب ما تقدمه كل
مؤسسة تعليمية خاصة الحصول على ( )٪ 55في المواد
اآلتية:
لمؤهل الدبلوم ،مع
 اللغة اإلنجليزيةمراعاة شروط االلتحاق
 الرياضيات البحته أو التطبيقيةبتلك التخصصات.

معلومات إضافية عن البرنامج
الدراسة :إحدى الجامعات والكليات
الخاصة.
 يحدد الطالب المؤسسة التييرغب بالدراسة بها وفق التخصص
والمؤهل الدراسي المقبول به .
 ال يسمح بتغيير المؤسسةالتعليمية بعد استكمال إجراءات
التسجيل.
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قابوس
جامعة
السلطان عمان
بعثات جامعة
اسم البرنامج

رمز البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
 معدل عام ال يقل عن ( )٪75في دبلوم التعليمالعام :

SQ250

 الحصول على ( )٪70في الرياضيات البحتة أو ()٪80كلية اإلقتصاد
والعلوم السياسية في الرياضيات التطبيقية.

-

 )٪ 65( -كحد أدنى في اللغة اإلنجليزية،

التطبيقية
والعلوم
عمان
التقنيةجامعة
جامعة بعثات
رمز البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم
للبرنامج

US005

إدارة األعمال
 /الدراسات
التجارية

معدل عام ال يقل عن ( )٪60النجا ح في المواد التالية:الرياضيات البحتة أوالتطبيقية
اللغة اإلنجليزيةالدراسات اإلجتماعية أوإدارة األعمال

حسم التعادل
الدرجات األعلى فيالمواد :
اللغة اإلنجليزيةالرياضيات البحتة أو
التطبيقية
الدراساتاإلجتماعية أو إدارة
األعمال

معلومات إضافية عن البرنامج
أفرع الدراسة:
 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء. -جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة.

الكلية المهنية بالسيب
رمز البرنامج

اسم البرنامج
الدراسات التجارية

VC002

(ذكور -إناث)
البيع التخصصي والتسويق

معلومات إضافية عن البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
النجاح في المواد التالية:

-

 الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية -اللغة اإلنجليزية

الكلية المهنية بصحم
رمز البرنامج

اسم البرنامج
الدراسات التجارية

VC004

(ذكور -إناث)
البيع التخصصي والتسويق

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

النجاح في المواد التالية:
 -الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

-

 -اللغة اإلنجليزية

الكلية المهنية بصور
رمز البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

VC007

الدراسات التجارية
(ذكور -إناث)

النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية -اللغة اإلنجليزية

يقتصر القبول على أبناء محافظة شمال
وجنوب الشرقية

البيع التخصصي والتسويق
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الكلية المهنية بعبري
رمز البرنامج

اسم البرنامج

VC009

الدراسات التجارية
(ذكور -إناث)
البيع التخصصي والتسويق

معلومات إضافية عن البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
النجاح في المواد التالية:

-

 -الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

 -اللغة اإلنجليزية

الكلية المهنية بشناص
رمز البرنامج

اسم البرنامج

VC011

الدراسات التجارية
(ذكور -إناث)
البيع التخصصي والتسويق

معلومات إضافية عن البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية -اللغة اإلنجليزية

-

الكلية المهنية بالبريمي
رمز البرنامج

اسم البرنامج
الدراسات التجارية

VC014

(ذكور -إناث)
البيع التخصصي والتسويق

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

النجاح في المواد التالية:
 -الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

-

 -اللغة اإلنجليزية

الكلية المهنية بصاللة
رمز البرنامج

اسم البرنامج
الدراسات التجارية

VC016

(ذكور -إناث)
البيع التخصصي والتسويق
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

النجاح في المواد التالية:
 الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية -اللغة اإلنجليزية

يقتصر القبول على أبناء محافظة ظفار

المجتمع والثقافة

Society and Culture
يتضمــن هــذا الجــزء تخصصــات تقــع ضمــن تصنيــف العلــوم االجتماعيــة و العلــوم اإلنســانية إال أننــا اخترنــا توظيــف
المســمى الــذي أقرتــه الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي وضمــان جــودة التعليــم .تتطلــب معظــم التخصصــات فــي
هــذا المجــال الكثيــر مــن القــراءة (التحليلــــية) .كمــا أن ســوق العمــل يشــهد طلبــا متزايــدًا للمــوارد البشــرية المؤهلــة
بمهــارات التواصــل الجيــدة ،والعمــل الجماعــي ،وتتمتــع بالقــدرة علــى التفكيــر التقنــي ،والتحليلــي والنقــدي باإلضافــة
إلــــى مهــارة حــل المشــكالت.
إن كنــــت تشــــعر برغبــــة فــــي اكتســــاب هــــذه المهــــارات فتخصــص االقتصــــاد متــاح لــك لتصقــل معرفتــك فــي
اســــتخدام المــــوارد وتعزيــز إنتــــاج البضائــع واســتهالكها .أمــــا دراســــة القانــــون فهــــي ســــتفتح لــــك آفاقــا واســــعة
لتعلــــم النظــــام االجتماعــــي وكيفيــة حــــل النزاعــات والحفاظ علــــى النظــام فــي المجتمــع .علــــم الجريمــة تخصص
آخــر للدراســة حيــث تــدرس الجريمــة وآثارها االجتماعية .أمــــا علــــم النفــــس فيركــــز علــــى دراســــة الســــلوك البشــــري
والوظائــــف العقليــة.
إن دراســة الثقافــة القوميــة يقــع أيضــا ضمــن مجــال المجتمــع والثقافــة ويركــز علــى تطــور المجتمعــات مــن خــال العــادات،
والممارســات ،والمــواد ،واألماكن.
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا .فيرجــى وضــع
طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ
القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك .وتأكــد مــن محتــوى
ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
مالحظات:• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
واالبتــكار ال تضمــن القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و  /أو الجامعــة التــي قــام باختيارها حيث يعتمــد القبول في التخصص
أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة ،كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي
اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار األيلتــس ( )UKVI ACADEMICفــي أبريــل أو مايــو وذلــك
لتجنــب أي تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
المســمى الدقيــق للبرنامج في الجامعات والمؤسســات
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه ُ
الموصــى بالدراســة بهــا  ،قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلى أخرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير ،يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.
رمز البرنامج
SE680

SE682

SE683

SE788

SE700

SE809

SE810
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اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

Economics

بلد الدراسة :الواليات المتحدة األمريكية
Economics, Business Economics, Financial
Economics, Economics & Finance , Economics
& Mathematics, Economics & Geography,
Economics & Management,
& International Economics, Economics
Accounting, Economics & Econometrics,
Financial Economics, Economics & Business
Law or Industrial Economics
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪ 85
 الرياضيات البحتة (.)٪ 85 -اللغة اإلنجليزية (.)٪ 80

 الرياضياتالبحتة

Economics

بلد الدراسة :أستراليا

)Cultural) Heritage Studies or Archeology
بلد الدراسة :المملكة المتحدة
هذه التخصصات مبنية على احتياجات محددة
لبعض القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلين
على هذه البعثة بتغيير التخصص

Psychology (NOT CLINICAL) or
Psychology with Criminology or Social Work

بلد الدراسة :المملكة المتحدة

LAW LLB (Legum Baccalaureus = Bachelor of
Laws) or Criminology or Criminal Justice
بلد الدراسة :أستراليا
LAW LLB (Legum Baccalaureus = Bachelor
of Laws), Criminology, Criminology & Social
Policy, Criminology & Sociology, Criminology
& Criminal Justice, Criminology & Forensic
Studies or Criminology & Criminal Behavior
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

 النجاح في جميع المواد الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪85
 التربية اإلسالمية أو التاريخ أو الدراساتاالجتماعية أو الفنون التشكيلية (.)٪90
 اللغة اإلنجليزية (.)٪80 إضافة الى الحصول على معدل ال يقلعن ( )٪75من كل مادة من باقي المواد.
 النجاح في جميع المواد الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪85
 الرياضيات البحتة ( )٪80أو الرياضياتالتطبيقية (.)٪85
 االحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو علمالنفس أو الدراسات االجتماعية أو التربية
اإلسالمية (.)٪85
 اللغة اإلنجليزية (.)٪85 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن(.)٪85
 الرياضيات البحتة أو المحاسبة ( )٪80أوالرياضيات التطبيقية أو االعمال أو االقتصاد
(.)٪85
 اللغة اإلنجليزية (.)٪85 إضافة الى الحصول على معدل عام ال يقلعن ( )٪75في كل مادة من باقي المواد.

 اللغةاالنجليزية

 اللغةاالنجليزية
 الرياضياتالبحتة أو
الرياضيات
النطبيقية

 اللغةاالنجليزية

منح دول مجلس التعاون الخليجي
رمز البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

اسم البرنامج

حسم التعادل

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عنSE903

القانون

()٪ 85

 -اللغة العربية

 معدل ال يقل عن ( )٪ 85في المواد اآلتية:اللغة اإلنجليزية – اللغة العربية  -الرياضيات
البحتة أو التطبيقية

 -اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامج
(منح جزئية)
 بلد الدراسة :دولة اإلمارات العربية المتحدة. المؤسسة التعليمية :جامعة اإلمارات العربيةالمتحدة.
*مالحظة :لن يتم احتساب نسبة النجاح في
مواد :الفنون التشكيلية والتربية الرياضية
والموسيقى ضمن المعدل العام.
 على الطالب تقديم شهادة  IELTSقبلالحصول على البعثة وبمعدل عام ال يقل عن
5.5

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
*مالحظات عامة -:
 .1بعثة الطالب لمرحلة البكالوريوس أو الدبلوم تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ولي أمر الطالب تكاليف النقل
والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك )  ،أما بنسبة لطلبة الضمان االجتماعي فيتم صرف مخصص شهري حسب ما سيتم إقراره بالتنسيق مع
جهات االختصاص
 .2مدة الدراسة في المرحلة التأسيسية (اللغة ) عام واحد فقط .إذا لم يحقق الطالب المستوى المطلوب في ذلك العام  ،فستقوم الوزارة
بتجميد بعثته لمدة ال تزيد عن عام  ،يقوم من خاللها برفع مستواه في اللغة للمستوى المطلوب في مؤسسته لاللتحاق بالبرنامج
األكاديمي أو الحصول على قبول مباشر في البرنامج األكاديمي من مؤسسة تعليم عالي خاصة أخرى وفي ذات المجال المعرفي .وإذا لم
يحقق ذلك يفقد مقعده في البعثة.
رمز البرنامج

اسم البرنامج

BS021

 القانون -األعمال والقانون التجاري

BS033

الحقوق

BS073

القانون

BS231

القانون

BS219

القانون

BS077

القانون

BS092

العلوم في القانون التجاري

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج
جامعة صحار

لغة الدراسة  :اللغة اإلنجليزية

 -القانون

لغة الدراسة  :اللغة العربية

BS111

BS011
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الحقوق

 اللغة الفرنسية والترجمة اللغة اإلنجليزية والترجمة -اللغة األلمانية والترجمة

جامعة ظفار

لغة الدراسة  :اللغة العربية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير()٪ 65
الحصول على ( )٪ 75في اللغة العربية-الحصول على ( )٪ 55في اللغة االنجليزية

كلية البريمي الجامعية

لغة الدراسة  :اللغة العربية

جامعة البريمي

لغة الدراسة  :اللغة العربية

جامعة الشرقية

لغة الدراسة  :اللغة العربية

الجامعة العربية المفتوحة
لغة الدراسة  :اللغة العربية

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
لغة الدراسة  :اللغة اإلنجليزية

 النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير()٪ 65
 الحصول على ( )٪ 75في اللغة العربية الحصول على ( )٪ 60في اللغة االنجليزيةالنجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير
()٪ 65
 الحصول على ( )٪ 60في اللغة العربية -الحصول على ( )٪ 80في اللغة االنجليزية

كلية الزهراء للبنات

لغة الدراسة  :اللغة العربية

جامعة نزوى

لغة الدراسة  :اللغة اإلنجليزية

تابع :البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
رمز البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

اسم البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

BS023

 اللغة اإلنجليزية وآدابها -اللغة اإلنجليزية والترجمة

جامعة صحار

BS036

 اللغة اإلنجليزية -الترجمة

جامعة ظفار

BS107

 اللغة اإلنجليزية والترجمة -اللغة اإلنجليزية وآدابها

BS197

 األدب االنجليزي كتابة اللغة االنجليزيةاالحترافية

BS188

اللغة اإلنجليزية

BS221

اإلرشاد النفسي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير()٪ 65
الحصول على معدل ( )٪ 60في المواد االتية:
اللغة العربيةالرياضيات البحتة او التطبيقيةالحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS074

 -اللغة اإلنجليزية وآدابها

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على ( )٪ 60في اللغة العربية-الحصول على ( )٪ 80في اللغة االنجليزية

BS075

 -الترجمة

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 70
 الحصول على (  )٪65في المواد اآلتية: اللغة اإلنجليزية -اللغة العربية

لغة الدراسة  :اللغة اإلنجليزية
لغة الدراسة  :اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على ( )٪ 60في اللغة العربية -الحصول على ( )٪ 80في اللغة االنجليزية

كلية الزهراء للبنات

لغة الدراسة  :اللغة اإلنجليزية

كلية البيان

لغة الدراسة  :اللغة اإلنجليزية

كلية مجان الجامعية

لغة الدراسة  :اللغة اإلنجليزية

جامعة الشرقية

لغة الدراسة  :اللغة العربية

كلية البريمي الجامعية

لغة الدراسة  :اللغة اإلنجليزية

جامعة السلطان قابوس
رمز البرنامج

اسم البرنامج

SQ255

كلية اإلقتصاد
والعلوم
السياسية
(العلوم
السياسية)

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

 معدل عام ال يقل عن ( )٪75في دبلوم التعليم العام ( )٪ 80كحد أدنى في اللغة العربية و اللغة اإلنجليزية ( ) ٪ 65كحد أدنى في الرياضيات البحتة أو الرياضياتالتطبيقية

معلومات إضافية عن البرنامج

-

كلية اآلداب
SQ700

والعلوم

-

اإلجتماعية
(آداب عام)

 معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العامدراسة المواد التالية ( :اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،التربية
اإلسالمية) والحصول على ( )٪ 65كحد أدنى في كل منها

SQ800
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كلية الحقوق

-

الفنون اإلبداعية

Creative Arts

إن الفنــون اإلبداعيــة ليســت مجــرد فنــون جميلــة وأداء للفــن .بــل هــو مســــار أشــــمل مــن ذلك بكثيــــر ويتضمــن الكثير
مــن التصنيفــات والتخصصــات الفرعيــة .يقــع عــدد مــن هــذه التخصصــات الرئيســية ضمــن المجــال األوســع لتخصــــص
اإلعــــام والتواصــل الــذي يســتقطب المهتميــن باألخبــار وبثها .ويشــمل تخصصــات مثل الصحافــة أو اإلعــام التلفزيوني،
وتخصــص اإلعــام وإنتــاج األفــام ،والتصميــم الجرافيكــي ،والمؤثــرات البصريــة مثــل الرســوم المتحركــة والمؤثــرات
البصريــة لألفــام الســينمائية وأفــام الفيديــو والوســائط المتعــددة .أمــا مــن كان شــغوفًا بالمتاحــــف والثقافــة فيمكنــه
اإلبحــار فــي تاريــخ الفــن مــن خــال دراســة المتاحــف التــي تشــمل أيضــا جانــب المتاحــف و/أو معــارض الرســم.
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا .فيرجــى وضــع
طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ
القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك .وتأكــد مــن محتــوى
ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
مالحظات:• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار ال
تضمــن القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و  /أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي
يرغــب الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة ،كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة
للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس ( )UKVI ACADEMICفــي أبريــل أو مايــو وذلــك لتجنــب أي
تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
المســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات والمؤسســات الموصــى
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه ُ
بالدراســة بهــا ،قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير ،يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.
رمز البرنامج

SE720

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

DIGITAL MEDIA, GRAPHIC DESIGN, ANIMATION,
BROADCAST OR DIGITAL JOURNALISM, TELEVISION
AND/OR FILM STUDIES, MEDIA PRODUCTION,
COMPUTER GRAPHICS, IMAGING & MULTIMEDIA,
FINE ARTS, VISUAL ARTS, HISTORY OF ART WITH
GALLERY & MUSEUM STUDIES OR MUSEUM
STUDIES & ARCHEOLOGY
بلد الدراسة :المملكة المتحدة

SE721

Digital Media, Media, Visual Arts, Graphic
Design, Communication Studies, Journalism or
)Film (Production

حسم التعادل

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقل عن( )٪ 85
 مادتين من: اللغة العربية (أو لغة أخرى) أواالعالم أو علم النفس أو الفنون أو التصميم
الجرافيكي أو التربية اإلسالمية أو الدراسات
االجتماعية أو تقنية المعلومات ()٪ 85
 اللغة اإلنجليزية ( ) ٪ 85 إضافة إلى الحصول على معدل اليقل عن ( )٪ 80في كل مادة من باقي المواد

 اللغة اإلنجليزية الفنون أوالتصميم
الجرافيكي
واللغة العربية أو
التربية اإلسالمية
أو الدراسات
االجتماعية

بلد الدراسة :الواليات المتحدة األمريكية

البعثات الداخلية
*مالحظات عامة -:
 .1بعثة الطالب لمرحلة البكالوريوس أو الدبلوم تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ولي أمر الطالب تكاليف النقل
والسكن ( إن دعت الحاجة لذلك )  ،أما بنسبة لطلبة الضمان االجتماعي فيتم صرف مخصص شهري حسب ما سيتم إقراره بالتنسيق مع
جهات االختصاص
 .2مدة الدراسة في المرحلة التأسيسية (اللغة ) عام واحد فقط .إذا لم يحقق الطالب المستوى المطلوب في ذلك العام  ،فستقوم الوزارة
بتجميد بعثته لمدة ال تزيد عن عام  ،يقوم من خاللها برفع مستواه في اللغة للمستوى المطلوب في مؤسسته لاللتحاق بالبرنامج
األكاديمي أو الحصول على قبول مباشر في البرنامج األكاديمي من مؤسسة تعليم عالي خاصة أخرى وفي ذات المجال المعرفي .وإذا لم
يحقق ذلك يفقد مقعده في البعثة.

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
رمز البرنامج

اسم البرنامج

BS136

 تصميم االزياء التصميم الجرافيكي الرقمي الرسوم المتحركة -التصوير الضوئي

BS137

 الفنون الجميلةاجتياز اختبار القدرات

BS286

 -الفنون الجميلة
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 55في مادة اللغة اإلنجليزية

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 65في:
الفنون التشكلية ،اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامج

الكلية العلمية للتصميم

لغة الدراسة  :اللغة اإلنجليزية

جامعة نزوى

لغة الدراسة  :اللغة اإلنجليزية
والعربية لبعض المقررات

تابع  :البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
رمز البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

اسم البرنامج

BS108

 -التصميم الجرافيكي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة أو
التطبيقية
الحصول على ( )٪ 60في اللغة اإلنجليزية

BS196

 الصحافة العالقات العامة اإلذاعة والتلفزيون اإلعالن -تصميم اإلتصال المرئي

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 65
 الحصول على ( )٪ 60في الرياضيات البحتة أوالتطبيقية
الحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن البرنامج
كلية الزهراء للبنات

لغة الدراسة  :اللغة العربية

كلية البيان

لغة الدراسة  :اللغة اإلنجليزية

تابع :البعثات الداخلية (لدرجة الدبلوم)
رمز البرنامج
ضمان
إجتماعي

SF004

دخل محدود
 600ريال أو أقل

SP004

اسم البرنامج

جميع الطلبة

DS004

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

تخصصات الفنون
النجاح في دبلوم التعليم العام
اإلبداعية
بتقدير ()٪ 60
حسب ما تقدمه كل
مؤسسة تعليمية خاصة الحصول على ( )٪ 55في المواد
اآلتية:
لمؤهل الدبلوم ،مع
مراعاة شروط االلتحاق  -اللغة اإلنجليزية
 الرياضيات البحته أو التطبيقيةبتلك التخصصات.

معلومات إضافية عن البرنامج
الدراسة :إحدى الجامعات والكليات
الخاصة.
 يحدد الطالب المؤسسة التييرغب بالدراسة بها وفق التخصص
والمؤهل الدراسي المقبول به .
 ال يسمح بتغيير المؤسسةالتعليمية بعد استكمال إجراءات
التسجيل.

جامعة السلطان قابوس
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

SQ780

كلية اآلداب
والعلوم
اإلجتماعية
( الموسيقى
والعلوم
الموسيقية)
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الحد األدنى
للتقدم للبرنامج

 معدل عام ال يقل عن ( )٪75فيدبلوم التعليم العام
 دراسة المواد التالية ( :اللغةالعربية ،اللغة اإلنجليزية ،
المهارات الموسيقية ) والحصول
على ( )٪ 65كحد أدنى في كل
منها.

معلومات إضافية عن البرنامج

(اجتياز اختبار القدرات للموسيقى)

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
رمز البرنامج

اسم البرنامج

US007

التصميم

US008

اإلتصال الجماهيري

US010

دبلوم التصوير
الضوئي

US011

دبلوم تصميم
األزياء
(لإلناث فقط)
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج
 معدل عام ال يقل عن()٪ 60
 النجاح في المواد التالية: اللغة اإلنجليزية الرياضيات البحتة أو التطبيقية اللغة العربية الفنون التشكيلية أو الرسمالهندسي ()٪ 60
 معدل عام ال يقل عن()٪ 60
 النجاح في المواد التالية: اللغة اإلنجليزية -اللغة العربية

 معدل عام ال يقل عن()٪ 60
دراسة المواد التالية:
 الرياضيات البحتة أو التطبيقية اللغة اإلنجليزية معدل عام ال يقل عن()٪ 60
دراسة المواد التالية:
 اللغة اإلنجليزية اللغة العربية -الفنون التشكيلية

حسم التعادل
الدرجات األعلى في
المواد:
 الفنون التشكيلية أوالرسم الهندسي
 اللغة اإلنجليزية الرياضيات البحتة أوالتطبيقية
اللغة العربيةالدرجات األعلى في
المواد:
 اللغة اإلنجليزية اللغة العربيةالدرجة األعلى فيالمواد:
اللغة اإلنجليزيةالرياضيات البحتة أوالتطبيقية

الدرجات األعلى فيالفنون التشكيليةاللغة اإلنجليزية -اللغة العربية

معلومات إضافية عن البرنامج
أفرع الدراسة:
 جامعة التقنية والعلومالتطبيقية بنزوى.

اجتيار االختبار والمقابلة
الشخصية

أفرع الدراسة:
 جامعة التقنية والعلومالتطبيقية بنزوى.
 جامعة التقنية والعلومالتطبيقية بصور
 جامعة التقنية والعلومالتطبيقية بصاللة

أفرع الدراسة:
 جامعة التقنية والعلومالتطبيقية بمسقط

أفرع الدراسة:
 جامعة التقنية والعلومالتطبيقية بمسقط

اجتياز االختبار والمقابلة
الشخصية

الدين والفلسفة

Religion and Philosophy
يعــد الديــن محــور وأســاس كل ثقافــة بشــرية وهويتــه الروحيــة .إن دراســة الديــن والفلســفة يعنــي بالجانــب الروحــي
لإلنســانية باإلضافــة إلــى المعتقــد اإليمانــي والمنظــور المطــروح للواقــع .وعلــى المســتوى األكاديمــي ،هنــاك حاجــة
ملحوظــة إلــى التعمــق فــي الشــؤون الفقهيــة والدراســات الدعويــة والدراســات الشــرعية مــن أجــل اســتيعاب المتغيــرات
فــي المجتمــع ومســاعدة البشــر فــي تحقيــق التغذيــة اإليمانيــة والمحافظــة عليهــا وإيجــاد الحلــول التــي تحقــق التــوازن
بيــن الضغوطــات الناتجــة عــن التكنولوجيــا ،والماديــات ،والثقافــة اإلعالميــة والخالفــات األيديولوجيــة.
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا .فيرجــى وضــع
طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ
القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك .وتأكــد مــن محتــوى
ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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كلية العلوم الشرعية
رمز
البرنامج
IS003
(للذكور
فقط)

اسم البرنامج الحد األدنى للتقدم للبرنامج
الفقه وأصوله

أصول الدين

الفقه وأصوله
IS004
( إناث
فقط)
أصول الدين
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حسم التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج

الحصول على معدل عام ()٪ 75الحصول على تقدير ( )٪ 75فيمادة التربية اإلسالمية.
الحصول على تقدير ( )٪ 75فيمادة اللغة العربية.

الدرجات األعلىفي المواد التالية:
اللغة العربيةالتربيةاإلسالمية

* تخصص الطالب (الذكور واإلناث) يكون
بعد السنة الثانية (الفقه وأصوله  ،وأصول
الدين) وفق معايير التخصص المتبعة في
الكلية.

الطلبة من ذوي اإلعاقات الخاصة

Students with Disabilities

حرصــت سياســات تطويــر التعليــم التــي اتخذتهــا الحكومــة العمانيــة علــى توفيــر الســبل لكافــة الراغبيــن فــي مواصلة
تعليمهــم العالــي ومســاعدتهم فــي تحقيــق طموحاتهــم وبلــوغ النجــاح والقــدرة اإلنتاجيــة كمواطنيــن مبدعيــن
ومنتجيــن .وتمكيــن جميــع الطــاب مــن مختلــف فئــات المجتمــع ،بمــا فــي ذلــك طلبــة اإلعاقــات الخاصــة مــن تحقيــق
أحالمهــم .تتضمــن أنــواع اإلعاقــات كمــا تــم تصنيفهــا مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة ،اإلعاقــات البصريــة والســمعية
والجســدية والعقليــة وإعاقــات النمــو كالتوحــد واالضطرابــات الوراثيــة كمتالزمــة داون.
ويجــب علــى طلبــة اإلعاقــات الخاصــة اختيــار البرامــج الدراســية المتوافقــة مــع نــوع إعاقتهــم .فــإذا كنــت تعانــي مــن
إعاقــة تقيــد حركتــك الجســدية أو تتطلــب مســتوى معيــن مــن المرونــة الحركيــة -علــى ســبيل المثــال -فعليــك تجنــب
التخصصــات التــي تتطلــب لياقــة جســدية.
تذكــر أن اختيــار المجــال الدراســي الــذي ســتتخصص فيــه هــو مــن أهــم القــرارات التــي ســوف تتخذهــا .فيرجــى وضــع
طموحاتــك الشــخصية ،واهتماماتــك ،وقدراتــك واحتياجــات االقتصــاد المتغيــر ضمــن المعطيــات األساســية أثنــاء اتخــاذ
القــرار .اطلــع علــى الخيــارات المتاحــة وتعــرف علــى محتواهــا جيــدا قبــل ترتيبهــا وفقــا ألولوياتــك .وتأكــد مــن محتــوى
ومنهجيــة الدراســة المرتبطــة بهــذه التخصصــات ،مــع مراعــاة االختالفــات بيــن مؤسســة تعليميــة وأخــرى.
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
مالحظات:
• قــد تتطلــب بعــض البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار ال تضمــن
القبــول النهائــي للمتقــدم فــي البرنامــج و  /أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول فــي التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب
الطالــب الدراســة بهــا علــى قــدرات الطالــب والمتطلبــات الخاصــة بالجامعــة ،كمــا أن للــوزارة الصالحيــة فــي اختيــار الجامعــة المناســبة للطالــب
حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
• ُينصــح الطلبــة المتقدميــن علــى هــذه البعثــات بالتقــدم علــى اختبــار االيلتــس ( )UKVI ACADEMICفــي أبريــل أو مايــو وذلــك لتجنــب أي
تأخيــر فــي الحصــول علــى القبــول الجامعــي للبــدء فــي الدراســة.
المســمى الدقيــق للبرنامــج فــي الجامعــات والمؤسســات الموصــى
• تــم ادراج مســميات البرامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه ُ
بالدراســة بهــا ،قــد تختلــف مســميات البرنامــج مــن مؤسســة/دولة إلــى أخــرى.
• بعض البرامج المدرجة قابلة للتغيير ،يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.

رمز
البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

اسم البرنامج

حسم التعادل

البرنامج مخصص للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية فقط

SE890

SCHOLARSHIPS FOR DEAF STUDENTS
بلد الدراسة  :األردن
المؤسسة التعليمية  :الجامعة األردنية
 يمكن للطالب الحاصل على البعثة الدراسية اختيار التخصص الذييرغب بدراسته في الجامعة.
 يخضع اختيار الطالب للبرنامج الدراسي لموافقة الوزارة أوالً ،واليمكن للوزارة ان تضمن القبول النهائي للطالب في البرنامج الذي قام
باختياره حيث ان القبول يعتمد على قدرات الطالب ومدى استيفاءه
لمتطلبات ذلك البرنامج.

 النجاح في جميع المواد. الحصول على معدل عام ال يقلعن ()٪ 75

 -اللغة اإلنجليزية

جامعة السلطان قابوس
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

SQ001

كلية العلوم
الزراعية والبحرية

SQ150

كلية العلوم

SQ250

كلية اإلقتصاد
والعلوم
السياسية

SQ255

كلية اإلقتصاد
والعلوم
السياسية
(العلوم
السياسية)

الحد األدنى للتقدم للبرنامج
معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام
 الحصول على ( )٪ 65في :(الرياضيات البحتة  -اللغة اإلنجليزية)
 دراسة مادتين فقط على األقل من:( الكيمياء – الفيزياء – األحياء)
والحصول على ( )٪ 65كحد أدنى في كل منهما

معلومات إضافية عن البرنامج
نوع اإلعاقة:
عجز حركي جزئي باألطراف السفلى
 سيتم قبول طلبة ذوي اإلعاقات الخاصةفي التخصصات التالية :
(اقتصاد الموارد الطبيعية ،وعلم األغذية ) .

 معدل عام ال يقل عن ( )٪75في دبلوم التعليم العام ( )٪ 65كحد أدنى في مادتين من المواد التالية:(الكيمياء  -الفيزياء  -األحياء)

نوع اإلعاقة:
عجز حركي جزئي باالطراف العليا أو السفلى

 )٪ 65( -كحد أدنى في الرياضيات البحتة  -اللغة اإلنجليزية
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 -معدل عام ال يقل عن ( )٪75في دبلوم التعليم العام :

 الحصول على ( )٪70في الرياضيات البحتة أو ( )٪80فيالرياضيات التطبيقية.

نوع اإلعاقة:
إعاقة حركية

 ( )٪ 65كحد أدنى في اللغة اإلنجليزية،معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام
الحصول على:
 ( )٪ 80في اللغة العربية و اللغة اإلنجليزية )٪ 65( -في الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

نوع اإلعاقة:
إعاقة حركية

تابع:جامعة السلطان قابوس
رمز
البرنامج
SQ350

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

كلية التربية
(التربية اإلسالمية)
كلية التربية

SQ660

(تكنولوجيا
التعليم والتعلم)

SQ650

كلية التربية
(التربية الفنية)

SQ700

كلية اآلداب
والعلوم
االجتماعية
(آداب عام )

SQ800

كلية الحقوق

معلومات إضافية عن البرنامج

 معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام دراسة المواد التالية ( التربية اإلسالمية ،اللغة العربية،اللغة اإلنجليزية ) والحصول على (  )٪ 65كحد أدنى في
كل منها .

نوع اإلعاقة:
عجز حركي جزئي باالطراف السفلى

 معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام دراسة المواد التالية ( الرياضيات البحتة أو التطبيقية،اللغة العربية  ،اللغة اإلنجليزية) والحصول على ( )٪ 65
كحد أدنى في كل منها .

نوع اإلعاقة:
عجز حركي جزئي باالطراف السفلى

 -معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام

نوع اإلعاقة:
عجز حركي جزئي باالطراف السفلى

 ( )٪ 65في المواد التالية:اللغة العربية ،الفنون التشكيلية ،اللغة اإلنجليزية

نوع اإلعاقة:
إعاقة حركية  ،وإعاقة بصرية

 -معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75في دبلوم التعليم العام

 ( )٪ 65في المواد التالية:اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،التربية اإلسالمية.

نوع اإلعاقة:
عجز حركي جزئي باالطراف السفلى

كلية العلوم الشرعية
رمز البرنامج

اسم البرنامج

IS005
(للذكور فقط)

الفقه وأصوله

IS006
( إناث فقط)

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

أصول الدين
-الحصول على معدل عام

()٪ 75

الفقه وأصوله

حسم التعادل

الدرجات األعلى فيالمواد التالية:
اللغة العربية-التربية اإلسالمية

أصول الدين

معلومات إضافية عن البرنامج
أن ال تكون اإلعاقة مانعة له عن االستقاللبنفسه وتدبير شؤونه.
أن ال تكون اإلعاقة بكمًا.أن ال يتجاوز عمره ( )25عامًا.أن يــجــتــاز بــنــجــاح الــمــقــابــلــة الشخصيةوالــمــقــامــة للتنافس بــيــن ذوي اإلعــاقــة
الخاصة.

*تخصــص الطالب(الذكــور واإلنــاث) يكــون التخصــص بعــد الســنة الثانيــة (الفقــه وأصولــه  ،وأصــول الديــن) وفــق معاييــر التخصــص المتبعــة
فــي الكليــة.

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
رمز البرنامج

اسم البرنامج

US027

تقنية المعلومات

US028

دراسات تجارية
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الحد األدنى للتقدم للبرنامج

 الحصول على معدل عام ال يقلعن ()٪ 60
 النجاح في المواد التالية: الرياضيات البحتة اللغة اإلنجليزيةمعدل عام ال يقل عن ( )٪60النجا ح في المواد التالية:الرياضيات البحتة أو التطبيقيةاللغة اإلنجليزية-الدراسات اإلجتماعية

حسم التعادل

الدرجات األعلى في المواد:
 الرياضيات البحتة -اللغة اإلنجليزية

الدرجات األعلى فيالمواد :
اللغة اإلنجليزية الرياضياتالبحتة أو التطبيقية
-الدراسات اإلجتماعية

معلومات إضافية عن البرنامج

نوع اإلعاقة:
إعاقة جسدية في األطراف العليا
أو ضعف بالبصر أو إعاقة سمعية
أو صعوبة في النطق أو األمراض
المزمنة أو شلل أطفال أو تشوهات
خلقية.
 -مقابلة شخصية

البعثات الداخلية (لدرجة البكالوريوس)
*مالحظات عامة -:
 .1بعثة الطالب لمرحلة البكالوريوس أو الدبلوم تكون بعثة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية فقط مع تحمل ولي أمر الطالب تكاليف النقل والسكن ( إن
دعت الحاجة لذلك )  ،أما بنسبة لطلبة الضمان االجتماعي فيتم صرف مخصص شهري حسب ما سيتم إقراره بالتنسيق مع جهات االختصاص
 .2مدة الدراسة في المرحلة التأسيسية (اللغة ) عام واحد فقط .إذا لم يحقق الطالب المستوى المطلوب في ذلك العام  ،فستقوم الوزارة بتجميد بعثته
لمدة ال تزيد عن عام  ،يقوم من خاللها برفع مستواه في اللغة للمستوى المطلوب في مؤسسته لاللتحاق بالبرنامج األكاديمي أو الحصول على قبول
مباشر في البرنامج األكاديمي من مؤسسة تعليم عالي خاصة أخرى وفي ذات المجال المعرفي .وإذا لم يحقق ذلك يفقد مقعده في البعثة.

رمز
البرنامج

إسم البرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

BS260

التخصصات اإلدارية
(إعاقات حركية )

BS261

تخصصات تكنولوجيا
المعلومات
(إعاقات حركية)

BS262

التخصصات الهندسية
(إعاقات حركية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 60
الحصول على ( )٪ 60في المواد اآلتية-
الرياضيات البحتة– الكيمياء أو الفيزياء
-الحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS263

تخصصات القانون
(إعاقات حركية -إعاقات
بصرية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 60
الحصول على ( ) ٪ 75في اللغة العربية
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS264

تخصصات اللغات األجنبية
والترجمة
(إعاقات حركية  -إعاقات
بصرية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 60
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة العربية ،واللغة
اإلنجليزية

BS265

تخصصات التصميم
(إعاقات حركية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 60
الحصول على ( ) ٪ 55في الرياضيات البحتة أو
التطبيقية
الحصول على ( )٪ 55في اللغة اإلنجليزية

BS275

تخصص اللغة العربية
وآدابها (إعاقات بصرية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 60
الحصول على ( ) ٪ 60في اللغة العربية

BS276

التصميم الجرافيكي
والتصميم الداخلي
(إعاقات سمعية ونطقية)

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 60

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 60
الحصول على ( ) ٪ 55في الرياضيات البحتة أو
التطبيقية
الحصول على ( ) ٪ 55في اللغة اإلنجليزية

على الطلبة اختيار التخصص
والمؤسسة التعليمية الخاصة التي
تستقبل نوع إعاقتهم.

 مكان الدراسة لطلبة اإلعاقاتالسمعية ( كلية الزهراء للبنات،
الكلية العلمية للتصميم).

البعثات الداخلية (لدرجة الدبلوم)
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

DS010

تخصصات
تكنولوجيا
المعلومات

DS011

تخصصات اإلدارة
والمعامالت التجارية

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج
مختلف التخصصات حسب ما تقدمه كل مؤسسة
تعليمية خاصة لمؤهل الدبلوم ،مع مراعاة شروط

النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ()٪ 55
الحصول على ( )٪ 55في المواد اآلتية:
 اللغة اإلنجليزية -الرياضيات البحته أو التطبيقية

االلتحاق بتلك التخصصات.
 يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب بالدراسة بهاوفق التخصص والمؤهل الدراسي المقبول به .
 ال يسمح بتغيير المؤسسة التعليمية بعداستكمال إجراءات التسجيل.
يقوم الطالب بإختيار المؤسسة حسب نوع اإلعاقة
الموضحة في صفحتي (. )128-127
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المؤسسات التعليمية التي تستقبل طلبة ذوي اإلعاقات الخاصة
م

المؤسسة

اإلعاقة الحركية

اإلعاقة السمعية
والنطقية

اإلعاقة البصرية

1

جامعه ظفار

نعم

ال

نعم

2

جامعه صحار

نعم

ال

نعم

3

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا
في عمان

ال

ال

ال

4

جامعه نزوى

نعم

نعم

نعم

5

جامعة مسقط

نعم

ال

ال

6

الكلية العلمية للتصميم

نعم

نعم

ال

7

كلية البريمي الجامعية

ال

ال

ال

8

كلية مجان الجامعية

نعم

ال

ال

9

كلية الزهراء للبنات

نعم

نعم

10

كلية الدراسات المصرفية
والمالية

نعم

ال

ال

11

كلية الخليج

نعم

ال

ال

12

كلية الشرق األوسط

ال

ال

13

الكلية العالمية للهندسة
والتكنولوجيا

نعم

ال

ال

14

الجامعة العربية المفتوحة

ال

ال

ال
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نعم

نعم

تابع :المؤسسات التعليمية التي تستقبل طلبة ذوي اإلعاقات الخاصة
م

المؤسسة

اإلعاقة الحركية

اإلعاقة السمعية
والنطقية

اإلعاقة البصرية

15

الجامعة الوطنية للعلوم
والتكنولوجيا

نعم

ال

ال

16

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

ال

ال

ال

17

الكلية الدولية للهندسة
واإلدارة

ال

ال

ال

18

الكلية الوطنية لتقنية
السيارات

ال

ال

ال

19

جامعة البريمي

نعم

ال

ال

20

جامعة الشرقية

ال

ال

ال

21

كلية البيان

نعم

ال

ال

22

كلية عمان البحرية الدولية

نعم

ال

ال

23

كلية عمان لطب األسنان

ال

ال

ال

24

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا

نعم

ال

ال

25

كلية عمان للسياحة

ال

ال

ال

26

كلية مسقط

نعم

ال

ال

27

معهد العلوم الطبوغرافية

ال

ال

ال
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عناوين مؤسسات التعليم العالي
الموقع

المؤسسة

الموقع اإللكتروني

الهاتف

الفاكس

الخوض

جامعة السلطان قابوس

www.squ.edu.om

24141807

24413861

مرتفعات المطار

الكلية العسكرية التقنية

www.mtc.edu.om

22091111

22091370

الخوير

كلية العلوم الشرعية

www.css.edu.om

24393950
24393888
24393824

24393801

المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي
مرتفعات المطار

دائرة البعثات الخارجية

www.mohe.gov.om

24340900

24340774

مرتفعات المطار

دائرة البعثات الداخلية

www.mohe.gov.om

24340900

24340815

الحيل الشمالية

الكلية المهنية بالسيب

Dos@seebvc.edu.om

24556509
24556511

24535722
24540964

بطحاء األشخر

الكلية المهنية بصحم

Info@sahamvtc.edu.om

الرايبة

الكلية المهنية بعبري

ibrivtc@ibrivtc.edu.om

المرتفعة

الكلية المهنية بصور

survc@survc.edu.om

26959666
26959767
25783703
25783725
25530003
25530068

26854163
26959668

العقر

الكلية المهنية بشناص

scv_doc@shinasvc.edu.om

25783799
25540162

26747691

26747725

العقد

الكلية المهنية بالبريمي

Doc@brm-vtc.edu.om

25661134
25661115

25657305

عباسة

الكلية المهنية للعلوم البحرية
بالخابورة

Info@ftik.edu.om

26801937

26801939

ريسوت

الكلية المهنية بصاللة

Info@svc.edu.om

23219615
23219614

23221016

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
فرع الرستاق

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

reg.rus@cas.edu.om

26774977
26774857

26877026

فرع صحار

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

reg.sal@cas.edu.om

22057133

22057001

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

reg.niz@cas.edu.om

25433760

25431102

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

www.nct.edu.om

25446555

25431020

فرع صور

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

reg.sur@cas.edu.om

25543055

25544751

مسقط

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

www.hct.edu.om

24473622

24478401

المصنعة

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

www.act.edu.om

26871333

26869257

فرع شناص

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

www.ctshinas.edu.om

26852811

26747426

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

reg.sal@cas.edu.om

23224303

23225620

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

www.sct.edu.om/web

23223401

23226267

فرعي نزوى

فرعي صاللة
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تابع عناوين مؤسسات التعليم العالي

الموقع

فرعي عبري
فرع إبراء

الموقع اإللكتروني

الهاتف

الفاكس

المؤسسة
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

reg.ibr@cas.edu.om

25692470

25691696

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

www.ibrict.edu.om

25690664

25689723

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

www.ict.edu.om

25587800

25549020

كلية ُعمان للعلوم الصحية
الوطية

كلية العلوم الصحية

www.moh.gov.om

24560085
محول 1001

24560384

الوطية

الصيدلة

www.moh.gov.om

24560990

24564042

الوطية

التمريض  -فرع مسقط

www.moh.gov.om

24564112
محول 2100

24565879

الرستاق

التمريض  -فرع الرستاق

www.moh.gov.om

26877181

26772557

صحار

التمريض  -فرع شمال الباطنة

www.moh.gov.om

26840592

26841811

نزوى

التمريض  -فرع الداخلية

www.moh.gov.om

25211853

25211910

الظاهرة

التمريض  -فرع الظاهرة

www.moh.gov.om

25881602

25696154

إبراء

التمريض  -فرع شمال الشرقية

www.moh.gov.om

صور

التمريض  -فرع جنوب الشرقية

www.moh.gov.om

25570075
25570073
25543902
25543901

25570076
25544263

صاللة

التمريض  -فرع ظفار

www.moh.gov.om

23216783

23216049

مسقط

إدارة المعلومات الصحية

www.moh.gov.om

24563957

24561747

المؤسسة التابعة للبنك المركزي العماني

بوشر

كلية الدراسات المصرفية والمالية

www.cbfs.edu.om

22059716
22059718
22059725

-

مؤسسات التعليم العالي الخاصة
صحار

جامعة صحار

www.su.edu.om

26850100

26720102

دارسيت

كلية مجان الجامعية

www.majancollege.edu.om

24730400
24730423
24730424

24730490

مرتفعات المطار

الجامعة الوطنية للعلوم
والتكنولوجيا

www.nu.edu.om

24250416
24250417
24250419

24504820

مرتفعات المطار

كلية الزهراء للبنات

www.zcw.edu.om

24512888

24511193

مرتفعات المطار

كلية مزون

www.mazcol.edu.om
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24513300
80081999
24513315

24513346

تابع عناوين مؤسسات التعليم العالي

الموقع

المؤسسة

الموقع اإللكتروني

الهاتف

الفاكس

صور

كلية صور الجامعية

www.suc.edu.om

25565556
25565558
25565554

25565551
25565561

واحة المعرفة

كلية الشرق األوسط

www.mec.edu.om

24531444

24446028

البريمي

كلية البريمي الجامعية

www.buc.edu.om

25657666

25657600

مرتفعات المطار

الكلية العلمية للتصميم

www.scd.edu.om

24513232
24513252

24513213

بوشر

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

www.mcbs.edu.om

24583525
24583524

-

مرتفعات المطار

كلية عمان للسياحة

www.otc.edu.om

24512346
24512345

24512349

حلبان

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا

www.omancollege.edu.om

بوشر

كلية مسقط

www.muscatcollege.edu.om

مرتفعات المطار

الكلية الدولية للهندسة واإلدارة

www.icem.edu.om

24051000
24051002
24594783
24501181
24503821
24512000
24522033

صاللة

جامعة ظفار

www.du.edu.om

80018001

23237777

المعبيلة الجنوبية

كلية الخليج

www.gulfcollege.edu.om

24468686
93035558

24600226

صحار

كلية عمان البحرية الدولية

www.imco.edu.om

26827777

26827744

حلبان

كلية البيان

www.bayancollege.edu.om

24263664
24263665
24263666

24263667

الجامعة العربية المفتوحة

www.aou.edu.om

24597300

24699669

ابراء

جامعة الشرقية

www.asu.edu.om

25401000
25401037

25401002

البريمي

جامعة البريمي

www.uob.edu.om

25648300

-

بوشر

الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا

www.gcet.edu.om

نزوى

مدينة السلطان
قابوس

24227912
24227960
24227999

24051099
24051088
24504954
24521355

24227901

جامعة نزوى

www.unizwa.edu.om

25446234
25446396

25446338

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان

www.gutech.edu.om

22061111
80082222

22061000

الوطية

كلية عمان لطب األسنان

www.omandentalcollege.org

24665555

24665566

الغبرة الشمالية

جامعة مسقط

www.muscatuniversity.edu.om

24645444

-

روي

معهد العلوم الطوبوغرافية

www.ogc.edu.om

24312261

24312443

المعبيلة الجنوبية

الكلية الوطنية لتقنية السيارات

www.ncat.edu.om

24260500
24260566

24453272

حلبان
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رموز اإلستجابة السريعة ( )Quick Response–QRلخدمات مركز القبول الموحد

صفحات المركز على مواقع التواصل اإلجتماعي:

Facebook

Twitter

Youtube

Linked in
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نموذج طلب التحاق بمؤسسات التعليم العالي
نموذج طلب التحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام األكاديمي  2022/2021م
رقم البطاقة المدنية :

رقم الطالب أو رقم الجلوس :

 :1اختيارات الطالب  (:ضع رموز البرامج التي ترغب فيها مرتبة حسب األفضلية )
االختيار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
...
...
...
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رمز البرنامج

اسم البرنامج

المؤسسة التعليمية

إﺣﺟز اﺧﺗﺑﺎر آﯾﻠﺗس ﻷﻏراض
اﻟﺗﺄﺷﯾرة واﻟﮭﺟرة ﻟﻠﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﻣﻊ ﻣرﻛز آي دي ﺑﻲ

ﻣواﻋﯾد اﻻﺧﺗﺑﺎر
ﻣﺎرس
أﺑرﯾل
ﻣﺎﯾو
ﯾوﻧﯾو

4

20

29 10
8

22

5

17

ﯾوﻟﯾو
أﻏﺳطس
ﺳﺑﺗﻣﺑر
أﻛﺗوﺑر

ﺳﺟل اﻵن+968 24 091 800 :
http://bit.ly/UKVI_Oman

اﺧﺗﺑﺎر اﻵﯾﻠﺗس ﻋﺑر اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
 ۷أﯾﺎم ﻓﻲ اﻻﺳﺑوع
ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻗم ﺑزﯾﺎرة:

www.idpielts.me/oncomputer
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1

17

7

28

16
9

14

ﻧوﻓﻣﺑر
دﯾﺳﻣﺑر

6
2

18

اﺧﺘﺒﺎر

IELTS UKVI

ﻟﻠﺘﺄﺷﲑات واﻟﻬﺠﺮة
ﻣﺘﺎح اﻵن ﻋﲆ
اﻟﺤﺎﺳﻮب
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takeielts.org

.

HEAC.GOV.OM
@HEAC_INFO
HEAC.OMAN
OMAN HEAC
HEAC_OMAN
24340900
public.services@mohe.gov.om

