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املقدمة

عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة

يرسنا أن نضع بني يديك دليل الطالبة الحاصلني عىل املؤهالت الدولية )GCE,IB( ليكون عوناً لك عند تقدميك 

لطلبك اإللكرتوين لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل من خالل نظام القبول للمرحلة الجامعية األوىل عىل املوقع 

اإللكرتوين ملركز القبول املوحد. وعليه يرجى الحرص عىل قراءتِه بتأٍن ودقة.

يوضح هذا الدليل إجراءات التســجيل يف نظام القبول اإللكرتوين، إضافًة إىل النصائح واإلرشادات املتعلقة 

بكيفية اختيار الربامج الدراسية التي ترغب يف االلتحاق بها مبؤسسات التعليم العايل الحكومية والبعثات واملنح 

الداخلية والخارجية، كام ستتعرف من خالله عىل متطلبات كل برنامج للعام األكادميي  2019/ 2020م، ورشوط 

القبول فيه. 

ويســتعرض هذا الدليل مراحل التسجيل والقبول ابتداًء  مبرحلة التسجيل يف نظام القبول املوحد  وذلك قبل 

تأديتك إلمتحانات الفصل الثاين. ليك تكون أكرث قدرة عىل اختيار الربامج الدراسية وبعيداً عن الضغط النفيس، 

فضاًل عن الفسحة الزمنية للتفكري وأخذ النصح من اآلخرين يف اختيار الربامج الدراسية املناسبة، لذا يجب عليك 

الحرص عىل اختيار أكرب قدر ممكن من الربامج الدراسية عند تعبئة االستامرة اإللكرتونية بنظام القبول. علاًم بأنه 

سوف تتاح لك الفرصة لتغيري  وإعادة ترتيب اختياراتك يف مرحلة تعديل الرغبات، وذلك بعد معرفتك لنتيجة 

امتحاناتك للفصل الثاين. وأخرياً عليك االطالع عىل جدول مواعيد تقديم طلبات االلتحاق وااللتزام به. 

ونسأل العليم القدير التوفيق للجميع.

مركز القبول املوحد
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هو إحدى املديريات العامة التابعة لوزارة التعليم العايل، يعنى بالتنسيق مع الجهات املعنية اللحاق الطلبة املؤهلني الذين 

أنهوا دراستهم بدبلوم التعليم العام أو ما يعادله مبؤسسات التعليم العايل، كام يقوم بتنظيم إجراءات تقديم طلبات الحصول 

عىل مقاعد دراسية مبختلف مؤسسات التعليم العايل عرب نظام إلكرتوين. وميكن التسجيل يف هذا النظام من خالل الشبكة 

العاملية للمعلومات )WWW(، أوالرسائل النصية القصرية )SMS(، أوتطبيق الهواتف الذكية )التحق(.

نظام القبول املوحد:  هو الربنامج اآليل للقبول الذي يستخدمه املركز يف إجراءات التسجيل والقبول للطلبة املتقدمني والذين 

تنطبق عليهم رشوط التقدم للربامج الدراسية املعروضة من قبل املؤسسة.

طلب االلتحاق:  الطلب الذي يتقدم به الطالب للمركز متضمنا اختياراته من الربامج التي يرغب يف دراستها، وذلك من خالل 

تعبئة اإلستامرة اإللكرتونية بنظام القبول املوحد، حيث سيجد الطالب قامئة يقوم مبلئها ) انظر منوذج االستامرة يف صفحة 159(.

مركز القبول املوحد 

الطلبة املستفيدون من نظام القبول للمرحلة الجامعية األوىل 

رشوط التقدم لربامج مؤسسات التعليم العايل

يستفيد من نظام القبول املوحد كل من يرغب االلتحاق بالدراسة مبؤسسات التعليم العايل من الفئات التالية:

الطلبة العامنيون الحاصلون عىل دبلوم التعليم العام من داخل السلطنة خريجو العام الدرايس الحايل 2018/ 2019م.. 1

الطلبة العامنيون الحاصلون عىل شهادات تعادل دبلوم التعليم العام من داخل السلطنة خالل العام الدرايس 2018/ . 2

2019م. و تشــمل هذه الفئة –عىل سبيل املثال:-  طلبة كلية الحرس التقنية، واملعاهد اإلسالمية، واملدارس الخاصة 

ثنائية اللغة، ومدارس الجاليات واملدارس الخاصة التي تدرس الشهادات الدولية داخل السلطنة.

الطلبة العامنيون الحاصلون عىل ما يعادل دبلوم التعليم العام من خارج السلطنة خالل العام الدرايس2018/ 2019م.. 3

الطلبة املؤهلون للحصول عىل الجنسية العامنية أو املستثنون منها خريجو العام الدرايس الحايل 2018/ 2019م.. 4

رشوط التقدم للحصول عىل مقاعد دراسية مدعومة مادياً من الحكومة يف مؤسسات التعليم العايل هي:

أن يكون الطالب عامين الجنسية.. 1

أن يكون الطالب حاصالً عىل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدرايس الحايل )حديث التخرج(.. 2

أن ال يتجاوز عمر الطالب 25 عاماً يف األول من أكتوبر من العام الذي سجل فيه )أي أن يكون من مواليد ما بعد . 3

1994/10/1  (، وأن ال يقل عن 16 عاماً.

أن يحقق رشوط التقدم للربنامج حسب الوارد يف القسم الخاص بالربامج الدراسية ورشوط االلتحاق بها. . 4

الطلبة من فئة تعليم الكبار الذين يعملون يف إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة وتنطبق عليهم جميع الرشوط . 5

الواردة أعاله، فيمكنهم التقدم إىل برامج مؤسسات التعليم العايل.  ويف حال قبولهم بإحدى الربامج الدراسية، عليهم 

إحضار ما يثبت موافقة جهة عملهم عىل تفريغهم تفريغاً كامالً للدراسة وتقدميه للمؤسسة املقبولني بها.

م
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هو املعدل الذي يحتسبه نظام القبول املوحد للطالب أثناء الفرز اإللكرتوين يف كل برنامج بناًء عىل معدل درجات املواد 

التي درسها الطالب، ومعدل درجات املواد املطلوبة للربنامج. وقد يختلف املعدل التنافيس لنفس الطالب من برنامج آلخر 

بإختالف املواد املطلوبة يف كل برنامج.

واملعادلة الحسابية إليجاد املعدل التنافيس هي:

املعدل التنافيس = ) معدل درجات جميع املواد التي درسها الطالب ( × 40 %  + )معدل درجات املواد املطلوبة للتخصص ( × 60 % 

طريقة حساب املعدل التنافيس

شكل ) 1 (

املعدل التنافيس 
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عىل جميع الطلبة رضورة التسجيل واختيار الربامج يف الفرتات املحددة لذلك- مهام كانت نتيجة الطالب يف االمتحانات- 	 

ولن تكون هناك فرصة لطلبة الدور الثاين للتسجيل أو تعديل برامجهم بعد ظهور نتائج الدور الثاين لطلبة دبلوم 

التعليم العام.

عىل الطالب الذي مل ينجح يف اإلمتحان يف مادة أو أكرث اختيار الربامج وتعديل رغباته يف نفس الفرتات املحددة حتى ال 	 

يفقد حقه يف التنافس يف حالة نجاحه الحقا يف امتحانات الدور الثاين.

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

طلبة الدور الثاين ال ميكنهم التقدم للربامج التي تتطلب مقابالت شخصية أو اختبارات قبول أو فحوصات طبية، وذلك 	 

ألن مواعيد إجراء تلك االختبارات يكون عادة قبل ظهور نتائج الدور الثاين.

يقوم املركز بتحديد الربامج التي ميكن أن ُيقبل بها الطلبة الذين تظهر نتائجهم الدراسية بعد الفرز األول حسب 	 

اختياراتهم للربامج وترتيبها ، برشط أن تكون معدالتهم التنافسية أعىل أو مساٍو آلخر معدل تنافيس تم قبوله يف تلك 

الربامج بالفرز السابق.

يحق للطالب  املطالبة باملقعد املستحق له إذا كان من الربامج الحكومية يف العام التايل إذا استنفذت أعداد املقاعد املحددة 	 

يف الفرز األول لذلك الربنامج أو بدأت الدراسة ونظام املؤسسة ال يسمح بقبول طلبة جدد بعد تاريخ معني تحدده تلك 

املؤسسة وذلك بعد موافقة املؤسسة عىل ذلك، ويف حال الرفض يعوض الطالب بربنامج آخر ضمن قامئة اختياراته.

 

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

عىل سبيل املثال: الطالب املصاب بإعاقة جسدية كشلٍل يف بعض األطراف عليه عدم التقدم للربامج التي تتطلب أن يكون 

املتقدم خاٍل من جميع أنواع اإلعاقات الجسدية ، ألنه يتعارض مع متطلبات تلك الربامج.

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

متالزمة داون حركية برصية

التوحدذهنية سمعية

لذا ويف حال تسجيل الطالب بنظام القبول اإللكرتوين عليه تحديد نوع إعاقته من األنواع املذكورة أعاله، وبالتايل سيقوم 

النظام بتحديد الربامج التي ميكنه التقدم إليها والتي تتامىش مع نوع إعاقته.

طلبة الدور الثاين

طلبة ذوو اإلعاقات
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الطلبة الحاصلون عىل ما يعادل دبلوم التعليم العام من خارج السلطنة، والطلبة الدارسون يف مدارس الجاليات داخل 	 

السلطنة عليهم إدخال بياناتهم الشخصية يف نظام القبول اإللكرتوين عن طريق الشاشة املخصصة لذلك: طلبة عامنيون 

خارج السلطنة: حملة الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام واملؤهالت األجنبية والدولية ومدارس الجاليات داخل 

السلطنة. وإن عدم الدقة يف إدخال البيانات من شأنه أن يحرم الطالب من الحصول عىل املقعد املستحق، كام أنه ال 

يحق لهؤالء الطلبة التنافس عىل املقاعد املعروضة ويعترب تسجيلهم الغياً إذا مل يقوموا فور ظهور نتائج إمتحاناتهم 

النهائية بتحميل نسخة من كشف العالمات والبطاقة الشخصية ومعادلة وزارة الرتبية والتعليم إن تطلب ذلك بنظام 

القبول يف الوقت املحدد لذلك.

عىل جميع الطلبة حملة املؤهالت املعادلة لدبلوم التعليم العام، واملؤهالت الدولية، وحملة الشهادات املهنية، أو الثانويات 	 

التخصصية رضورة التســجيل واختيار الربامج يف الفرتات املحددة لذلك- مهام كانت نتيجة الطالب يف الفصل األول إن 

وجدت- ولن تكون هنالك فرصة لهؤالء الطلبة للتسجيل أو تعديل اختياراتهم بعد ظهور النتائج النهائية لشهاداتهم.

يقوم املركز بتحديد الربامج التي ميكن أن ُيقبل بها الطلبة الذين تظهر نتائجهم الدراسية بعد الفرز األول حسب اختياراتهم 	 

للربامج وترتيبها ، برشط أن تكون معدالتهم التنافسية أعىل من آخر معدل تنافيس تم قبوله يف تلك الربامج بالفرز السابق.

ُتشكل لجنة فنية لفرز وتدقيق املؤهالت املعادلة لدبلوم التعليم العام ، وبناًء عىل قرارها يتم معالجة طلبات التحاق 	 

املتقدمني حملة هذه املؤهالت، وهنالك دليل خاص باملؤهالت الدولية.

عىل الطلبة الحاصلني عىل الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام  واملؤهالت الدولية من داخل السلطنة، وخارجها 	 

رضورة تحميل الوثائق التالية يف نظام القبول اإللكرتوين يف الوصلة املخصصة لذلك  وهي:

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

نسخة من البطاقة الشخصية )من الجهة األمامية والجهة الخلفية للبطاقة( أو جواز السفر سارية املفعول. . 2

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

السعودية .

يف حال حصل الطالب عىل معادلة مؤقتة من ِقبل وزارة الرتبية والتعليم، فسيتم متابعة الطالب الحقاً بشأن حصوله 	 

عىل املعادلة النهائية، وإذا َثُبَت للمركز بأن الطالب غري مســتوٍف لرشوط الحصول عىل املعادلة، فسيعترب تسجيله 

الغياً وسيتم سحب املقعد الدرايس منه يف حال حصل عىل قبول بإحدى مؤسسات التعليم العايل أو البعثات أو املنح 

الداخلية أو الخارجية.

عىل الطلبة الدارسني ملناهج أجنبية تصدر نتائجها بالحروف األبجدية، إرفاق مفتاح أو دليل إحتساب الدرجات والذي 	 

يكون يف الجهة الخلفية من كشف الدرجات أو ما يدل عىل ذلك من الجهة املصدرة للشهادة، وإال سيتم معالجة نتائجهم 

باملقارنة مع شهادة دبلوم التعليم العام، ويؤخذ باملتوسط الحسايب يف كل تقدير حسب الوارد من الجهة املصدرة للشهادة.

يقوم املركز وبالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل مبعالجة طلبات التحاق حملة الشهادات املهنية أو الثانويات 	 

التخصصية، الذين مل يتمكنوا من اختيار برامج دراسية يف نظام القبول اإللكرتوين بسبب طبيعة دراستهم التخصصية، ولن 

يتم النظر يف أي طلب ما مل يقم الطالب بالتسجيل يف النظام ) إستخراج رقم مستخدم ورقم رسي( يف الوقت املحدد لذلك.

طلبة الشهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام واملؤهالت الدولية 
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عىل الطلبة الدارسني لشهادة الثانوية السعودية الحصول عىل معادلة من ِقبل وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن، 	 

والتي تشرتط خضوع الطالب إلختبارات املركز الوطني للقياس  ) اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدرايس 

للتخصصات العلمية(. ومن ثم موافاة مركز القبول املوحد بنتيجة االختبارين  حتى يتمكنوا من املنافسة عىل برامج 

مؤسسات التعليم العايل والبعثات واملنح الداخلية والخارجية.

سوف يتم األخذ بنتائج اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدرايس للتخصصات العلمية عند احتساب املعدل 	 

التنافيس.

عىل الطلبة رضورة تحميل الوثائق التالية يف نظام القبول اإللكرتوين يف الوصلة املخصصة لذلك.	 

نسخة من الشهادة أو كشف الدرجات.. 1

نسخة من نتيجة اختبار التحصيل الدرايس للتخصصات العلمية.. 2

نسخة من نتيجة اختبار القدرات العامة.. 3

معادلة وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن.. 4

نسخة من البطاقة الشخصية )من الجهة األمامية والجهة الخلفية للبطاقة( أو جواز السفر.. 5

طريقة حساب املعدل التنافيس للطلبة من مخرجات هذه الشهادة يف كل برنامج:	 

-  الخطوة األوىل: )                                                 × 40 % +                                                         × 60 % ( = نتيجة )1(

- نتيجة )1( × 30 % = نتيجة )2(

-  الخطوة الثانية: درجات اختبار القدرات العامة × 30 % = نتيجة )3(

-  الخطوة الثالثة: درجة اختبار التحصيل الدرايس للتخصصات العلمية × 40 % = نتيجة )4(

الطلبة من مخرجات  الشهادة الثانوية السعودية 

عددهاعددها

)مجموع درجات املواد املطلوبة للتخصص ()مجموع درجات املواد الدراسية (

املعدل التنافيس = نتيجة )2( + نتيجة )3( + نتيجة )4(
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نصائح وإجراءات عامة

شكل ) 2(

ويستطيع الطالب تحميل الوثائق املذكورة كام هو مبني يف الخطوات التالية  عىل أن يكون امللف بصيغة PDF فقط وال 

يزيد حجمه عن KB 512، علاًم بأن وصلة تحميل الوثائق ستكون متاحة بدًء من األول من يوليو 2019م.

إقرأ التعليامت الواردة بهذا الدليل بكل عناية فهو يجيب عىل معظم اإلستفسارات التي تتبادر إىل ذهنك كام أن املوقع 

اإللكرتوين للمركز يضم قامئة باألسئلة األكرث تكراراً واألجوبة املقرتنة بها، وعليه ننصحك باإلطالع عليها.

قد تواجه صعوبة يف اإلتصال هاتفياً مبركز القبول املوحد، نظرا ألن كثرياً من الناس يحاولون االتصال بنا ، لذا فأن أفضل 	 

طريقة لإلتصال بنا هي أن تقوم بإرســال رسالة بالربيد اإللكرتوين أو بربامج التواصل اإلجتامعي )فيسبوك-تويرت(، ألننا 

نستطيع من خاللها استالم الكثري من الرسائل يف ذات الوقت والتعامل معها بأرسع ما ميكن.

الطلبة من أبناء العامنيني بالتجنس أو أبناء العامنيات من آباء غري عامنيني  عليهم التوجه إىل الجهة املختصة بوزارة 	 

الداخلية إلثبات أحقيتهم يف التنافس عىل مقاعد مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة، وتقديم اإلثبات للمركز. بعد 

ذلك ميكنهم التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين، والتقدم إىل مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة فقط.

يتم التعامل مع طلبات القبول للعام األكادميي  2019/ 2020م. وفقاً لإلجراءات واملواعيد املوضحة بهذا الدليل، علاًم بأن 	 

أية تعديالت الحقة يف مواعيد هذه املراحل سيتم نرشها عىل املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد باإلضافة إىل الصحف 

املحلية، وعليه فتقع عىل عاتقك مسؤولية اإلملام التام بهذه املواعيد ومتابعة تنفيذها أوالً بأول والتأكد من تحقيق رشوط 

أي برنامج درايس تقوم باختياره.
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تم تصميم مختلف اإلجراءات املتبعة بالنظام بكل دقة وعناية لضامن معاملة جميع املتقدمني بشفافية وإنصاف.	 

- اإلنصاف يعني معاملة جميع املتقدمني عىل قدم املساواة. وال يعني بأية حال القيام برتتيبات خاصة لصالح بعض 

من تجاهلوا القواعد الواضحة التي يرتكز عليها هذا النظام، ألن ما تقوم به من أفعال قد يؤثر أيضاً بشكل مبارش عىل 

املتقدمني اآلخرين الذين يتمتعون بنفس ما تتمتع أنت به من حقوق.

- يجب أن تترصف بتعقل وروية، مع عدم توقع أية معاملة خاصة لك من حيث تطبيق قواعد النظام ألن ذلك من شأنه 

أن يكون غري منصف لآلخرين.

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

كام يتم إعالمك يف حالة حصولك عىل مقعد عن طريق نظام القبول اإللكرتوين، باإلضافة إىل الرسائل النصية القصرية عىل 	 

رقم الهاتف النقال الذي قمت بإدخاله يف النظام. لذا يجب عليك اإلطالع دامئاً عىل املوقع اإللكرتوين وإبقاء الهاتف النقال 

قيد التشغيل، واملركز غري مسؤول يف حالة مل يكن هاتفك قيد التشغيل أو كنت خارج السلطنة. 

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

بسبب السفر.  

ال يسمح النظام ألي طالب التقدم بطلب اإلنتقال من املؤسسة املقبول بها إىل مؤسسة أخرى، أو طلب تغيري تخصص إىل آخر 

يف نفس املؤسسة ما مل يحصل الطالب عىل عرض آخر عن طريق املركز. وميكن الحقاً بعد إنتهاء املركز من جميع عمليات 

الفرز أن  تقدم طلبات اإلنتقال إىل املؤسسة التي يرغب الطالب باإلنتقال إليها وليس املركز، وذلك مبا يتناسب مع اللوائح  

واألنظمة املتبعة لدى تلك املؤسسة. 

خطوات عليك اتباعها قبل بدء التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين

شكل ) 3(
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IB GCE

Proposed ScoresHigh Level Standard Level A Level AS Level

7 A 100

6 7 B A 97

94

5 6 C B 91

88

4 5 85

C 82

3 4 D 79

76

2 3 73

E D 70

1 2 67

64

1 E 61
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* هذا الجدول قابل لتعديل بناء عىل التغريات التي قد تحدث يف مناهج الشهادات الدولية.

- ملؤسسات التعليم العايل الحق يف وضع الرشوط ومتطلبات القبول يف الربامج التي ترتئيها مناسبة بالنسبة 

لحملة املؤهالت الدولية .

- عىل الطالب الحصول عىل شهادة معادلة من قبل وزارة الرتبية والتعليم ليتمكن من التنافس عىل مقاعد 

مؤسسات التعليم العايل .

- يتم احتساب درجات اضافية يف حساب املعدل التنافيس لكالً من :

.A -Level بالنسبة لطلبة A* تقدير _  

.IB بالنسبة لطلبة )TOK( ملادة_  

- عىل الطالب تحميل وثيقة العالمات وشهادة املعادلة باإلضافة اىل نسخة من البطاقة الشخصية يف نظام القبول 

اإللكرتوين فور ظهور النتائج لدخول املنافسة يف الفرز األول. 



مراحل التسجيل والقبول بنظام القبول املوحد

الفرتة املحددةاإلجراءاملرحلة

التسجيل بنظام القبول اإللكرتوين وتقديم طلبات التسجيل
خالل الفرتة من 1/ إبريل/ 2019م وحتى 1/ يونيو/ 2019مااللتحاق

 1 يوليو 2019 عرض نتائج الفرز التجريبي الفرز التجريبي

تعديل الرغبات من الربامج الدراسيةتعديل الرغبات
بعد إعالن النتائج النهائية لدبلوم التعليم العام أو ما يعادله يف 
السلطنة سيعطى الطالب فرتة لتعديل اختياراته، وسيتم اإلعالن 

عن املواعيد عىل وجه الدقة عىل املوقع اإللكرتوين للمركز

املقابالت 
الشخصية 
واختبارات 

القبول

ترشيح الطلبة إلجراء اختبارات القبول واملقابالت 
الشخصية والفحوصات الطبية

بعد أسبوع عمل من إنتهاء الفرتة املحددة لتعديل الرغبات

سيتم اإلعالن عن مواعيد املقابالت حسب كل مؤسسة عىل إجراء املقابالت والفحوصات الطبية
وجه الدقة عىل املوقع اإللكرتوين للمركز

الفرز األول

عروض الربامج الدراسية:
بعد اإلنتهاء من إجراء املقابالت والفحوصات الطبية  -إعالن نتائج الفرز األول

واستكامل  عليهم،  املعروضة  للمقاعد  الطلبة  اعتامد 
خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز األولإلجراءات تسجيلهم يف املؤسسات املقبولني بها 

الفرز الثاين

إن   ( الثاين  للفرز  الشاغرة  الربامج  عن  اإلعالن 
بعد أسبوع عمل من إنتهاء مرحلة الفرز األولوجدت(

خالل أسبوع عمل من تاريخ إعالن الربامج الشاغرة للفرز اختيار الطلبة للربامج الشاغرة
الثاين

الشاغرة ظهور نتائج عروض الفرز الثاين للربامج  للتقدم  املحددة  الفرتة  إنتهاء  من  عمل  أسبوع  بعد 
للفرز الثاين

واستكامل  الدراسية  الربامج  عروض  اعتامد 
خالل أسبوع عمل من ظهور نتائج القبول للفرز الثاينإجراءات التسجيل باملؤسسة

أواًل : مرحلة التسجيل )  1 / إبريل- 1/ يونيو (

مرحلة التســجيل ستكون يف األول من شهر إبريل وحتى األول من شــهر يونيو من عام 2019 ، وميكنك تعديل 

اختياراتك بعد ظهور نتائجك النهائية. لذلك ننصحك بإتباع اإلجراءات التي تساعدك عىل اختيار التخصصات وكذلك 

تعبئة اختياراتك من الربامج الدراســية باإلستامرة املرفقة بالدليل )ص 159(، واإلحتفاظ بها ليك تتذكر أولوياتك من 

الربامج املختارة، وتتمثل اإلجراءات يف التايل:

للتسجيل يف نظام القبول املوحد عليك الولوج للموقع اإللكرتوين للمركز )www.heac.gov.om(  للحصول عىل رقم 	 

مستخدم ورقم رسي.

اإلطالع عىل دليل الطالب وقراءة التعليامت بكل عناية والتعرف عىل الربامج الدراسية يف مؤسسات التعليم العايل . 1

الحكومية والبعثات واملنح الداخلية والخارجية ورشوط التقدم لها.
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ميكنك من خالل نظام القبول باملوقع اإللكرتوين أو عن طريق الرسائل القصرية أو تطبيق الهواتف الذكية التقدم . 2

بطلب واحد من خالل اإلستامرة اإللكرتونية يحتوي عىل )12( برنامجاً دراسياً كحد أدىن متثل رغباتك للدراسة الجامعية 

يف: املؤسسات الحكومية،والبعثات واملنح الداخلية يف الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة، والبعثات واملنح 

الخارجية يف مؤسسات التعليم العايل خارج السلطنة.

عىل جميع الطلبة رضورة التسجيل واختيار الربامج يف هذه الفرتة، كام أن عليهم اإللتزام مبواعيد الفرتات املحددة - . 3

مهام كانت نتيجة الطالب يف الفصل األول- ولن تكون هناك فرصة لطلبة الدور الثاين للتسجيل أو تعديل برامجهم 

بعد ظهور نتائج الدور الثاين.

الطلبة الواردة بياناتهم من وزارة الرتبية والتعليم عليهم التأكد من صحة بياناتهم الشخصية ) اإلسم، تاريخ امليالد، . 4

نوع الجنس، الرقم املدين،الخ......(، ويف حالة وجود أي خطأ عليهم مراجعة املديرية العامة للتقويم الرتبوي بوزارة 

الرتبية والتعليم عىل األرقام التالية  )24127001-24127090-24127043 -24127087 -24127091 -24127105

.)24127101 - 24127130 -24127077- 24127020 – 24127089 – 24127123- 24127144- 24127100-

طلبة الضامن اإلجتامعي عليهم التأكد من صحة بياناتهم الواردة من وزارة التنمية االجتامعية مع ذكر الدائرة أو . 5

املركــز الــذي حصلوا منه عىل بطاقة الضامن اإلجتامعي ، ويف حالة وجود أي خطأ عليهم اإلتصال عىل الرقم التايل 

)24962433(، وإبالغ املركز بذلك قبل 30/ 7/ 2019م. وللتواصل مع مكاتب التنمية اإلجتامعية يف املحافظات، ميكنهم 

الولوج للموقع اإللكرتوين للمركز للحصول عىل أرقام الهواتف. 

للتنافس عىل املقاعد املخصصة لفئة الضامن اإلجتامعي، يجب أن تكون حالة الطالب الضامنية مؤكدة من وزارة . 6

التنمية اإلجتامعية.

استكمل كافة البيانات املطلوبة عند التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين ، مع الحرص عىل وجود أرقام هواتفك . 7

وبريدك اإللكرتوين، والتي من شأنها أن متكن املركز من اإلتصال بك يف حالة حصولك عىل عرض ملقعد درايس. لذلك 

من الرضوري جدا تزويدنا برقم هاتفك النقال ألهميته يف استقبال رسائل مهمة من املركز مثل عرض ملقعد درايس 

أو تغيري يف بعض متطلبات الربامج وغريها. ويفضل دامئاً أن يكون الهاتف النقال خاصاً بك ويكون دامئاً يف وضعية 

التشغيل وال يستخدمه شخص آخر حتى ال ترتك فرصة لضياع معلومة مهمة من املركز تحدد مستقبلك ، وإن 

استحال ذلك واستخدمت هاتف نقال شخص آخر فيجب أن تثق به متام الثقة حتى ينقل لك املعلومة الصحيحة 

فور وصولها وكام وردت إىل الهاتف النقال. 

سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية قصرية عرب هاتفك النقال إلخطارك يف حالة تغيريك ألي بيان يف بياناتك . 8

الشخصية،مثال : “ تغيري رقم الهاتف النقال” .  

تحدد مؤسسات التعليم العايل واملديرية العامة للبعثات املتطلبات )الرشوط( الدنيا لكل برنامج ، لذا يجب عليك  . 9

التأكد من تحقيقها قبل التقدم لاللتحاق بأي برنامج درايس، وعليه عند التقدم ألي برنامج يرجى التأكد من أنك 

مستوٍف ألدىن متطلبات االلتحاق بذلك الربنامج من حيث املواد الدراسية املطلوبة، والدرجات يف كل مادة. فعىل 

سبيل املثال إذا كانت مادة األحياء من ضمن متطلبات برنامج ما، يتوجب عليك بديهياً أال تتقدم لهذا الربنامج ما مل 

تكن مادة األحياء ضمن موادك الدراسية  وإال سوف تفقد أحد اختياراتك من الربامج لعدم استيفائك ألحد رشوط 

املنافسة عىل الربنامج وهو مادة األحياء.

15
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10 -يجب أن ترتب الربامج الدراسية التي ترغب يف دراستها حسب األفضلية، ألن نظام القبول اإللكرتوين يعمل عىل تلبية 

أفضل رغباتك )انظر املثال يف صفحة ) 21 ((. تجنب االختيار بناًء عىل توقعاتك يف نتائج اإلمتحان فقط وتجنب التخمني 

واإلفرتاض وال تستمع إىل الشائعات وننصحك بالتواصل مع أخصايئ التوجيه املهني مبدرستك أو باملنطقة أو اإلتصال مبركز 

القبول املوحد يف حالة الشك أو إذا إلتبس عليك أمر ما. 

11 -ننصحك بإختيار أكرب عدد من الربامج املستويف ملتطلباتها من املؤسسات كافة ، وعدم االكتفاء بخياراتك من الربامج 

ذات املتطلبات العالية وذلك ضامناً لك للحصول عىل فرصة يف إحدى الربامج املختارة .

مالحظة: يتاح للطالب املجال الختيار عدد غري محدد من الربامج الدراســية التي يستويف لرشوط القبول بها،  عىل 

أن ال يقل عدد اختياراته عن )12( برنامجاً دراسياً. أما بالنسبة للذين ال يستوفون الحد األدىن )12( برنامجاً دراسياً، 

فيمكنهم التقدم ألقل من ذلك.

 12 -عليك التأكد من بعض اإلشرتاطات اإلضافية التي تطلب للتقدم إىل بعض الربامج كإختبار )IELTS( مثالً.

13 - ميكنك أن تتقدم لربنامج ترغب فيه ولكنك تظن أن متقدمني آخرين احرزوا من النتائج يف االمتحانات ما هو أفضل 

منك. ال داعي ألن تقلق يف مثل هذه املواقف ألن النظام يعمل بطريقة مرنة، فإذا مل توفق يف الحصول عىل التخصص 

الذي تطمح إليه ووضعته يف أوائل اختياراتك فإن ذلك لن يؤثر عىل فرصتك يف التنافس عىل االختيار الذي يليه من 

حيث ترتيب اختياراتك.

 14- يجوز ملؤسسات التعليم العايل تحديد رشوط إضافية عىل املتقدمني إلعطاء أولوية أو أحقية للتنافس لشغل مقاعد 

دراسية يف برنامج ما.  فعىل سبيل املثال يف حالة بعض الربامج املتعلقة بالعلوم الصحية ميكن أن تؤخذ املحافظة التي 

يسكن فيها الطالب يف الحسبان عند عرض املقاعد الدراسية، أي أن اإلستحقاق لشغل هذه  املقاعد الدراسية من 

طلبة تلك املحافظة فقط دون غريهم من املحافظات األخرى طاملا أنهم يحققون املتطلبات الدنيا للربنامج. وكذلك 

األمر بالنسبة للربامج التي تشرتط مادة الفنون التشكيلية أو الرياضة املدرسية قد يتطلب استحقاق املقاعد الدراسية 

اختبارات إضافية تضعها تلك املؤسسة وعىل ضوء نتيجة تلك االختبارات يتم تقرير اإلستحقاق لهذه املقاعد.

15 - ننصحك أن تتجنب يف ظل هذا النظام اإلعتامد عىل مجرد التخمني يف اختيار برامجك بناًء عىل توقعاتك يف نتائج 

اإلمتحانات، بل إن أهم ما ينبغي عليك القيام به قبل كل يشء هو اختيار برامجك الدراسية بناًء عىل رغباتك الحقيقية. 

ألن هناك خطأً شائعاً لدى كثري من الطلبة حيث يقوم بعضهم بتحديد أفضلياته بناًء عىل توقعاته يف نتائج اإلمتحانات 

، عىل سبيل املثال: “ قد يكون هناك طلبة يتمنون دراسة الطب ولكن عدم ثقتهم يف أن يكونوا أعىل املتقدمني لربنامج 

الطب قد يدفعهم مثالً إىل وضع الطب كرغبة خامسة والعلوم كرغبة أوىل، فإذا تبني يف هذه الحالة أن نتائجهم كانت 

أفضل من اآلخرين لاللتحاق بالطب فإنه عندئذ يكون قد فات األوان لتدارك األمر ألنه يكون قد عرض عليهم من قبل 

العلوم وبالتايل ال ميكن منحهم رغبة أدىن بعد ذلك “.



10 خطوات عليك إتباعها يف نظام القبول اإللكرتوين يف مرحلة التسجيل

شكل ) 4(
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- الخدمات املقدمة بواسطة التطبيق:

يقدم تطبيق الهواتف الذكية الخاص مبركز القبول املوحد خدمات التسجيل والقبول للطلبة العامنيني الحاصلني عىل دبلوم 

التعليم العام وما يعادله من داخل وخارج السلطنة الراغبني يف التقدم لاللتحاق 

مبؤسســات التعليم العايل الحكومية والبعثات واملنح الداخلية والخارجية وإمتام 

جميع اإلجراءات الالزمة مثل:

التسجيل يف نظام القبول اإللكرتوين والحصول عىل إسم املستخدم والرقم الرسي . 1

واستعادته يف حال فقدانه.

إدخال البيانات الشخصية وتعديلها مثل )رقم الهاتف وفئة الدخل ونوع اإلعاقة . 2

إن وجدت(.

إضافة درجات املواد الدراسية وتحميل الوثائق املطلوبة )بالنسبة للطلبة حاميل . 3

الشهادات الدولية واألجنبية(

البحث عن الربامج الدراسية التي يستويف الطالب لرشوط االلتحاق بها.. 4

تقديم طلب االلتحاق  واالختيار من برامج مؤسسات التعليم العايل الحكومية . 5

والبعثات واملنح الداخلية ملؤسســات التعليم العايل الخاصة داخل السلطنة 

والبعثات واملنح خارج السلطنة.

حذف وإضافة الربامج الدراسية خالل مراحل فتح النظام املختلفة.. 6

مشاهدة عروض الربامج الدراسية بعد ظهور نتائج الفرز.. 7

قبول ورفض عروض الربامج الدراسية.. 8

معرفة التواريخ املهمة لفرتات القبول والتسجيل.. 9

الوصول إىل املوقع اإللكرتوين وحسابات التواصل اإلجتامعي الخاصة باملركز.. 10

- الفئات املستفيدة من التطبيق:

الطلبة العامنيني الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام وما يعادله من داخل وخارج الســلطنة الراغبني يف التقدم لاللتحاق 

مبؤسسات التعليم العايل الحكومية، والبعثات واملنح الداخلية والخارجية.

تطبيق )التحق( للهواتف الذكية
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القامئة الرئيسية:

شبكات التواصل اإلجتامعي للمركز.. 1
إتصل بنا.. 2
خدمات املركز. 3
األخبار )أخبار، إعالنات،إشعارات(. 4
عن املركز، تطبيق الهواتف الذكية، هدف التطبيق.. 5

 خدمات املركز:

أ(  التسجيل يف نظام القبول املوحد، والدخول إىل 
صفحة التسجيل.

صفحة التسجيل/ الدخول

اضغط عىل زر )سجل هنا(، للتسجيل يف نظام . 1
القبول املوحد، والحصول عىل الرقم الرسي.

إذا كنت مسجل مسبقاً، ميكنك الولوج إىل . 2
النظام بإستخدام رقم املستخدم والرقم 

الرسي.
زر الرجوع.. 3

صفحة التسجيل

اخرت مكان الدراسة.. 1
ثــم . 2 الشــهادة، ومــن  نــوع  اخــرت 

البيانــات  باقــي  اســتكامل  عليــك 
لشــخصية ا

الرجوع للصفحة السابقة.. 3

1
1

2

2

3

345

أ

1

2

3
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لوحة التحكم

التأكد وإدخال البيانات الشخصية.. 1
مشاهدة درجات املواد الدراسية.. 2
إدخال الربامج الدراسية.. 3
مشاهدة العرض.. 4
الرجوع للقامئة الرئيسية.. 5

* بالنسبة للطلبة الدارسني خارج السلطنة
فعليهم الدخول يف الصفحة املخصصة لهم

اختيار الربامج الدراسية

ميكنــك التعــرف عــىل الربامــج الدراســية بإحــدى 	 
الطــرق التاليــة:

نــوع البعثــة )برامــج حكوميــة/ بعثــات داخليــة/ . 1
بعثــات خارجيــة/ منــح داخليــة/ منــح خارجيــة(

نوع التخصص.. 2

الربامج املستوفاة

ميكــن اختيــار الربنامــج املفضــل لديــك . 1
بالضغــط عــىل )*(.

ميكنــك ترتيــب قامئــة الربامــج بالضغــط . 2
عــىل صفحــة إعــادة ترتيــب الربامــج.

إعادة ترتيب الربامج

ميكنك تغيري ترتيب الربامج الدراسية عن طريق:	 
تصاعدياً أو تنازلياً بإستخدام )   ( أو )   (.. 1
جدول أرقام الربامج الدراسية.. 2
الربامــج . 3 عــىل  بالضغــط  الربامــج  ترتيــب  إعــادة 

واألســفل. لألعــىل  وتحريكهــا 
ــك . 4 ــج الدراســية علي ــب الربام ــن ترتي ــاء م ــد اإلنته بع

ــال(. ــىل )إرس ــط ع الضغ
تقرير الربامج التي تم اختيارها.. 5

1

1

2

2

3

3

4

4
5

5

2

1

1

2
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ترتيب االختيارات حسب األفضلية للربامج الدراسية

كيف ترتب اختياراتك من الربامج املطروحة من ِقبل مؤسسات التعليم العايل الحكومية والبعثات واملنح الداخلية 	 
والخارجية؟

يجب أن ترتب الربامج الدراسية التي ترغب يف دراستها حسب األفضلية، حيث صمم نظام القبول اإللكرتوين إلعطائك 
أفضل االختيارات املستحق لها من قامئة اختياراتك.  

مثال: خالد يتمنى أن يصبح مهندساً معامرياً يف املستقبل، ولذلك يركز خالد عند ترتيبه للربامج الدراسية يف النظام 
عىل التقدم للربامج الهندسية مبختلف مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة والتي تقدم هذا التخصص، باإلضافة إىل 

التقدم إىل البعثات واملنح الخارجية لتخصصات الهندسة.

نورد الجدول التايل الذي يحتوي عىل أول عرشة اختيارات من االختيارات التي سجلها خالد مرتبة حسب األفضلية.

الربامج الدراسية التى اختارها خالد واملقاعد املستحقة له )البيانات ورموز الربامج الواردة يف الجدول افرتاضية، وهي 

للتوضيح فقط(:          

   الجدول ) 1(

وضع خالد 

يف كل برنامج

املعدل التنافيس لعالمات 

خالد يف مواده الدراسية 

حسب رشوط الربنامج

أدىن معدل تنافيس تم 

قبوله يف الربنامج

عدد املقاعد 

املحددة يف كل 

برنامج

نوع الربنامج التخصص رمز الربنامج اإلختيار

غري مقبول** 96.3 *97.6 50 بعثة خارجية )دولة 1( هندسة  LA020 1

مقبول 96.4 94.6 100 بعثة خارجية )دولة 2( هندسة  YG004 2

- 92.3 96.2 80 بعثة خارجية )دولة 3( هندسة RC105 3

- 92.3 93.3 80 برنامج حكومي )1( هندسة ML067 4

- 93.2 93.9 50 برنامج حكومي )2( هندسة TF125 5

- 95.2 87.6 40 هندسة بعثة داخلية مؤسسة )1( CL 019 6

- 96.3 89.8 30 بعثة داخلية مؤسسة )2( هندسة RT032 7

- 96.3 83.4 30 بعثة خارجية )دولة 1( علوم ND002 8

- 96.3 77.5 50 برنامج حكومي )1( علوم KC602 9

- 94.0 95.4 50 بعثة داخلية مؤسسة )1( علوم CD193 10

* أدىن معدل تنافيس تم قبوله يف الربنامج للطالب الذي ترتيبه ) 50 ( يف قامئة الطلبة املؤهلني لهذا الربنامج.

**غري مقبول: مبعنى أن معدل خالد التنافيس)96.3 ( أقل من املعدل التنافيس آلخر طالب تم قبوله يف الربنامج)97.6 (. 

-من خالل الجدول أعاله يتضح أن هناك ) 100 ( مقعداً متوفراً للربنامج الثاين )YG004( و )50( مقعداً للربنامج 

الخامس)TF125( وهكذا.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أي من الربامج قبل فيها خالد ويجب عرضه عليه؟

الجواب: مبا أن الربنامج )YG004( يسبق بقية الربامج املؤهل لها يف قامئة األفضليات الخاصة به،  فستعرض عليه رغبته 

الثانية املتمثلة يف هذا الربنامج )YG004( وليس أية رغبة من رغباته األدىن

الرغبة التي 

قبل بها 

خالد
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ــني  ــة ب ــول املوحــد للمقارن ــة عمــل نظــام القب ــن يوضحــان آلي ــني )3( و)4( اللذي ــورد الجدول ــال توضيحــي: ن مث

املتقدمــني للربامــج الدراســية،حيث يحتــوي الجــدول )3( عــىل أول خمــس اختيــارات مــن االختيــارات التــي تــم 

تســجيلها مــن قبــل الطلبــة )نــارص، فاطمــة، أحمــد، عليــاء( ويتضــح مــن خاللــه التبايــن يف ترتيــب االختيــارات 

لنفــس الربنامــج، إذ يرغــب نــارص يف أن يكــون الربنامــج )LA001( متصــدر لقامئــة إختياراتــه ألنــه يحلــم باإللتحــاق 

بــه وميثــل أفضــل الرغبــات لديــه، بينــام رغبــت فاطمــة يف أن يكــون نفــس هــذا الربنامــج رغبتهــا الثالثــة وذلــك 

ألنهــا ترغــب يف برنامــج )ML067( أكــرث ويف حالــة عــدم قبولهــا فيــه فإنهــا ترغــب يف برنامــج )YG004(، ويف حالــة 

عــدم قبولهــا أيضــاً يف إختيارهــا الثــاين فإنهــا ترغــب يف الربنامــج )LA001( وهكــذا بالنســبة ألحمــد وعليــاء مرتبــة 

حســب األفضليــة لــدى كل منهــم.

)البيانات ورموز الربامج الواردة يف الجدول افرتاضية، وهي للتوضيح فقط(:
الجدول ) 3(

أما الجدول )4( يوضح مبثال طريقة عمل نظام القبول اإللكرتوين يف ترتيب املتقدمني “ قامئة اإلستحقاق”، حسب أعىل 

معدل تنافيس يف كل برنامج، كام يوضح اعداد املقاعد املتوفرة يف كل برنامج.

 )الجدول 4(

LA001  ترتيب الطلبة يف برنامجML067 ترتيب الطلبة يف برنامجYG004 ترتيب الطلبة يف برنامج

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

التنافيس 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

املعدل اسم الطالب

التنافيس 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

املعدل اسم الطالب

التنافيس 

للطالب

رقم اختيار 

الطالب

992فاطمة*884نارص*902أحمد*

985أحمد*871فاطمة851نارص*

972نارص*854أحمد803فاطمة

903علياء*832علياء784علياء

ترتيب اإلستحقاق للمقاعد الدراسية ) طريقة القبول أو تخصيص املقاعد الدراسية(
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TF125  ترتيب الطلبة يف برنامجRC105 ترتيب الطلبة يف برنامج

عدد املقاعد املتوفرة )1(عدد املقاعد املتوفرة )5(

اسم الطالب
املعدل 

التنافيس 
للطالب

رقم اختيار 
الطالب

اسم الطالب
املعدل 

التنافيس 
للطالب

رقم اختيار 
الطالب

955فاطمة*925علياء*
921أحمد824فاطمة*
903نارص813أحمد*
871علياء805نارص*

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

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

فرز برنامج: LA001 – املقاعد املتوفرة )2(

املقعد )األول(:

- أحمد سيحصل عىل املقعد االول يف هذا الربنامج ألنه الطالب الحاصل عىل املعدل التنافيس األعىل من بني الطلبة املتقدمني يف هذا الربنامج. 

املقعد )الثاين(:

- نارص سيحصل عىل املقعد الثاين يف هذا الربنامج ألنه الطالب الذي ييل أحمد يف املعدل التنافيس لهذا الربنامج.

فرز برنامج: ML067 – املقاعد املتوفرة )1(

املقعد )األول(:

- نظرا لتوفر مقعد واحد يف برنامج )ML067( وقد تم الغاء الطالب نارص من قامئة اإلستحقاق لهذا الربنامج بعد أن حصل 
عىل اختياره األول )LA001( فإن هذا املقعد سوف يعطى للطالب الذي يليه يف قامئة اإلستحقاق.

- إذا ستحصل فاطمة عىل املقعد األول يف هذا الربنامج. 

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

- نظرا لتوفر أربع مقاعد يف برنامج )YG004( ، وتوفر خمسة مقاعد يف برنامج )TF125( ، تم الغاء الطلبة )نارص، 
فاطمة، أحمد( من قامئة هذين الربنامجني لحصولهم عىل برامج أعىل وأفضل حســب اختيارهم، وســتعطى علياء 
اختيارها الثالث )YG004( ،ولعدم وجود أي طالب يف ترتيب قامئة اإلســتحقاق للربنامج)TF125(  فإن هذه املقاعد 
ستبقى شاغرة وسوف يتم اإلعالن عنها للطلبة يف الفرز الذي يليه كشواغر ليقوم -من يرغب من الطلبة الذين مل 

يحصلوا عىل عروض املقاعد الدراسية يف الفرز األول- بالتسجيل يف هذا الربنامج.
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بعــد إنتهــاء مرحلــة التســجيل، ســيقوم املركــز يف بدايــة شــهر يوليــو باإلعــالن عــن نتائــج الفــرز التجريبــي وذلــك 

بنــاًء عــىل الربامــج الدراســية التــي اختارهــا الطلبــة ونتائجهــم يف امتحانــات الفصــل الــدرايس األول.  ويهــدف هــذا 

اإلجــراء إىل تعريــف الطالــب بالربنامــج الــدرايس الــذي ميكــن أن يقبــل بــه بنــاء عــىل ترتيبــه مــن االختيــارات 

مــام سيســاهم يف زيــادة وعــي الطلبــة حــول أهميــة الحــرص عــىل ترتيــب الربامــج الدراســية يف النظــام اإللكرتوين 

ــتحقه  ــج درايس يس ــل برنام ــب أفض ــاء الطال ــىل إعط ــم ع ــام مصم ــر، ألن النظ ــاركة ويل األم ــاً ومبش ــاً واعي ترتيب

حســب ترتيبــه مــن االختيــارات. 

لــذا يتوقــع أن معرفــة الطالــب وويل أمــره لنتيجــة القبــول يف الفــرز التجريبــي بوقــت مبكــر عــن النتيجــة النهائيــة، 

ــة الذيــن يســيؤون ترتيــب اختياراتهــم مــن الربامــج الدراســية، ويتقدمــون إىل املركــز  ســتحد مــن حــاالت الطلب

بعــد ذلــك بطلــب إعــادة ترتيــب االختيــارات، والــذي يتعــذر معالجتــه بســبب غلــق النظــام.

علــامً بــأن نتيجــة القبــول يف الفــرز التجريبــي ال تعنــي بالــرورة هــي النتيجــة النهائيــة للطالــب، ولكــن يعتمــد 

ذلــك عــىل عــدة عوامــل عــىل ســبيل املثــال:

- إحراز الطالب لنتيجة مساوية أو أفضل يف امتحانات الفصل الدرايس الثاين.

- االحتفاظ بنفس ترتيب الربامج الدراسية املدخلة يف مرحلة التسجيل.

- درجات الطالب مقارنة باملتقدمني اآلخرين لنفس الربامج الدراسية.

علــامً بأنــه ســتتوفر للطالــب فرصــة أخــرى لتغيــري الربامــج التــي اختارهــا وذلــك بعــد ظهــور نتائــج دبلــوم التعليــم 

العام.

نصيحة: 	 

- عــدم حصولــك عــىل الرغبــة األوىل يف الفــرز التجريبــي، ال يعنــي أنــه لــن تتــاح لــك الفرصــة يف الفــرز النهــايئ 

ــل  ــا متث ــن إنه ــاً م ــت واثق ــة إذا كن ــة القادم ــىل يف املرحل ــات األع ــذف الرغب ــب ح ــذا تجن ــا، ل ــس عليه للتناف

األفضليــة بالنســبة لــك.

- استثمر نتائج الفرز التجريبي يف مراجعة اختيارك حسب رغباتك ونتائجك يف دبلوم التعليم العام.

ثانياً: عرض نتائج الفرز التجريبي

حســم التعادل: املعيار الذي تحدده مؤسســة التعليم العايل للمفاضلة يف عملية قبول الطلبة  يف حالة حصولهم عىل 
معدالت تنافسية متساوية.

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

نتائج مادة الرياضيات البحتة، يتم النظر لنتيجة مادة اللغة اإلنجليزية.
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يف شــهر يوليــو وبعــد اســتالم النتائــج النهائيــة ســتتوفر للطالــب فرصــة أخــرى لتغيــري الربامــج التــي اختارهــا 	 

يف مرحلــة التســجيل والتــي كانــت مــن )1/ إبريــل- 1/يونيــو/2019م(، وســيكون هــذا هــو الرتتيــب النهــايئ 

الختياراتــه )طلــب االلتحــاق النهــايئ(.

 عــىل الطلبــة الذيــن يجلســون إلمتحانــات الــدور الثــاين، والطلبــة الذيــن تصــدر نتائجهــم متأخــرة القيــام 	 

بتغيــري رغباتهــم مــن الربامــج – إذا رغبــوا يف ذلــك- يف هــذه الفــرتة )شــهر يوليــو( ألنــه لــن تكــون لهــم فرصــة 

لتغيريهــا بعــد ظهــور نتائجهــم النهائيــة.

عــىل الطلبــة اإلطــالع بدقــة عــىل جميــع تفاصيــل التعديــالت واملســتجدات يف الربامــج الدراســية يف املوقــع 	 

اإللكــرتوين للمركــز إن وجــدت.

يف حالــة فقدانــك الرقــم الرسي،إرســل رســالة نصيــة )SMS( مــن هاتفــك النقــال إىل الرقــم )90190( بكتابــة 	 

ــم  ــزودك بالرق ــز ت ــن املرك ــة م ــالة نصي ــك رس ــد ذل ــدين وســوف تســتلم بع ــم امل الحــرف )R( وبجــواره الرق

الــرسي.

ــا يف نظــام 	  ــواد الدراســية ونتائجه ــك امل ــات األساســية وكذل ــن صحــة البيان ــق م ــب التحق يجــب عــىل الطال

ــرسي.  ــم ال ــتخدم، والرق ــم املس ــتخدماً رق ــام مس ــه إىل النظ ــرد دخول ــرتوين مبج ــول اإللك القب

يســتطيع الطالــب التعــرف عــىل الربامــج الدراســية التــي ميكنــه التقــدم إليهــا مــن خــالل وصلــة مشــاهدة 	 

ــول اإللكــرتوين. الربامــج املســتويف لرشوطهــا يف نظــام القب

يف حالــة ظهــور برنامــج باللــون األحمــر ومل تقــم بحذفــه مــن قامئــة إختياراتــك، فلــن يتمكــن النظــام يف هــذه 	 

الحالــة مــن حفــظ التعديــل الــذي قمــت بــه.

ــن 	  ــا ضم ــون مســتحقاً له ــة تك ــىل أفضلي ــل أع ــذي ميث ــدرايس ال ــج ال ــد يف الربنام ــك مقع ســوف يعــرض علي

ــة مــن الربامــج الدراســية التــي ترغــب فيهــا بدقــة. اختياراتــك، لهــذا الســبب رتــب اختياراتــك حســب األفضلي

ــوا 	  ــلطنة إذا مل يقوم ــارج الس ــن خ ــام م ــم الع ــوم التعلي ــة لدبل ــهادات املعادل ــىل الش ــون ع ــة الحاصل الطلب

بتحميــل نســخة مــن كشــف العالمــات والبطاقــة املدنيــة وشــهادة املعادلــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم - إذا 

تطلــب ذلــك -يف الوقــت املحــدد لذلــك، فلــن يحــق لهــم التنافــس عــىل املقاعــد املعروضــة ويعتــرب تســجيلهم 

الغيــاً.

بعد استالم الرتتيب النهايئ لالختيارات، سيتم ترشيح الطلبة املتقدمني إىل الربامج الدراسية التي تتطلب إجراء  	

إختبارات القبول أو املقابالت الشخصية أو الفحوصات الطبية، وسيتم تحديد مواعيد إجراء االختبارات بعد ذلك 

عىل املوقع اإللكرتوين ملركز القبول املوحد.

ثالثاً: مرحلة تعديل الرغبات
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رابعاً: الربامج التي تتطلب مقابالت شخصية واختبارات قبول

10خطوات عليك إتباعها يف مرحلة تعديل الرغبات

شكل )5(

استدعاؤك إلجراء إمتحان أو مقابلة يف برنامج درايس ما، ال يعني قبولك يف ذلك الربنامج أو حصولك عليه، لذا فإن  قبولك  	

يف الربنامج يعتمد عىل ما ييل:

نتيجة املقابلة أو االختبار.. 1

عدد املقاعد املتوفرة. . 2

معدلك التنافيس مقارنة بالناجحني اآلخرين. 3
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خامساً: مرحلة ظهور النتائج )الفرز األول(

ــة 	  ــالت الشــخصية والفحوصــات الطبي ــول واملقاب ــارات القب ــع املؤسســات مــن إجــراء إختب ــاء جمي بعــد إنته

ــع الربامــج التــي قمــت بإختيارهــا. للربامــج التــي تتطلــب ذلــك، ســيقوم املركــز بفــرز جمي

يتــم عــرض املقعــد الــدرايس عليــك حســب ترتيبــك يف قامئــة اإلســتحقاق )أي أن كل متقــدم مــن املتقدمني املســتحقني ســوف 	 

يحصــل عــىل عــرض واحــد مبقعــد درايس واحــد، وهــذا املقعــد ســيكون بنــاء عــىل أعــىل رغبــة يكــون الطالــب مســتحقاً لهــا 

إعتــامداً عــىل نتائــج اإلمتحانــات ورشوط املؤسســة املتقــدم إليهــا كل طالــب(، واملقاعــد املتوفــرة بــكل برنامج.

يتلقــى كل طالــب مقبــول يف برنامــج مــا- يحتفــظ مركــز القبــول املوحــد برقــم هاتفــه النقــال- رســالة نصيــة 	 

يف اليــوم الــذي تعلــن فيــه النتائــج يوضــح لــه فيهــا اســم املســتخدم )الرقــم املــدين( ورمــز الربنامــج املقبــول 

فيــه. علــامً بــأن خدمــة الرســائل النصيــة القصــرية خدمــة مســاعدة، وال يتحمــل املركــز مســؤولية عــدم اســتالم 

الطالــب لهــذه الرســالة. لــذا عليــه الولــوج إىل املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القبــول املوحــد أو التطبيــق الخــاص 

باملركــز و مشــاهدة العــرض يف نظــام القبــول اإللكــرتوين.

ســيتم إعطــاؤك فــرتة محــددة لقبولك العــرض للربنامــج )التخصص( 	 

املقــدم لــك وعليــك الــرد بالقبــول أو الرفــض واســتكامل إجــراءات 

ــل انتهــاء الفــرتة املحــددة  ــا قب ــول به التســجيل يف املؤسســة املقب

لذلــك، ويف حالــة حلــول الســاعة 2:00 بعــد الظهــر بتوقيــت 

ــز ردك،  ــتلم املرك ــك ومل يس ــدد لذل ــوم مح ــر ي ــن آخ ــلطنة م الس

فســوف تفقــد حقــك يف الحصــول عــىل املقعــد الــدرايس ويُعطــى 

لطالــب آخــر يكــون مســتحقاً لــه ، وال يحــق لــك املطالبــة بــه بعــد 

ذلــك.

ــروض 	  ــص( املع ــج )التخص ــول الربنام ــدك لقب ــدم تأكي ــة ع يف حال

عليــك يف الفــرتة املحــددة، سيســحب منــك تلقائيــاً وســيتم عرضــه 

عــىل متقــدم آخــر متصــدراً لقامئــة اإلنتظــار لنفــس الربنامــج.

تأكــد مــن املواعيــد املحــددة إلســتكامل إجــراءات التســجيل وتقديــم األوراق الثبوتيــة باملؤسســة التعليميــة 	 

التــي قُبلــت بهــا. حيــث أن تأخــرك عــن املوعــد املحــدد ســيحرمك مــن املقعــد الــدرايس وســيعاد عرضــه عــىل 

طالــب آخــر مســتحق لــه.

عنــد إســتكاملك كافــة إجــراءات القبــول باملؤسســة املقبــول بهــا، ســتصلك رســالة قصــرية تفيــد ذلــك ، وعليــك 	 

عــدم مغــادرة املؤسســة إال بعــد إســتالم تلــك الرســالة، أو الرجــوع إىل نظــام القبــول للتأكــد مــن حالتــك.

إذا قــام الطالــب بتســليم أوراقــه للمؤسســة يف الفــرتة املحــددة لذلــك ومل تقــم املؤسســة بإســتكامل إجراءات 	 

تســجيله إلكرتونيــاً متســببة يف إســقاط حقــه يف املقعــد املعــروض عليــه، تتحمــل املؤسســة يف هــذه الحالــة 

تكاليــف دراســة الطالــب حســب مميــزات املنحــة أو البعثــة الدراســية.
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شكل )6( تقرير فرز برامج الطالب

نوع اإلختيار الذي تقدمت إليه .  .1  

رقم ترتيب الربنامج يف قامئة إختياراتك.  .2  

رقم الفرز )1 أو 2(.  .3  

رمز الربنامج الذي قمت بإختياره.  .4  

إسم الربنامج الدرايس .  .5  

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

نوع الربنامج.  .7  

مؤهل )مستويف لرشوط التقدم للربنامج أم ال(.  .8  

معدلك التنافيس يف ذلك الربنامج.  .9  

املعدل التنافيس آلخر طالب تم قبوله لكل برنامج.  .10  

)4( خطوات عليك إتباعها عند ظهور نتائج القبول

شكل )7(

قامئة اإلنتظار للربنامج: قامئة بالطلبة املتقدمني لربنامج مؤهلون له ومل يقبلوا فيه بسبب شغل العدد املحدد له

من املقاعد، ويف حال شغور مقاعد الحقاً ألي سبب كان، يتم شغلها من هذه القامئة حسب األعىل يف املعدل

التنافيس من الطلبة الذين مل يعرض عليهم أي مقعد درايس سابقا أو عرض عليهم مقاعد دراسية يف الفرز األول ولكن 

مل يستكملوا إجراءات تسجيلهم بها.

وميكــن للطالــب أن يتعــرف عــىل وضعــه يف نظــام القبــول اإللكــرتوين مــن خــالل الولــوج إىل وصلــة “تقريــر فــرز 	 

برامــج الطالــب” ، كــام هــو موضــح يف )شــكل “6”( 
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إذا رغبت يف قبول العرض فعليك إتباع إحدى الطريقتني اآلتيتني:

الدخــول إىل املوقــع اإللكــرتوين للمركــز www.heac.gov.om ثــم إىل نظــام القبــول اإللكــرتوين لتأكيــد قبولــك . 1

للعــرض، كــام ميكــن اعتــامد العــرض مــن خــالل التطبيــق الخــاص باملركــز للهواتــف الذكيــة )التحــق(.

ــة الحــرف )A( وبجــواره رقمــك . 2 ــة )SMS( مــن هاتفــك النقــال إىل الرقــم )90190( بكتاب إرســل رســالة نصي

الــرسي مبركــز القبــول املوحــد. وســوف تســتلم بعــد ذلــك رســالة نصيــة أخــرى تؤكــد تَلّقــي القبــول الــذي 

ــد  أرســلته بشــكل صحيــح وتنــص عــىل: “ لقــد قمــت بإعتــامد العــرض بنجــاح”. وإذا مل تتلــق رســالة لتأكي

العــرض مــن املركــز خــالل نصــف ســاعة فعليــك الدخــول إىل نظــام القبــول اإللكــرتوين والتأكــد مــن قبــول 

العــرض.

مالحظات: 	 

ال يعــد الســفر ســبباً يف عــدم القيــام بــأي إجــراء يف الوقــت املحــدد لــه، واملركــز غــري مســؤول يف حالــة فقــدك . 1

ألي عــرض درايس  بســبب الســفر.   

إذا كنــت مــن طلبــة الضــامن اإلجتامعــي وحصلــت عــىل بعثــة داخليــة، يجــب عليــك وضــع رقــم الحســاب . 2

البنــيك الخــاص بــك يف وصلــة )مشــاهدة وقبــول العــرض( يف نظــام القبــول اإللكــرتوين.

ومــن ضمــن الوثائــق  واملســتندات التــي يفضــل اصطحابهــا عنــد مراجعــة املؤسســة التعليميــة إلســتكامل إجراءات 

ــجيل هي:  التس

شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله .. 1

 نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.. 2

صور شخصية حديثة.. 3

الطلبــة الذيــن ســيقبلون يف بعثــات الدخــل املحــدود عليهــم تقديــم شــهادة للمؤسســات املقبولــني بهــا تثبــت . 4

أنهــم مــن ذوي الدخــل املحــدود باإلضافــة إىل أيــة أوراق ثبوتيــة أخــرى قــد تطلبهــا املؤسســة.

تســلم الوثائــق التــي تؤكــد حالــة الطالــب اإلجتامعيــة “ ذوي الدخــل املحــدود “ للمؤسســة املقبــول بهــا الطالــب 

وليــس ملركــز القبــول املوحد.

مالحظة: 

املركز غري معني بإستالم أي وثيقة كتابية من الطالب تطلبها مؤسسات التعليم العايل مثل الوثائق املذكورة أعاله.

إعتامد العرض وإستكامل إجراءات التسجيل 

وثائق ومستندات
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مكان / وسيلة إستكامل إجراءات التسجيلاملؤسسة التعليميةم

البعثات واملنح الخارجية1.
وصلة )خدمات الطالب( يف املوقع اإللكرتوين لوزراة التعليم العايل

www.mohe.gov.om 

.2
البعثات الداخلية

)BS برامج( 
التوجه إىل املؤسسة املقبول بها الطالب لتسليم املستندات املطلوبة.. 1

ومن ثم الدخول عىل وصلة )خدمات الطالب( يف املوقع اإللكرتوين . 2
لوزراة التعليم العايل www.mohe.gov.om، والتسجيل بنظام الوزارة.

.3)SP, SF( يتوجه الطالب إىل املؤسسة التي يرغب بالدراسة بها وفق التخصص . 1البعثات الداخلية
واملؤهل الدرايس املقبول به لتسليم املستندات املطلوبة.

ومن ثم الدخول عىل وصلة )خدمات الطالب( يف املوقع اإللكرتوين . 2
لوزراة التعليم العايل www.mohe.gov.om، والتسجيل بنظام الوزارة. .4)PDO( املنح الداخلية

جامعة السلطان قابوس 5.
املحطة اإللكرتونية ) ميالد( يف املوقع اإللكرتوين لجامعة السلطان قابوس

www.squ.edu.om 

مبنى الكلية العسكرية التقنية مبرتفعات املطارالكلية العسكرية التقنية 6.

مبنى كلية العلوم الرشعية يف الخويركلية العلوم الرشعية 7.

.8
كليات العلوم التطبيقية
وكلية الرتبية بالرستاق

من خالل صفحة الكرتونية تابعه لكليات العلوم التطبيقية عرب الرابط
http://newstd.cas.edu.om 

التوجه إىل أقرب كلية تقنية ملقر سكن الطالبالكليات التقنية 9.

.10
الكليات املهنية والكلية املهنية 

للعلوم البحرية
التوجه إىل أقرب كلية مهنية ملقر سكن الطالب

التوجه إىل أقرب فرع ملقر سكن الطالبكلية عامن للعلوم الصحية 11.

مبنى السنة التأسيسية يف مجمع الكليات بالوطيةالطلبة من محافظة مسقط

فرع صحارالطلبة من محافظة شامل الباطنة

فرع الرستاقالطلبة من محافظة جنوب الباطنة

فرع إبراءالطلبة من محافظة شامل الرشقية

فرع صورالطلبة من محافظة جنوب الرشقية

فرع الداخليةالطلبة من محافظة الداخلية

فرع صاللةالطلبة من محافظة ظفار

فرع الظاهرةالطلبة من محافظة الظاهرة

أماكن ووسائل إستكامل إجراءات التسجيل مبؤسسات التعليم العايل الحكومية والبعثات واملنح
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بعــد تقديــم العــروض لــكل املتقدمــني املســتوفني ملتطلبــات االلتحــاق لربنامــج معــني، قــد تبقــى بعــض املقاعــد 

شــاغرة بســبب خلوهــا مــن املتقدمــني أو عــدم قبــول بعــض املتقدمــني لعــروض املقاعــد املقدمــة لهــم، ويف هــذه 

ــا  ــه عنه ــع اإللكــرتوين للمركــزwww.heac.gov.om والتنوي ــم اإلعــالن عــن الشــواغر عــىل املوق الحــاالت ســوف يت

بالرســائل النصيــة القصــرية، لتكــون هــذه املقاعــد متاحــة لجميــع الطلبــة  الذيــن مل يحصلوا عىل عــروض الفــرز األول 

أو حصلــوا عــىل عــروض ملقاعــد دراســية ولكــن مل يســتكملوا اجــراءات تســجيلهم بهــا.

يجــوز لــك يف هــذه املرحلــة أن تتقــدم للمقاعــد الشــاغرة إذا قمــت بالتســجيل ســابقا بنظــام القبــول املوحــد أو مل 

تقــم بذلــك، وذلــك بالتقــدم مبــارشة مــن خــالل نظــام القبــول باملوقــع اإللكــرتوين للمركــز. 

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

لتعديل إختياراتك ميكنك إضافة الربامج التي ترغب يف التقدم إليها إىل إختيارات الفرز األول.  . 1

اخرت من الربامج الشاغرة التي تكون مستوفيا لرشوط ومتطلبات االلتحاق بها. 2

ــب إدراج . 3 ــذي ترغ ــكان ال ــط زر إدراج يف امل ــك ضغ ــب علي ــواغر، يج ــن الش ــا م ــي اخرتته ــج الت ــال الربام إلدخ

ــار. ــب اإلختي ــه حســب ترتي ــج في الربنام

إحفظ الربامج بالضغط عىل زر )حفظ(.. 4

تأكــد مــن عــدم ظهــور أي رمــز برنامــج باللــون األحمــر، وإال فيجــب التنبــه للخطــأ وإصالحــه، ألن النظــام لــن . 5

يتمكــن مــن حفــظ التعديــالت التــي قمــت بهــا يف حالــة إنــك مل تقــم بحذفــه.

وصورة الشاشة أدناه توضح ذلك:

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

شكل ) 8 (

سادساً: مرحلة )الفرز الثاين(
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- قم بالتسجيل بنظام القبول املوحد )يرجى الرجوع للصفحة رقم )14((.

- اخــرت الربامــج املســتويف لرشوطهــا التــي ترغــب بدراســتها مــن الربامــج الشــاغرة املعلــن عنهــا فقــط، وقــم بوضعهــا 

ــة لديــك يف القامئــة املحــددة. مرتبــة حســب األفضلي

لجنة التظلامت . 1
تختــص بالنظــر يف تظلــامت الطلبــة املقدمــة للمركــز، وتضــم هــذه اللجنــة مختصــني مــن خــارج وزارة التعليــم 

العــايل يتــم تكليفهــم بقــرار وزاري للنظــر يف تظلــامت الذيــن يعتقــدون بــأن املركــز مل يكــن منصفــاً معهــم أو أن 

شــكاويهم مل تحســم مــن قبــل مركــز القبــول املوحــد.

وتهــدف إجــراءات التظلــم إىل ضــامن توفــري الشــفافية والعدالــة واملعاملــة املنصفــة لــكل متقــدم ليــدرك الجميــع 

ــد وضعــت  ــل لق ــا وضــع قواعــد خاصــة لبعــض املتقدمــني دون ســواهم، ب ــأن هــذه اإلجــراءات ال يقصــد به ب

قواعــد هــذا النظــام يف األســاس لضــامن معاملــة جميــع املتقدمــني عــىل قــدم املســاواة، ومبــا أن جميــع املتقدمــني 

قــد أحيطــوا علــامً بهــذه القواعــد ســلفاً فهــي لذلــك يجــب أنُ تطبــق عــىل الجميــع وال ميكــن تعديلهــا نــزوالً عنــد 

رغبــة بعــض املتقدمــني. 

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

فرتة تقديم الطلبنوع التظلمم

خالل خمسة أيام بعد انتهاء الفرتة املحددة لتعديل الرغبات.التظلم بشأن تعديل الرغبات من الربامج الدراسية1

خالل خمسة أيام بعد اإلعالن عن نتائج الفرز األول.التظلم بشأن عروض املقاعد الدراسية للفرز األول2

خالل خمسة أيام بعد اإلعالن عن نتائج الفرز الثاين.التظلم بشأن عروض املقاعد الدراسية للفرز الثاين3

يجــب أن يُقــدم التظلــم إلكرتونيــاً عــن طريــق اإلســتامرة اإللكرتونيــة املوجــودة يف املوقــع اإللكــرتوين للمركــز 	 

يف وصلــة )خدمــات القبــول املســاندة(، ولــن ينظــر فيــه إن كان شــفهياً أو ورقيــاً.

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

2 .

خدمات القبول املساندة 
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استعادة املقعد  . 3

يجــوز للمركــز دراســة الطلبــات التــي تــرد إليــه ) عــىل أن تُقــدم إلكرتونيــاً( بشــأن إســتعادة املقاعــد الدراســية 	 

التــي ســحبت مــن املتقــدم بســبب عــدم إعتــامده العــرض، أو عــدم إســتكامل إجــراءات التســجيل باملؤسســة 

التعليميــة التــي قبــل بهــا يف الفــرتات املحــددة لذلــك؛ حيــث ســيقوم املركــز بالتواصــل مــع الطلبــة الذيــن 

فقــدوا مقاعدهــم – دون غريهــم – عــرب الرســائل النصيــة القصــرية بعــد الفــرز األول و الثــاين بشــان موعــد 

تقديــم طلبــات اســتعادة املقعــد.

وسيتم  دراسة هذه الطلبات إذا توفرت كل الحاالت التالية مجتمعة:	 

- تَوفُر مقاعد شاغرة يف ذلك الربنامج، وموافقة مؤسسة التعليم العايل عىل إعادة املقعد للطالب.

- ال يوجــد طلبــة يف “قامئــة إنتظــار” ذلــك الربنامــج، أو “توجــد قامئــة إنتظــار” إال أن املؤسســة إرتــأت قبــول 

الطلبــة املتقدمــني بطلبــات إســرتجاع مقاعــد .

ــك  ــن ذل ــحب م ــه انس ــة أو أن ــة أو خاص ــال حكومي ــم ع ــة تعلي ــأي مؤسس ــداً ب ــب مقي ــون الطال - أن ال يك

ــد. املقع

علــامً بانــه إذا متــت املوافقــة عــىل طلــب اإلســتعادة ومل يكمــل الطالــب إجــراءات التســجيل باملؤسســة التعليميــة 

يف الوقــت املحــدد الجديــد يســقط حقــه يف إســتعادته مــرة أخــرى، وبشــكل نهــايئ.

إساءة ترتيب اإلختيار. 2

مُيكــن لجميــع الطلبــة الذيــن حصلــوا عــىل عــروض ملقاعــد دراســية مــن خــالل نظــام القبــول املوحــد يف الفــرز 	 

األول ، ســواء قبلــوا  تلــك العــروض أم رفضوهــا أم انســحبوا منهــا -ماعــدا الطلبــة الذيــن اســتكملوا إجــراءات 

تســجيلهم يف البعثــات الخارجيــة وحصلــوا عــىل حزمــة الســفر- مــن التقــدم بطلــب إســاءة ترتيــب اإلختيــار. 

حيــث ســيتاح التقــدم بطلــب الخدمــة بعــد إنتهــاء مرحلــة اســتكامل  إجــراءات التســجيل للفــرز األول

ومن رشوط تقديم الطلب:	 

- حصول الطالب عىل فرصة دراسية من خالل نظام القبول املوحد.

- أن يكون معدله التنافيس يف الربنامج الذي يرغب فيه أعىل أو مساٍو آلخر طالب تم قبوله.

- توفر مقعد شاغر بذلك الربنامج .
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خدمات الرسائل النصية القصرية

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

منوذج الرسالة الرمز وصف الخدمة م

H H Help
قامئة الخدمات املتوفرة

)يتم إرسال جميع الخدمات عن 
طريق خدمة الرسائل القصرية(

1

I I Information عنوان مركز القبول املوحد 2

 رقم الجوال   رقم الجلوس   رقم البطاقة املدنية
GH   xxxxxx          xxxx        xxxxx GH Get HEAC 

Number الحصول عىل رقم التسجيل باملركز 3

الرقم الرسي
PI xxxxxxxxx PI Personal 

Information
 الحصول عىل معلومات الطالب

4 الشخصية كاإلسم وتاريخ امليالد والجنس

رقم الضامن   الرقم الرسي
AS   xxxxxxx       xxxxx AS Add Social 

security number تسجيل رقم الضامن اإلجتامعي 5

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

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

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

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

الرقم الرسي
DL xxxxxxxxxxxx DL Delete Low 

income حذف حالة الدخل املحدود 10

 رقم الجوال  الرقم الرسي رقم البطاقة املدنية
CG   xxxxxx          xxxxxxx        xxxxx CG Change GSM 

number 11 تغيري رقم الهاتف النقال

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

   ترتيب الربنامج  رمز الربنامج املراد إدراجه  الرقم الرسي
IP   xxxxxxx               xxxxx                    #2 IP Insert Programs إدراج الربامج الدراسية 13

رمز الربنامج املراد إلغاؤه    الرقم الرسي
DP   xxxxxxx               xxxxx DP Delete Programs  إلغاء تسجيل الربامج الدراسية

املسجلة سابقاً 14

رمز الربنامج الجديد   رمز الربنامج القديم   الرقم الرسي
CP   xxxxxx            xxxx                   xxxxx CP  Change

Programs إعادة ترتيب الربامج الدراسية 15

 رقم البطاقة املدنية
R xxxxxxxxxxxx R  Registration

Number طلب الرقم الرسي يف حال فقدانه 16

الرقم الرسي
P xxxxxxxxxxxx P Programs  تزويد الطالب بقامئة الربامج الدراسية

التي اختارها 17
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تابع: خدمات الرسائل النصية القصرية

منوذج الرسالة الرمز وصف الخدمة م

الرقم الرسي
VS xxxxxxxxxxxx VS Social

Security Status
 تأكيد حالة الضامن اإلجتامعي

املسجل 18

الرقم الرسي
G xxxxxxxxxxxx G Grades اإلستفسار عن قامئة العالمات 19

الرقم الرسي
O xxxxxxxxxxxx O  Offered

Programs معرفة نتيجة العرض 20

الرقم الرسي
A xxxxxxxxxxxx A Accept Offer تأكيد قبول العرض 21

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

الرقم الرسي
EP xxxxxxxxxxxx EP  Find Eligible

Program
 اإلستفسار عن الربامج املستويف

رشوطها 23

* مالحظة:

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

يتلقى الطالب رسالة عىل كل رسالة خدمة يرسلها سواء بشكل صحيح أم خاطئ بعد بضعة دقائق عىل رقم الهاتف املسجل يف نظام القبول 	 

اإللكرتوين، وإذا مل يستلم الطالب إفادة فيعني أن النظام مل يستلم الرسالة فعليه املحاولة مرة أخرى.

** علام أن قيمة الرسالة الواحدة تكلف 75 بيسة. 

الطلبة الواردة بياناتهم من وزارة الرتبية والتعليم عليهم التأكد من صحة 
بياناتهم الشخصية  ويف حالة وجود أي خطأ عليهم مراجعة املديرية العامة 

للتقويم الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم.
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مؤسسات التعليم العايل 

الحكومية والبعثات واملنح 

الخارجية والداخلية



البعثات الخارجية 

- عىل جميع املتقدمني للبعثات الدراسية الخارجية األخذ باألحكام العامة اآلتية بعني اإلعتبار: 
البعثــة الدراســية هــي فقــط لدراســة البكالوريــوس )املرحلــة الجامعيــة األوىل( يف الربنامــج الــذي ســوف يحصــل عليــه الطالــب 	 

مــن خــالل مركــز القبــول املوحــد.
تــم تصنيــف الربامــج الدراســية وتقســيمها بنــاًء عــىل التخصصــات العامــة )املجــال الــدرايس( التــي ينتمــي إليهــا كــام وردت 	 

ــادة  ــز ع ــف كل رم ــل. يتأل ــج يف الدلي ــكل برنام ــوز ل ــامد األكادميــي، وخصصــت رم ــة لالعت ــة العامني ــج للهيئ ــة الربام يف وثيق
عــىل برنامــج واحــد او أكــرث ضمــن املجــال املعــريف.  والجديــر بالذكــر بــأن مســمى التخصــص الدقيــق الــذي يحصــل عليــه 
ــة تحــت مجــال  ــف بعــض املؤسســات التخصصــات الدقيق ــد تصن ــة وأخــرى وق ــف مــن مؤسســه تعليمي ــد يختل ــب ق الطال
معــريف مختلــف عــام هــو موضــح يف دليــل الطالــب، لذلــك عــىل الطالــب البحــث يف املوقــع االلكــرتوين للمؤسســة التــي يرغــب 
بالدراســة بهــا والتخصــص الــذي يرغــب بدراســته حتــى يكــون عــىل بينــة مبحتــوى الدراســة يف ذلــك التخصــص واملســمى لــه 

يف تلــك املؤسســة ومســمى الدرجــة العلميــة التــي ســيحصل عليهــا.
تســعى وزارة التعليــم العــايل إىل مواصلــة تحســني إجــراءات الحصــول عــىل البعثــات الدراســية ولهــا الحــق يف مراجعــة معايــري 	 

األهليــة بشــكل دوري لربامجهــا الدراســية وتعديــل هــذه املتطلبــات إذا مــا اعتــرب ذلــك رضوريــا لضــامن التقــدم األكادميــي و 
/ أو تســهيل فــرص الحصــول عــىل البعثــة الدراســية لجميــع املتقدمــني.

تــم وضــع املتطلبــات و الــرشوط لربامــج البعثــات بنــاًء عــىل بحــوث و توصيــات مــن ممثــيل الــوزارة يف مختلــف الــدول لربامــج 	 
ــه عندمــا يتــم االعــرتاف مبؤسســة للتعليــم العــايل مــن قبــل وزارة  ــة الجامعيــة األوىل. )يرجــى مالحظــة أن اإلبتعــاث للمرحل
التعليــم العــايل يف الســلطنة، فإنــه ال يعنــي بالــرورة اعتامدهــا كمؤسســة البتعــاث الطلبــة مــن قبــل وزارة التعليــم العــايل(.

اشــرتاطات البعثــة الخارجيــة هــي الحــد األدىن مــن متطلبــات التنافــس للبعثــة الخارجيــة، و هــذا يعنــي أن مؤسســات التعليــم 	 
العــايل املحــددة قــد تكــون لديهــا متطلبــات إضافيــة للدخــول، وبالتــايل ال ميكــن لــوزارة التعليــم العــايل ضــامن قبــول الحاصلــني 

عــىل البعثــة الدراســية للربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام الطالــب الحاصــل عــىل البعثــة باختيارهــا. 
ــار املؤسســة 	  ــات اإلرشاف( ، اختي ــة جه ــات الثقافي ــا يف الخــارج )امللحقي ــن خــالل ممثليه ــايل، م ــم الع ــوزارة التعلي 	 يحــق ل

التعليميــة املناســبة لــكل الطلبــة الحاصلــني عــىل البعثــات الدراســية بنــاًء عــىل عــدة أســس منهــا، قــدرات الطالــب، وقــوة / 
تصنيــف املؤسســة يف مجــال معــني، وموقــع املؤسســة، واملتطلبــات الخاصــة بتلــك املؤسســة التعليميــة ، مــع العلــم بانــه يوجــد 

عــدد محــدود مــن املقاعــد يف بعــض الربامــج. 
ــد تطــرأ بعــض 	  ــة ، ق ــن الدق ــاٍل م ــيك يكــون عــىل مســتوى ع ــل ل ــداد هــذا الدلي ــة يف إع ــود املبذول ــن الجه ــم م عــىل الرغ

ــول  ــز القب ــع مرك ــه عــرب موق ــا يف حين ــي تســتوجب اإلعــالن عنه ــل و الت ــة املطروحــة يف الدلي املســتجدات للربامــج االكادميي
)www.heac.gov.om( املوحــد 

يخضــع الطلبــة الحاصلــون عــىل البعثــات لقانــون البعثــات، و يتوقــع مــن الطلبــة املبتعثــني االملــام بهــذا القانــون و ميكنهــم 	 
.)www.mohe.gov.om( االطــالع عليــه مــن موقــع الــوزارة

ــاء 	  ــب إنه ــىل الطال ــة الدراســية، و يجــب ع ــرتة البعث ــلوكيا خــالل ف ــا وس ــب أكادميي ــة الطال ــوم مبتابع ــوزارة ان تق يحــق لل
ــث.  ــب املبتع ــا الطال ــدرس به ــي ي ــة الت ــة التعليمي ــل املؤسس ــن قب ــددة م ــة و املح ــرتة املطلوب ــالل الف ــل خ ــات املؤه متطلب

لغــة الدراســة يف جميــع دول اإلبتعــاث هــي اللغــة اإلنجليزيــة، باســتثناء أملانيــا والتــي تكــون الدراســة فيهــا باللغــة األملانيــة و 	 
فرنســا و التــي تكــون الدراســة فيهــا باللغــة الفرنســية.

ــة خــالل 	  ــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزي ــة بإجــراء اختب ــة الراغبــون يف التســجيل لربامــج البعثــات الخارجي ينصــح الطلب
 IELTS for( ــار امتحــان اللغــة ــب تأخــر االلتحــاق بالدراســة، كــام ينصــح باختي ــك لتجن ــو 2019م وذل ــل او ماي شــهر ابري

ــع دول اإلبتعــاث.  ــب اللغــة لجمي ــه ملتطل ــك لضــامن تحقيق UKVI( وذل
ــار اآليلتــس رفــع النتيجــة خــالل فــرتة التســجيل بنظــام البعثــات االلكــرتوين بعــد 	  عــىل الطلبــة الحاصلــني عــىل نتيجــة اختب

ظهــور نتائــج الفــرز األول يف شــهر أغســطس 2019 م، علــامً بــأن الطالــب الــذي مل يقــم باختبــار اآليلتــس قــد ال يســتطيع بــدء 
برنامجــه األكادميــي يف الوقــت املناســب.

يشــرتط عــىل الطلبــة، إضافــة ملتطلبــات التنافــس املذكــورة يف كل بــاب مــن هــذا الدليــل تحقيــق مســتو ى 5.5 عــىل األقــل يف 	 
اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة ) آيلتــس ( قبــل إلحاقهــم باملؤسســات االكادمييــة خــارج الســلطنة مبــارشة دراســة 

التخصــص عــدا فرنســا و أملانيــا.
 	 )IELTS( عىل األقل يف اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية )سوف يلتحق الطلبة غري الحاصلني عىل مستوى )5.5
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بربنامــج اللغــة اإلنجليزيــة داخــل الســلطنة أو خارجهــا ملــدة 12 شــهراً، ويف حالــة عــدم متكــن الطالــب مــن تحقيــق معــدل 	 
اللغــة املطلــوب يف الفــرتة املحــددة، ســيتم تعليــق بعثــة الطالــب )وقــف رسيــان البعثــة( ملــدة أقصاهــا عــام يقــوم الطالــب 
خاللهــا بتحقيــق املعــدل املطلــوب مــن مــن الجامعــة. وإذا مل يحصــل الطالــب عــىل املعــدل املطلــوب يف فــرتة تعليــق البعثــة 
ــه إىل داخــل الســلطنة بنفــس املجــال املعــريف الحاصــل عليــه وفــق الــرشوط و الضوابــط التــي  املحــدد ســيتم تحويــل بعثت

تقرهــا الــوزارة. 
ويف حال طرأت أي مستجدات اخرى بشأن برنامج اللغة سوف يتم اإلعالن عنها يف حينه.	 
عــىل الطلبــة اجتيــاز الربنامــج التأســييس يف مــدة أقصاهــا عــام أكادميــي واحــد، ويف حــال عــدم متكــن الطالــب مــن اجتيــاز 	 

الربنامــج يف املــدة املحــددة يحــق للــوزارة اتخــاذ االجــراء املناســب وفقــا للقوانــني والضوابــط املعمــول بهــا.
ــة 	  ــتحقاتهم املالي ــب مس ــتكملون لطل ــرز األول، واملس ــة يف الف ــية خارجي ــة دراس ــىل بعث ــون ع ــة الحاصل ــن الطلب ــن يتمك ل

ــق. ــرز الح ــة يف أي ف ــول املنافس ــن دخ ــاً، م إلكرتوني
تغطــي البعثــة الخارجيــة: الرســوم الدراســية، والتأمــني الصحــي، ورســوم التأشــرية، وتذكــرة ســفر ســنوية، واملخصــص الشــهري، 	 

وبقيــة البــدالت املنصــوص عليهــا يف قانــون البعثــات والئحتــه التنفيذيــة، علــامً بأنــه عــىل الطالــب املبتعــث االلتــزام بالفــرتة 
املحــددة للبعثــة والحصــول عــىل نتائــج مرضيــة، وســيتم متابعتــه أكادمييــاً مــن قبــل امللحقيــة الثقافيــة والــوزارة فصليــاً.

يجــب عــىل الطلبــة الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة عــدم التســجيل لبعثــات أســرتاليا نظــرا ألن نظــام التأمــني الصحــي ال 	 
يغطــي مثــل هــذه الحــاالت، وإذا اتضــح أن الطالــب يعــاين مــن مثــل هــذه األمــراض ســوف يتــم نقلهــم إىل دولــة أخــرى بنــاء 

عــىل اخــر معــدل تنافــيس تــم قبولــه لنفــس العــام وفــق أنظمــة مركــز القبــول املوحــد.
 التسجيل يف برامج بولندا يكون للطلبة خريجي شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها من داخل السلطنة فقط.	 
الدراسة يف كندا تكون يف الفصل الدرايس الثاين من العام األكادميي  2019/ 2020 )ربيع 2020 (.	 
تخــيل الــوزارة مســؤوليتها تجــاه أي طالــب يســجل يف أي مؤسســة خــارج الســلطنة قبــل اعــالن نتائــج مركــز القبــول املوحــد و 	 

تســكني الطلبــة مــن قبــل امللحقيــات و جهــات االرشاف. 
ــا يف الرســوم الدراســية، فعليــه أن يســدد 	  اذا رغــب الطالــب بالتســجيل يف جامعــة محــددة و اتضــح ان هنالــك فارقــاً إضافي

ــة اإلبتعــاث و  ــزام بدول ــوزارة مقدمــا لطــوال فــرتة الدراســة مــع االلت ــرة املختصــة بال فــارق الرســوم وفــق مــا تحــدده الدائ
ــه مــن جهــة اإلرشاف.  املجــال املعــريف بتوجي

يحــق للــوزارة تغيــري برنامــج الطالــب او جامعتــه إذا اتضــح أن الربنامــج املبتعــث اليــه يتطلــب درجــة جامعيــة اعــىل مــن 	 
ــري التنافــس.  ــب و معاي ــوس ،دون االخــالل بحقــوق الطال البكالوري

ال يســمح للطالــب بتغيــري مقــر الدراســة، أو التخصــص، أو املؤسســة التعليميــة بــدون موافقــة الــوزارة يف جميــع البعثــات، كــام 	 
أنــه ملــزم بالدراســة يف املؤسســة التعليميــة التــي يحصــل منهــا عــىل القبــول وتعتمدهــا الــوزارة.

ــات قبــول 	  ــوم الطــب البيطــري ملتطلب ــون لدراســة الطــب وطــب االســنان والطــب البيطــري وعل ــة املقبول قــد يخضــع الطلب
ــارات   ــة/ االختب ــج األكادميــي )املقابل ــب اجتيازهــا لضــامن الدخــول يف الربنام ــة، وينبغــي عــىل الطال ــا الجامع ــة تضعه إضافي
ــىل  ــات، وع ــل الجامع ــن قب ــة م ــية املوضوع ــات الدراس ــع املتطلب ــب لجمي ــاز الطال ــن اجتي ــوزارة ال تضم ــام أن ال ــخ(. ك ...ال
ــي تحددهــا  ــة الت ــات العام ــب املتطلب ــك الربامــج والجامعــات إىل جان ــول لتل ــات القب ــد مــن اســتيفائه ملتطلب ــب التأك الطال

ــوزارة.  ال
يف حالــة عــدم اجتيــاز الطالــب ملتطلبــات القبــول يف برامــج الطــب )املقابلــة/ االختبــارات )، فــان الــوزارة غــري ملزمــة بإيجــاد 	 

ــة يف احــد  ــب اكــامل الدراســة يف ذات الجامعــة والدول ــة اخــرى، وعــىل الطال ــول اخــر للطالــب يف جامعــة أخــرى او دول قب
التخصصــات التــي يقبــل فيهــا عــدا برامــج الطــب. 

البعثات الخارجية -حسب التخصص وجهة اإلبتعاث 

)الطب، علوم الطب الحيوي، طب االسنان، الطب البيطري(
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البعثــة الدراســية خاصــة إلعــداد كــوادر وطنيــة مــن األكادمييــني واإلداريــني والفنيــني، لتــويل وظائــف يف جامعــة عــامن، علــامً 	 
بــأن التعيــني يف الجامعــة الحقــاً يتــم بنــاًء عــىل توفــر الشــواغر الوظيفيــة واجتيــاز املقابــالت الشــخصية، وأيــة رشوط أخــرى 

ترتــأي إدارة مــرشوع الجامعــة األخــذ بهــا، ويف حالــة عــدم توفــر الشــواغر فــإن الجامعــة غــري ملزمــة بالتعيــني. 
 ســتجرى اختبــارات تقييــم -ومقابلــة شــخصية للطلبــة املرشــحني ضمــن مــرشوع جامعــة عــامن مــن خــالل  مركــز القبــول املوحــد 	 

- ويف حــال عــدم متكــن الطالــب مــن اجتيــاز هــذه االختبــارات فيمكنــه التنافــس عــىل البعثــات الدراســية الخارجيــة االخــرى. 
ســيتم إدراج قامئــة الجامعــات والتخصصــات املحــددة مــن قبــل مــرشوع جامعــة عــامن عــىل موقــع مركــز القبــول املوحــد. 	 

علــامً بــأن قامئــة الجامعــات املــويص بهــا مــن قبــل مــرشوع جامعــة عــامن تــم إعدادهــا بنــاًء عــىل التصنيفــات العامليــة ألفضــل 
الجامعــات حســب التخصصــات املطروحــة، وســيتم تحديــث القامئــة بشــكل دوري لتتوافــق مــع تحديثــات التصنيفــات العامليــة 

املســتمرة. يرجــى االطــالع عــىل موقــع مركــز القبــول املوحــد باســتمرار ملعرفــة آخــر املســتجدات يف هــذا الشــأن. 
يجــب عــىل الطلبــة املقبولــني  ضمــن مــرشوع جامعــة عــامن تحديــد التخصــص الفرعــي قبــل املوعــد النهــايئ للتســجيل، والــذي 	 

ســوف يكــون خــالل شــهر اغســطس 2019 م بالتنســيق مــع دائــرة البعثــات الخارجيــة.
عــىل الطالــب اســتيفاء رشوط الجامعــة الراغــب يف الدراســة فيهــا، والحصــول عــىل قبــول منهــا خــالل مــدة ال تتعــدى عــام 	 

واحــد مــن تاريــخ حصولــه عــىل البعثــة الدراســية.
عــىل الطلبــة الحاصلــني عــىل بعثــات دراســية خارجيــة ضمــن برنامــج مــرشوع جامعــة عــامن والحاصلــني عــىل قبــول جامعــي 	 

مــن إحــدى الجامعــات املدرجــة ضمــن القامئــة املحــددة التقــدم إىل دائــرة البعثــات الخارجيــة ومكتــب مــرشوع جامعــة عــامن 
للنظــر يف مــدى اعتــامد الجامعــة وتوافقهــا ورشوط البعثــة.

ــول 	  ــىل قب ــوا ع ــن مل يحصل ــامن والذي ــة ع ــرشوع جامع ــج م ــن برنام ــة ضم ــية خارجي ــات دراس ــىل بعث ــني ع ــة الحاصل الطلب
ــارج.  ــة يف الخ ــات الثقافي ــع امللحقي ــيق م ــة بالتنس ــات الخارجي ــرة البعث ــق دائ ــن طري ــم ع ــيتم توجيهه ــي، س جامع

ــا بحيــث يتمكــن مــن الســفر والدراســة خــارج الســلطنة إضافــة إىل توفــري رســالة عــدم 	  عــىل الطالــب أن يكــون الئقــاً طبي
ــد بعــدم املامنعــة مــن الســفر وااللتحــاق بالدراســة يف الخــارج.  ــويص تفي ــه أو ال مامنعــة مــن أحــد والدي

كل رمــز مــن الرمــوز قــد يحتــوي عــىل عــدة تخصصــات دقيقــه و بإمــكان الطالــب اختيــار التخصــص الدقيــق الــذي يرغــب 	 
ــوزارة قبــول الطالــب يف  بدراســته ضمــن الرمــز الحاصــل عليــه قبــل فــرتة التســجيل يف أغســطس 2019، ولكــن ال تضمــن ال

التخصــص الدقيــق الــذي قــام باختيــاره نظــرا ملحدوديــة املقاعــد و/أو متطلبــات الجامعــة. 
ــات 	  ــة البعث ــوزارة لكاف ــا ال ــي تعلنه ــم الت ــزام بالقوائ ــب االلت ــاً، وعــىل الطال ــة الحق ــد املؤسســات التعليمي ــم تحدي ســوف يت

الخارجيــة.و املطروحــة يف الــدول التاليــة: أســرتاليا، ، أملانيــا، فرنســا، إيرلنــدا، مالطــا، نيوزلنــدا، بولنــدا، هولنــدا، اململكــة املتحدة، 
الواليــات املتحــدة ،مملكــة البحريــن قــربص ،كنــدا، األردن.

البعثات الخارجية )حسب التخصص وجهة اإلبتعاث(

البعثات الخارجية – بعثات مرشوع جامعة ُعامن:

منح الدول مجلس التعاون الخليجي

اإلمارات العربية املتحدة
املؤسسة التعليمية: جامعة اإلمارات العربية املتحدة.	 
تبدأ الدراسة ابتداء من الفصل الدرايس الثاين )2019/2020(.	 
 	.)TOEFL( درجة يف )(، أو )500IELTS( درجات يف )تشرتط الجامعة شهادة اجتياز اللغة اإلنجليزية )5
تتحمــل الجامعــة الرســوم الدراســية واملســكن والتغذيــة واملواصــالت الداخليــة والكتــب الدراســية بينــام يتحمل ويل أمــر الطالب 	 

بقيــة التكاليــف )منــح جزئية(.
يتم منح الطالب مخصص شهري وقدره )1302( درهم امارايت من وزارة التعليم العايل بالسلطنة.	 
يتطلب القبول النهايئ يف كلية الرتبية اجتياز الطلبة للمقابلة الشخصية وتحقيق النجاح يف املواد املؤهلة للقبول بها.	 
تحدد كليات الجامعة األخرى الرشوط الالزمة لإللتحاق بالتخصصات املتاحة بها.	 
من مل يلتحق بالدراسة يف الوقت املحدد سيلغى قبوله تلقائياً.	 
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املؤسسة التعليمية: جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.	 
املنح مخصصة للحصول عىل مؤهل البكالوريوس.	 
توفر الجامعة السكن واإلعاشة ومرصوف الجيب وتذكرة سفر ذهابا وإيابا سنوياً )منح كاملة(.	 
عــىل الطالــب اختيــار الكليــة فقــط وســيتم توزيــع املقبولــني عــىل التخصصــات مــن قبــل الجامعــة. )ال ميكــن للطالــب أن يقوم 	 

بتغيــري الكليــة التــي رشــح إليها(
عىل الطالب استيفاء رشوط خاصة تحددها الكلية املعنية لطلبتها.	 
تشرتط كليات الهندسة والعلوم اإلدارية اجتياز اختبار القدرات.	 
يف حالة عدم نجاح الطالب يف اختبار القدرات سوف يتم نقله إىل كلية أخرى حسب املقاعد الشاغرة.	 
عــىل الطالــب املقبــول إحضــار شــهادات الصفــوف )العــارش والحــادي عــرش والثــاين عــرش( والتــي يجــب أن تكــون مــن نفــس 	 

الدولــة )أي أن يكــون الطالــب قــد درس آخــر ثــالث صفــوف يف نفــس الدولــة(.
يتــم عمــل معادلــة للشــهادة الصــادر مــن عــامن ويحســب لهــا مجمــوع جديــد حســب املــواد التــي تــدرس بدولــة الكويــت 	 

وبذلــك مــن املمكــن أن تقــل نســبة الطالــب.
عدم إتاحة الفرصة للطالب الحاصلني عىل شهادة الثانوية العامة من السعودية للتنافس عىل املنح املقدمة.	 
يخضع الطالب املرشح الختبارات القبول من قبل الجامعة ويحدد عىل ضوئه قبوله يف بعض الكليات والتخصصات.	 
يف حالــة رفــع نســبة القبــول يف أي كلية/تخصــص، يتــم نقــل الطالــب إىل كلية/تخصــص بنفــس الجامعــة حســب الشــواغر، 	 

وذلــك وفــق اآلليــات املتبعــة بالجامعــة.
بناًء عىل آخر موعد للتسجيل يف جامعة الكويت يتحدد موعد بدء الدراسة )الفصل األول أو الفصل الثاين(.	 
 	.)http://www.kuniv.edu/ku( للتعرف عىل التخصصات يف كليات جامعة الكويت الرجاء االطالع عىل موقع الجامعة
يتــم منــح الطالــب الحاصــل عــىل منحــة إىل جامعــة الكويــت مخصــص شــهري وقــدره )30( دينــاراً كويتيــاً مــن وزارة التعليم 	 

العايل بالســلطنة.
يتــم منــح الطالــب الحاصــل عــىل منحــة إىل الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب مخصــص شــهري وقــدره )70( 	 

دينــاراً كويتيــا.ً 
يف حالة رسوب الطالب يف اختبار القدرات ومل تكن هناك منحه شاغرة يرجع الطالب إىل السلطنة عىل حسابه الخاص.	 
عــىل الطلبــة املقبولــني الحضــور للــوزارة لتســليم الوثائــق املطلوبــة وتعبئــة إســتامرة الجهــة التــي تــم قبولــه بهــا وســيتم 	 

موافاتهــم باملوعــد الحقــاً.
تبدأ الدراسة يف الفصل الثاين.	 

تابع منح الدول مجلس التعاون الخليجي

الكويت

البحرين

املؤسسة التعليمية: جامعة الخليج العريب.	 
لغة الدراسة: اإلنجليزية.	 
تتحمــل الجامعــة الرســوم الدراســية والســكن وقيمــة العــالج واملواصــالت الداخليــة بينــام يتحمــل ويل أمــر الطالــب بقيــة 	 

التكاليــف كتذاكــر الســفر وقيمــة الكتــب ومصاريــف اإلعاشــة )منــح جزئيــة(.
يشــرتط النجــاح يف امتحــان القــدرات األكادمييــة واملقابلــة الشــخصية التــي تعقــد مبقــر الجامعــة، ودفــع )50( دينــاراً بحرينيــا 	 

رســوم تقديــم االمتحانــات واملقابــالت الشــخصية.
يتــم منــح الطالــب الحاصــل عــىل منحــة إىل جامعــات البحريــن مخصــص شــهري وقــدره )134( دينــاراً بحرينيــاً مــن وزارة 	 

التعليــم العــايل بالســلطن
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تم تحديد املتطلبات الخاصة بإكامل الدراسة الجامعية لكل دفعة عىل هيئة مجموع الساعات 

املعتمدة املطلوبة مع أية تعليامت محددة فيام يتعلق مبتطلبات الجامعة والكلية والتخصصات 

الرئيسية والفرعية والدقيقة واملواد االختيارية وغريها.

متطلبات إجتياز املراحل 

الدراسية

مـدة الدراسة بالجامعـة 

يتوقع من الطلبة استكامل دراستهم الجامعية يف فرتة زمنية محددة كام ييل:

1. الدرجات الجامعية التي تدرس باللغة العربية:

مجموع الساعات ملعتمدة الفرتة الزمنية العادية الفرتة الزمنية لقصـوى

130 – 120 4 سنوات 5 سنوات

130 فام فوق 5 سنوات 6 سنوات

2. الدرجات التي تدرس باللغة اإلنجليزية:

مجموع الساعات املعتمدة الفرتة الزمنية العادية الفرتة الزمنية القصـوى

130 – 120 4,5 سنوات 5,5 سنوات

130 فام فوق 5,5 سنوات 6,5 سنوات

الربنامج الرسيري )كلية الطب( 6 سنوات 8 سنوات

عدد سنوات الدراسة

  خدمة السكن

يتبع هذا القسم ثالث مجمعات سكنية موزعة لثالث فئات من الطالب كالتايل:

- مجمع الحاالت الخاصة: 

هذا السكن مخصص لتسكني الطلبة ذوي اإلعاقة أو الطالب الذين يعانون من مشاكل صحية 

مختلفة تستدعي توفري بيئة خاصة.

- مجمع طلبة السنة األوىل: 

هذا السكن مخصص لطلبة السنة األوىل الذين يستلمون مخصص مايل )عالوة عن النقل 

واإلعاشة( 

خدمات النقل:

يتم توفري حافالت النقل لنقل الطالب املقيدين بالجامعة لدرجة البكالوريوس فقط للتنقل بني 

الجامعة ومنازلهم والعكس وذلك للواليات واملناطق التي تبعد عن الحرم الجامعي مبسافة ال 

تقل عن 100 كيلومرت .

مميزات السكن واملواصالت 

إن وجدت

مركز التوجيه الوظيفي هو الجهة املسؤولة واملخولة من قبل إدارة الجامعة بتقديم خدمات خاصة 

للخريجني مثل تزويد قطاعات العمل ببيانات خريجي الجامعة لغرض التدريب والتوظيف وغريها 

http://www.squ.edu.om/ccg-ar :من الخدمات للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة الرابط التايل

متابعة الخريجني

يكون عن طريق  التنسيق بني الطلبة و مساعد العميد للتدريب يف كلياتهم  واملدة من فصل 

إىل فصلني دراسيني
التدريب خالل الدراسة

جامعة السلطان قابوس
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يتم تحديد املتطلبات الخاصة ملنح درجة البكالوريوس عىل أساس نظام الساعات املعتمدة وفق متطلبات 

الكلية، الربامج، والتخصصات. ويجـب أن يكمل الطالب بنجاح متطلبات خطة التخرج مع الحصول عىل 

معدل تراكمي ال يقل عن )2.00(.

متطلبات إجتياز املراحل 

الدراسية

مدة الدراسة بالربنامج األكادميي كاآليت:

الحد األقىص ملدة الدراسة الفرتة الزمنية العادية
 مجموع الساعات

املعتمدة
الدرجة

6 سنوات 4 سنوات 140 - 120 البكالوريوس

عدد سنوات الدراسة

  يتوفر سكن داخيل يف كليات العلوم التطبيقية )عربي، الرستاق، وصور( فقط للطالبات الاليت يبعد 

مقر سكنهن بأكرث من 50 كم عن الكلية التي قُبلت بها وذلك وفقاً للشواغر املتاحة، الطالبات الاليت 

يقبلن العرض يف الكليات التطبيقية األخرى الاليت ال يتوفر بها سكن داخيل، يتحملن قرار اختيارهن.

مميزات السكن واملواصالت 

إن وجدت

يعد التدريب العميل مقررا إجباريا عىل جميع طلبة الكلية يف مختلف التخصصات وواحدا من 

متطلبات التخرج. ويشرتط أن يكون الطالب امللتحق بالتدريب قد أنهى السنة الدراسية الثالثة 

وأكمل 60 ساعة معتمدة من متطلبات التخصص بنجاح عند تسجيله للمقرر.

التدريب خالل الدراسة

*بالنسبة للطالب القاطنني عىل بعد )50( كم فأكرث عن مقر الكليـــة يرصف لهم مبلغ وقدره )90( 

تسعون رياالً عامنياً عىل مدار العام، أما الطالب القاطنون عىل بعد أقل من )50( كم عن مقر الكلية 

يرصف لهم مبلغ وقدره )45( خمسة وأربعون رياالً عامنياً عىل مدار العام.

*أما بالنسبة للطالبات القاطنات عىل بعد )50( كم فأكرث عن مقر الكلية يتم توفري سكن داخيل 

لهن يف حدود الطاقة االستيعابية؛ ويرصف لهن مبلغ وقدره )45( خمسة وأربعون رياالً عامنياً عىل 

مدار العام ويف حالة عدم توفر اإلقامة باألقسام الداخلية يرصف لهن مبلغ وقدره )90( تسعون رياالً 

عامنياً شهرياً لإلعاشة واالنتقال عىل مدار العام.

*أما الطالبات القاطنات عىل بعد أقل من )50( كم فيرصف لهن مبلغ وقدره )45( خمسة وأربعون 

رياالً عامنياً عىل مدار العام.

العالوات

*اللغة اإلنجليزية يف برامج العلوم التطبيقية وبكالوريوس إعداد معلم اللغة اإلنجليزية. 

* اللغة العربية لبكالوريوس الربامج الرتبوية » علوم ورياضيات » يف تخصصات الرياضيات والكيمياء 

والفيزياء واألحياء. 

لغة الدراسة

تذاكر السفر:

*ترصف تذاكر سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً للطالب أو الطالبة مرة واحدة خالل العام الدرايس ويجوز 

التعويض عن قيمة التذكرة املشار إليها نقداً وفقاً ألقل األسعار السائدة وقت تقديم طلب رصف 

التعويض وذلك للفئات اآلتية: 

*الطلبـــة والطالبــــات الدارســــون يف كلية العـــلوم التطبيقـــية بصاللة من خارج محافظة 

ظفار.

*طلبة وطالبات محافظة ظفار الدارسون يف الكليات األخرى عدا كلية صاللة.

*ويرصف بدل انتقال بقيمة 25 ريال ملرة واحدة خالل الفصل الدرايس لطلبة وطالبات محافظـــــة 

مســــندم ووالية مصيــــــــرة عىل أال تقـــل املسافة عن )200( كم عن مقر الكلية.

معلومات آخرى

كليات العلوم التطبيقية
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البعثات الداخلية يف مؤسسات التعليم العايل الخاصة داخل السلطنة

	تقسم البعثات إىل ثالثة اقسام:

1( برامج البكالوريوس  ) BS ( لجميع الطلبة:

بعثــات داخليــة كاملــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط  ملرحلــة البكالوريوس ، مــع تحمل ويل األمــر لتكاليف 
النقــل والســكن  - إن دعــت الحاجــة لذلــك – وهــي مخصصــة لجميــع الطلبة .

ميكن لطلبة الضامن االجتامعي  التقدم لهذه الربامج ، مع بقاء حصولهم عىل املخصص الشهري

 :)SF (برامج الدبلوم لطلبة الضامن االجتامعي )2
بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية فقــط ملرحلــة الدبلــوم ، وهــي مخصصــة لـــلطلبة مــن أبنــاء   أرس 

الضــامن االجتامعــي ويتــم رصف مخصــص شــهري لهــم.
يحدد الطالب املؤسسة التي يرغب بالدراسة بها، وفق التخصص الدرايس املقبول فيه.	 

: ) SP (  برامج الدبلوم لطلبة الدخل املحدود )3
بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية فقــط ملرحلــة الدبلــوم ، ومخصصــة للطلبــة  مــن أبنــاء   أرس الدخــل 
املحــدود ، والذيــن ال يتجــاوز إجــاميل الدخــل الشــهري ألوليــاء أمورهــم عــن )550 ريــاالً عامنيــاً ( مــع تحمــل 

ويل األمــر لتكاليــف النقــل والســكن  - إن دعــت الحاجــة لذلــك – .
يحدد الطالب املؤسسة التي يرغب بالدراسة بها، وفق التخصص الدرايس املقبول فيه.	 

	 مــدة الدراســة يف املرحلــة التأسيســية )اللغــة( عــام واحــد فقــط. إذا مل يحقــق الطالــب املســتوى املطلــوب 
يف ذلــك العــام، فســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه ملــدة ال تزيــد عــن عــام، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه 
يف اللغــة للمســتوى املطلــوب يف مؤسســته لاللتحــاق بالربنامــج األكادميــي أو الحصــول عــىل قبــول مبــارش يف 
الربنامــج األكادميــي مــن مؤسســة تعليــم عــايل خاصــة أخــرى ويف ذات املجــال املعــريف. وإذا مل يحقــق ذلــك 

يفقــد مقعــده يف البعثــة.
	 توفــر جميــع مؤسســات التعليــم العــايل الخاصــة ســكنات داخليــة للطلبــة والطالبــات عــىل نفقــة الطالــب 

الخاصــة، عــدا جامعــة مســقط والكليــة الحديثــة للتجــارة والعلــوم.
ــم أوراقهــم  ــة مــن مركــز القبــول املوحــد تقدي ــات داخلي ــة الحاصلــني عــىل بعث ــع الطلب 	 يجــب عــىل جمي
الثبوتيــة إلنهــاء إجــراءات التســجيل مبؤسســات التعليــم العــايل الخاصــة التــي تــم قبولهــم بهــا خــالل الفــرتة 

املحــددة لذلــك.
	 الطلبــة مــن فئــة الضــامن االجتامعــي الذيــن يحصلــون عــىل بعثــات دراســية، يجــب عليهــم إدخــال أرقــام 
الحســابات البنكيــة الخاصــة بهــم يف وصلــة البيانــات الشــخصية يف النظــام اإللكــرتوين مبركــز القبــول املوحــد.

	 الطلبــة ذوي الدخــل املحــدود الذيــن يســجلون يف برامــج الدبلــوم  ، يف حالــة عــدم تقدميهم إثبات للمؤسســة 
التعليميــة املقبولــني بهــا ، أن الدخــل الشــهري لــويل األمــر ال يزيــد عــن ) 550 ( ريــاالً عامنيــاً مــن قبــل وايل 
الواليــة أو جهــة العمــل يف الوقــت املحــدد ) فــرتة اســتكامل إجــراءات التســجيل ( ســيتم إلغــاء قبولهــم تلقائيــاً 

مــن الربنامــج الــذي تــم قبولهــم فيــه.
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www.oaaa.gov.om :املوقع اإللكرتوين  

التي يرغبون  الدراسية  الربامج  العايل واختيار  التعليم  يعادله مبؤسسات  أو ما  العام  التعليم  الطلبة خريجي دبلوم  يتم قبول 

االلتحاق  بها للمرحلة الجامعية األوىل من خالل مركز القبول املوحد. وتشري اإلحصائيات إىل أن معظم هؤالء الطلبة يلتحقون 

بالربنامج التأسييس العام عند تسجيلهم يف هذه املؤسسات. 

  ما هو الربنامج التأسييس العام ؟
برنامج مصمم إلعداد الطلبة و تزويدهم باملهارات الالزمة  لدخول مرحلة التعليم العايل.	 

يتضمن أربع مواد رئيسية و هي: اللغة اإلنجليزية والرياضيات ومهارات الحاسب اآليل ومهارات التعلم.	 

قد تحدد بعض مؤسسات التعليم العايل متطلبات قبول أخرى إضافية.	 

ال تحتسب للربنامج نقاط  أو ساعات معتمده ولكنه خاضع للتقويم وسياسات النجاح والرسوب يف كل مؤسسة.	 

دور هيئة االعتامد األكادميي يف ضامن جودة الربامج التأسيسية:
تطوير ومراجعة املعايري األكادميية للربامج التأسيسية العامة.. 1

تدقيق الربامج الـتأسيسية العامة.. 2

اعتامد الربامج التأسيسية العامة.. 3

توفري التدريب الالزم ملساعدة مؤسسات التعليم العايل عىل بناء قدراتها الذاتية يف مجال تطوير أنظمتها الداخلية  لضامن . 4

الجودة، بالتعاون مع األطراف ذات العالقة.

الربامج التأسيسية العامة

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

 االلتحاق بالربنامج املعروض عليك. 
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*مالحظات:-
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك لتجنــب أي 	 

تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 

. بها
املقابــالت: ســيتم دعــوة الطلبــة املرشــحني للمقابــالت مــن اجــل الحضــور إىل الــوزارة إلجــراء املقابلــة مــع وفــد الجامعــة يف أغســطس . الطلبــة الذيــن 	 

يجتــازون املقابلــة ويحصلــوا عــىل البعثــة الدراســية، لــن يحــق لهــم املطالبــة بتغيــري الجامعــة أو الكليــة الحقــا.

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE008

)Medicine(
بلد الدراسة: ايرلندا

 University College of Dublin
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطلبة الحاصلني عىل شهادة ال IB وشهادة ال 
A-Level الحصول عىل قبول مبارش من الجامعة يف هذا 
الربنامج لدرجة البكالوريوس، حيث ان الجامعة ال تقبل 

 A-Level وشهادة ال IB الطالب الحاصلني عىل شهادة ال
يف السنة التأسيسية. ويتوجب عىل الطلبة تسليم القبول 

الحاصلني عليه من الجامعة للوزارة يف موعد سيتم 
تحديده الحقا عىل موقع القبول املوحد يف بداية شهر 

أغسطس. 

الكيمياء + مادتني من االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء
1 .AS & A levels شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــع املــواد  عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )A-level( فقــط يف جمي

ــة. ــالث  املطلوب الث
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 40 نقطة.
ــواد  ــع امل ــط يف جمي ــتوى )HL( فق ــن مس ــد أدىن م ــاط كح )5( نق

ــة ــالث املطلوب الث

- الكيمياء

- الرياضيات

SE017

)Medicine(
بلد الدراسة: ايرلندا

 Trinity College Dublin
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

عىل الطلبة الحاصلني عىل شهادة ال IB وشهادة ال 
A-Level الحصول عىل قبول مبارش من الجامعة يف هذا 
الربنامج لدرجة البكالوريوس، حيث ان الجامعة ال تقبل 

 A-Level وشهادة ال IB الطالب الحاصلني عىل شهادة ال
يف السنة التأسيسية. ويتوجب عىل الطلبة تسليم القبول 

الحاصلني عليه من الجامعة للوزارة يف موعد سيتم تحديده 
الحقا عىل موقع القبول املوحد يف بداية شهر أغسطس. 

SE021

)Medicine(

بلد الدراسة: ايرلندا

 National University of Ireland Galway

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

الكيمياء + االحياء + مادة من الرياضيات أو الفيزياء. 
:AS & A levels 1 - شهادة

ــول  ــتوى )A-level( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــواد  ــالث م ــع الث عــىل )ب( مــن مســتوى ) فقــط A-level ( يف جمي

ــة . املطلوب
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقــاط مــن مســتوى )HL ( فقــط يف جميــع الثــالث مــواد 

املطلوبــة.

- الكيمياء 
- األحياء

البعثات الخارجية 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE005

)Medicine(

بلد الدراسة: ايرلندا

The Royal College of Surgeons

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

الكيمياء + مادتني من االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء.
:AS & A levels 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل 

مــواد  الثــالث  فقــط يف جميــع   )  A-level  ( مــن مســتوى  )ب( 
. املطلوبــة 

:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)5( نقــاط مــن مســتوى )HL ( فقــط يف جميــع الثــالث مــواد 
املطلوبــة.

- الكيمياء 
- الرياضيات

SE006

)Medicine(
بلد الدراسة: البحرين
املؤسسة التعليمية:

 The Royal College of Surgeons in Ireland )RCSI( 
-Bahrain )Campus(

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

الكيميــاء + مادتــني مــن األحيــاء أو الرياضيــات أو دراســات الرياضيات 
الفيزياء.  أو 

:AS & A levels 1- شهادة
ــول  ــتوى )A-level(، الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــاء.   ــط يف الكيمي ــتوى )A-level ( فق ــن املس ــد أدىن م ــىل )ب( كح ع
 ) A-level( كحــد أدىن مــن املســتوى )ــة اىل الحصــول عــىل )ج إضاف

ــاء. ــات أو الفيزي ــاء أو الرياضي ــن األحي ــني م ــط يف مادت فق
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقــاط مــن مســتوى )HL( فقــط يف الكيميــاء، إضافــة اىل الحصــول 
ــن  ــاط م ــتوى )SL( أو )4( نق ــن مس ــد أدىن م ــاط كح ــىل )5( نق ع
ــات  ــات أو دراس ــاء أو الرياضي ــن األحي ــني م ــتوى )HL( يف مادت مس

ــاء ــات أو الفيزي الرياضي

- الكيمياء 
- األحياء

SE003

)Medicine(

بلد الدراسة: البحرين

 The Arabian Gulf University :املؤسسة التعليمية

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

الكيمياء + مادتني من االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء.
:AS & A levels 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل)ب( 

ــة . ــع الثــالث مــواد املطلوب مــن مســتوى ) A-level ( يف جمي
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى 

)HL(  يف جميــع الثــالث مــواد املطلوبــة.

- الكيمياء

SE010
)Medicine(

بلد الدراسة: قربص
The University of Nicosia :املؤسسة التعليمية

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

األحياء + مادتني من الكيمياء أو الرياضيات أو الفيزياء. 
:AS & A levels 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( و الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )A-level( فقــط يف األحيــاء، و 
الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى ) A-level( فقــط يف مادتــني مــن 

ــاء. ــات أو الفيزي ــاء أو الرياضي الكيمي
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة.
)7( نقــاط مــن مســتوى )HL( فقــط يف األحيــاء،  و  )6( نقــاط مــن 
مســتوى )HL( فقــط يف مادتــني مــن الكيميــاء أو الرياضيــات أو 

ــاء.   الفيزي

- االحياء
- الكيمياء

تابع : البعثات الخارجية 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE012
)Medicine( 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة )اسكتلندا(
The University of Glasgow :املؤسسة التعليمية

الكيمياء + األحياء + مادة من الرياضيات أو الفيزياء
:AS & A levels 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( ، الحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــاء،   ــط يف الكيمي ــتوى ) A-level( فق ــن مس ــد أدىن م ــىل )ب( كح ع
الحصــول عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول 
عــىل )ب( كحــد أدىن مــن مســتوى )A-level(   يف االحيــاء باإلضافــة 

ــاء.  ــات أو الفيزي ــادة مــن الرياضي اىل م
:IBD 2-  دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 34 نقطة.
)6( نقــاط مــن مســتوى HL فقــط يف الكيميــاء، والحصــول عــىل )5( 
ــة اىل  ــاء ، إضاف ــط يف األحي ــتوى HL فق ــن مس ــد أدىن م ــاط كح نق
الحصــول  عــىل )6( نقــاط مــن مســتوى )SL( او )5( نقــاط مــن 

ــاء ــات أو الفيزي ــادة الرياضي ــتوى )HL(  يف م مس

- االحياء
- الكيمياء

SE007
)Medicine(

بلد الدراسة: اململكة املتحدة )اسكتلندا(
املؤسسة التعليمية: 

The University of Aberdeen

الكيمياء + مادتني من االحياء أو الرياضيات أو  الفيزياء.
:AS & A levels 1-شهادة

، )A-level( النجاح يف  مادتني كحد أدىن من املستوى
ــط يف  ــتوى )A-level( فق ــن مس ــد أدىن م ــىل )ب( كح ــول ع  الحص
الكيميــاء ،الحصــول عــىل )أ( مــن مســتوى ) AS-level ( أو الحصــول 
عــىل )ب( كحــد أدىن مــن مســتوى) A-level( يف    مادتــني مــن 

ــاء. ــات أو  الفيزي ــاء ، الرياضي األحي
:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة.
الحصــول عــىل )5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى HL  فقــط يف 

ــة. ــة املطلوب ــواد الثالث امل

الكيمياء
االحياء

SE009

)Medicine(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة )اسكتلندا(

املؤسسة التعليمية: 
The University of St Andrews

                                               IB  عىل الطلبة الحاصلني عىل شهادة
وشهادة  A-Level الحصول عىل قبول مبارش من الجامعة  
يف هذا الربنامج لدرجة الباكلوريوس، حيث أن الجامعة ال 
 A-Level وشهادة  IB تقبل الطالب الحاصلني عىل شهادة
يف السنة  التاسيسية.  ويتوجب عىل الطلبة تسليم القبول 

الحاصلني عليه من الجامعة  للوزارة يف موعد سيتم تحديده 
الحقا عىل موقع القبول املوحد.

عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات واملقابلة 

قبل

الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2019م

الكيمياء + االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء
1 .AS & A levels شهادة

النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل )أ( 
كحــد أدىن مــن مســتوى )A-level( فقــط يف الكيميــاء، والحصــول عىل )ب( 

مــن مســتوى )A-level( فقــط يف االحيــاء أو الرياضيــات أو الفيزياء.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 36 نقطة.
)6 نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )HL(  فقط يف الكيميــاء، و الحصول عىل 
)5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )HL( فقــط يف االحيــاء أو الرياضيــات 

أو الفيزياء.

 

الكيمياء

تابع: البعثات الخارجية
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE004

)Medicine(
بلد الدراسة: نيوزلندا
املؤسسة التعليمية: 

The University of Auckland

- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابلة قبل

الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2019م

الكيمياء + االحياء+ الرياضيات أو الفيزياء
1 .AS & A levels شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو )ب( كحــد أدىن مــن 

ــة. ــع املــواد الثــالث املطلوب مســتوى )A-level( يف جمي
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 33 نقطة.
)5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )4( نقــاط مــن مســتوى 

)HL( يف جميــع املــواد الثــالث املطلوبــة.

الكيمياء
االحياء

SE002

)Medicine( 
بلد الدراسة: مالطا

The University of Malta : املؤسسة التعليمية
-عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة 

واالختبارات واملقابلة قبل
الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2019 م

-عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول 
عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 4.5 )ال يقل 

)Reading & Writing  عن 4 يف جزيئ

الكيمياء + االحياء. 
:AS & A levels 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــني.  ــط يف املادت ــتوى )A-level( فق ــن مس ــد أدىن م ــىل )ب( كح ع

:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى 
ــني.  )HL( يف املادت

الكيمياء

SE041

)Pharmacy MPharm(

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الحاصلني عىل هذا الربنامج لن يسمح لهم بالتغيري اىل 

الطب البرشي أو طب االسنان أو الطب البيطري

الكيمياء + مادة من االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء. 
:AS & A levels 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل )ب( كحــد أدىن مــن مســتوى )A-level(فقــط يف الكيميــاء.  
والحصــول عــىل )ب( كحــد أدىن مــن مســتوى )A-level(فقــط يف 

االحيــاء أو الرياضيــات أو الفيزيــاء. 
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة.
ــاء.  ــط يف الكيمي ــتوى )HL( فق ــن مس ــاط م ــىل )5( نق ــول ع الحص
ــات او  ــاء او الرياضي ــط يف االحي ــتوى )HL( فق ــن مس ــاط م )5( نق

ــاء.  الفيزي

الكيمياء

تابع: البعثات الخارجية
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE011

)Dentistry(
بلد الدراسة: نيوزلندا

The University of Otago :املؤسسة التعليمية

- عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 

واملقابلة

قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس2019 م

الكيمياء + االحياء+ مادة من الرياضيات أو الفيزياء.
:AS & A levels 1- شهادة

النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل 
)أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل ) ب ( كحــد 
ــىل )ب(  ــول ع ــاء.  و الحص ــتوى )A-level(   يف  الكيمي ــن مس ادىن م
ــد  ــىل ) ج ( كح ــول ع ــتوى )AS-level( أو الحص ــن مس ــد أدىن م كح
ادىن مــن مســتوى )A-level(  يف  األحيــاء باإلضافــة اىل مــادة مــن  

ــاء.  ــات أو الفيزي الرياضي
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

 الحصول عىل 36 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى 
أو   )SL( مــن مســتوى أدىن  نقــاط كحــد   )5( الكيميــاء،  )HL( يف 
ــن  ــادة م ــة اىل م ــاء باإلضاف ــتوى )HL( يف األحي ــن مس ــاط م )4( نق

الرياضيــات أو الفيزيــاء. 

الكيمياء

األحياء

SE013

)Dentistry(
بلد الدراسة: مالطا

The University of Malta :املؤسسة التعليمية
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

-عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة واالختبارات 
واملقابلة قبل

الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2019 م
-عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول عىل 

البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 4.5 )ال يقل عن 4 يف جزيئ  
)Reading & Writing

الكيمياء + االحياء + الفيزياء
1 .AS & A levels شهادة

النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل 
)ب( كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( و الحصــول عــىل )ج( كحــد 

ادىن مــن مســتوى )A-level(   يف  املــواد املطلوبــة.
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )4( نقــاط مــن مســتوى 

ــة.  ــواد املطلوب )HL( يف امل

SE014

)Dentistry(

بلد الدراسة: اململكة املتحدة )اسكتلندا( 

املؤسسة التعليمية:

The University of Glasgow 

الكيمياء + االحياء +الرياضيات أو الفيزياء

:AS & A levels 1- شهادة
النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل 
)ب( كحــد أدين مــن مســتوى )A-level( فقــط يف الكيميــاء.  والحصــول 
عــىل )أ( كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل ) ب ( 
كحــد ادىن مــن مســتوى )A-level(   يف  األحيــاء.  والحصــول عــىل )أ( 
كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( و الحصــول عــىل )ب( كحــد ادىن 

مــن مســتوى )A-level(   يف  الرياضيــات أو الفيزيــاء. 
:IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

 الحصول عىل 34 نقطة.
 )6( نقــاط مــن مســتوى )HL( فقــط يف الكيميــاء، والحصــول عــىل )5( 
نقــاط مــن مســتوى )HL(فقــط يف االحيــاء، إضافــة اىل الحصــول عــىل 
)6( نقــاط مــن مســتوى )SL( او )5( مــن مســتوى )HL(يف الرياضيــات 

أو الفيزيــاء. 

الكيمياء

األحياء

SE032

)Veterinary Medicine & Surgery( 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة )اسكتلندا( 

املؤسسة التعليمية:

The University of Glasgow 

SE064

Medical Physics or Physics with Medical Physics

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الحاصلني عىل هذا الربنامج لن يسمح لهم بالتغيري اىل 

الطب البرشي أو طب االسنان أو الطب البيطري

الرياضيات + الفيزياء.
:AS & A levels 1-شهادة

النجــاح يف 3 مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل 
)ب( كحــد أدين مــن مســتوى )A-level(فقــط يف املــواد املطلوبــة. 

:IBD 2-دبلوم البكالوريا الدولية
 الحصول عىل 32 نقطة.

 )5( نقاط من مستوى )HL( فقط يف املواد املطلوبة.

الفيزياء

تابع: البعثات الخارجية
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-مالحظات:
ــة مــن دول 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــني عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــل 2019م. ــك يف أبري ــول املوحــد ومنشــورات أخــرى وذل اإلبتعــاث املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القب
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
املقبولــون يف بعثــات مــرشوع جامعــة عــامن ممــن يتوفــر لديهــم قبــول مــن إحــدى الجامعــات غــري تلــك الجامعــات املــوىص بهــا مــن قبــل 	 

املــرشوع )الجامعــات املدرجــة أدنــاه(، ســوف يتعــني عليهــم تقديــم طلبهــم للقامئــني عــىل مــرشوع جامعــة عــامن لدراســة الطلــب عــىل 
أن يكــون لدرجــة البكالوريــوس.

ــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد ان  ــار ب ــاه )مــع األخــذ بعــني اإلعتب ــار برنامــج مــن الربامــج أدن * بإمــكان الطالــب املبتعــث اختي
يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب الجامعــة (

* أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أعــاله متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــرشوع جامعــة 
عــامن، علــامً بــأن بعــض الربامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى . حيــث أن الــوزارة ال تضمــن 

حصــول الطالــب عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

بعثات جامعة عامن 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE001

)Medicine( 
بلد الدراسة: اململكة املتحدة) اسكتلندا( 

املؤسسة التعليمية:
The University of St Andrews 

عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة 
واالختبارات واملقابلة قبل الحصول عىل 

املقعد يف أغسطس 2019م  

عىل الطلبة الحاصلني عىل شهادة ال IB وشهادة     
ال A-Level الحصول عىل قبول مبارش من الجامعة 

يف هذا الربنامج لدرجة البكالوريوس، حيث ان 
 IB الجامعة ال تقبل الطالب الحاصلني عىل شهادة ال
وشهادة ال A-Level يف السنة التأسيسية. ويتوجب 

عىل الطلبة تسليم القبول الحاصلني عليه من 
الجامعة للوزارة يف موعد سيتم تحديده الحقا عىل 

موقع القبول املوحد يف بداية شهر أغسطس. 

الكيمياء + االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء.
:AS & A levels 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
الكيميــاء،  )A-level( فقــط يف  عــىل)أ( كحــد أدىن مــن مســتوى 
والحصــول عــىل)ب( كحــد أدىن مــن مســتوى )A-level( فقــط يف 

االحيــاء أو الرياضيــات أو الفيزيــاء. 
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 36 نقطة.
ــن  ــاط م ــاء، )5( نق ــط يف الكيمي ــتوى )HL( فق ــن مس ــاط م  )6( نق

ــاء. ــات أو الفيزي ــاء أو الرياضي ــط يف االحي ــتوى )HL( فق مس

الكيمياء

52



حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE002

)Pharmacy MPharm(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

-عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة 
واالختبارات واملقابلة قبل

الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2019 م
-الحاصلني عىل هذا الربنامج لن يسمح لهم 

بالتغيري اىل الطب البرشي أو طب االسنان أو 
الطب البيطري

الكيمياء + االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء.
:AS & A levels 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
عــىل)ب( كحــد أدىن مــن مســتوى )A-level( فقــط يف الكيميــاء، 
والحصــول عــىل)ب( كحــد أدىن مــن مســتوى )A-level( فقــط يف 

االحيــاء أو الرياضيــات أو الفيزيــاء. 
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة.
ــن  ــاط م ــاء، )5( نق ــط يف الكيمي ــتوى )HL( فق ــن مس ــاط م  )5( نق

ــاء. ــات أو الفيزي ــاء أو الرياضي ــط يف االحي ــتوى )HL( فق مس

الكيمياء

OE003

)Medicine(
بلد الدراسة: اسرتاليا

Monash University :املؤسسة التعليمية
عىل الطالب اجتياز متطلبات الجامعة 

واالختبارات واملقابلة قبل
الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2019 م

الكيمياء + مادة من الرياضيات أو الفيزياء.
:AS & A levels 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
الكيميــاء،  )A-level( فقــط يف  عــىل)أ( كحــد أدىن مــن مســتوى 
ــط يف  ــتوى )\A-level( فق ــن مس ــد أدىن م ــىل)ب( كح ــول ع والحص

الرياضيــات أو الفيزيــاء. 
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 36 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )HL(فقــط يف الكيميــاء والحصــول 

عــىل )5( نقــاط مــن مســتوى )HL(فقــط يف الفيزيــاء او الرياضيــات.

الكيمياء

OE004

 Public Health )Policy/Management(,

Environmental

Health Sciences, Biostatistics 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة

األمريكية أو كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول

محددة يف اسيا وأوروبا

عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل 

املقعد يف أغسطس

2019 م

مادتني من االحياء، الكيمياء، الرياضيات، الفيزياء، علم النفس. 
:AS & A levels 1- شهادة

ــول  ــتوى )A-level( والحص ــن املس ــد أدىن م ــواد كح ــاح يف 3 م النج
ــىل )ب(  ــن مســتوى )AS-level( والحصــول ع ــىل )أ( كحــد أدىن م ع

ــة. ــواد املطلوب ــتوى )A-level( يف امل ــن مس ــد أدين م كح
:IBD 2- دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى 

ــة.  )HL( يف املــواد املطلوب

االحياء، الكيمياء، 
الرياضيات، 

الفيزياء، علم 
النفس.

تابع: بعثات جامعة عامن 
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SE409

Podiatry
بلد الدراسة: مالطا

املؤسسة التعليمية

The University of Malta:-عىل 

الطالب اجتياز متطلبات الجامعة 

واالختبارات واملقابلة قبل

الحصول عىل املقعد يف أغسطس 

2019 م

 IELTS عىل الطالب تقديم شهادة-

قبل الحصول عىل البعثة ومبعدل عام 

ال يقل عن 4.5 )ال يقل عن 4 يف جزيئ  

)Reading & Writing

االحياء + مادة من: الكيمياء، الفيزياء
1 .AS & A levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ج( كحد أدىن من 
مستوى )A-level( فقط يف كال املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى  )HL( فقط يف كال املادتني. 
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 30 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( فقط يف كال املادتني. 

األحياء 

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ للمتقــدم 	 

يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا عــىل قــدرات 
الطالــب واملتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كــام أن للــوزارة الصالحيــة يف اختيــار الجامعــة املناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.

يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك لتجنــب أي 	 
تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.

تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 
 . بها

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
جميع الربامج الصحية املدرجة أدناه هي برامج مطلوبة يف القطاع الصحي وال يسمح للحاصلني عىل هذه الربامج بتغيريها الحقاً.	 

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE410

Occupational Therapy
بلد الدراسة: مالطا

املؤسسة التعليمية :

The University of Malta

لغة الدراسة لغة اإلنجليزية 

-عىل الطالب اجتياز متطلبات 

الجامعة واالختبارات واملقابلة قبل

الحصول عىل املقعد يف أغسطس 

2019 م

 IELTS عىل الطالب تقديم شهادة-

قبل الحصول عىل البعثة ومبعدل عام 

ال يقل عن 4.5 )ال يقل عن 4 يف جزيئ  

)Reading & Writing

االحيــاء + مــادة مــن: الرياضيــات، الفيزيــاء، الكيميــاء، دراســات الرياضيــات، اللغــة 
اإلنجليزيــة، العلــوم الرياضيــة، علــم النفــس، الرتبيــة البدنيــة.

1 .AS & A levels شهادة
النجــاح يف مادتــني كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل )أ( كحــد 
أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى )A-level( يف 
ــتوى )AS-level( أو  ــن مس ــد أدىن م ــىل )ب( كح ــول ع ــة اىل الحص ــاء، إضاف االحي

الحصــول عــىل )ج( مــن مســتوى )A-level( يف مــادة مــن املــواد املتبقيــة.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف 
ــن  ــاط م ــتوى )SL( أو )4( نق ــن مس ــد أدىن م ــاط كح ــة اىل )5( نق ــاء، إضاف االحي

ــة. ــواد املتبقي ــن امل ــادة م ــتوى )HL( يف م مس
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 29 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف 
ــن  ــاط م ــتوى )SL( أو )4( نق ــن مس ــد أدىن م ــاط كح ــة اىل )5( نق ــاء، إضاف االحي

ــة. ــواد املتبقي ــن امل ــادة م ــتوى )HL( يف م مس

االحياء

SE408

Occupational Therapy
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

 IELTS عىل الطالب تقديم شهادة

قبل الحصول عىل البعثة ومبعدل 

عام ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

اإلختبار

ثالث مواد من االحياء ، الرياضيات، دراسات الرياضيات ،الفيزياء، الكيمياء، علم 
النفس،الصحة، الرعاية اإلجتامعية أو علم اإلجتامع.

AS & A levels شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )أ( كحد أدىن 

من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف 
الثالث املواد املطلوبة

)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الثالث 
املواد املطلوبة.

)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 
الحصول عىل 29 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الثالث 
املواد املطلوبة

االحياء

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE415

Occupational Therapy
بلد الدراسة: نيوزيلندا

املؤسسة التعليمية

 Auckland University of

Technology

 االحيــاء +مــادة مــن الكيميــاء، علــم النفس،الصحــة، الرعايــة اإلجتامعيــة أو علــم 
اإلجتــامع.

1 .AS & A levels شهادة
النجــاح يف مادتــني كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل )ب( كحــد 
أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل )ج( كحــد أدىن مــن مســتوى 

ــة. ــواد املطلوب )A-level( يف امل
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل24 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف املــواد 

املطلوبة
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 26 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف املــواد 

املطلوبة.

األحياء

SE044

Nursing
بلد الدراسة: الواليات املتحدة 

األمريكية
املؤسسة التعليمية: 
 TheUniversity of

Louisiana-Lafayette

الرياضيات، دراسات الرياضيات + اللغة اإلنجليزية + مادة من
الكيمياء أو األحياء + الدراسات االجتامعية.

: AS & A levels 1 -شهادة
) A-level ( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل)ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level(  أو الحصول
عــىل )ج( مــن مســتوى )A-level (  يف الرياضيــات أو دراســات الرياضيــات باإلضافة 

اىل
الحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول
عىل )ب( من مستوى ) A-level ( يف اللغة اإلنجليزية + مادة من
الكيمياء أو األحياء ، والحصول عىل 75 % يف الدراسات االجتامعية.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

) HL ( نقاط من مستوى ) ( أو ) 3 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى)4(
يف الرياضيات او دراسات الرياضيات باإلضافة اىل الحصول عىل

) HL( نقاط من مستوى ) ( أو )4 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(
يف اللغة اإلنجليزية + مادة من الكيمياء أو األحياء . والحصول عىل

75 % يف الدراسات االجتامعية.
: IBC 3 - دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة .
) HL(  نقاط من مستوى )( أو )3 SL(  نقاط كحد أدىن من مستوى )4(

يف الرياضيات او دراسات الرياضيات باإلضافة اىل الحصول عىل
) HL( نقاط من مستوى )( أو )4 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف اللغة اإلنجليزية + مادة من الكيمياء أو األحياء . والحصول عىل
75 % يف الدراسات االجتامعية.

اللغة اإلنجليزية
الرياضيات

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

56



حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE801

Nursing
بلد الدراسة: نيوزلندا

 The :املؤسسة التعليمية
 University of Auckland
عىل الطالب اجتياز متطلبات 
الجامعة واالختبارات واملقابلة 

بداية أغسطس2019

ــات  ــس، دراس ــم النف ــاء، عل ــاء، االحي ــاء، الكيمي ــات، الفيزي ــن: الرياضي ــني م مادت
ــة. ــة اإلنجليزي ــة. اللغ ــوم الرياضي ــات، العل الرياضي

1 .AS & A levels شهادة
النجــاح يف ثــالث مــواد كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل )أ( كحــد 
أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى )A-level( يف كال 

املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )4( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 33 نقطة.
)5( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )4( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــني.

اللغة اإلنجليزية
الرياضيات 

دراسات الرياضيات

SE420
 Diagnostic/ Medical

Imaging or Radiography
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الرياضيات + مادة من: الفيزياء، الكيمياء، االحياء.
1 .AS & A levels شهادة

النجــاح يف مادتــني كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل )أ( كحــد 
أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى )A-level( يف 

كال املادتــني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 30 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــني.

الرياضيات
SE425

SE441

Prosthetics & Orthotics
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

Radiation Therapy/
Radiotherapy

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE423

SE416

Physiotherapy
بلد الدراسة: نيوزلندا
املؤسسة التعليمية: 

University of Otago

 Sport Rehabilitation
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

االحياء + مادة من : الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، دراسات
الرياضيات، علوم الرياضة .

: AS & A levels 1 -شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى ) A-level ( والحصول

عىل ) أ ( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول عىل )ب(
من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.

4 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 
املادتــني.

5 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة.

)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 
املادتــني.

االحياء
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SE421

Dietetics )NOT Nutrition( 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

-عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل

عن)5.5 (ال يقل عن )5.5( يف جميع

أجزاء االختبار

الكيمياء + االحياء
1 .AS & A levels شهادة

النجــاح يف مادتــني كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل )أ( كحــد 
أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى )A-level( يف 

كال املادتــني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف كال 

املادتــني.
األحياء

SE413

Oral Health
بلد الدراسة: نيوزلندا

University of :املؤسسة التعليمية

Otago

االحياء + مادة من الكيمياء، الفيزياء أو الرياضيات.
: AS & A levels شهادة-

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى ) A-level ( والحصول
عىل ) أ ( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول عىل )ب(

من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.
: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة .
) HL ( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف كال املادتني.
: IBC 3 -شهادة دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة .
) HL ( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف كال املادتني.

SE451

Dental Technology
بلد الدراسة: اململكة املتحدة
*التخصص املذكور ال يشمل 

طب وجراحة االسنان.

مادتني من الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء.
: AS & A levels 1 -شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى ( A-level ) والحصول
عىل ( أ ) كحد أدىن من مستوى ( AS-level ) أو الحصول عىل (ب)

من مستوى ( A-level ) يف كال املادتني.
: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة .
) HL ( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف كال املادتني.
: IBC 3 -شهادة دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 30 نقطة
) HL ( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف كال املادتني.

الرياضيات

SE419

Dental Technology
بلد الدراسة: نيوزلندا
املؤسسة التعليمية: 

University of Otago
التخصص املذكور ال يشمل طب

وجراحة االسنان
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SE417

Audiology
بلد الدراسة: اململكة املتحدة
-عىل الطالب تقديم شهادة 

IELTS قبل
الحصول عىل البعثة ومبعدل عام 

ال يقل
عن 5 .5 ال يقل عن 5 .5 يف 

جميع
أجزاء االختبار

مادتني من االحياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو الفيزياء أو علم النفس
1 .AS & A levels شهادة

النجــاح يف مادتــني كحــد أدىن مــن املســتوى )A-level( والحصــول عــىل )أ( كحــد 
أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى )A-level( يف 

املادتــني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف 

ــني. املادت
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 30 نقطة.
)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن مســتوى )HL( يف 

ــني. املادت

الرياضيات

SE063

Respiratory Care
بلد الدراسة: الواليات املتحدة 

االمريكية
املؤسسة التعليمية:
University of 

Kansas

الرياضيات أو دراسات الرياضيات +اللغة اإلنجليزية + مادة من
الكيمياء أو االحياء + الدراسات االجتامعية.

: AS & A levels 1 -شهادة
) A-level ( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول
عــىل )ج( مــن مســتوى ) A-level ( يف الرياضيــات أو دراســات الرياضيــات ، 
باإلضافــة اىل الحصــول عــىل )ب( كحــد أدىن مــن مســتوى ) AS-level ( أو الحصــول

عىل )ج( من مستوى ) A-level ( يف اللغة اإلنجليزية + مادة من
الكيمياء أو االحياء، والحصول عىل 75 % يف الدراسات االجتامعية.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

) HL ( نقاط من مستوى )( أو )3 SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )4(
يف الرياضيات او دراسات الرياضيات باإلضافة اىل الحصول عىل

) HL( نقاط من مستوى )(  أو )4 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 5 (
يف اللغة اإلنجليزية + مادة من الكيمياء أو االحياء، والحصول عىل

75 % يف الدراسات االجتامعية.
: IBC 3 -شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة .
) HL(  نقاط من مستوى ) (  أو  )3 SL(  نقاط كحد أدىن من مستوى ) 4 (

يف الرياضيات او دراسات الرياضيات باإلضافة اىل الحصول عىل
) HL( نقاط من مستوى ) ( أو )4 SL( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 5 (

يف اللغة اإلنجليزية + مادة من الكيمياء أو االحياء، والحصول عىل
75 % يف الدراسات االجتامعية.

اللغة اإلنجليزية 
الكيمياء

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE062

Medical Laboratory Science

بلد الدراسة: نيوزلندا

املؤسسة التعليمية :

The University of Otago

مادتني من الرياضيات، الكيمياء واالحياء.
: AS & A levels 1 -شهادة

) A-level ( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول

عىل )ب( من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.
: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
) HL (نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف كال املادتني.
: IBC 3 -شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة .
) HL ( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف كال املادتني.

الرياضيات

SE426

Paramedic Science

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

-عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل 

عن )5.5( ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار

- سوف يتعني عىل الطلبة اجراء اختبار 

قيادة السيارة يف اململكة املتحدة ، 

والحصول عىل رخصة قيادة السيارة.

االحياء + مادة من الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو دراسات

الرياضيات أو اللغة اإلنجليزية أو علوم الرياضة أو علم النفس او

الرتبية البدنية.

: AS & A levels 1 -شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى ) A-level( والحصول

عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول عىل )ب(

من مستوى ) A-level ( يف املواد املطلوبة.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.

) HL( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف املواد املطلوبة.

: IBC 3 -شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة .

) HL( نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) 6 (

يف املواد املطلوبة.

- األحياء

SE402

Paramedicine

بلد الدراسة: نيوزلندا

 Auckland :املؤسسة التعليمية

University of Technology

-عىل الطالب تقديم شهادة IELT قبل

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام اليقل

عن 5 . 5 )ال يقل عن 5. 5 يف جميع

أجزاء االختبار(

SE061

SE400

SE051

Paramedicine

بلد الدراسة: اسرتاليا

 Monash :ملؤسسة التعليمية

University

 IELTS عىل الطالب تقديم شهادة-

قبل الحصول عىل البعثة ومبعدل عام 

ال يقل عن 6.0 )ال يقل عن 5. 5 يف 

جميع أجزاء االختبار(

Occupational Health & Safety

بلد الدراسة: الواليات املتحدة 

االمريكية

Public Health Promotion

بلد الدراسة: اسرتاليا

منح دول مجلس التعاون الخليجي
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SE935الطب البرشي

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات أو دراسات الرياضيات  واألحياء 

والكيمياء  والفيزياء
GCE 1- شهادة

 الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى
 AS Level أو )ب( من املستوى A Level

املواد  املطلوبة  أعاله.                                                                                                                                           
                        )IB( 2 - شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة    
)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو                
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( من املواد 
املطلوبة أعاله                                                            

- الرياضيات  
أو دراسات 
الرياضيات

- األحياء
- الكيمياء

)منح جزئية(
- بلد الدراسة: البحرين.

- املؤسسة التعليمية: جامعة الخليج العريب.
- لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية.

*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 
الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى 

ضمن املعدل العام.

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE428

Speech & Language Therapy
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

-عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل
الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل

عن 5.5 )ال يقل عن 5.5 يف جميع
أجزاء االختبار(

مادتني من الرياضيات أو الفيزياء أو االحياء أو الكيمياء أو دراسات

الرياضيات أو اللغة اإلنجليزية أو علوم الرياضة أو علم النفس.

: AS & A levels 1 -شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى ) A-level ( والحصول

عىل )ب( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول عىل)ج(

من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.

) HL( نقاط من مستوى )( أو )4 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف كال املادتني.

: IBC 3 -شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة .

) HL( نقاط من مستوى )( أو )4 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف كال املادتني.

- األحياء

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ050
 كلية الطب والعلوم

الصحية
)دكتور بالطب(

1 .GCE شهادة

 A-level يجب دراسة مادتني عىل األقل من مستوى

 )ج( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )A-Level( أو )أ( كحد أدىن يف الرياضيات 

)الكيمياء،الفيزياء،األحياء(   من  فقط  مادتني  ودراسة   )AS-Level(مستوى من 

  )A- Level(  كحد أدىن من مستوى )ج(

)أ( كحد أدىن من مستوى  )AS-Level( من مجموعة املواد  التالية: )الكيمياء 

،  الفيزياء،  األحياء(

2 .  )IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة من مجموع 45 نقطة 

 )5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو )6( نقاط كحد أدىن يف 

 )SL( الرياضيات من مستوى

-ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( الحصول عىل :

أو )6( نقاط كحد أدىن يف   )HL( نقاط كحد أدىن يف مادتني من مستوى )5(

  )SL( مادتني من مستوى

لست  ميتد  الطب  كلية  يف   MDالـ برنامج 
التأسييس  الربنامج  بعد  دراسية  سنوات 
عىل  الحصول  الطلبة  لبعض  وميكن 
بكالوريوس العلوم الصحية بعد استيفائهم 
إكاملهم  قبل  بالربنامج  الخاصة  للرشوط 

. MDالدراسة للحصول عىل درجة الـ
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ055

 كلية الطب والعلوم
الصحية

 العلوم الطبية(
)الحيوية

GCE 1- شهادة
 A-level يجب دراسة مادتني عىل األقل من مستوى

 )ج( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )A- Level( أو
)AS-Level(  كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )أ( 

ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء،الفيزياء،األحياء( 
  )A- Level(  كحد أدىن من مستوى )ج(

)AS-Level(  كحد أدىن من مستوى )أ(
  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة من مجموع 45 نقطة 
 )5( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )6(
 ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( والحصول عىل :

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
.)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(

تقدمه  الذي  الحيوي  الطب  برنامج علم    
منهج  لديه  الصحية  والعلوم  الطب  كلية 
الجامعيني  الطالب  تدريب  إىل  يهدف 
الناجحني،  الحيوي  الطب  علامء  ليصبحوا 
يف  الصحية  للرعاية  التميز  زيادة  وبالتايل 

سلطنة عامن.
- تخصصات: 

الكيمياء الحيوية .	 
أمراض الدم .	 
علم األحياء الدقيقة .	 
علم األمراض الخلوي.	 

الربنامج  مع  سنوات  أربع  الربنامج  مدة 
التأسييس.

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية

SQ100كلية التمريض

GCE 1 - شهادة
يجب دراسة مادتني عىل األقل من مستوى A-level من املواد املطلوبة للتخصص

دراسة املواد االربعة التالية )الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، األحياء(
والحصول عىل:

  )A- Level(  كحد أدىن من مستوى )ج(
)AS-Level(  كحد أدىن من مستوى )ب(

  من مجموع املواد  التالية: 
)الرياضيات ، الكيمياء، الفيزياء، األحياء(

  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة من مجموع 45 نقطة 
 )4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )5(
و دراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( والحصول عىل :

)4( نقاط كحد من مستوى )HL( أو
.)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

جامعة  يف  التمريض  كلية  رؤية  تتمثل 
السلطان قابوس ألن تكون إحدى الكليات 
الرائدة يف املنطقه ومبستوى عال يف مجايل 
التمريض  كلية  مهمة  إن  والبحث.  التعليم 
تلبية  هي  قابوس  السلطان  جامعة  يف 
إحتياجات املجتمع يف السلطنة من الرعاية 
وتنفيذ  تطوير  خالل  من  وذلك  الصحية 
التمريض  تعليم  يف  الجودة  عالية  برامج 

واملشاركة يف البحوث العلمية
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

PI005 بكالوريوس
الصيدلة

املواد املطلوبة : الكيمياء واألحياء
GCE 1 - شهادة

مستوى A-Level   الحصول عىل :                                                       
- مادة من مستوى )“A“ level(  بدرجة ال 

تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.
 - مادة من  مستوى )AS level(  بدرجه ال 
تقل عن )ج(من املواد املطلوبة اعاله                                    

)IB(2 - دبلوم / شهادة البكالوريا الدولية
 الحصول عىل 24 نقطة كحد أدىن.

يف  أدىن  كحد  نقاط   3 عىل  الحصول   -
املستوى   يف  أدىن  كحد  و2   )SL( املستوى 

)HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول: الكيمياء -
الثاين:  األحياء -

التوزيع  أساس  عىل  القبول  يتم 
الجغرايف

الربنامج  )بعد  سنوات   أربع  الربنامج   ومدة  صيدلة.  بكالوريوس  عىل  للحصول  الطالب  وتدريب  تعليم  إىل  الصيدلة  برنامج  يهدف 
التأسييس(.  ويتوجب عىل الطالب إكامل املقررات املهنية بنجاح وهي املامرسة الصيدالنية وأشكال الجرعات والعالجيات التطبيقية 
والكيمياء الصيدالنية والطبية وغريها باإلضافة إىل املقررات غري املهنية األخرى. ويتأهل الخريج للعمل يف مؤسسات الخدمات الصحية 

الحكومية منها أو الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر. 

الصيدلة

كلية عامن للعلوم الصحية

يشرتط لنجاح الطالب وانتقاله من عام درايس إىل العام الذي يليه والتخرج النجاح يف جميع املقررات 

الدراسية وحصوله عىل معدل نقاط تراكمي محدد حسب التخصص.
متطلبات إجتياز املراحل الدراسية

جميع الربامج التعليمية تبدأ بالربنامج التأسييس باإلضافة إىل السنوات الدراسية املحددة حسب 

التخصصات.
عدد سنوات الدراسة

لن تتكفل الكلية بتوفري السكن والنقل للطلبة. مميزات السكن واملواصالت

جمعية الخريجني: تهدف إىل تعزيز التواصل بني الخريجني والكلية لغرض التطوير املهني وخدمات 

املجتمع.
متابعة الخريجني

التدريب العميل ، وحضور بعض الدورات التدريبية املتاحة للطلبة. التدريب خالل الدراسة

.الدراسة باللغة اإلنجليزية،  باإلضافة إىل  بعض مواد متطلبات الكلية باللغة العربية لغة الدراسة

مينح مبلغ )45( ريال شهرياً لكل طالب تبلغ املسافة بني محل سكنه ومقر الدراسة أقل من )50( 

كيلومرتاً كام مينح مبلغ )90( ريال شهرياً لكل طالب تبلغ املسافة بني محل سكنه ومقر الدراسة أكرث من  

)50( كيلومرتاً.

العالوات

- أن ال يقل عمر الطالب عن 17 سنة و ال يزيد عن 25 سنة عند االلتحاق بالكلية.

 -أن يكون الئقاً طبياً .

 -عىل الطالب الذي يعاين من أي نوع من اإلعاقة أو من ذوي اإلحتياجات الخاصة أن يتصل بالكلية       

  للتأكد حول مالءمته للدراسة قبل أن يقوم باختيار أي برنامج

 -أن ال يقل طوله عن 140 سم.

-يسقط حق الطالب يف الحصول عىل مقعد إذا مل يلتحق بالدراسةخالل إسبوعني من تاريخ بدئها.

معلومات إضافية
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
معلومات إضافية عن 

الربنامج

IH001
بكالوريوس 

علوم املختربات 
الطبية

املواد املطلوبة : الكيمياء واألحياء 
GCE 1-شهادة

مستوى A-Level   الحصول عىل : 
 - مادة من مستوى )“A“ level(  بدرجة ال تقل عن )د( 

من املواد املطلوبة اعاله.
 - مادة من  مستوى )“AS“ level(  بدرجه ال تقل عن 

)ج(من املواد املطلوبة اعاله 
2 - دبلوم / شهادة البكالوريا الدولية)IB( الحصول عىل 

24 نقطة كحد أدىن.
الحصول عىل 3 نقاط كحد أدىن يف املستوى )SL( و2   -

كحد أدىن يف املستوى  )HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول: األحياء -
الثاين:  الكيمياء -

املتقدمني  قبول  يتم 
محافظات  ــل  ك ــن  م
حسب  ــة  ــطــن ــســل ال
لكل  املتوفرة  املقاعد 

محافظة.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH002 بكالوريوس التصوير
الطبي

املواد املطلوبة : الفيزياء واألحياء 
GCE 1-شهادة

مستوى A-Level   الحصول عىل :                                                       
- مادة من مستوى )“A“ level(  بدرجة ال 

تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.  
- مادة من  مستوى )“AS“ level(  بدرجه 

ال تقل عن )ج( من املواد املطلوبة اعاله 
)IB(2 - دبلوم / شهادة البكالوريا الدولية

 الحصول عىل 24 نقطة كحد أدىن.
- الحصول عىل 3 نقاط كحد أدىن يف 

املستوى )SL( و2 كحد أدىن يف املستوى  
)HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول: الفيزياء -
الثاين:  األحياء -

كل  مــن  املتقدمني  قبول  يتم 
حسب  السلطنة  محافظات 

املقاعد املتوفرة لكل محافظة.

 برنامج العلوم الصحية يقدم ثالث تخصصات وهي :علوم املختربات الطبية، التصوير الطبي ،العالج الطبيعي.

برنامج العلوم الصحية يقدم ثالث تخصصات وهي علوم املختربات الطبية، التصوير الطبي والعالج الطبيعيي .يهدف برنامج علوم املختربات الطبية 
إىل تعليم وتدريب الطالب ومدة الربنامج أربع سنوات بعد الربنامج التأسييس،  حيث يتم تدريب الشباب العامين يف مجال املختربات الطبية وعىل 
الدراسة العلمية للدم والسوائل واألنسجة وذلك ملساعدة األطباء يف تشخيص حاالت املرىض وعالجهم يف الخدمات الصحية، ويتأهل الخريجون 

للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية منها أو الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.  

يهدف برنامج التصوير الطبي إىل تخريج كادر عامين من مصوري االشعة الطبية. مدة الربنامج متتد ألربع سنوات بعد برنامج التأسييس. يشمل 

الربنامج تعليم وتدريب الطالب عىل إجراء فحوصات تصويرية إلنتاج صور عالية الجودة ألجزاء الجسم املختلفة من أجل تشخيص أمراض مختلفة 

باستخدام التصوير اإلشعاعي التقليدي والتصوير املقطعي. كام يتم تعريف الطالب عىل املجاالت املختلفة يف التصوير الطبي. سيتميز الخريجني من 

هذا الربنامج بسامت متقدمة مثل التفكري الناقد وحل املشكالت واالتصاالت الفعالة والعمل الجامعي ومهارات البحث. الجانب العميل الرسيري 

للدراسة يف املستشفيات هو 56٪ من الوقت املخصص للربنامج. يتأهل الخريجني للعمل يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية أوالخاصة بعد 

االنتهاء من الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.
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تابع:  العلوم الصحية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

IH003بكالوريوس
العالج الطبيعي

املواد املطلوبة : األحياء والفيزياء 
GCE 1 - شهادة 

مستوى A-Level   الحصول عىل :                                                       
- مادة من مستوى )“A“ level(  بدرجة 

ال تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.                                               
  )AS“ level“( مادة من  مستوى -

بدرجه ال تقل عن )ج(من املواد املطلوبة 
اعاله 

 )IB(2 -دبلوم / شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24 نقطة كحد أدىن.

- الحصول عىل 3 نقاط كحد أدىن يف 
املستوى )SL( و2 كحد أدىن يف املستوى  

)HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول: األحياء -
الثاين: الفيزياء  -

كل  من  املتقدمني  قبول  يتم   -
محافظات السلطنة حسب املقاعد 

املتوفرة لكل محافظة.

 التمريض

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NM001

بكالوريوس العلوم 
يف التمريض

املواد املطلوبة : األحياء والكيمياء 
GCE 1 - شهادة

                                                       : عــىل  الحصول     A-Level مستوى 
- مادة من مستوى )“A“ level(  بدرجة ال 
تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.       

- مادة من  مستوى )“AS“ level(  بدرجه 
ال تقل عن )ج( من املواد املطلوبة اعاله 

 )IB(الدولية البكالوريا  شهادة   / -دبلوم   2
الحصول عىل 24 نقطة كحد أدىن.

يف  أدىن  كحد  نقاط   3 عىل  الحصول   -
املستوى   يف  أدىن  كحد  و2   )SL( املستوى 

)HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول:  -
األحياء

الثاين:  -
الكيمياء 

)فرع محافظة مسقط(
للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 
محافظة مسقط وواليات بركاء وبدبد ومصرية.

NH001
)فرع محافظة الظاهرة(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظتي الظاهرة والربميي

يهدف برنامج العالج الطبيعي إىل تعليم وتدريب الطالب ومدة الربنامج أربع سنوات بعد الربنامج التأسييس. العالج الطبيعي يُعني 
البدين/ بالصحة والضعف  املتعلقة  الحاالت  املرىض من حيث  تقييم  والذي يشمل  الطبيعي  املعالج  يقدمها  التي  والخدمات  بالرعاية 

الوظيفي أو اإلعاقات لتحديد التشخيص البدين بغرض معالجة الضعف والقصور الوظائفي للجسم والحفاظ عىل مستوى الصحة العامة 
ونوعية األداء الحريك والوظيفي. ويشمل التعليم والتدريب يف هذا الربنامج املبادئ اإلنسانية والتحليل العلمي وخدمة املجتمع .يتمتع 
أخصايئ العالج الطبيعي باإلملام التام بالعلوم واملهارات املهنية الرورية ليؤدي دوره كامالً يف التثقيف الصحي و تقديم الرعاية والعالج 
للمرىض، باإلضافة إىل تقييم  فاعلية العالج الطبيعي املطبق وتعديله حسبام هو مالئم . يتأهل الخريجون للعمل  يف مؤسسات الخدمات 

الصحية الحكومية منها أو الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.

يوجد يف الكلية تسعة أفرع للتمريض وهي : مسقط، صحار، شامل الباطنة، جنوب الباطنة، الداخلية، الظاهرة، شامل الرشقية، جنوب 
الرشقية وظفار. يهدف برنامج بكالوريوس العلوم يف التمريض إىل إعداد الطالب ملستقبل مهني يف مجال التمريض ومدته أربع سنوات 
بعد الربنامج التأسييس. يتأهل الخريج للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية أو الخاصة بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب 

توفـر الشواغر.
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

NI001

بكالوريوس العلوم 
يف التمريض 

املواد املطلوبة : األحياء والكيمياء
GCE 1 - شهادة

                                                       : عــىل  الحصول     A-Level مستوى 
- مادة من مستوى )“A“ level(  بدرجة ال 
تقل عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.       

- مادة من  مستوى )“AS“ level(  بدرجه 
ال تقل عن )ج( من املواد املطلوبة اعاله 

 )IB(الدولية البكالوريا  شهادة   / -دبلوم   2
الحصول عىل 24 نقطة كحد أدىن.

يف  أدىن  كحد  نقاط   3 عىل  الحصول   -
املستوى   يف  أدىن  كحد  و2   )SL( املستوى 

)HL(  يف املواد املطلوبة .    

األول:  -
األحياء

الثاين:  -
الكيمياء 

         )فرع محافظة شامل الرشقية(
للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظة شامل الرشقية.

NU001

)فرع صور(
للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظة جنوب الرشقية.
 بإستثناء والية مصرية

NS001
)فرع محافظة شامل الباطنة(

للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظتي شامل الباطنة ومسندم.

NR001

)فرع محافظة جنوب الباطنة(
للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظة جنوب الباطنة، 
بإستثناء والية بركاء

NN001

)فرع محافظة الداخلية(
للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
الحاصلني عىل دبلوم التعليم العام من مدارس 

محافظتي الداخلية والوسطى،
 بإستثناء والية بدبد

NA001

)فرع محافظة ظفار(
للطلبة  فقط  متاح  الربنامج  لهذا  التقدم 
من  العام  التعليم  دبلوم  عىل  الحاصلني 

مدارس محافظة ظفار.

تابع - التمريض
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إدارة املعلومات الصحية

 يهدف برنامج إدارة املعلومات الصحية إىل تنمية املوارد البرشية العامنية للحصول عىل شهادة البكالوريوس يف إدارة املعلومات الصحية بعد 
الربنامج التأسييس ويشرتط حصول الطالب عىل معدل تراكمي 2.75 فام فوق يف نهاية السنة الثانية ملواصلة برنامج البكالوريوس يف السنة الثالثة 
والرابعة، ويف حالة عدم حصول الطالب عىل املعدل الرتاكمي املطلوب )2.75( يتخرج الطالب بشهادة الدبلوم. حيث يشمل الربنامج عىل مقررات 
يتأهل  الصحية.  املعلومات  املعلوماتية وإدارة  الالزمة إلعداد الطالب يف مجال  املعلومات واملهارات األساسية  نظرية وعملية تحتوي عىل كافة 

الخريجون للعمل  يف مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية أو الخاص بعد اكامل الربنامج بنجاح وحسب توفـر الشواغر.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

HM001
 

إدارة املعلومات 
الصحية

املواد املطلوبه : األحياء والرياضيات أو دراسات 
الرياضيات والكيمياء

GCE 1 - شهادة
A-Level  مستوى

الحصول عىل :
- مادتني من مستوى )A level(  بدرجة ال تقل 

عن )د( من املواد املطلوبة اعاله.
- مادة من  مستوى )AS level(  بدرجه ال تقل 

عن )ج( 
)IB( 2 - دبلوم/ شهادة البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 24 نقطة كحد أدىن.
املستوى  يف  أدىن  كحد  نقاط   3 عىل  الحصول   -
)SL( ونقطتني كحد أدىن يف املستوى  )HL(  يف 

املواد املطلوبة .

األول: األحياء -
الثاين: الرياضيات أو  -

دراسات الرياضيات
الثالث: الكيمياء -

يتم قبول املتقدمني من كل 
محافظات السلطنة حسب 
املقاعد املتوفرة لكل محافظة

الكلـــــيات التقــــــنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC005صيدلة

املواد املطلوبة : الرياضيات  ومادتني 
من املواد األتية :) الكيمياء أو 

الفيزياء أو األحياء(
 GCE 1-شهادة

الحصول عىل ) هــــ(                               
يف مادة من مستوى A2 عىل األقل 
من املواد املطلوبة لتخصص ومادة 

.AS  من مستوى
)IB( 2-شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع  
45 نقطة

الدرجات األعىل يف 

املواد :

- الرياضيات

 مالحظة : متنح درجة الدبلوم فقط يف هذا الربنامج.
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  البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS001طب عام

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : الكيمياء، 
األحياء  

1 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية 
 الحصول عىل 28 نقطة من مجموع 45 نقط

ة                                        الحصول عىل )4( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( نقاط كحد 

أدىن من املستوى )SL( املواد املطلوبة أعاله

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
* اجتياز امتحان القبول واملقابلة 

الشخصية بنجاح

BS006طب وجراحة الفم واألسنان

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : 
الرياضيات  أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة، األحياء، 

الكيمياء
1 .GCE شهادة

 )A -Level(  كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج
أو ) ب( من املستوى )AS- Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 

)5( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد املطلوبة 

كلية عامن لطب االسنان

BS017التمريض

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية :الكيمياء أو 
األحياء، اللغة العربية

1 .GCE شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى  )A -Level( أو 
) ب( من املستوى )AS- Level( من املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة من مجموع 45 نقطة                                        

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)5( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد املطلوبة أعاله

جامعة نزوى

BS227التمريض

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية :الكيمياء أو 
األحياء،اللغة العربية

1 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة من مجموع 45 نقط

ة                                        الحصول عىل )4( نقاط 
كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( نقاط كحد أدىن من 

املستوى )SL( املواد املطلوبة أعاله

جامعة الربميي
* اجتياز امتحان القبول واملقابلة 

الشخصية بنجاح
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS002الصيدلة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء أو 
األحياء

1 .GCE شهادة 
 )A -Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو) ج( من املستوى )AS- Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقط
ة                                        الحصول عىل )2( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط كحد 
أدىن من املستوى )SL( املواد املطلوبة أعاله

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

BS289الصيدلة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء أو 
األحياء

1 .GCE شهادة
 )A -Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو) ج( من املستوى )AS- Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد 
املطلوبة أعاله   

جامعة نزوى

BS018الطب البيطري

املواد املطلوبة  :الكيمياء و األحياء، والفيزياء
GCE 1 -شهادة

الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى  
)A -Level( أو) ب( من املستوى 

)AS- Level( من املواد املطلوبة أعاله.                                                              
  )IB( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

  الحصول عىل 28 نقطة من مجموع 45 نقطة  
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )4

أو )5( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد 
املطلوبة أعاله                                         

جامعة الرشقية

  البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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مالحظات عن البعثات الخارجية

)STEM( تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات

)ESAM( تخصصات الرتبية والعلوم االجتامعية والفنون واإلدارة

يجــب عــىل الطلبــة حضــور املحــارضات التعريفيــة املخصصــة لهــذا النــوع مــن البعثــات قبــل انتهــاء مرحلــة التســجيل يف أغســطس 2019م، 	 
وســوف يتــم اإلعــالن عــن املواعيــد الخاصــة باملحــارضات الحقــا.

 ميكــن للطلبــة املقبولــني والحاصلــني عــىل البعثــات التــي تقــع ضمــن الرمزيــن STEM & ESAM اختيــار التخصــص الفرعي/الدقيــق مــن 	 
ضمــن املظــالت املعرفيــة املدرجــة.

عــىل الطلبــة املقبولــني ضمــن الرمزيــن STEM & ESAM اختيــار التخصــص و دولــة اإلبتعــاث ضمــن الــدول التــي تبتعــث اليهــا الــوزارة قبــل 	 
انتهــاء فــرتة اســتكامل إجــراءات التســجيل يف أغســطس 2019م.

ــا يف دول 	  ــة به ــوىص بالدراس ــات امل ــد املؤسس ــار أح ــم اختي ــج ال  STEM و ال ESAM بإمكانه ــد برام ــم يف أح ــم قبوله ــن ت ــة الذي الطلب
ــدا، اســرتاليا،  ــدا، نيوزيلن ــدا، بولن ــا، هولن ــدا، ماليزي ــا، ايرلن ــة، مالطــا، املاني ــات املتحــدة األمريكي ــة املتحــدة، الوالي ــة: اململك ــاث التالي اإلبتع

ــوزارة. ــات ال ــن صالحي ــون م ــىل املؤسســة يك ــة ع ــايئ يف املوافق ــرار النه ــإن الق ــدا. ويف كل األحــوال ف فرنســا، كن
قــد تشــرتط املؤسســات التعليميــة مــواد دراســية مختلفــة عــن املــواد التــي تــم اشــرتاطها لبعــض الربامــج، لــذا فــان وزارة التعليــم العــايل 	 

ال تضمــن أن يحصــل الطالــب عــىل التخصــص الراغــب بــه يف حــال عــدم انطبــاق رشوط املؤسســة التعليميــة عليــه، يجــب عــىل الطالــب 
التحقــق مــن مــدى اســتيفاءه ملتطلبــات القبــول يف تلــك املؤسســة.

ال توجــد حاجــة إلرفــاق أي قبــول للمنافســة عــىل هــذه البعثــات، ولكــن الطالــب الحاصــل عــىل قبــول يجــب عليــه عرضــه عــىل الــوزارة 	 
إلبــداء الــرأي فيــه.

ال يســمح للطالــب بتغيــري مقــر الدراســة، أو التخصــص، أو املؤسســة التعليميــة بــدون موافقــة الــوزارة يف جميــع البعثــات، كــام أنــه ملــزم 	 
بالدراســة يف املؤسســة التعليميــة التــي يحصــل منهــا عــىل القبــول وتعتمدهــا الــوزارة.

سيتم نرش قامئة بالجامعات املوىص بها يف الوقت املناسب. 	 

  public.services@mohe.gov.om ملزيد من املعلومات، يرجى التواصل عرب الربيد اإللكرتوين

رمز 
الربنامج 

الحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامج
حسم 
التعادل

SE380

البعثــة         عــىل  الحاصــل  للطالــب  ميكــن 

ــن  ــع ضم ــص يق ــد تخص ) STEM ( تحدي

التاليــة: الرئيســية  التخصصــات 

باســتثناء   )SCIENCES( العلــوم   	

ــة  ــرشي، طب/جراح ــب الب ــات الط تخصص

االســنان، الطــب البيطــري، الصيدلــة، وعلــم 

النفــس االكلينيــيك.

)TECHNOLOGY( التكنولوجيا 	

)ENGINEERING( الهندسة 	

	 علوم الرياضيات 

)MATHEMATICAL SCIENCES(

الرياضيات + مادة من : االحياء، الكيمياء، الفيزياء، التصميم
.  IT )GS( التكنولوجيا، العلوم البيئية، الجغرافيا، علوم الحاسب &

: AS & A levels 1 -شهادة
) A-level ( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو
الحصول عىل )ب( من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

) 6 ( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL ( أو )5( نقاط من مستوى
) HL ( يف كال املادتني.

*قد تكون للجامعة مزيد من متطلبات القبول يف التخصصات
املذكورة، وال ميكن للوزارة ان تضمن القبول النهايئ فيها .

الرياضيات 
العلوم

)STEM البعثات الخارجية )بعثات

*مالحظات:-

 *  ليست كل التخصصات املعتمدة لهذه البعثات )والتي تطرح لدرجة البكالوريوس( متوفرة يف كل دول االبتعاث. لذا يرجى مراعاة املالحظات 

املشارة اليها باللون األحمر يف التخصصات املدرجة كام يرجى أيضا االطالع عىل الرشوط واالحكام الخاصة بهذه البعثات.

 *  يف حال عدم اشتامل قامئة التخصصات املدرجة ادناه لتخصص معني يرغب بدراسته الطالب، يرجى ارسال بريد الكرتوين متضمنا اسئلتك اىل العنوان التايل 

)public.services@mohe.gov.om( مع ذكر نوع البعثة يف عنوان الرسالة )مثال: بعثات STEM( او ميكنك طلب مرشف التوجيه املهني للتواصل معنا.
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AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SCIENCES
A: Aquaculture & Fisheries; W: Water Technology

 ARCHITECTURE
 A: Architecture
)سيتم االخذ فقط بالقبوالت الصادرة من مؤسسات التعليم العايل يف اسيا وأوروبا واململكة املتحدة بالتحديد(;

 L: Landscape Architecture; U: Urban Planning ; P: Property Management ; R: Real Estate Management 

 HEALTH
A: Audiology; B: Biomedical Engineering, Biological Sciences; D: Dietetics                                ; Dental Technology

H: Healthcare Policy/Management, Health Education, Health Economics; Health Promotion, Health Adninistra-
tion M: Medical Physics, Medical Laboratory Science; P: Public Health Science, Podiatry, Prosthetics & Orthotics; 
R: Respiratory Therapy, Radiography, Radiology

 ENGINEERING & RELATED TECHNOLOGIES
A: Acoustical Engineering, Aeronautical Engineering                                                                , Architectural En-

 ;gineering
 ,B: Building Services/Maintenance Engineering, Biomedical Engineering
Building Civil 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

INFORMATION TECHNOLOGY
A: Animation; C: Computer Science, Computer Science &/with Artificial Intelligence, Computer Forensics, Com-

puter Science&/or with Software or Smart Phone App Development, Cyber Security; 
D: Data/Information Science; 

NATURAL & PHYSICAL SCIENCES 
A: Astronomy, Astrophysics; B: Biological Sciences, Business Statistics; 
C: Conservation )and/or Environment(, Chemistry; E: Earth Sciences, 
Environmental Sciences, Ecology ; F: Forensic Science; G: Geology, Geophysics, Geochemistry, Genetics; H: Hy-

drogeology; L: Life Sciences; M: Meteorology, 
Mathematics and/with Statistics, Marine Science or Marine Biology; 
P: )Applied( Physics; S: Sustainability Science, Science, Statistics; Z: Zoology

 )ليس تخصص التغذية(

)ال يسمح بدراسة الطريان أو تدريب الطريان(

)STEM تابع: البعثات الخارجية )بعثات
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE390

الحاصــل  للطالــب  ميكــن   
 )ESAM( البعثــة  عــىل 
تحديــد تخصــص يقــع ضمــن 
التاليــة: الرئيســية  التخصصــات 
) EDUCATION( الرتبية -

-العلوم االجتامعية
) SOCIAL SCIENCES ( 

) ARTS( الفنون -
- اإلدارة 

) MANAGEMENT(

اللغــة  املحاســبة،  الرياضيــات،  دراســات  أو  الرياضيــات  مــن  مادتــني 

ــا، القانــون، علــم  االنجليزيــة، اللغــة العربيــة، االعــامل، االقتصــاد، الجغرافي

 ،  )IT)GS /الحاســب االيل الفنــون، علــوم  الفلســفة،  الفنــون،  النفــس، 

السياســة (العامليــة)، التاريــخ، علــم االجتــامع.

: AS & A levels 1 -شهادة

النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى ) A-level ( والحصول عىل )أ(

كحــد أدىن مــن مســتوى ) AS-level ( أو الحصــول عــىل )ب( مــن مســتوى 

ــني. ) A-level (يف كال املادت

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.

) 6 ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) SL ( أو ) 5 ( نقاط من مستوى 

) HL ( يف كال املادتني.

اللغة

االنجليزية

الرياضيات

دراسات

الرياضيات

)ESAM البعثات الخارجية )بعثات

*مالحظات:-

 *  ليست كل التخصصات املعتمدة لهذه البعثات )والتي تطرح لدرجة البكالوريوس( متوفرة يف كل دول االبتعاث. لذا يرجى مراعاة املالحظات 

املشارة اليها باللون األحمر يف التخصصات املدرجة كام يرجى أيضا االطالع عىل الرشوط واالحكام الخاصة بهذه البعثات.

 *  يف حال عدم اشتامل قامئة التخصصات املدرجة ادناه لتخصص معني يرغب بدراسته الطالب، يرجى ارسال بريد الكرتوين متضمنا اسئلتك اىل 

العنوان التايل )public.services@mohe.gov.om( مع ذكر نوع البعثة يف عنوان الرسالة )مثال: بعثات ESAM( او ميكنك طلب مرشف التوجيه 

املهني للتواصل معنا.

CREATIVE ARTS 
D: Digital Media; F: Fine Arts )e.g. Painting, Sculpture, Music(; J: )Digital( Journalism 
T: Television/Broadcasting
EDUCATION
E: English Language )Teacher to Non-Native Speakers(; Early Childhood Education T: Teaching Science )Secondary 
School-level(, Primary School Education )teaching( 
MANAGEMENT & BUSINESS
A: Actuarial Science, Accounting, Auditing, Aviation Management )ال يسمح بدراسة الطريان أو تدريب الطريان(;
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, Organizational Leadership Studies; P: Port Management; S: Safety and/
or Security Management, Transport Management, Shipping & Port Management and/or Supply Chain and/or Logistics 
Management 
SOCIETY & CULTURE
A: Archeology; C: Criminology; E: Economics; G: Geographical Information Systems
L: Law )ســيتم االخــذ فقــط بالقبــوالت الصــادرة مــن مؤسســات التعليــم العــايل املعتمــدة لدارســة القانــون يف اململكــة املتحــدة(, Languages/ 
)Applied( Linguistics 
P: Psychology )ال يتضمــن تخصــص علــم النفــس االكلينيــيك بســبب توفــره فقــط للدراســات العليــا، وســوف يتــم االخــذ بالقبــوالت الصــادرة 
;)مــن مؤسســات التعليــم العــايل املعتمــدة يف اململكــة املتحــدة وأســرتاليا ونيوزلنــدا
S: Sociology, Special Needs Education; T: Tourism Studies )focus on planning aspect(.
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DE001

برنامج القبول املبارش لدرجة 

البكالوريوس

يف التخصصات التالية:  

Medicine 	

Dentistry 	

Veterinary Medicine 	

MPharm 	

أو يف أي من التخصصات املتاحة يف 

STEM و ESAM   بعثات

ميكن للطلبة االستفسار عن

التخصصات املتاحة عرب الربيد

اإللكرتوين

des@mohe.gov.om فقط يف

ابريل 2019 ، مع العلم بأن هذا

الربيد االلكرتوين مخصص فقط

لالستفسار عن التخصصات

املسموح بها.

مالحظة : يحق للوزارة رفض أي قبول 

يتضمن درجتني علميتني أو درجة علمية 

تتعدا البكالوريس

))التقدم للربنامج يكون يف الفرتة من ابريل وحتى يونيو 2019 ((

يجب أن يستويف الطلبة املتقدمني لهذا الربنامج الرشوط االتية:
: AS & A levels 1 -شهادة

النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى ) A-level ( أو
A- level الحصول عىل )ج( أو أعىل يف أي مادتني من مواد ال

الثالث.
)ما عدا الرتبية الرياضية(.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

أو الحصول عىل )4 ( نقاط كحد أدىن يف أي مادتني من 6 مواد
املستوى ) HL ( يف املواد املطلوبة.

)ماعدا مادة الصحة والرتبية الرياضية(.
وعىل الطلبة الراغبني يف التقدم لهذه البعثات ارفاق أحد

الوثيقتني املطلوبتني أدناه، قبل 1 يونيو 2019
قبل نهاية مايو 2019

يجب عىل الطالب إرفاق شهادة مستوى اللغة اإلنجليزية
) IELTS بحد أدىن 6 ( او ما يعادله.

أو ارفاق قبول مرشوط لدرجة البكالوريوس من احدى مؤسسات
التعليم العايل الخارجية واملعتمدة لهذه البعثات.

قبل نهاية فرتة تعديل الرغبات يف يوليو 2019 
يجب عىل الطالب ارفاق قبول مبارش وغري مرشوط واحد فقط

يف أحد التخصصات املعتمدة لهذه البعثات ومن احدى الجامعات
املعتمدة لهذه البعثات.

جميع الوثائق يجب ان ترفق يف موقع القبول املوحد يف املواعيد
املحددة أعاله وال يقبل بخالف ذلك

-املعدل العام
لشهادة الدبلوم

العام أو ما يعادلها
من املؤهالت

الدولية
- التصنيف

املعتمد للجامعة
الحاصل عليه
الطالب وفق

مرتبة الجامعة
يف تصنيف
شنغهاي.
-ملزيد من

املعلومات يرجى
الرجوع اىل

الرشوط واالحكام
الخاصة بهذا

الربنامج.

البعثات الخارجية

األحكام والرشوط الخاصة ببعثات القبول املبارش :	 

 	 هــذه البعثــات مقدمــة ألولئــك الطلبــة ممــن تقدمــوا بطلــب الحصــول عــىل قبــول غــري مــرشوط مــن احــدى الجامعــات املعتمــدة واملــوىص بهــا لهــذا النــوع 	 

مــن البعثــات يف احــد التخصصــات املعتمــدة )مرفــق أدنــاه قامئــة بالتخصصــات املعتمــدة لهــذا النــوع مــن البعثــات( والــذي يجب تســليمه قبــل املوعــد النهايئ 

لفــرتة تعديــل الرغبــات يف يوليــو 2019 )لإلطــالع عــىل قامئــة الجامعــات الرجــوع إىل موقــع القبــول املوحــد - وصلــة دليــل الطالــب( .

	 القبــول املقــدم يجــب ان يتضمــن تخصــص لدرجــة البكالوريــوس يف أي مــن التخصصــات التاليــة Medicine  أو  Dentistry  أو  Veterinary Medicine أو 	 

MPharm أو أي مــن التخصصــات املدرجــة يف بعثــات STEM & ESAM. كــام ان هــذه البعثــات ال تغطــي برنامــج اللغــة وال الســنة التأسيســية أو برنامــج 

الجــر األكادميــي )Pathways( مبــا يف ذلــك أيضــا برامــج الســنة التأسيســية املتكاملــة )Integrated foundation programs(. امــا مــن يرغــب يف دراســة اللغة 

او دورات مــا قبــل الربنامــج األكادميــي فانــه ينصــح بالتنافــس عــىل األنــواع األخــرى مــن البعثــات.

	 قبــل نهايــة مايــو 2019 ينبغــي عــىل املتقدمــني لهــذه البعثــات ارفــاق شــهادة تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة )ملعرفــة املزيــد حــول شــهادة اللغــة يرجــى 	 

الرجــوع اىل متطلبــات التقــدم للربنامــج لبعثــات القبــول الغــري املــرشوط( وذلــك اثنــاء فــرتة بــاب تعديــل الرغبــات من قبــل مركــز القبول املوحــد، ويتم اســتثناء 

تقديــم شــهادة اللغــة يف حــال وفقــط ارفــاق قبــول مــرشوط مــن احــدى املؤسســات التعليمية املــوىص بها لبعثــات القبول املبــارش يف احــد التخصصــات املدرجة 

واملعتمــدة لبعثــات القبــول املبــارش. كــام يرجــى ارفــاق الوثائــق بصــورة واضحــة لتجنــب حــدوث إشــكالية يف جودتهــا. كــام ان الطالــب مســؤول عــن اســتيفاء 

متطلبــات اللغــة يف احــدى الجامعــات املــوىص بهــا لهــذه البعثــة للحصــول عــىل قبــول منها.

	 قبــل نهايــة فــرتة تعديــل الرغبــات يف يوليــو 2019 ينبغــي عــىل املتقدمــني ارفــاق خطــاب قبول غــري مرشوط بنســخته االصليــة للعــام األكادميــي 2019/2020م 	 

)الفصــل األول أو الفصــل الثــاين( ، عــىل ان يكــون موقعــا ومختومــا مــن قبــل الجامعــة )نســخ مــن الربيــد اإللكــرتوين لــن يتــم قبولها(.

	 ال يجــب عــىل املتقدمــني ارفــاق قبــول تبــدأ الدراســة فيــه قبــل أغســطس 2019، وامنــا يجــب ان تكــون بعــد اعــالن نتائــج القبــول املوحــد. كام ســوف يتــم فرز 	 

وثائــق املتقدمــني مــن قبــل أعضــاء لجنة فــرز بعثــات القبــول املبارش.

	 ســوف يتــم آليــا اســتبعاد كل مــن يقــوم بإرفــاق قبــول يتضمــن الســنة التأسيســية أو برنامــج الجــر األكادميــي )Pathways( أو برامــج الســنة التأسيســية 	 

املتكاملــة )Integrated foundation programs(. امــا أولئــك الطلبــة ممــن مل يتمكنــوا مــن الحصــول عــىل قبــول غــري مــرشوط فانــه ميكنهــم التنافــس عــىل 

بعثــات STEM & ESAM  والتــي توفــر دراســة برامــج اللغــة والربامــج التأسيســية.

	 يف حــال زاد عــدد املتقدمــني لهــذه البعثــات عــن العــدد املخصــص لهــا فــان لجنــة فــرز بعثــات القبــول املبــارش ســوف تقــوم باالحتــكام يف حــال التعــادل اىل 	 

املعــدل العــام لشــهادة الدبلــوم العــام أو مــا يعادلــه مــن املؤهــالت الدوليــة ثــم تصنيــف الجامعــة حســب قامئــة شــنغهاي لعــام 2019 .
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OE070

 Biochemistry, Biology, Marine Biology
 or Biophysics

بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات 
املتحدة االمريكية أو كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا 

أو دول محددة يف اسيا وأوروبا 
عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل 

املقعد يف أغسطس 2019م

مادتني من الكيمياء، االحياء، الفيزياء، الرياضيات،دراسات 

الرياضيات

1 .AS & A levels شهادة

النجاح يف ثالث مواد كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول 

عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( 

من مستوى )A-level( يف املادتني

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتني.

      الكيمياء
      األحياء

OE030

Sustainability Studies, Water 
 Resources, Hydrology or 

Hydrogeology
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات 

املتحدة االمريكية أو كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا 
أو دول محددة يف اسيا وأوروبا 

عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل 
املقعد يف أغسطس 2018م

مادتني من الكيمياء، االحياء، الفيزياء، الرياضيات، العلوم البيئية، 
الجغرافيا، الجيولوجيا

1 .AS & A levels شهادة
النجاح يف ثالث مواد كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول 
عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( 

من مستوى )A-level( يف املادتني
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتني.

       األحياء

-مالحظات:
ــة مــن دول 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــني عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــل 2019م. ــك يف أبري ــول املوحــد ومنشــورات أخــرى وذل اإلبتعــاث املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القب
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
بإمــكان الطالــب املبتعــث اختيــار برنامــج مــن الربامــج أدنــاه ) مــع األخــذ بعــني اإلعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد ان 	 

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب جامعــة عــامن (.
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل البعثــة، علــامً بــأن بعــض الربامــج 	 

الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى. حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب عــىل قبــول 
يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE560

Geological Sciences or Geosciences )Explo-
ration Geophysics or Geochemistry(, Envi-

 ronmental Sciences, Earth Sciences, Marine
Science or Sustainability Studies

بلد الدراسة: اسرتاليا
االحياء،  الكيمياء،  الرياضيات،  دراسات  الرياضيات،  من:  مادتني 

الفيزياء، الجغرافيا، الجيولوجيا، العلوم البيئية
1 .AS & A levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل 
)ج( من  الحصول عىل  أو   )AS-level( أدىن من مستوى  )ب( كحد 

مستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتني

الرياضيات
دراسات الرياضيات 

SE561

 Earth Science)s(, Geology or Geosciences
 )Geophysics or Geochemistry(, Sustainable
Development, Ecology, Conservation & En-
vironment or Marine Environmental Science

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE563

 Earth Science)s(, Geology,  Geosciences
)Geophysics or Geochemistry(, Environmen-
 tal Sciences or Environmental Geosciences

بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE575

 Earth Sciences, Applied Geology, Geology
or Environmental Sciences

بلد الدراسة: نيوزيلندا 

SE568

 Environmental Science & Sustainable
Technology

بلد الدراسة: ايرلندا

الرياضيات + الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم البيئية
1 .AS & A levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل 
)ج( من  الحصول عىل  أو   )AS-level( أدىن من مستوى  )ب( كحد 

مستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املادتني.

الرياضيات

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز. 	 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE610
 Astronomy. Astrophysics or Physics

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الرياضيات + الفيزياء 
1 .AS & A levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول 
عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل 

)ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتني.

 الفيزياء

SE762

  Biology, Biological Sciences or Chemistryا
يخضع التخصص الدقيق ملوافقة الوزارة

بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

مادتني من: الرياضيات، دراسات الرياضيات، االحياء، الكيمياء 
1 .AS & A levels شهادة

والحصول   )A-level( املستوى  من  أدىن  كحد  مادتني  يف  النجاح 
عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( 

من مستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتني.

االحياء
الكيمياء

SE763

Biology,Biological Sciences or Chem-
  istry

يخضع التخصص الدقيق ملوافقة الوزارة 
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية 

SE600

 Forensic Science
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

 هذا التخصص ليس له عالقة بالطب البرشي

االحياء أو الكيمياء + الرياضيات أو دراسات الرياضيات أو 
الفيزياء أو اللغة اإلنجليزية 

1 .AS & A levels شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول 

عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل 
)ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى 
)HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى 
)HL( يف املادتني

االحياء 

 الكيمياء  

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE590
 Statistics or Business Statistics

بلد الدراسة: اململكة املتحدة  

الرياضيات + مادة من اللغة اإلنجليزية، االقتصاد أو 
املحاسبة

1 .:AS/A Levels شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من املستوى )AS -level( أو 
)ب( من املستوى )A-level( يف كال املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة. 

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط كحد 
أدىن من مستوى )HL( يف كال املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط كحد 
أدىن من مستوى )HL( يف كال املادتني.

الرياضيات

SE593
 Statistics

بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE753

Biology, Chemistry, Earth Sciences, Environmental

، Science, Environment ،Sustainability and Society

Marine Biology, Ocean Sciences Physics and

 Atmospheric Sciences

بلد الدراسة : كندا

-عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول عىل البعثة 

ومبعدل عام ال يقل عن 5 

-سوف يقبل الطلبة مبدئيا يف برنامج بكالوريوس العلوم ثم 

سيتمكن الطالب من

اختيار التخصص الدقيق يف مرحلة الحقةمن دراسته يف أحد 

الجامعات املعرتف بها من قبل ملحقيةواشنطن.

-بعض هذه الربامج قد تتطلب اجراءمتطلبات قبول أخرى من 

قبل الجامعة.

- اختيار الجامعة والتخصص يخضع ملوافقة الوزارة

- الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول يف التخصص أو 

الجامعة األعىل تفضيال

- تبدأ الدراسة لهذه التخصصات يف فصيل أغسطس ويناير من 

كل سنة.

الكيمياء،  أو  األحياء  الفيزياء،  من  مادة   + الرياضيات 
الجيولوجيا، الجغرافيا، علوم البيئة.

: AS & A levels 1 -شهادة
) A-level ( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى ) A-level ( يف كال املادتني.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة .

نقاط   )4( أو   )  SL ( أدىن من مستوى  نقاط كحد   )  5 (
من مستوى

) HL ( يف كال املادتني.
: IBC 3 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة .
) 5 ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) SL ( أو ) 4( نقاط 

من مستوى
) HL ( يف كال املادتني.

الرياضيات

SE592

التخصصات الدقيقة ضمن املجاالت التالية:
,Biology, Chemistry, Physics, Geology

Earth Sciences or Geosciences
بلد الدراسة : فرنسا

لغة الدراسة: اللغة الفرنسية
- النجاح يف املقابلة قبل الحصول عىل املقعد.

- سيتوجب عىل الطالب اختيار التخصص الدقيق والجامعة 
ضمن قامئة الجامعات املعرتف بها وذلك بعدانتهائه من 

برنامج اللغة والربنامج التأسييس.
- اختيار التخصص الدقيق والجامعة

يخضع ملوافقة الوزارة.
- قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة يف
بعض الجامعات متطلبات إضافية لذا فان

الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل
قبول يف التخصص أو الجامعة األعىل تفضيال.

الرياضيات + الفيزياء + الكيمياء أو األحياء 
1 .AS & A levels شهادة

 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 

الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني .

الرياضيات 

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ150كلية العلوم

GCE 1 - شهادة
من   )A- level( مستوى  من  األقل  عىل  مادتني  دراسة  يجب 

املواد املطلوبة للتخصص.
الفيزياء،  الكيمياء،  )الرياضيات،  التالية  األربعة  املواد  دراسة 

األحياء( والحصول عىل:
                               )A- Level( كحد أدىن من مستوى )ج(

 )AS-Level ( كحد أدىن من مستوى )ب(
  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة من مجموع 45 نقطة 
)4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو    

)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )5(
-ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( 

والحصول عىل :
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو 

 )SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

التخصصات:
التكنولوجيا الحيوية , األحياء البيئية , الكيمياء 
علوم   , اآليل  ,الحاسب  التطبيقية  الكيمياء   ,
الرياضيات   , الفيزياء   , الجيوفيزياء   , االرض 
 , اإلحصاء   , الطبية  الفيزياء  مع  ,الفيزياء 

اإلحصاءات الصحية. 
-  لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE900العلوم

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية  

الرياضيات و الفيزياء
GCE 1 - شهادة

الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

 AS أو )ب( من املستوى A Level

Level من املواد املطلوبة أعاله.                                                                                            

                      )IB( 2 - شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة     

 )5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو   

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد 

املطلوبة أعاله                                             

- الرياضيات
- الفيزياء

)منح جزئية(
- بلد الدراسة: دولة االمارات العربية املتحدة

- املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية 
املتحدة.

*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 
الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى 

ضمن املعدل العام.

SE922العلوم

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات  والفيزياء

GCE 1 - شهادة
 الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

 AS Level أو )ب( من املستوى A Level
املواد املطلوبة أعاله.                                                                                                                                           

 )IB( 2 - شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة

)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو                
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( من 

املواد املطلوبة أعاله                                                            

- الرياضيات 
- الفيزياء

 )منح كاملة(
بلد الدراسة: دولة الكويت.

املؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 

الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى 
ضمن املعدل العام.

 منح دول مجلس التعاون الخليجي 
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الكلـــــيات التقــــــنية

كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC003علوم تطبيقية

املواد املطلوبة : الرياضيات  ومادتني من املواد 
األتية :) الكيمياء أو  الفيزياء أو األحياء(

 GCE 1- شهادة
 A2 الحصول عىل ) هــــ( يف مادة من مستوى

عىل األقل من املواد املطلوبة لتخصص ومادة 
.AS  من مستوى

)IB( 2- شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع  45 نقطة

الدرجة األعىل يف املواد:

األول : الرياضيات 
 مالحظة : متنح درجة البكالوريوس اذا 

حقق الطالب املعدل املطلوب.

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلمواد التخصص املطلوبة لكل برنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS001

بكالوريوس
التقنية الحيوية 

التطبيقية
)كلية صور(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: األحياء 
والرياضيات والكيمياء

GCE 1 - شهادة
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى 

 )AS-Level( من املستوى )( أو )جA-Level(
من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة       
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 

)HL( أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى 
)SL( يف املواد املطلوبة أعاله. 

الدرجات األعىل يف 
املواد:-

	 األحياء
	 الرياضيات

	 الكيمياء

تخصصات الربنامج:
* التقنية الحيوية البحرية

* تقنية الزراعة الحيوية والغذاء
* التقنية الحيوية البيئية

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS016التقنية الحيوية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات ، الكيمياء أو 
الفيزياء

1 .GCE شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى     )A-Level( أو )د( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى

BS218
- العلوم البحرية  والرثوة 

والسمكية

- علوم الغذاء والتغذية
جامعة الرشقية
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS020اإلحصاء

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة اإلنجليزية، 
الرياضيات ، اللغة العربية

1 .GCE شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى     )A-Level( أو )د( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى

BS228علوم البرصيات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء أو األحياء، اللغة 
العربية

1 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة من مجموع 45 نقطة

الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( نقاط 
كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة الربميي
* اجتياز امتحان القبول واملقابلة 

الشخصية

BS208علوم االرض التطبيقية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات ، الكيمياء أو 
الفيزياء

1 .GCE شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى     )A-Level( أو )د( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف 
عامن

BS090اإلحصاء

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو دراسات 
الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو 

نظم املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
1 .GCE شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى )A-Level(  أو )د( من 
املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط 
كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE773
Aquaculture & Fisheries
بلد الدراسة:  اململكة املتحدة

مادتني من الرياضيات، دراسات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء أو
الجغرافيا أو الجيولوجيا أو العلوم ا لبيئية.

: AS & A levels 1 -شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى ) A-level ( والحصول عىل )أ(

كحد أدىن من مستوى ) AS-level ( أو الحصول عىل )ب( من مستوى  
)A-level ( يف كال املادتني.

: IBD 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة .

 ) HL (نقاط من مستوى ) ( أو ) 5 SL ( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(
يف كال املادتني.

: IBC 3 -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة .

) 6 ( نقاط كحد أدىن من مستوى ) SL (  أو ) 5 ( نقاط من مستوى 
)HL(  يف كال املادتني.

الرياضيات

SE774

Water Technology
بلد الدراسة: املانيا

لغة الدراسة: اللغة االملانية
املؤسسة التعليمية: جامعات العلوم 

التطبيقية

الرياضيات + االحياء أو الفيزياء أو الكيمياء أو الجغرافيا أو الجيولوجيا أو 
العلوم البيئية + اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية أو أي لغة أخرى.

1 .AS & A levels شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب( 

كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى 
)A-level( يف املواد املطلوبة.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 26 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 
املادتني

 الرياضيات

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام ان لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
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جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ001كلية العلوم 
الزراعية والبحرية

GCE 1-شهادة 
يجب دراسة مادتني عىل األقل من مستوى )A-level( من املواد 

املطلوبة للتخصص والحصول عىل:
)A- Level( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )ج( 

)AS-Level(  كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )ب( 
ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء ،الفيزياء ،األحياء( و الحصول عىل:

  )A- Level(  كحد أدىن من مستوى )ج( 
)AS-Level(  كحد أدىن من مستوى )ب(

  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل24 نقطة من مجموع 45 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )5(

ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(  الحصول عىل :
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(
  

التخصصات:
 )اقتصاد املوارد الطبيعية،  علم الحيوان ، التقنية 
املحاصيل،   علوم  الزراعية،   الهندسة  البيطرية، 
العلوم البحرية والسمكية،  علم األغذية،  تغذية 

اإلنسان ،  علوم الرتبة،  تقنيات املياه(.
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية

 منح دول مجلس التعاون الخليجي 

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE905األغذية والزراعة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: األحياء 
والكيمياء

GCE  1 - شهادة
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

 AS Level أو )ب( من املستوى Level A
من املواد املطلوبة أعاله.                                                                                                                                           
                     )IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية 
الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة       
)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو            
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد 

املطلوبة أعاله

- األحياء
- الكيمياء

)منح جزئية(
- بلد الدراسة: دولة االمارات العربية املتحدة

- املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية 

املتحدة.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح 

يف مواد: الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية 
واملوسيقى ضمن املعدل العام.
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البعثات الداخلية

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS200اإلدارة و املامرسة 
البيئية

 املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات و الفيزياء او 
الكيمياء

GCE 1- شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ج( من 

املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2- البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( نقاط 

كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

  

الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE060

Mining Engineering, Materials 
 Sciences / Materials 

Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة االمريكية أو 

كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا 

عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف 
أغسطس 2019م

الرياضيات  +الكيمياء أو الفيزياء
1 .:AS/A Levels شهادة

 )A-level( النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى
 )AS -level( كحد أدىن من املستوى )والحصول عىل )أ

أو الحصول عىل )ب( من املستوى )A-level( يف 
املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

 الرياضيات

OE061

Environmental Engineering,
 Systems )Design( Engineering or 

Computer Engineering 

بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة االمريكية أو 
كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا وأوروبا 

عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف 
أغسطس 2019م

أو  البيئة  علوم  أو  الكيمياء  أو  الفيزياء   + الرياضيات  
األحياء أو  علوم الحاسب االيل أو التصميم والتكنولوجيا.

1 .:AS/A Levels شهادة
 )A-level( املستوى  من  أدىن  كحد  مواد   3 يف  النجاح 
 )AS-level( كحد أدىن من املستوى )والحصول عىل )أ

أو )ب( من املستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني

-مالحظات:
ــة مــن دول اإلبتعــاث 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــني عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــل 2019م. ــك يف أبري ــول املوحــد ومنشــورات أخــرى وذل املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القب
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك لتجنــب أي 	 

تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 

بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
ــد أن يخضــع 	  ــاره الب ــذي ســيتم اختي ــأن التخصــص ال ــار ب ــاه ) مــع األخــذ بعــني اإلعتب ــار برنامــج مــن الربامــج أدن بإمــكان الطالــب املبتعــث اختي

ــل مكتــب جامعــة عــامن (. للموافقــة مــن قب
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــرشوع جامعــة عــامن، 	 

علــامً بــأن بعــض الربامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى. حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب 
عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE489Renewable Energy Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الرياضيات  + الكيمياء أو الفيزياء
1 .:AS/A Levels شهادة

والحصول عىل )ب(   )A-level( املستوى  أدىن من  مادتني كحد  النجاح يف 
أو الحصول عىل )ج( كحد أدىن من   )AS -level( كحد أدىن من املستوى

املستوى )A-level( املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.
3 . )IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتني

 الرياضيات 

SE473

 Chemical Engineering , Chemical &
 Petroleum Engineering, Chemical &

 Environmental Engineering; Chemical
 & Energy Engineering or Chemical &

 Materials Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

 )PDO( املنح الخارجية الكاملة- منح رشكة تنمية نفط عامن

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

EG006

هندسة الجيوماتكس 
أو علوم الجيوماتكس 
)مسح الكميات ورسم 

الخرائط(
Geomatics 
Geodesy/ 

Surveying & 
Mapping Science/ 

Eng
) للذكور فقط (

عىل الطالب إجتياز 
املقابلة قبل الحصول 

عىل مقعد قي 
أغسطس 

2019م

املواد املطلوبة لجميع املوهالت: 
الرياضيات والفيزياء واحدى املواد التالية: 

)الكيمياء أو األحياء أو الجيولوجيا(  
1 .)A-level( مستوى GCE شهادة

الحصول عىل معدل ال يقل عن )ج( يف 
كل من املواد املطلوبة اعاله من مستوى  

  A2
2 . IB شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة من مجموع 45 
نقطة

 الحصول عىل ثالث مواد من املستوى 
)HL (  يف املواد املطلوبة اعاله  )4( 
   )HL( نقاط كحد ادىن من مستوى

الدرجات األعىل يف:
- الرياضيات

- الفيزياء

ــني عــىل  ــري الحاصل ــة غ - ســيتم اســتبعاد الطلب
ــة   ــوب يف امتحــان اللغــة اإلنجلريي املعــدل املطل

UKVI IELTS مــن املنافســة.
- أن يكــون الطالــب الئقــاً صحيــاً وأن يجتــاز 

إجــراءات الفحــص الطبــي.
- مــدة دراســة الربنامــج 3 ســنوات بعــد الســنة 

التأسيسســة يف اململكــة املتحــدة.
قــدر  عــىل  يكــون  أن  املتقــدم  يشــرتط يف   -
ــة للدراســة خــارج  عــاِل مــن االســتعداد والتهيئ
الســلطنة والتأقلــم مــع الظــروف املعيشــية 

املتغــرية.
- لــن يقبــل بالربنامــج حملــة الشــهادات املعادلة 
للدبلــوم العــام والصــادرة مــن اململكــة العربيــة 

السعودية.
- أن يلتــزم الطالــب بدراســة التخصــص املبتعــث 
لــه ويف بلــد الدراســة واملؤسســة التعليميــة 

ــة. ــل الرشك ــن قب ــددة م املح
- ســيتم ســحب البعثــة يف حالــة رســوب الطالــب 
يف أي عــام أكادميــي خــالل فــرتة دراســته أو عنــد 
ــراءات  ــح واالج ــواد اللوائ ــن م ــه ألي م مخالفت

املنظمــة لالبتعــاث بالرشكــة.
- ترســل االستفســارات إىل الربيــد اإللكــرتوين 

الخــاص بالربنامــج:
 Said.SR.Rahbi1@pdo.co.om

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م   وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
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SE470  Petroleum Engineering
الرياضيات  + الكيمياء أو الفيزياءبلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

1 .:AS/A Levels شهادة
والحصول عىل )ب(   )A-level( املستوى  أدىن من  مادتني كحد  النجاح يف 
أو الحصول عىل )ج( كحد أدىن من   )AS -level( كحد أدىن من املستوى

املستوى )A-level( املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.
3 . )IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتني

 الرياضيات

SE480 Chemical Engineering
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE485
 Sustainable or Renewable Energy

 )Engineering(
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE487

Renewable / Sustainable Energy Engi-
 neering or

Photovoltaics & Solar Energy Engi-
 neering

بلد الدراسة: اسرتاليا

SE496

Mining Engineering, Materials Sci-
ence/Materials Engineering or Metal-

 lurgical Engineering
بلد الدراسة: اسرتاليا

الرياضيات  + الكيمياء أو الفيزياء
1 .:AS/A Levels شهادة

والحصول عىل )ب(   )A-level( املستوى  أدىن من  مادتني كحد  النجاح يف 
أو الحصول عىل )ج( كحد أدىن من   )AS -level( كحد أدىن من املستوى

املستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.
3 . )IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتني

SE495

Mining Engineering, Materials Sci-
ence/Materials Engineering or Metal-
 lurgical Engineering or Metallurgy

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE494
 Materials Science and/or Materials

 Engineering
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE042Biomedical Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الرياضيات  + الفيزياء
1 .:AS/A Levels شهادة

والحصول عىل )ب(   )A-level( املستوى  أدىن من  مادتني كحد  النجاح يف 
أو الحصول عىل )ج( كحد أدىن من   )AS -level( كحد أدىن من املستوى

املستوى )A-level( املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.
3 . )IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتني

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE500

Marine & Offshore Engineering, Archi-
 tectural Engineering, Civil Engineering,
 Construction Engineering, Structural

 Engineering, Mechanical Engineering or
 Mechatronics

بلد الدراسة: اسرتاليا

الرياضيات + الفيزياء
1 .:AS/A Levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب( كحد 
املستوى  أدىن من  )ج( كحد  أوالحصول عىل   )AS -level( املستوى  أدىن من 

)A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
أدىن من مستوى  نقاط كحد   )4( أو   )SL( أدىن من مستوى  نقاط كحد   )5(

)HL( يف املادتني.
3 . )IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(

املادتني

الرياضيات

SE501

Architectural Engineering, Civil Engi-
neering, Construction Engineering  Elec-
 trical and/or Electronic)s( Engineering,
 Mechanical Engineering or Industrial

  Engineering
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE502

Architectural Engineering, Civil En-
 gineering, Construction Engineering,
 Communication Systems Engineering,

 Structural Engineering, Electrical and/or
Electronic)s( Engineering, Mechanical

 Engineering, Mechatronics or Industrial 
  Engineering

 بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الرياضيات + مادة من الفيزياء أو الكيمياء أو علوم البيئة أو االحياء أو علوم 
الحاسب االيل أو التكنولوجيا والتصميم

1 .:AS/A Levels شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب( كحد 

 )A-level( من املستوى )( والحصول عىل )جAS -level( أدىن من املستوى
يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 
املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

 )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 
املادتني.

SE553

Surveying Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو أسرتاليا

)للذكور فقط(
- يخضع الطالب املتقدم للربنامج للمقابلة 
الشخصية والفحوصات الطبية املخصصة 
للعسكريني، كام أن الطالب املبتعث لهذه 

الربامج ال يسمح له بتغيري التخصص أو الدولة.

الرياضيات  + مادة من الفيزياء أو الكيمياء أو علوم البيئة أو الجغرافيا
1 .:AS/A Levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب( كحد 
أدىن من املستوى )AS -level( أو )ج( من املستوى )A-level( يف جميع 

املواد املطلوبة.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.
SE557

 Surveying Engineering or Quantity
Engineering

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE565

SE526

 Environmental Engineering
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

 Environmental Engineering
بلد الدراسة: اسرتاليا

الرياضيات + مادة من الفيزياء أو الكيمياء أو علوم البيئة أو االحياء أو علوم 
الحاسب االيل أو التكنولوجيا والتصميم

1 .:AS/A Levels شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب( كحد 
أدىن من املستوى )AS -level( والحصول عىل )ج( من املستوى )A-level( يف 

املادتني. 
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(

املادتني. 
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
أدىن من مستوى  نقاط كحد   )4( أو   )SL( أدىن من مستوى  نقاط كحد   )5(

)HL( يف املادتني.

SE566 Environmental Engineering
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE508

 Embedded Systems Engineering, Energy
& Raw Materials, Energy Technolo-

 gy, Industrial Engineering, Industrial
 Engineering & Logistics , Marine

Engineering, Material Sciences, Renew-
 able Energy, Electrical Engineering,
Environmental Engineering, Mechan-

 ical Engineering, Civil Engineering or
 Mechatronics
بلد الدراسة: املانيا

لغة الدراسة: اللغة االملانية
املؤسسة التعليمية : جامعات العلوم التطبيقية

الرياضيات  + الفيزياء 
1 .:AS/A Levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب( كحد 
أدىن من املستوى )AS -level( والحصول عىل )ج( من املستوى )A-level( يف 
الرياضيات. والحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )AS -level( والحصول 

عىل )د( من املستوى )A-level( يف الفيزياء. 
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 26 نقطة.
نقاط من مستوى )HL( يف  أو )4(   )SL( أدىن من مستوى نقاط كحد   )5(
الرياضيات. والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط 

من مستوى )HL( يف الفيزياء. 

  

الرياضيات

SE515

Civil Engineering

بلد الدراسة: هولندا

املؤسسة التعليمية:
HZ University of Applied Sciences 

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
-تبدأ الدراسة يف سبتمرب وفرباير من كل عام

-هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم التعليم 
العام الدارسني داخل السلطنة فقط

SE504

 Mechanical Engineering ,  Mechatronics
Engineering, Electrical or Electron-

 ic Engineering, Civil Engineering or
Building Services Engineering

بلد الدراسة: ايرلندا

الرياضيات  + الفيزياء 
1 .:AS/A Levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب( كحد 
 )A-level( من املستوى )( والحصول عىل )جAS -level( أدىن من املستوى

يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
نقاط من مستوى )HL( يف  أو )4(   )SL( أدىن من مستوى نقاط كحد   )5(

املادتني. 
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

)HL( يف املادتني.

SE524

التخصصات الدقيقة ضمن املجاالت التالية:
 Electronic, Electrical Energy

بلد الدراسة: فرنسا
لغة الدراسة: اللغة الفرنسية

- النجاح يف املقابلة قبل الحصول عىل املقعد.
- سيتوجب عىل الطالب اختيار التخصص 

الدقيق والجامعة ضمن قامئة الجامعات املعرتف 
بها وذلك بعد انتهائه من برنامج اللغة والربنامج 

التأسييس.
- اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضع 

ملوافقة الوزارة.
- قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة يف بعض 
الجامعات متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ال 

تضمن حصول الطالب عىل قبول يف التخصص أو 
الجامعة األعىل تفضيال.

الرياضيات + الفيزياء.
 :AS & A levels 1 شهادة 

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب(كحد 
 )A-level( من مستوى )( أو الحصول عىل )جAS-level( أدىن من مستوى

يف املادتني. 
:)IBD( 2 دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
نقاط من مستوى )HL( يف  أو )4(   )SL( أدىن من مستوى نقاط كحد   )5(

املادتني.
:)IBC(3 شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
نقاط من مستوى )HL( يف  أو )4(   )SL( أدىن من مستوى نقاط كحد   )5(

املادتني.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

92



حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE523

 ,Environmental Engineering
,Power Engineering, Mechatronics
 Civil Engineering or Electrical

Engineering

بلد الدراسة: بولندا
املؤسسة التعليمية:

Warsaw University of Technology 
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم 
التعليم العام الدارسني داخل السلطنة 

فقط

الرياضيات  + الفيزياء 
1 .:AS/A Levels شهادة

والحصول عىل )ب(   )A-level( املستوى  أدىن من  مادتني كحد  النجاح يف 
املستوى  من  )ج(  عىل  والحصول   )AS -level( املستوى  من  أدىن  كحد 
 AS( كحد أدىن من املستوى )( يف الرياضيات. والحصول عىل )جA-level(

level-( والحصول عىل )د( من املستوى )A-level( يف الفيزياء.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 26 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 
الرياضيات. )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى 

)HL( يف الفيزياء. 
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 
الرياضيات. )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى 

)HL( يف الفيزياء. 

- الرياضيات

SE529

Telecommunications Engineering,
Electrical Engineering or

 Mechatronics
بلد الدراسة: ماليزيا 

هذا الربنامج يدرس باللغة اإلنجليزية. 

SE756

Civil Engineering, Environmental
,Engineering, Electrical Engineering
Industrial Engineering, Mechanical
,Engineering, Chemical Engineering

,Mineral Resource Engineering
,Material Science & Engineering

,Chemical & Petroleum Engineering
Energy Engineering

بلد الدراسة: كندا

-بعض هذه الربامج قد تتطلب اجراء متطلبات 
قبول أخرى من قبل الجامعة.

- اختيار الجامعة والتخصص يخضع ملوافقة 
الوزارة

- الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول يف 
التخصص أو الجامعة

األعىل تفضيال
- تبدأ الدراسة لهذه التخصصات يف فصيل 

أغسطس ويناير من كل سنة.
- يجب عىل الطلبة الراغبني بالتسجيل يف هذا 
الربنامج الحصول عىل درجة ايلتس ال تقل عن 

5.0، وسيتوجب عليهم تسليمه 
للوزارة مبوعد سيتم تحديده الحقا يف أغسطس 

2019.م

الرياضيات + مادة من الكيمياء أو الفيزياء.
 :AS & A levels 1 شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب(كحد 
 )A-level( من مستوى )( أو الحصول عىل )جAS-level( أدىن من مستوى

يف املادتني. 
:)IBD( 2 دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتني.
:)IBC(3 شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف 

املادتني.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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منح دول مجلس التعاون الخليجي

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE904

الهندسة 

    املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : 
الرياضيات  والفيزياء

GCE 1 - شهادة
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

 AS Level أو )ب( من املستوى Level A
من املواد املطلوبة أعاله.

  IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 
نقطة   )5( نقاط كحد ادىن من مستوى 

)HL(   أو   )6( نقاط كحد أدىن من مستوى 
)SL(من املواد ااملطلوبة أعاله

- الرياضيات
- الفيزياء

)منحة جزئية(
بلد الدراسة: االمارات العربية 

املتحدة
املؤسسة التعليمية: جامعة االمارات 

العربية املتحدة
مالحظة : لن يتم احتساب نسبة 
النجاح يف مواد الفنون التشكيلية 

والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن 
املعدل العام.

)منحة كاملة(
بلد الدراسة: الكويت

املؤسسة التعليمية: جامعة الكويت
مالحظة : لن يتم احتساب نسبة 
النجاح يف مواد الفنون التشكيلية 

والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن 
املعدل العام.

SE920

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ200كلية الهندسة

 GCE  1 - شهادة
يجب دراسة مادتني عىل األقل من مستوى 

)A- level( من املواد املطلوبة للتخصص.
دراسة املواد التالية : )الرياضيات ، والكيمياء، 

والفيزياء(
والحصول عىل:

  )A- Level(  كحد ادىن من مستوى )C(
)AS-Level(   كحد ادىن من مستوى )B(

  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(
 يف املقررات التالية: )الكيمياء ، الفيزياء ، 

الرياضيات(

التخصصات:
)أنظمة  اآليل  والحاسب  الكهربائية  الهندسة  املعامرية،  الهندسة  املدنية،  الهندسة 
الحاسب اآليل والشبكات(، الهندسة الكهربائية والحاسب اآليل )االتصاالت ومعالجة 
الهندسة  والطاقة(،  القدرة  )أنظمة  اآليل  والحاسب  الكهربائية  الهندسة  اإلشارة(، 
امليكانيكية،  الهندسة  والتحكم(،  اإللكرتونية  )القياسات  اآليل  والحاسب  الكهربائية 
واملعالجة  الكيمياء  هندسة  الطبيعي،  والغاز  النفط  هندسة  الصناعية،  الهندسة 

التحويلية، الهندسة امليكاترونية.

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.
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متطلبات القبول ومعلومات  للمتقدمني : - 

1. أن يكون الطالب حاصالً عىل شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها للعام الدرايس 2018 / 2019م.

إجتياز الفحوصات الطبية واملقابلة الشخصية واختبار القبول يف اللغة اإلنجليزية، بنجاح وميكن استثناء الطالب من اختبار   .2
القبول يف اللغة اإلنجليزية إذا كان لديه شهادة المتحان )IELTS( األكادميي بحيث ال يقل املعدل العام عن ) 5 ( وسارية 
املفعول ملدة ال تقل عن 6 أشهر من بداية العام األكادميي )2018م/ 2019م(، ويحق له أن يلتحق بربنامج التخصص يف حالة 
نجاحه مبعدل )60 %( يف امتحانات املواد األخرى من برنامج الدراسات العامة، ويشمل ) الفيزياء / الرياضيات األساسية/ 
التي سوف يختربها يف املوقع  الحاسب اآليل ( وميكن للطالب اإلطالع عىل وصف املقررات للمواد   / البحتة  الرياضيات 

اإللكرتوين للكلية.
يخضع الطالب لربنامج التدريب العسكري الذي ُوِضَع لتهيئة الطالب للدخول للربنامج األكادميي، وذلك لفرتة زمنية محددة   .3
وهي )4( أسابيع متواصلة قبل بدء الدراسة يف السنة التأسيسية، بينام يقترص التدريب خالل الدراسة األكادميية عىل برنامج 
الرياضة واملحارضات مبعدل محارضتني يف كل أسبوع وملدة ساعة واحدة للمحارضة باإلضافة إىل الربامج التدريبية العسكرية 

املتقدمة األخرى.
يسمح للطالب الخروج من حرم الكلية يف منتصف كل أسبوع وفق آلية محددة.  .4

يقبل الطالب بالربنامج يف الجهة التي استوىف املعايري املحددة لها لالتحاق بها، مع اعتبار املعدل التنافيس واملقاعد املتوفرة   .5
يف كل برنامج .

عىل جميع الطلبة الدارسني بالكلية إكامل متطلبات برنامج الدراسات العامة بنجاح والحصول عىل معدل ال يقل عن ) 5 (   .6
يف امتحان اللغة اإلنجليزية )IELTS( األكادميي، وذلك خالل عامني كأقىص فرتة زمنية.

بعد اجتياز الطلبة لربنامج الدراسات العامة ) الفيزياء / الرياضيات األساسية/ الرياضيات البحتة / الحاسب اآليل( بنجاح،   .7
يتم توزيعهم عىل التخصصات الرئيسية بناًء عىل تطلعاتهم الشخصية، ومبا يتناسب ومعدالتهم الدراسية بربنامج الدراسات 

العامة، مع مراعاة احتياجات الجهة املنتمي إليها كمعيار أويل.
يلتزم الطالب بالعمل يف الجهة املنتمي إليها بوزارة الدفاع وقوات السلطان املسلحة ملدة )10( أعوام بعد تخرجه مبؤهل   .8
وذلك حسبام هو موضح  بها،  بالعمل  اإللتزام  فرتات  فتتفاوت  املستفيدة  األخرى  للجهات  بالنسبة  أما  املتقدم،  الدبلوم 

تفصيالً بالعقود املحددة لكل جهة عىل املوقع اإللكرتوين للكلية.
ال يجوز للطالب اإلنسحاب من الكلية بعد بدء العام الدرايس األول إال لظروف قاهرة خارجة عن اإلرادة، كتعرث حالته   .9
الصحية بشهادة مصدقة من الطبيب من الخدمات الطبية مبستشفى القوات املسلحة، أو لظروف شخصية أخرى تحددها 

لجنة متخصصة بالكلية.

الكلية العسكرية التقنية

كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS002
بكالوريوس 

الهندسة
)كلية صحار(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
والفيزياء  والكيمياء
GCE 1 - شهادة 

 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة   
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3
أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.   

- الدرجات األعىل يف املواد:
- الرياضيات

- الفيزياء
- الكيمياء 

- تخصصات الربنامج: 
* هندسة كيميائية

* هندسة ميكانيكية
* هندسة كهربائية
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

MT001 رئاسة أركان قوات
السلطان املسلحة

هندسة النظم 

البكالوريا الدولية  -
)IB(

- الحصول عىل 
21 نقطة من 

مجموع 45 نقطة                                        
- الحصول عىل )3( 
نقاط كحد أدىن من 

املستوى )HL( أو )4( 
نقاط كحد أدىن من 

املستوى )SL( يف ماديت 
الفيزياء والرياضيات 

- يرصف للطالب منحة شهرية وقدرها )125 ر.ع( اعتباراً من تاريخ إلتحاقه 
بالكلية، مع زيادة سنوية وقدرها )25 ر.ع( يف حالة النجاح.

- توفري )3( وجبات يومية طيلة فرتة دراسته بالكلية وتوفري السكن والرعاية 
الصحية واملالبس الرسمية والرياضية وخدمة غسيل املالبس.

املستفيدة  الجهات  مع  بالتنسيق  التقنية  العسكرية  الكلية  تضمن   -
املقبول به واألنظمة  للربنامج  التخرج وفقاً  لخريجيها فرصاً وظيفية بعد 

والقوانني املعمول بها.

- توظيف خريجي الكلية من حملة الدبلوم املتقدم بوزارة الدفاع وقوات 
السلطان املسلحة برتبة رقيب.  

- يتم تأمني كافة الطلبة ضد املخاطر داخل حرم الكلية. 

- ترتبط الكلية مع مؤسسات هندسية عاملية متخصصة

 , IET, RICS, ICE , RAeS , IMechE , IMarEST , EI( 

)EASA part 66

 )EASA( جميع برامج الطريان تتطلب النجاح يف كافة أجزاء إمتحانات -
بنسبة 75 %.

بعد  الدراسة  مواصلة  املتقدم  بالدبلوم  الكلية  خريجي  للطلبة  يحق   -
االلتحــاق بناًء عىل رغبــة جهة العــمل للحصول عىل شهادة بكالوريوس 

واستيفاء املتطلبات األكادميية بالكلية .  

-  مينح كل طالب جهاز حاسب آيل محمول عند التحاقه بالكلية مع توفري 
خدمة اإلنرتنت. 

- ميكن للطالب اإلطالع عىل التخصصات الفرعية والرشوط الطبية املطلوبة 
توافرها يف املتقدم لطلب االلتحاق كطالب يف الكلية العسكرية التقنية يف 

موقع الكلية 

www.mtc.edu.om 

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT002 الجيش السلطاين
العامين

هندسة النظم 

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT003 سالح الجو السلطاين
العامين

هندسة الطريان

 هندسة النظم

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT004 البحرية السلطانية
العامنية

هندسة البحرية

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

MT005الخدمات الهندسية

هندسة مدنية 
ومسح الكميات

هندسة النظم 

MT009هندسة الطريانالطريان العامين

تابع: الكلية العسكرية التقنية

10.   يتطلب النجاح يف كافة أجزاء االمتحانات واملعايري املحددة برنامج الرخصة األوروبية لسالمة الطريان )EASA(، وذلك 
مبعدل ال يقل عن )%75( للطلبة املنتمني للطريان العامين كمعيار أسايس للتوظيف.

بالجهات  العمل  ببيئة  وسيلتحقون   ،)Advanced Diploms( املتقدم  الدبلوم  مؤهل  ستنال  الكلية  مخرجات  جميع    .11
الدراسة  املجال  األكادميية األخرية فرصة  بالسنة  للمعايري املحددة لاللتحاق  لها مع منح املجيدون واملستوفون  املنتمون 
بالكلية مستقبالً لنيل مؤهل البكالوريوس )BEng( بعد اكتسابهم خربة عملية وبالتنسيق مع الجهات املنتمون إليها، وذلك 

وفق القوانني واألنظمة املعمول بها لدى جهة العمل، باإلضافة إىل استيفائه للمتطلبات األكادميية بالكلية.
12. تقترص الدراسة يف الكلية العسكرية التقنية للعام األكادميي )2019م / 2020م( عىل الذكور فقط.
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الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC001هندسة

املواد املطلوبة  لجميع  املؤهالت 
الدولية: الرياضيات، الكيمياء ، الفيزياء

 : GCE 1 - شهادة

الحصول عىل ) هــــ( يف مادة من 

مستوى A2 عىل األقل من املواد 

املطلوبة لتخصص ومادة من مستوى  

.AS

)IB( 2 - شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع  45 

نقطة 

الدرجات األعىل يف 
املواد :

- الرياضيات
-  الفيزياء

 مالحظة : متنح درجة البكالوريوس اذا حقق الطالب 
املعدل املطلوب.

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS013
- الهندسة املدنية

- الهندسة الكهربائية
- هندسة الحاسوب
- الهندسة البيئية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .GCE شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى

BS266

- الهندسة امليكانيكية و تكنولوجيا السيارات

- الهندسة اإللكرتونية و االتصاالت

- األمتتة وهندسة الروبوتات

-هندسة أجهزة القياس و السيطرة  

الكلية العاملية للهندسة 
والتكنولوجيا

BS209
- هندسة العمليات

- الهندسة امليكانيكية

- الهندسة البيئية

ــا يف  الجامعــة األملانيــة للتكنولوجي
عــامن

BS034

- الهندسة امليكانيكية

- الهندسة الكيميائية

- الهندسة املدنية

- الهندسة الكهربائية وااللكرتونية

- هندسة الكمبيوتر واالتصاالت

- الهندسة املعامرية

 جامعة ظفار

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS026

- الهندسة الكهربائية والحاسب اآليل

- الهندسة امليكانيكية وااللكرتوميكانيكية

-  الهندسة املدنية

- هندسة العمليات املعدنية واملواد

- الهندسة الكيميائية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .GCE شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة صحار

BS217
- الهندسة املدنية

- الهندسة البيئية

- الهندسةاإللكرتونية واإلتصاالت

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .GCE شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة الرشقية

BS226

- الهندسة املدنية

- الهندسة املعامرية

- الهندسة امليكانيكية

- هندسة املعلومات واالتصاالت

- هندسة الحاسب اآليل  

جامعة الربميي

BS051

- الهندسة امليكانيكية مبساعدة الكمبيوتر

- هندسة الكمبيوتر 

- هندسة االتصاالت

- الهندسة املدنية

- هندسة االنشاءات

- هندسة الطاقة الكهربائية

- هندسة املكاترونيكس

- هندسة أجهزة القياس وااللكرتونيات

- هندسة القياس والتكاليف

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .GCE شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

للعلــوم  الوطنيــة  الجامعــة 
جيــا لو لتكنو ا و

BS053هندسة املعالجة والصيانة -

- الهندسة الكيميائية

BS061الهندسة البحرية -

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة

1 .GCE شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

كلية عامن البحرية الدولية

BS062الهندسة التحويلية
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS117الهندسة املعامرية -

- الهندسة امليكانيكية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .GCE شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

كلية صور الجامعية

BS014جامعة نزوىالهندسة الكيميائية والبرتوكيميائية

BS246هندسة السالمة من الحرائق -

- الهندسة امليكانيكة )حفر آبار(
الكلية الدولية للهندسة واالدارة

BS042هندسة االلكرتونيات واالتصاالت -

- هندسة مكونات الحاسب اآليل والشبكات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .GCE شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )د
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )3

أو )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

كلية الرشق األوسط

BS043

- الهندسة املدنية

- الهندسة امليكانيكية

- هندسة األجهزة واإللكرتونيات

- الهندسة البيئية واإلدارة

- هندسة خدمات املباين

كلية الرشق األوسط

BS291الهندسة الكيميائية -

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء 
1 .GCE شهادة

 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )4

أو )5( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله

جامعة مسقط

DS001  دبلوم هندسة املساحة والجيوماتكس-

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية الرياضيات :
GCE 6- شهادة

)A- Laevel( كحد ادىن من املستوى )الحصول عىل)ج
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

اعاله.
)IB( 2- البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة 
الحصول عىل )4( نقاط كحد ادىن من املستوى )SL( يف 

املواد املطلوبة اعاله.

معهد العلوم الطبوغرافية 
الهيئة الوطنية للمساحة 

وزارة الدفاع 
)ملرحلة الدبلوم (

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث 

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE509

Naval Architecture
بلد الدراسة: اسرتاليا

or
 Marine Technology with Naval

Architecture
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

)للذكور فقط(

الرياضيات + مادة من الكيمياء أو الفيزياء.
 :AS & A levels 1 شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب(كحد أدىن من 
مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني.

:)IBD( 2 دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتني.
:)IBC(3 شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف املادتني.

الرياضيات

الفيزياء
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE546
 Property/Real Estate Management or

Facility/Facilities Management
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

العلوم  الجغرافيا،  االقتصاد،  االعامل،  الرياضيات،  دراسات  الرياضيات،  من:  مادتني 
البيئية.

1 .AS & A levels شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب( كحد أدىن 
من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف كال املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف كال املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف كال املادتني.

الرياضيات

SE547

Property )BA of Property(
بلد الدراسة: نيوزلندا
املؤسسة التعليمية: 

University of Auckland

SE551
Business Administration - Real Estate

بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE540
 Architecture, Landscape Architecture, or

Interior Architecture
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

التصميم  الفنون،  اإلنجليزية،  اللغة  من:  مادة   + الفيزياء  أو  الرياضيات  من:  مادة 
والتكنولوجيا، التاريخ، اللغة العربية أو لغة أخرى.

1 .AS & A levels شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب( كحد أدىن 
من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف مادة من 
 )AS-level( كحد أدىن من مستوى )الرياضيات أو الفيزياء، إضافة اىل الحصول عىل )أ
أو الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف مادة من اللغة اإلنجليزية، الفنون، 

التصميم والتكنولوجيا، التاريخ، اللغة العربية أو لغة اخرى.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف مادة من 
الرياضيات أو الفيزياء، إضافة اىل )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط 
من مستوى )HL( يف اللغة اإلنجليزية، الفنون، التصميم والتكنولوجيا، التاريخ، اللغة 

العربية أو لغة اخرى.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف مادة من 
الرياضيات أو الفيزياء، إضافة اىل )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط 
والتكنولوجيا،  التصميم  الفنون،  اإلنجليزية،  اللغة  من  مادة  يف   )HL( مستوى  من 

التاريخ، اللغة العربية أو لغة اخرى.

املؤسسة التعليمية قد تطلب Art Portfolio للطالب كمتطلب إضايف إلثبات قدراته 
الفنية.

الرياضيات  أو 
الفيزياء

SE542
 Landscape Architecture or Urban

 Planning
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية

SE544 Landscape Architecture
بلد الدراسة: اسرتاليا

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS140العامرة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

1 .GCE شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى       

)A-Level( أو )د( من املستوى )AS-Level( من 
املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

الكلية العلمية للتصميم

BS232جامعة الربمييالعامرة الداخلية

BS207تخطيط املدن والتصميم املعامري

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات 

1 .GCE شهادة 
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى       

)A-Level( أو )د( من املستوى )AS-Level( من 
املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة الحصول 

عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( 
نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد املطلوبة 

أعاله

الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن

BS220الهندسة يف إدارة املشاريع اإلنشائية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

1 .GCE شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

جامعة الرشقية

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS037العامرة الداخلية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية : الرياضيات 
،الكيمياء أو الفيزياء

1 .GCE  شهادة
 )A -Level(  كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل ) د
أو )ج( من املستوى )AS- Level( من املواد املطلوبة 

أعاله
2 .)IB( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة الحصول 
عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )4( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( املواد املطلوبة أعاله

جامعة ظفار

BS045 هندسة علوم مسح الكميات وإدارة

اإلنشاءات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .  GCE  شهادة 
 )A -Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل ) هـ 
أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعل

اه.                                                        
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18 نقطة من مجموع  45 نقطة والحصول 
عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( من املواد املطلوبة 
أعاله 

كلية الرشق االوسط

BS015هندسة التصميم الداخيل والديكور

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات ، 
الكيمياء أو الفيزياء

1 .  GCE  شهادة
 )A -Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل ) د 
أو )ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعل

اه.                                                        
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة من مجموع  45 نقطة والحصول 
عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )4( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( من املواد املطلوبة 
أعاله 

جامعة نزوى

BS225هندسة علم العامرة

          
BS019

BS248

-التخطيط الحري واإلقليمي  

  

-إدارة املنشات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الدراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 
االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 

اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
GCE 1 -شهادة

 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
)IB( 2 -البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.

الكلية العاملية للهندسية والتكنولوجيا 

الكلية الدولية للهندسة واألدارة

 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE080

 Computing/Computer Science, Management
 Information Systems or Business Information
 Systems, Networks/Network Security and/or

 Information Security, Artificial Intelligence or
Data Science

بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة 
األمريكية أو كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول 

محددة يف اسيا وأوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد 

يف أغسطس 2019م

تقنية  الفيزياء،  اإلنجليزية،  اللغة  من  مادة   + الرياضيات 
املعلومات، علوم الحاسب االيل، التصميم والتكنولوجيا

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( املستوى  من  أدىن  كحد  مواد   3 يف  النجاح 
أو   )AS-level( كحد أدىن من مستوى )أ( والحصول عىل 

الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني. 
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
نقاط من   )5( أو   )SL( أدىن من مستوى  نقاط كحد   )6(

مستوى )HL( يف املادتني.

- الرياضيات 

-مالحظات:
ــن دول 	  ــة م ــا يف كل دول ــات املــوىص بالدراســة به ــرة يف الجامع ــة التخصصــات املتوف ــات بقامئ ــني عــىل هــذه البعث ــد املتقدم ســيتم تزوي

ــل 2019م. ــك يف أبري ــول املوحــد ومنشــورات أخــرى وذل ــز القب ــع اإللكــرتوين ملرك ــرب املوق ــدة ع ــاث املعتم اإلبتع
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
ــاه ) مــع األخــذ بعــني اإلعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد أن 	  بإمــكان الطالــب املبتعــث اختيــار برنامــج مــن الربامــج أدن

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب جامعــة عــامن (.
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــرشوع جامعــة 	 

عــامن، علــامً بــأن بعــض الربامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى. حيــث أن الــوزارة ال تضمــن 
حصــول الطالــب عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.
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SE620

Computer Science, Information Technology, 
Big Data, Data Analytics, Data Science, Web/
Computer Applications or Informatics )and 

Informatics preferably with a specialization in 
either Cyber Security, Data Analytics, Social 
Media or Software Development – subject to 

availability(
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

املعلومات،  تقنية  اإلنجليزية،  اللغة  من  مادة   + الرياضيات 
علوم الحاسب االيل، التصميم والتكنولوجيا أو الفيزياء

1 .AS & A levels شهادة
إضافة   )A-level( املستوى  من  أدىن  كحد  مادتني  يف  النجاح 
مستوى  من  أدىن  كحد  )ب(  عىل  والحصول  الرياضيات  إىل 
)AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف 

املادتني. 
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(

مستوى )HL( يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 31 نقطة.
من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(

مستوى )HL( يف املادتني.

 الرياضيات
 

SE621

Computer Science, Cyber Security, Computer 
Networks, Computer Science with Artificial 

Intelligence, Computer & Networking 
Technology, Computer Science with Software 

Engineering or Forensic Computing
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE623

 Software Development, Computing in Systems 
& Networking, Systems & Networking, 
Multimedia Applications Development or 
Multimedia Programming )Interactive Digital 

Media(
بلد الدراسة: ايرلندا

SE625

Multimedia Technology or Information 
Technology )IT in either Mobile Technology, 
Network Computing or Information Systems 

Secuity(
بلد الدراسة: ماليزيا 
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز. 	 
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SE755

Data Science, Artificial Intelligence and
Intelligent Systems, Communications
Technologies and Cyber Security or
Bioinformatics, Web Services and

Applications, Computer Applications
بلد الدارسة: كندا

-بعض هذه الربامج قد تتطلب اجراء متطلبات قبول 
أخرى من قبل الجامعة.

- اختيار الجامعة والتخصص يخضع ملوافقة الوزارة
- الوزارة ال تضمن حصول الطالب عىل قبول يف 

التخصص أو الجامعة األعىل تفضيال
- تبدأ الدراسة لهذه التخصصات يف فصيل أغسطس 

ويناير من كل سنة.
- عىل الطالب تقديم شهادة IEITSقبل الحصول عىل 
البعثة مبعدل ال يقل عن 5 ويستوجب عليهم تسليمه 
للوزارة مبوعد سيتم تحديد الحقاً يف أغسطس2019م

الرياضيات + مادة من اللغة اإلنجليزية، تقنية املعلومات،
علوم الحاسب االيل، التصميم والتكنولوجيا أو الفيزياء.

:AS & A levels 1 شهادة
إضافة   )A-level( املستوى  من  أدىن  كحد  مادتني  يف  النجاح 
مستوى  من  أدىن  )ب(كحد  عىل  والحصول  الرياضيات  اىل 
)AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف 

املادتني.

:)IBD( 2 دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 29 نقطة.

من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(
مستوى )HL( يف املادتني.

:)IBC(3 شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(
مستوى )HL( يف املادتني.

 الرياضيات
 SE820

التخصصات الدقيقة ضمن املجاالت التالية:
Computer Sciences

بلد الدراسة: فرنسا
لغة الدراسة: اللغة الفرنسية

- النجاح يف املقابلة قبل الحصول عىل املقعد.
- سيتوجب عىل الطالب اختيار التخصص الدقيق 

والجامعة ضمن قامئة الجامعات املعرتف بها وذلك بعد
انتهائه من برنامج اللغة والربنامج التأسييس.

- اختيار التخصص الدقيق والجامعة يخضع ملوافقة 
الوزارة.

- قد تتطلب بعض التخصصات الدقيقة يف بعض 
الجامعات متطلبات إضافية لذا فان الوزارة ال تضمن 
حصول الطالب عىل قبول يف التخصص أو الجامعة 

االعىل تفضيالً

ES622

Data Science & Knowledge Engineering
بلد الدراسة: هولندا

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
Maastricht University :املؤسسة التعليمية
-تبدأ الدراسة يف سبتمرب وفرباير من كل عام

-هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم التعليم العام 
الدارسني داخل السلطنة فقط

حاميل مؤهل IB ال يسمح لهم التنافس لبعثات هولندا 
وذلك لعدم اعرتاف الجهات املختصة بهولندا بهذا 

املؤهل.

املعلومات،  تقنية  اإلنجليزية،  اللغة  من  مادة   + الرياضيات 
علوم الحاسب االيل، التصميم والتكنولوجيا أو الفيزياء.

 :AS & A levels 1شهادة-
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( باإلضافة 
مستوى  من  أدىن  )ب(كحد  عىل  والحصول  الرياضيات،  اىل 
)AS-level( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف 

املادتني. 
:)IBD( 2 دبلوم البكالوريا الدولية-

الحصول عىل 29 نقطة.
من  نقاط   )4( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )5(

مستوى )HL( يف املادتني.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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SE624

 ICT & Technology )with a specialization in Cyber
 ,Security(,  ICT & Applied Data Science

 ICT & Management and Security or
 ICT & Smart Mobile

بلد الدراسة: هولندا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

 Fontys University of Applied :املؤسسة التعليمية
Sciences

-تبدأ الدراسة يف سبتمرب وفرباير من كل عام
-هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم التعليم العام 

الدارسني داخل السلطنة فقط
حاميل مؤهل IB اليسمح لهم التنافس لبعثات هولندا وذلك 

لعدم اعرتاف الجهات املختصة بهولندا بهذا املؤهل 

الرياضيات + مادة من اللغة اإلنجليزية، تقنية املعلومات، علوم الحاسب 

االيل، التصميم والتكنولوجيا أو الفيزياء.

 :AS & A levels 1 -شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ب(

من مستوى  )ج(  الحصول عىل  أو   )AS-level( من مستوى  أدىن  كحد 

من  أدىن  )ج(كحد  عىل  الحصول  اىل  إضافة  الرياضيات.  يف   )A-level(

يف   )A-level( مستوى  من  )د(  عىل  الحصول  أو   )AS-level( مستوى 

اللغة اإلنجليزية، تقنية املعلومات، اللغة اإلنجليزية، تقنية املعلومات، 

علوم الحاسب االيل، التصميم والتكنولوجيا أو الفيزياء.

:)IBD( 2 - دبلوم البكلوريا الدولية

الحصول عىل 26 نقطة.

 )HL( نقاط من مستوى )( أو )4SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف الرياضيات. إضافة اىل الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى 

تقنية  اإلنجليزية،  اللغة  يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )3( أو   )SL(

املعلومات، علوم الحاسب االيل، التصميم والتكنولوجيا أو الفيزياء.

 الرياضيات

كليات العلوم التطبيقية

الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS003بكالوريوس تقنية املعلومات
)كلية صحار(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
اللغة العربية والرياضيات

GCE 1 - شهادة
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى 
املستوى  من  )ج(  أو   )A-Level(

)AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 
نقطة   

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من 
املستوى )HL( أو )4( نقاط كحد أدىن 
املطلوبة  املواد  يف   )SL( املستوى  من 

أعاله.   

الدرجات األعىل يف 
املواد:

- اللغة العربية
- الرياضيات  

تخصصات الربنامج  
* شبكات الحاسوب
* تطوير الربمجيات 

* أمن تقنية املعلومات
* إدارة البيانات

AS004 بكالوريوس تقنية املعلومات
)كلية صور(

AS005 بكالوريوس تقنية املعلومات
)كلية عربي(

AS016 بكالوريوس تقنية املعلومات
)كلية صاللة (

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC002تقنية املعلومات

املواد املطلوبة : الرياضيات والفيزياء
 GCE 1-شهادة 

الحصول عىل ) هــــ( يف مادة من مستوى 
A2 عىل األقل من املواد املطلوبة لتخصص 

.AS  ومادة من مستوى
)IB( 2-شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 18نقطة من مجموع  45 
نقطة

الدرجات األعىل يف املواد:
- الرياضيات

- الفيزياء

البكالوريوس  : متنح درجة   مالحظة 
اذا حقق الطالب املعدل املطلوب.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

109



 البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS237

- الحوسبة وإدارة األعامل
- علوم الحاسوب

- شبكات وأمن املعلومات
- تقنية املعلومات والحوسبة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات  أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة 

وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم 
املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو 

اللغة اإلنجليزية
1 .GCE شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى 
 )AS-Level( من املستوى )( أو )دA-Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB(  البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى 

 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(
يف املواد املطلوبة أعاله.

الجامعة العربية املفتوحة

BS148

-الحاسب االيل لألعامل
-علوم الحاسب االيل

-الحاسب االيل وهندسة الربمجيات
-انظمة الحاسب االيل والشبكات

كلية مسقط

BS106
-علوم هندسة الربمجيات

كلية الزهراء للبنات- علوم الحاسب االيل

BS094
- علوم الحاسوب
- أمن املعلومات
- نظم املعلومات

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

BS206الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن- علوم الحاسب اآليل

BS076

-هندسة الربمجيات
-أنظمة املعلومات

-علوم الحاسب اآليل

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات والكيمياء أو الفيزياء

1 .GCE شهادة
الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى 

 )AS-Level( من املستوى )( أو )دA-Level(
من املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL(نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(

يف املواد املطلوبة أعاله

كلية الربميي الجامعية

BS268

-علوم أمن الحسابات واألدلة 
الجنائية

-تكنولوجيا الوسائط املتعددة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات، الكيمياء أو الفيزياء

1 .GCE شهادة
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى 

 )AS-Level( من املستوى )( أو )جA-Level(
من املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )4HL(

يف املواد املطلوبة أعاله.

الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS287
-تصميم الويب وأمن املعلومات

-علوم الحاسوب
-نظم املعلومات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات  أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة 

وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم 
املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو 

اللغة اإلنجليزية
1 .GCE شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى 
 )AS-Level( من املستوى )( أو )دA-Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى 

 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(
يف املواد املطلوبة أعاله

جامعة نزوى

BS044

-تقنية الربمجيات
-نظم إدارة قواعد البيانات

-علوم الحاسب اآليل
-الحوسبة ونظم املعلومات

كلية الرشق األوسط

BS257

-علوم الحوسبة
-نظم املعلومات

-الحوسبة املتنقلة
كلية الخليج

BS119نظم املعلومات اإلدارية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات  أو الدراسات الرياضية أو املحاسبة 

وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم 
املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو 

اللغة اإلنجليزية
GCE 1 -شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى 
 )AS-Level( من املستوى )( أو )دA-Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 -البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى 

 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(
يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة الرشقية

BS187

-الحاسوب وتطبيقات اإلنرتنت

-التجارة اإللكرتونية

-الشبكات

-الحوسبة / النفط والغاز

- الحوسبة / هندسة الربمجيات

-الحوسبة/ نظام املعلومات املرصفية

كلية مجان

BS118
- تكنولوجيا املعلومات

كلية صور الجامعية- نظم املعلومات

BS032
- نظم املعلومات اإلدارية

جامعة ظفار-علوم الكمبيوتر

BS178
-نظم املعلومات اإلدارية

كلية عامن لإلدارة التكنولوجيا-علوم الحاسوب

BS027

-علوم الحاسوب والوسائط املتعددة

-علوم الحاسوب وهندسة الويب

-الشبكات وقاعدة البيانات

-تقنية املعلومات

نظم املعلومات اإلدارية

جامعة صحار
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تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS126

-علم الحاسب آليل

-علم تقنية املعلومات

-إدارة نظم املعلومات

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات  أو الدراسات الرياضية أو املحاسبة 

وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم 
املعلومات أو الحاسوب أو اللغة العربية أو 

اللغة اإلنجليزية
GCE 1 -شهادة

الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى 
 )AS-Level( من املستوى )( أو )دA-Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 -البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى 

 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )3HL(
يف املواد املطلوبة أعاله.

كلية مزون
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE120

English Language
Educational Psychology and/or Counselling, 

Education and/with Technology or Educational 
Technology

بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة 
األمريكية أو

كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف اسيا 
وأوروبا

- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف
أغسطس 2019 م

 *)يفضل أن يتم دمج برنامج البكالوريوس للغة اإلنجليزية 
مع التخصصات التالية: اآلداب اإلنجليزي، اللغة اإلنجليزية 

)TESOL( وتدريس اللغة اإلنجليزية لغري الناطقني بها

أخرى  لغة  أو  العربية  اللغة  أو  اإلنجليزية  اللغة  من  مادتني 
أو الرياضيات أو دراسات الرياضيات أو علم النفس أو نظم 

املعلومات أو علوم الكمبيوتر أو التصميم والتكنولوجيا
1 .AS & A levels شهادة

 )A-level( املستوى  من  أدىن  كحد  مواد  ثالث  يف  النجاح 
والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS( أو )ب( من 

مستوى )A-level( املادتني .
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة.
من  نقاط   )5( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(

مستوى )HL(املادتني 

- اللغة اإلنجليزية

-مالحظات:
ــة مــن دول 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــني عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــل 2019م. ــك يف أبري ــول املوحــد ومنشــورات أخــرى وذل اإلبتعــاث املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القب
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
بإمــكان الطالــب املبتعــث اختيــار برنامــج مــن الربامــج أدنــاه ) مــع األخــذ بعــني اإلعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد أن 	 

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب جامعــة عــامن (.
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــرشوع جامعــة 	 

ــوزارة ال  ــة أخــرى. حيــث أن ال ــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافي ــأن بعــض الربامــج الجامعي ــامً ب عــامن، عل
تضمــن حصــول الطالــب عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
-مالحظات:

قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ للمتقــدم 	 
يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا عــىل قــدرات 

الطالــب واملتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كــام أن للــوزارة الصالحيــة يف اختيــار الجامعــة املناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك لتجنــب أي 	 

تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 

 . بها
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
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تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE712

 Early Childhood Education or Special Needs
 Education

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
التخصصات املتوفرة يف اململكة املتحدة هي: 

Childhood Studies,  Childhood and Youth: Theory 
and Practice, Primary and Early Years Education or 

Early Childhood Studies
- ال يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثات بتغيري

التخصص إال للتخصص املدرج ضمن نفس الرمز
وذلك ألن هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات

محدده لبعض القطاعات 

مادتني من )الرياضيات ، دراسات الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، 
التاريخ،  الفلسفة،  االنسان،  علم  االجتامع،  علم  النفس،  علم 

اللغة العربية أو أي لغة أخرى
1 .AS & A levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول 
مستوى  من  )ج(  أو   )AS( مستوى  من  أدىن  كحد  )ب(  عىل 

)A-level( يف املادتني .
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتني
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 

)HL( يف املادتني.
 IBD باإلضافة أنه يجب أن يكون الطالب انجز 4 مواد من ال
أو أن يكون حاصل عىل ج يف )A/AS level( يف جميع املواد 

املتبقية.

اللغة 
االنجليزية

 الوظائف التدريسية يف وزارة الرتبية والتعليم
-مالحظات:

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية. -
قد يختلف مسمى الربنامج بحسب املؤسسة التعليمية. -
ال يسمح للطالب تغيري مقر الدراسة أو املؤسسة التعليمية أو التخصص. -
عىل الطالب اجتياز املقابلة الشخصية قبل الحصول عىل املقعد يف أغسطس 2019م. -
عىل الطالب إبراز شهادة حسن السرية والسلوك خالل املقابلة الشخصية. -
أن يكون الطالب الئقاً صحياً. -
سوف يقوم الطالب الحاصل عىل البعثة الدراسية بالتوقيع عىل تعهد لوزارة الرتبية والتعليم يلزمه بالعمل بوظيفة معلم يف املدارس التابعة  -

للوزارة.
التعيني كمعلم بوزارة الرتبية والتعليم يتم بعد اجتياز الطالب إلشرتاطات وزارة الرتبية والتعليم الخاصة بوظيفة معلم. -

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ED011

 Mathematics for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اسرتاليا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5  )ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار ( يف أغسطس 2019م

الرياضيات + اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء

1 .AS & A levels شهادة
من  )أ(  الحصول عىل  اىل  إضافة   )A-level(املستوى من  أدىن  كحد  مادتني  النجاح يف 
مستوى )AS( أو)ب( من مستوى )A LEVEL( يف الرياضيات والحصول عىل )ج( من 

مستوى )AS(أو )د( من مستوى )A LEVEL( يف مادة اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الرياضيات، 
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )4

يف اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
 )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الرياضيات 
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )4

يف اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء

 الرياضيات

115



حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ED017

 Mathematics for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: نيوزيلندا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5 )ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار ( يف أغسطس 2019م

الرياضيات + اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء

1 .AS & A levels شهادة
من  )أ(  الحصول عىل  اىل  إضافة   )A-level(املستوى من  أدىن  كحد  مادتني  النجاح يف 
مستوى )AS( أو)ب( من مستوى )A LEVEL( يف الرياضيات والحصول عىل )ج( من 

مستوى )AS(أو )د( من مستوى )A LEVEL( يف مادة اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 27 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الرياضيات، 
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )4

يف اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
 )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الرياضيات 
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )4

يف اللغة اإلنجليزية أو الفيزياء

 الرياضيات

ED006

 Mathematics for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5 )ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار ( يف أغسطس 2019م

ED012

 Physics for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اسرتاليا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5 )ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار ( يف أغسطس 2019م

الفيزياء + اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات  أو دراسات الرياضيات
1 .AS & A levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( إضافة اىل الحصول عىل )أ( من 
مستوى )AS( أو)ب( من مستوى )A LEVEL( يف الفيزياء، والحصول عىل )ج( من 
مستوى )AS(أو )د( من مستوى )A LEVEL( يف اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات أو 

دراسات الرياضيات.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.
الفيزياء،  نقاط من مستوى )HL( يف   )5( أو   )SL( أدىن من مستوى نقاط كحد   )6(
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )4

يف اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات أو دارسات الرياضيات
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
الفيزياء  أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف   )SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6( 
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )4

يف اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات أو دراسات الرياضيات.

الفيزياء
 ED018

Physics for Secondary School
Teaching 

بلد الدراسة: نيوزيلندا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5 )ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار ( يف أغسطس 2019م

ED007

 Physics  for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5 )ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار ( يف أغسطس 2019م

تابع الوظائف التدريسية يف وزارة الرتبية والتعليم

116



حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

ED013

 Chemistry for Secondary School
 Teaching

بلد الدراسة: اسرتاليا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5 )ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار ( يف أغسطس 2019م

الكيمياء + اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات  أو دراسات الرياضيات أو الفيزياء أو االحياء
1 .AS & A levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( إضافة اىل الحصول عىل )أ( من 
مستوى )AS( أو)ب( من مستوى )A LEVEL( يف الكيمياء، والحصول عىل )ج( من 
مستوى )AS(أو )د( من مستوى )A LEVEL( يف مادة من اللغة اإلنجليزية أو االحياء 

أو الرياضيات أو الفيزياء أو دراسات الرياضيات.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.
الكيمياء،  )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف 
والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى )HL( يف 

اللغة اإلنجليزية أو االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء أو دراسات الرياضيات
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 29 نقطة.
 )6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف الكيمياء 
والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى )HL( يف 

اللغة اإلنجليزية أو االحياء أو الرياضيات أو الفيزياء أو دراسات الرياضيات.

الكيمياء 
ED019

 Chemistry for Secondary School
 Teaching

بلد الدراسة: نيوزيلندا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5 )ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار ( يف أغسطس 2019م

ED008

 Chemistry  for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5 )ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار ( يف أغسطس 2019م

ED014

 Biology for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اسرتاليا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5 )ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار ( يف أغسطس 2019م

األحياء + اللغة اإلنجليزية أو الكيمياء أو الرياضيات  أو الفيزياء أو دراسات الرياضيات
1 .AS & A levels شهادة

من  )أ(  الحصول عىل  اىل  إضافة   )A-level(املستوى من  أدىن  كحد  مادتني  النجاح يف 
االحياء، والحصول عىل )ج( من  أو)ب( من مستوى )A LEVEL( يف   )AS( مستوى
مستوى )AS(أو )د( من مستوى )A LEVEL( يف مادة اللغة اإلنجليزيةأو الفيزياءأو  

الكيمياءأو  الرياضيات أو دراسات الرياضيات.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.
االحياء،  يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )5( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(
والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى )HL( يف 

اللغة اإلنجليزية أو الكيمياء أو الرياضيات أو الفيزياء أو دراسات الرياضيات
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 29 نقطة.
االحياء  )HL( يف  من مستوى  نقاط   )5( أو   )SL( من مستوى  أدىن  كحد  نقاط   )6(  
والحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى )HL( يف 

اللغة اإلنجليزية أو الكيمياء أو الرياضيات أو الفيزياء أو دراسات الرياضيات

األحياء ED020

Biology for Secondary School
Teaching 

بلد الدراسة: نيوزيلندا
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5 )ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار ( يف أغسطس 2019م

ED009

 Biology  for Secondary School
Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة
عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل 

الحصول عىل البعثة ومبعدل عام ال يقل عن 
5.5 )ال يقل عن 5.5 يف جميع أجزاء 

االختبار ( يف أغسطس 2019م

تابع الوظائف التدريسية يف وزارة الرتبية والتعليم
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ED010

English for Secondary School Teaching

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

للذكور فقط

الرياضيات أو  الرياضيات أو دراسات  العربية/لغة أخرى أو  اللغة  اللغة اإلنجليزية + 
علم النفس، الفلسفة، التاريخ، الدراسات اإلسالمية أو الدراسات االجتامعية

1 .AS & A levels شهادة
من  )أ(  الحصول عىل  اىل  إضافة   )A-level(املستوى من  أدىن  كحد  مادتني  النجاح يف 
اللغة اإلنجليزية، والحصول عىل  مستوى )AS( أو)ب( من مستوى )A LEVEL( يف 
)ج( من مستوى )AS(أو )د( من مستوى )A LEVEL( يف مادة من اللغة العربية أو أي 
لغة أخرى، الرياضيات، علم النفس، الفلسفة، التاريخ  أو %80 يف الدراسات اإلسالمية 

أو الدراسات االجتامعية.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 27 نقطة.
اللغة  يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )5( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(
من  نقاط   )3( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )4( عىل  والحصول  االنجليزية، 
الرياضيات  دراسات  أو  الرياضيات  أو  أخرى  لغة  أو  العربية  اللغة  يف   )HL( مستوى 
الدراسات  أو  اإلسالمية  الدراسات  يف  أو 80%  التاريخ  أو  الفلسفة  أو  النفس  علم  أو 

االجتامعية
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 29 نقطة.
اللغة  يف   )HL( مستوى  من  نقاط   )5( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(  
من  نقاط   )3( أو   )SL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )4( عىل  والحصول  االنجليزية 
الرياضيات  دراسات  أو  الرياضيات  أو  أخرى  لغة  أو  العربية  اللغة  يف   )HL( مستوى 
الدراسات  أو  اإلسالمية  الدراسات  يف  أو 80%  التاريخ  أو  الفلسفة  أو  النفس  علم  أو 

االجتامعية

اللغة اإلنجليزية

ED023

Education )Primary School Teaching(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة 

لإلناث فقط

مالحظة: * املسمى الدقيق للربنامج قد يختلف حسب املؤسسة أو الدولة. 

تابع: الوظائف التدريسية يف وزارة الرتبية والتعليم

منح دول مجلس التعاون الخليجي

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE901الرتبية
)للطالبات فقط(

اللغة  الدولية:  املؤهالت  لجميع  املطلوبة  املواد 
اللغة  أو  التجارة   : االتية  املواد  وإحدى  اإلنجليزية 

العربية أو التاريخ أو الدراسات اإلجتامعية
GCE 1 - شهادة

 A Level  الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى 
 AS Level أو )ب( من املستوى

املواد املطلوبة أعاله.
IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية

  الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة  
)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL( أو )6( نقاط 
كحد أدىن من مستوى )SL( من املواد املطلوبة أعاله

- اللغة اإلنجليزية
- اللغة العربية

)منح جزئية(
- بلد الدراسة: دولة االمارات العربية 

املتحدة
- املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات 

العربية املتحدة.
اجتياز  يتطلب  الرتبية  لكلية  النهايئ  القبول   -
ملتطلبات  باإلضافة  الشخصية  للمقابلة  الطالبة 

الكلية.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح 

يف مواد: الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية 
واملوسيقى ضمن املعدل العام.

SE924الرتبية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: 
الرياضيات أو دراسات الرياضيات واللغة العربية

GCE 1 - شهادة
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى

A Level أو )ب( من املستوى AS Level  املواد 
املطلوبة أعاله.

IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة     

 )5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو            
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد 

ااملطلوبة أعاله 

- اللغة العربية
- الرياضيات أو 

دراسات الرياضيات

            )منح كاملة(
	 بلد الدراسة: دولة الكويت.

	 املؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف 

مواد: الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية 
واملوسيقى ضمن املعدل العام.
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SE930 كلية الرتبية
األساسية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
اللغة  األتية  املواد  الرياضيات  واحدى  أو دراسات 

العربية  أو اللغة اإلنجليزية
GCE 1 - شهادة

 A Level الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى 
أو )ب( من املستوى AS Level من املواد املطلوبة 

أعاله.
 IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة
أو                        )HL( مستوى  من  ادىن  كحد  نقاط   )5(
املواد  )SL(من  مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(

ااملطلوبة أعاله 

- الرياضيات أو 
دراسات الرياصيات 

- اللغة العربية
- اللغة اإلنجليزية

)منح كاملة(
	 بلد الدراسة: الكويت.

	 املؤسسة التعليمية: الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب.

*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف 
مواد: الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية 

واملوسيقى ضمن املعدل العام.

تابع: منح دول مجلس التعاون الخليجي

جامعة السلطان قابوس )كلية الرتبية(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ300علوم ورياضيات

GCE 1-شهادة
يجب دراسة مادتني عىل االقل من مستوى )A- level(   من املواد املطلوبة 

للتخصص.
دراسة املواد األربعة التالية )الرياضيات ، والكيمياء، والفيزياء، واألحياء(

والحصول عىل:
  )A- Level(  كحد ادىن من مستوى )ج(
)AS-Level(  كحد ادىن من مستوى )ب(

  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية 
- الحصول عىل24 نقطة من مجموع 45 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو
   )SL( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )5(
ودراسة مادتني فقط من  )الكيمياء، الفيزياء، األحياء(

والحصول عىل:
)4( نقاط كحد أدىن يف مادتني من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف مادتني من مستوى )5(
 

التخصصات :
األحياء – الكيمياء – الفيزياء – 

الرياضيات 
- لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ350الرتبية اإلسالمية

GCE  1-شهادة
دراسة املواد التالية : )الرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية (

الحصول عىل:
  )A- Level( كحد أدىن يف مستوى )ج(

  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية 
- الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة. 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو 
 )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد اآلتية: )الرتبية اإلسالمية، 

اللغة العربية(

- لغة التدريس اللغة العربية.
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تابع: جامعة السلطان قابوس )كلية الرتبية(

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ500اللغة اإلنجليزية

GCE  1 - شهادة
 يجب دراسة مادتني عىل االقل من مستوى )A- level(  من املواد املطلوبة 

للتخصص والحصول عىل :
  A- Level ب ( كحد ادىن  يف مادة اللغة اإلنجليزية من مستوى (

)ج( كحد ادىن يف )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية(
  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة من مجموع 45 نقطة 
)5( نقاط كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية من مستوى )HL(  أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف اللغة اإلنجليزية من مستوى )6(
و الحصول عىل :

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

 يف املواد التالية : ) اللغة العربية ، الرتبية االسالمية(

 لغة التدريس:اللغة اإلنجليزية

SQ550اللغة العربية

GCE 1-شهادة
دراسة املواد التالية )الرتبية اإلسالمية ، اللغة العربية( 

والحصول عىل:
)A-Level( كحد أدىن من مستوى )ج(

يف  املواد التالية: )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية ( 
  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة من مجموع 45 نقطة 
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(
 يف املواد التالية :) اللغة العربية ، الرتبية االسالمية(

لغة التدريس اللغة العربية

SQ600الرتبية الرياضية

  )IBD( 1 -دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(

يف املواد اآلتية: )اللغة العربية، الرياضة املدرسية(

)عىل الطالب اجتياز اختبار القدرات(

SQ650الرتبية الفنية

  )IBD( 1 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة 

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(

 يف املواد اآلتية : )اللغة العربية، الفنون التشكيلية(

)عىل الطالب اجتياز اختبار القدرات(

SQ660 تكنولوجيا التعليم
والتعلم

GCE  1 - شهادة
 مستوى A- Level الحصول عىل:

)ج( كحد أدىن يف املواد التالية:  
)اللغة العربية ،الرياضيات أو دراسات الرياضيات(  

  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة 

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5( 

 يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، الرياضيات  أو دراسات الرياضيات (

يقّدم القسم برنامج درجة البكالوريوس 
يف تكنولوجيا التعليم والتعلم، من أجل 

تلبية االحتياجات امللحة يف مجالني 
رئيسيني مبدارس التعليم األسايس، هام: 

تدريس تقنيات التعليم يف نظام التعليم 
العام واألسايس وإدارة وتشغيل وتطوير 

مراكز مصادر التعلم وتتضمن بيئة برنامج 
البكالوريوس.  

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

120



معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ670

طفل ما قبل 
املدرسة

)لإلناث فقط(

GCE 1- شهادة
الحصول عىل:

)A-Level( كحد أدىن من مستوى )ج(
يف  املواد التالية:

 )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية ( 
  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة 
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )5(
 يف املقررات التالية :) اللغة العربية ، الرتبية االسالمية(

إعداد معلامت متخصصات يف »تربية طفل ما 
املعلامت  اكتساب  مع رضورة  املدرسة«،  قبل 

الخريجات ملا ييل:
عىل  املبنية  الثابتة  املهنية  بفلسفة  اإلملام 
األطفال  بنمو  الخاصة  والبحوث  النظريات 

وكذلك النظريات الخاصة بالتدريس. 
جميع  يف  املناسبة  بالرعاية  القيام  كفاءات 

املجاالت التي يحتاجها الطفل. 
وأدوات  املالحظة  مهارات  استخدام  كفاءة 
التقييم وتقنيات التوثيق يف تقويم منو األطفال 
التخاطب  مهارات  استخدام  كفاءة  وتطورهم. 

والتفاعل وتوجيه سلوكهم. 
عىل  األطفال  ومساعدة  حفز  عىل  القدرة 
النمو يف كافة املجاالت )املعرفية واالجتامعية 
يف  االستقاللية  وعىل  والبيئية(  واالنفعالية 
التعلم، وعىل اكتساب املعرفة ذات القيمة من 

البيئة املحيطة بهم. 
النشاطات  املهني يف تصميم واستخدام  النمو 
النواحي  كافة  يف  األطفال  لتطوير  املناسبة 

املنهجية. 
لألطفال،  املالمئة  البيئة  تصميم  يف  الكفاءة 
والقدرة عىل اختيار األدوات واملعدات املناسبة 

وكذلك مهارة تصميم املواد املالمئة. 
املكتوبة  املذكرات  وتطبيق  فهم  كفاءة 

والبحوث. 
 ( الكبار  مع  وفعالية  بتناغم  العمل  مهارات 

أولياء األمور واملعلامت واملهنيني اآلخرين(. 
ذوي  األطفال  تعليم  وتطوير  تحسني  كفايات 

الحاجات الخاصة.
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

تابع: جامعة السلطان قابوس )كلية الرتبية(
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كلية الرتبية بالرستاق

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS014بكالوريوس الرتبية
)اللغة اإلنجليزية(

 املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة اإلنجليزية 
واللغة العربية

GCE 1 - شهادة 
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو 

)ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة.   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
	 اللغة اإلنجليزية  

	 اللغة العربية 
_

AS018 بكالوريوس الرتبية
)رياضيات(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
واللغة  العربية 

GCE 1 - شهادة
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو 
)ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة.   

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
	 الرياضيات  

	 اللغة العربية

لغة الدراسة: اللغة العربية

AS019 بكالوريوس الرتبية
)أحياء(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: األحياء والكيمياء 
واللغة   الرياضيات  دراسات  أو  والرياضيات  الفيزياء  أو 

العربية 
GCE 1 - شهادة

الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو 
)ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة.   

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.

الدرجات األعىل يف املواد:
	 األحياء

	 الكيمياء أو الفيزياء
	 الرياضيات أو دراسات 

الرياضيات
	 اللغة العربية

AS020 بكالوريوس الرتبية
)كيمياء(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الكيمياء واالحياء 
أو الفيزياء والرياضيات  واللغة العربية 

GCE 1 -شهادة
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو 

)ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة.   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
	 الكيمياء

	 األحياء أو الفيزياء
	 الرياضيات 

	 اللغة العربية

AS021  بكالوريوس الرتبية
)فيزياء(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الفيزياء واالحياء 
أو الكيمياء  والرياضيات  واللغة العربية

GCE 1 - شهادة
الحصول عىل )د( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو 
)ج( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة.   

الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو 
)4( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة 

أعاله.   

الدرجات األعىل يف املواد:
	 الفيزياء

	 األحياء أو الكيمياء
	 الرياضيات 

	 اللغة العربية
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS222
بكالوريوس الرتبية

)مجال أول(
 ) لإلناث فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة العربية والرتبية 
اإلسالمية والدراسات االجتامعية

1 .GCE شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

جامعة الرشقيةنقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.
لغة الدراسة: اللغة العربية

BS223
بكالوريوس الرتبية 

)مجال ثاين(
) لإلناث فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو دراسات 
الرياضيات والفيزياء أو الكيمياء أو االحياء أو العلوم العامة

1 .GCE شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله

BS029
بكالوريوس الرتبية 
)اللغة اإلنجليزية( 

) للذكور فقط (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة اإلنجليزية 
واللغة العربية 

1 .GCE شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد

جامعة نزوى

BS030
بكالوريوس الرتبية 
)اللغة اإلنجليزية( 

) للذكور فقط (
جامعة  صحار 

BS040
بكالوريوس الرتبية 
)اللغة اإلنجليزية( 

) للذكور فقط (
جامعة  ظفار

BS270 بكالوريوس الرتبية
)الرياضيات(

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات واللغة 
العربية 

1 .GCE شهادة
الحصول عىل )ج( كحد أدىن من املستوى )A-Level( أو )ب( 

من املستوى  )AS-Level( من املواد املطلوبة أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة
الحصول عىل )4( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )5( 

نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد

جامعة صحار 
لغة الدراسة : اللغة العربية

BS038 بكالوريوس الرتبية
)الرياضيات(

جامعة نزوى
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

BS039 بكالوريوس الرتبية
)الرياضيات(

جامعة ظفار
لغة الدراسة : اللغة اإلنجليزية

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE100

Business Administration, Management, 
Human Resource 

Management/Development,
 Entrepreneurship/ Enterprise, 

Event Management or Public Relations 
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة 

األمريكية أو كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة 
يف اسيا واوروبا

-  عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف 
أغسطس 2019م

3 مواد من الرياضيات، االقتصاد، املحاسبة، دراسات الرياضيات، 
اللغة اإلنجليزية، االعامل، اللغة العربية أو أي لغة أخرى. 

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( النجاح يف ثالث مواد كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املواد املطلوبة

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف الثالث مواد املطلوبة.

الرياضيات

دراسات الرياضيات

اللغة االنجليزية

OE101

Actuarial Science or Financial Risk Management  
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة 

األمريكية أو كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة 
يف اسيا وأوروبا

- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل املقعد يف 
أغسطس 2019م  

مادة من الرياضيات أو املحاسبة + مادة من اللغة 
اإلنجليزية أو االقتصاد أو االعامل

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( النجاح يف ثالث مواد كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 31 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

-مالحظات:
ــة مــن دول اإلبتعــاث 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــني عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــل 2019م. ــك يف أبري ــول املوحــد ومنشــورات أخــرى وذل املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القب
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك لتجنــب أي 	 

تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 

بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث. 	 
ــد أن يخضــع 	  ــاره الب ــذي ســيتم اختي ــأن التخصــص ال ــار ب ــاه ) مــع األخــذ بعــني اإلعتب ــار برنامــج مــن الربامــج أدن بإمــكان الطالــب املبتعــث اختي

ــل مكتــب جامعــة عــامن (. للموافقــة مــن قب
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــرشوع جامعــة عــامن، 	 

علــامً بــأن بعــض الربامــج الجامعيــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافيــة أخــرى. حيــث أن الــوزارة ال تضمــن حصــول الطالــب 
عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ للمتقــدم 	 

يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة بهــا عــىل قــدرات 
الطالــب واملتطلبــات الخاصــة بالجامعــة، كــام أن للــوزارة الصالحيــة يف اختيــار الجامعــة املناســبة للطالــب حســب التخصــص الــذي قــام باختيــاره.

يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك لتجنــب أي 	 
تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.

تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص بالدراســة 	 
 . بها

بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE630

Management, Marketing, Advertising, 
Entrepreneurship, Leadership studies )Management & 

Leadership( or Business Analytics
*Some of these majors are offered as a BA of Business 

Administration
 بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

مادتني من الرياضيات، االقتصاد، املحاسبة، دراسات 
الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، االعامل

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

 )AS-level( كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )ب
أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني

)IBD( 2دبلوم البكالوريا الدولية-
الحصول عىل 26 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني 

)IBC( 3شهادة البكالوريا الدولية-
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

 الرياضيات

SE631

)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 
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE632

Project Management )not in Engineering - should be 
offered by Business School( Advertisement and/or 

Public Relations 
بلد الدراسة: أسرتاليا

مادتني من الرياضيات، االقتصاد، املحاسبة، دراسات 
الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، االعامل

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

 )AS-level( كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )ب
أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 26 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني 

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

املتطلبات أعاله مرنه، ولكن بعض التخصصات الدقيقة 
قد تتطلب بعض املتطلبات اإلضافية لذلك فإن الوزارة ال 

تضمن للطالب حصوله عىل التخصص األعىل تفضيال.

الرياضيات
املحاسبة
دراسات 
الرياضيات

االعامل
االقتصاد

SE637
Business & Entrepreneurship, Event Management or 

Tourism Management 
بلد الدراسة: نيوزلندا
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE638 Environmental Management
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

مادتني من الرياضيات، االقتصاد، املحاسبة، دراسات 
الرياضيات، االعامل، الجغرافيا، االحياء، علوم البيئية , 

الجيولوجيا
1 .AS & A levels شهادة

 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
 )AS-level( كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )ب
أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 26 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

SE639
Aviation Management 

)ال يسمح بدراسة الطريان أو تدريب الطريان(
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

الرياضيات + الفيزياء
1 .AS & A levels شهادة

 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 

الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 26 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني
1 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني.

  الرياضيات

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE640Logistics Management 
بلد الدراسة:  الواليات املتحدة األمريكية

مادتني من الرياضيات، االقتصاد، املحاسبة، دراسات الرياضيات، 
اللغة اإلنجليزية، االعامل

1 .AS & A levels شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول 
عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل 

)ج( من مستوى )A-level( يف املادتني
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 26 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني. 
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني.

 

الرياضيات 
 اللغة اإلنجليزية 

SE647

Supply Chain Management
بلد الدراسة: الواليات املتحدة االمريكية أو كندا

-يجــب عــىل الطلبــة الراغبــني بالتســجيل يف هــذا الربنامــج الحصــول 
عــىل درجــة ايلتــس ال تقــل عــن 5.0، وســيتوجب عليهــم تســليمه 

للــوزارة مبوعــد ســيتم تحديــده الحقــا يف أغســطس 2019

SE643
Airport Security Management, Logistics and/or Supply 

Chain Management
بلد الدراسة:  اململكة املتحدة

SE644Logistics and/or Supply Chain Management
بلد الدراسة:  اسرتاليا

SE791Event Management or Hotel & Restaurant Management   
بلد الدراسة:  الواليات املتحدة األمريكية  

SE790
International Event Management,

Tourism Management or Hotel & Events Management
بلد الدراسة:  اململكة املتحدة

SE792Event Management or Tourism Management 
بلد الدراسة:  اسرتاليا

SE641
Retail Management, Travel & Tourism Management or

 Logistics & Supply Chain Management
بلد الدراسة:  ايرلندا

SE744

Tourism Management or Event Management
Stenden University of Applied Sciences :املؤسسة التعليمية

بلد الدراسة: هولندا
لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية

-تبدأ الدراسة يف سبتمرب وفرباير من كل عام
-هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم التعليم العام الدارسني داخل 

السلطنة فقط

مادتني من الرياضيات، االقتصاد، املحاسبة، دراسات 
الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، االعامل

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ج( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )د( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم  البكالوريا  الدولية
الحصول عىل 24 نقطة.

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني. 

حاميل مؤهل IB ال يسمح لهم التنافس لبعثات هولندا 
وذلك لعدم اعرتاف الجهات املختصة بهولندا بهذا املؤهل.

الرياضيات،

 دراسات 
الرياضيات

SE642

)International( Logistics Management
Stenden University of Applied Sciences :املؤسسة التعليمية

أو 
 Logistics Management

Fontys University :املؤسسة التعليمية
بلد الدراسة: هولندا

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
-تبدأ الدراسة يف سبتمرب وفرباير من كل عام

-هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم التعليم العام الدارسني داخل 
السلطنة فقط

الرياضيات،

 دراسات 
الرياضيات

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE660
Finance, Actuarial Science/Studies, Risk Management 

& Insurance or Accounting
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

الرياضيات، املحاسبة + اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، االعامل.
1 .AS & A levels شهادة

 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 

الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 26 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني

الرياضيات 
املحاسبة

SE661

 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

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

SE662
Finance, Actuarial Science/Studies, Accounting or 

Banking
بلد الدراسة: أسرتاليا

  مادة من الرياضيات أو املحاسبة + مادة من اللغة 
اإلنجليزية أو االقتصاد أو االعامل

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 26 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

SE663
Accounting, Accounting & Finance or Finance & 

Investment
بلد الدراسة: ايرلندا

SE830

Actuarial Science OR
Accountancy

بلد الدراسة: كندا

*يجب عىل الطلبة املتقدمني لهذا الربنامج الحصول عىل معدل ال 
يقل عن 5 يف اختبار االيلتس، كام يتوجب عليهم ارفاق نسخه من 

نتيجة االيلتس بعد اإلعالن عن النتائج غي أغسطس 2019م. 

الرياضيات + مادة من اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد أو 
االعامل.

 :AS & A levels 1 -شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب(كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف املادتني. 

:)IBD( 2  -دبلوم البكلوريا الدولية
الحصول عىل 26 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

:)IBC(3  -شهادة البكلوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE902اإلدارة واالقتصاد

الدولية:  املؤهالت  لجميع  املطلوبة  املواد 
وإحدى  الرياضيات،  دراسات  أو  الرياضيات 
نظم  أو  اقتصاد  أو  )التجارة  اآلتية  املواد 

املعلومات  أو الحاسوب
GCE 1 – شهادة

الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى
A Level أو )ب( من املستوى AS Level من 

املواد املطلوبة أعاله.
IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة   
)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو   
)SL(من  مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )6(

املواد ااملطلوبة أعاله
                                           

- الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات
 التجارة أو اقتصاد 
أو نظم املعلومات 

أو الحاسوب

)منح جزئية(
- بلد الدراسة: دولة االمارات العربية املتحدة

- املؤسسة التعليمية: جامعة  االمارات العربية 
املتحدة.

*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 
الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى 

ضمن املعدل العام.

SE921العلوم اإلدارية

            )منح كاملة(
	 بلد الدراسة: دولة الكويت.

	 املؤسسة التعليمية: جامعة الكويت.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة النجاح يف مواد: 

الفنون التشكيلية والرتبية الرياضية واملوسيقى 
ضمن املعدل العام.

منح دول مجلس التعاون الخليجي

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ250 كلية اإلقتصاد
والعلوم السياسية

 GCE  1 - شهادة
   )A- level( يجب دراسة مادتني عىل االقل من مستوى 

من املواد املطلوبة للتخصص.
دراسة املواد التالية:)الرياضيات  أو دراسات الرياضيات 

،اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد أو دراسات األعامل(
والحصول عىل:

)A- Level(  كحد ادىن من مستوى )ج(
 IBDدبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة 
 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(
 يف املقررات اآلتية: )الرياضيات أو دراسات الرياضيات ، 

اللغة اإلنجليزية أو اإلقتصاد أو دراسات االعامل( 

التخصصات:
)املحاسبة، االقتصاد، املالية، نظم املعلومات، التسويق، 

إدارة العمليات ، اإلحصاء التجاري، اإلدارة(.

لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.
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الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC004دراسات تجارية

دراســات  أو  الرياضيات   : املطلوبة  ــواد  امل
الرياضيات واللغة العربية والتاريخ أو الجغرافيا 

 GCE 1- شهادة
 A2 الحصول عىل ) هــــ( يف مادة من مستوى
عىل األقل من املواد املطلوبة لتخصص ومادة 

.AS  من مستوى
)IB( 2- شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع  45 نقطة

الدرجة األعىل يف املواد:
األول: اللغة العربية

اذا  البكالوريوس  : متنح درجة   مالحظة 
حقق الطالب املعدل املطلوب.

كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلمواد التخصص املطلوبة لكل برنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS008
بكالوريوس

إدارة األعامل 
)كلية صاللة (

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة 
الرياضيات  دراسات  أو  الرياضيات  و  العربية 
أو  األعامل  دراسات  أو  االجتامعية  والدراسات 

االقتصاد
GCE 1 -شهادة 

املستوى  من  أدىن  كحد  )د(  عىل  الحصول 
 )AS-Level( املستوى  )ج( من  أو   )A-Level(

من املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )4HL(

يف املواد املطلوبة أعاله. 

الدرجات األعىل يف املواد:
	 اللغة العربية

	 الرياضيات أو دراسات 
الرياضيات 

	 الدراسات االجتامعية 
أودراسات األعامل أو 

االقتصاد

تخصصات الربنامج
*  إدارة األعامل ، إدارة 

السياحة، املحاسبة، إدارة 
الضيافة، إدارة سالسل اإلمداد، 

التسويق، الخدمات املالية و 
املرصفية،التأمني.

AS015
بكالوريوس

إدارة األعامل 
)كلية نزوى (

AS017
بكالوريوس

إدارة األعامل 
)كلية عربي (
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS031

اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد
-اإلدارة
-املالية

-املحاسبة
-التسويق
-التامني

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

1 .GCE شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

جامعة ظفار

BS216
-ريادة االعامل الجامعية

جامعة الرشقية -التمويل واملحاسبة اإلدارة

BS229

-إدارة نظم معلومات
-ادارة التوريدات العاملية واللوجستية

-الصريفة املالية واإلسالمية
-إدارة التصدير

-إدارة االعامل واالعامل االلكرتونية 

جامعة الربميي 

BS236

اداره االعامل يف:
-اإلدارة 

-االقتصاد
-املحاسبة
-التسويق
-االنظمة

-العلوم يف املحاسبة

الجامعة العربية املفتوحة

BS168
-إدارة السياحة والضيافة 

-إدارة الفعاليات 

-التسويق السياحي
كلية عامن للسياحة 

BS097

-املحاسبة واملالية 

-اإلدارة واالعامل 

-العلوم املرصفية واملالية

-ادارة االعامل

-العلوم يف املالية اإلسالمية

-املحاسبة والتدقيق املايل

كلية الدراسات املرصفية واملالية

BS130

-القيادة التنظيمية واإلرشاقية 

-ريادة األعامل  

-املحاسبة

-إدارة االعامل

كلية مزون

BS211 العلوم يف إدارة األعامل الدولية والخدمات -

- العلوم يف الخدمات اللوجستية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات

1 .GCE شهادة
 )A-Level(   كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى   )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18 نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

ــا يف  ــة للتكنولوجي ــة األملاني الجامع
عــامن

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS290
- الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة 

التموين

- املحاسبة اإلدارة

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
الدراسات الرياضيات واللغة اإلنجليزية

1 .GCE شهادة
 )A-Level(   كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )ج
أو )ج( من املستوى   )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة من مجموع 45 نقطة.
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )4

أو )5( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة مسقط 

BS083

- اآلداب يف اإلقتصاد

- العلوم يف املحاسبة

-  إدارة الطريان

-  العلوم يف إدارة املطارات

- العلوم يف إدارة الصحة والسالمة

- العلوم يف إدارة النقل والخدمات اللوجستية

- العلوم يف  إدارة األعامل

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

1 .GCE شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم 

BS149

-دراسات األعامل 

-املحاسبة ودراسات األعامل 

- املحاسبة وعلم الحاسب اآليل 

- إدارة املوارد البرشية

-التسويق

-إدارة املشاريع

كلية مسقط 

BS071

-العلوم املالية واملرصفية

-تنمية املوارد البرشية

-التجارة الدولية

-التسويق

-ادارة االعامل

-املحاسبة

كلية الربميي الجامعية

BS109
-العلوم املالية واملرصفية

-إدارة االعامل

-املحاسبة
كلية الزهراء للبنات

BS012

-إدارة املشاريع الرتفيهية

-التجارة الدولية واملالية

-إدارة االعامل

-املحاسبة

-التسويق

-إدارة العمليات

-االقتصاد واملالية

جامعة نزوى

BS116
-العلوم املالية واملرصفية

-اإلدارة والتسويق

-املحاسبة
كلية صور الجامعية

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS186

-إدارة االعامل

-إدارة املشاريع الصغرية 

-إدارة املوارد البرشية

-املحاسبة

-التسويق

-السياحة

-املالية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو 
دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

1 .GCE شهادة
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

كلية مجان الجامعية 

BS041

-اإلدارة اللوجستية

-إدارة االعامل )مساق املوارد البرشية(

-إدارة االعامل )مساق املحاسبة واملالية (

-إدارة االعامل )مساق اإلدارة العامة(

-إدارة االعامل )مساق التسويق(

كلية الرشق االوسط 

BS256

-ادارة التسويق

-دراسات االعامل االدارية

-اقتصاديات االعامل

-املحاسبة واملالية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  أو -نظم املعلومات االدارية
الدراسات الرياضية أو املحاسبة وإحدى املواد األتية: 

االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو 
اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية

1 .GCE شهادة  
 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ

أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 
أعاله.

)IB( 2-   البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2
أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 

املطلوبة أعاله.

كلية الخليج

BS177

-التسويق والتجارة االلكرتونية

-إدارة االعامل

-املحاسبة

-العلوم املالية واملرصفية

كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيا

BS063
- املالحة البحرية )ضابط سطح سفينة(

كلية عامن البحرية-إدارة اللوجستيات والنقل

BS024

-املحاسبة

-اإلدارة 

التسويق
جامعة صحار

BS249إدارة السالمة من الحرائق -

-إدارة الصحة والسالمة والبيئة
الكلية الدولية للهندسة واإلدارة

BS050علوم يف إدارة االعامل وتقنية املعلومات-
للعلــوم  الوطنيــة  الجامعــة 

جيــا لو لتكنو ا و

تابع: البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس( 
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE110  

Library Science/Librarianship 
or Information Science or 
Information Management

بلد الدراسة: اململكة املتحدة، الواليات 
املتحدة األمريكية، كندا، اسرتاليا،
نيوزيلندا أو دول محددة يف اسيا 

واوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل 

الحصول عىل املقعد يف
أغسطس2019 م

اللغة اإلنجليزية + مادة من: اللغة العربية أو أي لغة أخرى، الرياضيات، 
دراسات الرياضيات، علم النفس، الفلسفة، القانون، علم االجتامع، 
السياسة، االقتصاد، االعامل، تقنية املعلومات، علوم الحاسب االيل.

 :AS & A levels 1شهادة-
النجاح يف 3 مواد كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )أ(
كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( من مستوى 

)A-level( يف اللغة االنجليزية. باإلضافة اىل الحصول عىل )ب( كحد أدىن 
 )A-level( من مستوى )( أو الحصول عىل )جAS-level( من مستوى
يف مادة من: اللغة العربية أو أي لغة أخرى، الرياضيات، علم النفس، 

الفلسفة، القانون، علم االجتامع، السياسة، االقتصاد، االعامل، تقنية 
املعلومات، علوم الحاسب االيل. 

:)IBD( 2 دبلوم البكلوريا الدولية-
الحصول عىل 31 نقطة.

 )HL( نقاط من مستوى )( أو )5SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(
يف اللغة اإلنجليزية.  باإلضافة اىل الحصول عىل )5( نقاط كحد أدىن من 

مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى )HL( يف مادة من: اللغة العربية 
أو أي لغة أخرى، الرياضيات، دراسات الرياضيات، علم النفس، الفلسفة، 

القانون، علم االجتامع، السياسة، االقتصاد، االعامل، تقنية املعلومات، 
علوم الحاسب اآليل

- اللغة 
اإلنجليزية

-مالحظات:
ــة مــن دول 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــني عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــل 2019م. ــك يف أبري ــول املوحــد ومنشــورات أخــرى وذل اإلبتعــاث املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القب
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
بإمــكان الطالــب املبتعــث اختيــار برنامــج مــن الربامــج أدنــاه ) مــع األخــذ بعــني اإلعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد أن 	 

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب جامعــة عــامن (.
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــرشوع جامعــة 	 

ــوزارة ال  ــة أخــرى. حيــث أن ال ــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافي ــأن بعــض الربامــج الجامعي ــامً ب عــامن، عل
تضمــن حصــول الطالــب عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.
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البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE680Economics
 بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

الرياضيات + مادة من اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، 
االعامل، الفلسفة، علم االجتامع، التاريخ. 

 :AS & A levels 1 شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
AS-lev- )والحصول عىل )ب(كحد أدىن من مستوى 
el( أو الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف 
الرياضيات. باإلضافة اىل الحصول عىل )أ( كحد أدىن 
من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( من 
مستوى )A-level( يف اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، 

االعامل، الفلسفة، علم االجتامع، التاريخ.
:)IBD( 2 دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط 

من مستوى )HL( يف الرياضيات.  باإلضافة اىل 
 )SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )الحصول عىل )6
أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف اللغة اإلنجليزية، 

االقتصاد، االعامل، الفلسفة، علم االجتامع، التاريخ.
:)IBC(3 شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 30 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط 

من مستوى )HL( يف الرياضيات.  باإلضافة اىل 
 )SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )الحصول عىل )6
أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف اللغة اإلنجليزية، 

االقتصاد، االعامل، الفلسفة، علم االجتامع، التاريخ.

- الرياضيات

SE682

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: اململكة املتحدة

SE683Economics
بلد الدراسة: أسرتاليا

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 
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تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE684

Economics or Economics & Business Economics
بلد الدراسة: هولندا

لغة الدراسة: اللغة االنجليزية
-تبدأ الدراسة يف سبتمرب وفرباير من كل عام

-هذا الربنامج مخصص ملخرجات دبلوم التعليم العام الدارسني داخل 
السلطنة فقط

الرياضيات + مادة من اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، 
االعامل، الفلسفة، علم االجتامع، التاريخ. 

 :AS & A levels 1 شهادة 
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )ب(كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ج( من مستوى )A-level( يف الرياضيات. 

باإلضافة اىل الحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى 
 )A-level( من مستوى )( أو الحصول عىل )بAS-level(

يف اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، االعامل، الفلسفة، علم 
االجتامع، التاريخ.

:)IBD( 2 دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من 
مستوى )HL( يف الرياضيات.  باإلضافة اىل الحصول عىل 
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( يف اللغة اإلنجليزية، االقتصاد، االعامل، 
الفلسفة، علم االجتامع، التاريخ.

حاميل مؤهل IB ال يسمح لهم التنافس لبعثات هولندا 
وذلك لعدم اعرتاف الجهات املختصة بهولندا بهذا 

املؤهل.

 اللغة 
اإلنجليزية 

SE804

Law, Law with Criminology,
Law with Media, Law with Psychology, Maritime Law, 

Law with Criminal Justice, Business Law, International Law, 
International Commercial Law or 

International Arbitration & Commercial Law
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

اللغة اإلنجليزية + مادة من )اللغة العربية/لغة أخرى، 
الرياضيات ، دراسات الرياضيات، األعامل، االقتصاد، 

علم االجتامع، علم النفس، العلوم السياسية، القانون، 
املحاسبة، الفلسفة، التاريخ(

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

اللغة اإلنجليزية

SE808Law LLB
بلد الدراسة: نيوزلندا

SE809Law LLB
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE810Law LLB
بلد الدراسة : اململكة املتحدة

 

138



حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE670

Criminology, Criminology & Social Policy, 
Criminology & Sociology, Criminology & Criminal Justice, 

Criminology & Forensic Studies or
 Criminology & Criminal Behavior

بلد الدراسة: اململكة املتحدة

اللغة اإلنجليزية + مادة من )اللغة العربية/لغة أخرى، 
الرياضيات ، دراسات الرياضيات، األعامل، االقتصاد، 

علم االجتامع، علم النفس، العلوم السياسية، القانون، 
املحاسبة، الفلسفة، التاريخ(

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني

- اللغة 
اإلنجليزية

SE671Criminology or Criminal Justice
بلد الدراسة: أسرتاليا

SE672
Criminology or Criminal Justice)Not the same as Law(

 بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

SE698

Archeology  
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض القطاعات لذا ال 
يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري التخصص

مادتني من )اللغة اإلنجليزية، اللغة العربية، الفنون، 
الجغرافيا، التاريخ، علم االجتامع، الفلسفة(

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( املادتني.

SE699

Archeology
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض القطاعات لذا ال 
يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري التخصص

SE700
Psychology ) NOT CLINICAL( or

 Psychology with Criminology or Social Work
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

ثالث مواد من )الرياضيات، دراسات الرياضيات، اللغة 
اإلنجليزية، الفيزياء، االحياء، علم النفس، علم االجتامع، 

الكيمياء(
1 .AS & A levels شهادة

 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
 )AS-level( كحد أدىن من مستوى )والحصول عىل )أ

أو الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف الثالث 
مواد.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف الثالث مواد.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف الثالث مواد

الرياضيات

SE704Psychology ) NOT CLINICAL( 
بلد الدراسة: نيوزلندا

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE694

Translation & Interpretation
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض
القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري

التخصص

اللغة اإلنجليزية+ اللغة العربية
1 .AS & A levels شهادة

 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 

الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 28 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( يف املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 30 نقطة.
)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 

مستوى )HL( املادتني.

اللغة االنجليزية

SE695

French or Spanish for Translation/Interpretation
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض
القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري

التخصص

مادة من اللغة اإلنجليزية أو اللغة العربية أو اللغة 
الفرنسية أو اللغة االسبانية

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( املادتني.

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE571
Geographical Information Systems or 

Geographical Information Science )GIS(
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

الجغرافيا+ الرياضيات أو دراسات الرياضيات أو الفيزياء 
أو الكيمياء أو األحياء أو نظم/إدارة/علوم البيئة.

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف  املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني .

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف مادتني.

الجغرافيا

SE572

Geographical Information Systems or Geographical 
Information Science )GIS(

بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو أسرتاليا
للذكور فقط

يخضع الطالب املتقدم للربنامج املساحة للمقابلة الشخصية والفحوصات 
الطبية املخصصة للعسكريني، كام أن الطالب املبتعث لهذا الربنامج ال 

يسمح له بتغيري التخصص أو الدولة.

SE787

Tourism Studies
بلد الدراسة: مالطا

Malta University :املؤسسة التعليمية
-هذه التخصصات مبنية عىل احتياجات محددة لبعض القطاعات لذا ال 

يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري التخصص
-عىل الطالب تقديم شهادة IELTS قبل الحصول عىل البعثة ومبعدل 
)Reading & Writing  عام ال يقل عن 5.5 )ال يقل عن 5.0 يف جزيئ

ــة  ــن اللغ ــادة م ــات + م ــات الرياضي ــات او دراس الرياضي
ــخ،  ــا، التاري ــون، الجغرافي ــة، الفن ــة العربي ــة، اللغ اإلنجليزي

ــامع.  ــم االجت ــفة، عل الفلس
 :AS & A levels 1 -شهادة

 )A-level( النجــاح يف مادتــني كحــد أدىن مــن املســتوى
والحصــول عــىل )أ(كحــد أدىن مــن مســتوى )AS-level( أو 
ــني. ــتوى )A-level( يف املادت ــن مس ــىل )ب( م ــول ع الحص

:)IBD( 2  -دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن 
مســتوى )HL( يف املادتــني.

:)IBC(3  -شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقــاط كحــد أدىن مــن مســتوى )SL( أو )5( نقــاط مــن 
مســتوى )HL( يف املادتــني.

اللغة  اإلنجليزية

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE903  القانون

الرياضيات  الدولية:  املواد املطلوبة لجميع املؤهالت 
)اللغة  اآلتية:  املواد  وإحدى  الرياضيات  دراسات  أو 
اإلنجليزية أو اللغة العربية أو الدراسات التجارية أو 

دراسات  الكمبيوتر
GCE 1 - شهادة

 الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى
A Level أو )ب( من املستوى AS Level من املواد 

املطلوبة أعاله.
IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة   )5( 
نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو   )6( نقاط كحد 

أدىن من مستوى )SL(من املواد املطلوبة أعاله

أو  الرياضيات    -
دراسات الرياضيات

اإلنجليزية  اللغة   -
أو  العربية  اللغة  أو 
التجارية  الدراسات 
أو دراسات الكمبيوتر

 )منح جزئية(
- بلد الدراسة: دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
- املؤسسة التعليمية: جامعة 

اإلمارات العربية املتحدة.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة 
النجاح يف مواد: الفنون التشكيلية 

والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن 
املعدل العام.

SE925اآلداب

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات واللغة العربية

GCE 1 - شهادة
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى A Level أو 

)ب( من املستوى AS Level املواد املطلوبة أعاله.
IB 2 - شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة     
)5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL(   أو )6( نقاط 
كحد أدىن من مستوى )SL( من املواد ااملطلوبة أعاله 

- اللغة العربية
- الرياضيات أو 

دراسات الرياضيات

)منح كاملة(
- بلد الدراسة: دولة الكويت.
- املؤسسة التعليمية: جامعة 

الكويت.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة 
النجاح يف مواد: الفنون التشكيلية 

والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن 
املعدل العام.

منح دول مجلس التعاون الخليجي

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE788

)Cultural( Heritage Studies
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات محدده لبعض القطاعات لذا ال 
يسمح للطلبة الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري التخصص

مادتني من )اللغة اإلنجليزية، التاريخ، الفنون، الجغرافيا، 
اللغة العربية، علم االجتامع، الفلسفة(

1 .AS & A levels شهادة
 )A-level( النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى

والحصول عىل )أ( كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو 
الحصول عىل )ب( من مستوى )A-level( يف املادتني.

2 .)IBD( البكالوريا الدولية 
الحصول عىل 28 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

)6( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من 
مستوى )HL( يف املادتني.

اللغة اإلنجليزية

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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منح دول مجلس التعاون الخليجي

 تابع: منح دول مجلس التعاون الخليجي

جامعة السلطان قابوسجامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ255
كلية اإلقتصاد 

والعلوم السياسية
)العلوم السياسية(

GCE 1-شهادة
يجب دراسة مادتني عىل االقل من مستوى )A- level(  من 

املواد املطلوبة للتخصص.
دراسة املواد التالية 

 )اللغة العربية , اللغة االنجليزية  , الرياضيات  (
 والحصول عىل:

 )A- level( كحد أدىن يف مادتني مستوى )ج( 
)AS-level  ب( كحد أدىن يف ماده مستوى( 

  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو 
  )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد التالية )اللغة 

العربية, اللغة اإلنجليزية , الرياضيات(

- لغة التدريس اللغة اإلنجليزية.

SQ800كلية الحقوق

GCE 1 - شهادة
دراسة املواد التالية :

)ج(   عىل  والحصول   ) االسالمية  والرتبية  العربية  )اللغة 
)A- level( كحد أدىن من مستوى

  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة 

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
التالية :  )5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( يف املواد 

)اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية(

- لغة التدريس اللغة العربية و تدرس بعض 
املقررات باللغة اإلنجليزية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE926العلوم اإلجتامعية

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: اللغة العربية 
واحدى املواد األتية علم النفس أو الدراسات اإلجتامعية

GCE 1 - شهادة
الحصول عىل)ج( كحد أدىن من املستوى A Level أو 
)ب( من املستوى AS Level  من املواد املطلوبة أعاله.

IB 2 -شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 32 نقطة من مجموع 45 نقطة     

 )5( نقاط كحد ادىن من مستوى )HL( أو )6( نقاط 
كحد أدىن من مستوى )SL(من املواد ااملطلوبة أعاله 

- علم النفس 
أو الدراسات 

اإلجتامعية
- اللغة العربية

)منح كاملة(
- بلد الدراسة: دولة الكويت.
- املؤسسة التعليمية: جامعة 

الكويت.
*مالحظة: لن يتم احتساب نسبة 
النجاح يف مواد: الفنون التشكيلية 

والرتبية الرياضية واملوسيقى ضمن 
املعدل العام.
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تابع: جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ700

كلية اآلداب 
والعلوم 
اإلجتامعية

  )آداب عام(

 GCE  1 - شهادة
دراسة املواد التالية :

)ج(   عىل  والحصول   ) االسالمية  والرتبية  العربية  )اللغة 
)A- level( كحد أدىن من مستوى

  )IBD( 2 -  شهادة البكالوريا الدولية
 - الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو )5( نقاط كحد 
أدىن من مستوى )SL( يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، 

الرتبية اإلسالمية(

تطرح الكلية التخصصات اآلتية:
 - تخصص اللغة العربية وآدابها  - تخصص اللغة 
تخصص   - الرتجمة  تخصص   - وآدابها  اإلنجليزية 
التاريخ - تخصص الجغرافيا - تخصص علم اإلجتامع

دراسات  تخصص   - اإلجتامعي  العمل  تخصص   -
املعلومات - تخصص اإلعالم 

- تخصص  املوسيقية  والعلوم  املوسيقى  - تخصص 
السياحة 

لاللتحاق  العامة  للرشوط  الطلبة  استيفاء  وبعد 
وفقا  التخصصات  هذه  عىل  توزيعهم  يتم  بالكلية 

للمعايري التالية:
1 - رغبة الطالب

2 - عدد املقاعد املتاحة يف كل تخصص
3 - نتائج اختبار تحديد املستوى و اختبار اإلجتياز 

يف اللغة اإلنجليزية
بينام يتم توزيع الطالب عىل تخصص الرتجمة بعد 
التحاقهم بتخصص اللغة اإلنجليزية وحصولهم عىل 

درجات تنافسية لبعض املقررات بالتخصص.
أما يف تخصص املوسيقى والعلوم املوسيقية فيطبق 
اختبار  إىل  باإلضافة  العامة  الرشوط  الطلبة  عىل 

القدرات
القبول  الطلبة بعد استيفائهم رشوط  وعىل جميع 
قبل  التأسييس  الربنامج  متطلبات  اجتياز  بالكلية 

التحاقهم بالتخصصات.
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تابع: جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

BS021األعامل والقانون التجاري -

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  
أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة، واللغة العربية 

واللغة اإلنجليزية
1 .GCE شهادة

 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله.

جامعة صحار

BS033جامعة ظفارالقانون 

BS073كلية الربميي الجامعيةالقانون 

BS231جامعة الربمييالقانون

BS219جامعة الرشقيةالقانون

BS077الجامعة العربية املفتوحةالقانون

BS111كلية الزهراء للبناتالحقوق

BS092الكلية الحديثة للتجارة والعلومالقانون التجاري

BS110كلية مزونالعدالة الجنائية

BS011
- اللغة الفرنسية والرتجمة

- اللغة اإلنجليزية والرتجمة

- اللغة األملانية والرتجمة
املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  

أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد 
األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو 

الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
1 .GCE شهادة

 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله

جامعة نزوى

BS023دراسات اللغة اإلنجليزية -

- اللغة اإلنجليزية والرتجمة
 جامعة صحار 

BS036اللغة اإلنجليزية -

- الرتجمة
جامعة ظفار

BS127كلية مزون- اللغة اإلنجليزية 

BS074الرتجمة

- اللغة االنجليزية و آدابها
كلية الربميي الجامعية

BS107اللغة اإلنجليزية والرتجمة - 

- اللغة اإلنجليزية وآدابها
كلية الزهراء للبنات

BS197األدب االنجليزي -

- الكتابة االنجليزية االحرتافية
كلية البيان

BS188اللغة اإلنجليزية
املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات  

أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة وإحدى املواد 
األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو 

الحاسوب أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية
1 .GCE شهادة

 )A-Level( كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )هـ
أو )د( من املستوى )AS-Level( من املواد املطلوبة 

أعاله.
2 .)IB( البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة
 )HL( نقاط كحد أدىن من املستوى )الحصول عىل )2

أو )3( نقاط كحد أدىن من املستوى )SL( يف املواد 
املطلوبة أعاله

كلية مجان الجامعية

BS128 علم النفس

كلية مزون

BS129اإلقتصاد

BS221جامعة الرشقيةاإلرشاد النفيس

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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بعثات جامعة عامن

حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

OE130  

 Graphic Design
بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات 

املتحدة األمريكية أو
كندا أو اسرتاليا أو نيوزلندا أو دول محددة يف 

اسيا وأوروبا
- عىل الطالب اجتياز االختبار قبل الحصول عىل 

املقعد يف
أغسطس 2019 م

ثالث مواد من اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، دراسات 
الرياضيات، الفنون، التصميم والتكنولوجيا، تقنية املعلومات، 

علوم الحاسب االيل، االعالم
1 .:A/ AS Levels شهادة

 )A-level( النجاح يف ثالث مواد كحد أدىن من املستوى
والحصول عىل )ب( كحد أدىن من املستوى )AS -level( أو )ج( 

من املستوى )A-level( يف الثالث املواد املطلوبة.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 31 نقطة. 
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 

)HL( يف الثالث املواد املطلوبة.

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

-مالحظات:
ــة مــن دول 	  ــا يف كل دول ــات بقامئــة التخصصــات املتوفــرة يف الجامعــات املــوىص بالدراســة به ــد املتقدمــني عــىل هــذه البعث ســيتم تزوي

ــل 2019م. ــك يف أبري ــول املوحــد ومنشــورات أخــرى وذل اإلبتعــاث املعتمــدة عــرب املوقــع اإللكــرتوين ملركــز القب
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

بالدراســة بهــا، قــد تختلــف مســميات الربنامــج مــن مؤسســة/دولة إىل أخــرى.
ال تتوفر جميع الربامج املدرجة يف كل بلدان اإلبتعاث.	 
بإمــكان الطالــب املبتعــث اختيــار برنامــج مــن الربامــج أدنــاه ) مــع األخــذ بعــني اإلعتبــار بــأن التخصــص الــذي ســيتم اختيــاره البــد أن 	 

يخضــع للموافقــة مــن قبــل مكتــب جامعــة عــامن (.
أن الحــد األدىن للمتطلبــات املذكــورة قريــن الربامــج املشــار إليهــا أدنــاه متثــل الحــد األدىن للحصــول عــىل مقعــد ابتعــاث يف مــرشوع جامعــة 	 

ــوزارة ال  ــة أخــرى. حيــث أن ال ــة قــد تتطلــب نســب مختلفــة يف بعــض املــواد أو مــواد إضافي ــأن بعــض الربامــج الجامعي ــامً ب عــامن، عل
تضمــن حصــول الطالــب عــىل قبــول يف الربنامــج املرغــوب فيــه مــن ِقبــل الطالــب.

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 

147



حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE720

Digital Media, Graphic Design, Anima-
tion, Broadcast or Digital Journalism, TV 
and/or Film and/or Media Production or 
Computer Graphics, Imaging & Multi-

media
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

3 مواد من اللغة اإلنجليزية، الرياضيات او دراسات الرياضيات، اللغة 
العربية او أي لغة أخرى، االعالم، االعامل، االقتصاد، التاريخ، الجغرافيا، 

السياسة، علم االجتامع، علم النفس، القانون، التصميم والتكنولوجيا، 
تقنية املعلومات، علوم الحاسب االيل، أنظمة/ إدارة/ علوم البيئة، 

الفنون، الفلسفة.  
:A/ AS Levels 1شهادة-

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )أ(
كحد أدىن من مستوى )AS-level( أو الحصول عىل )ب( من مستوى 

)A-level( يف 3 مواد.
:)IBD( 2 دبلوم البكالوريا الدولية-

الحصول عىل 28 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )5SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(

يف 3 مواد.
:)IBC(3 شهادة البكالوريا الدولية-

الحصول عىل 30 نقطة.
 )HL( نقاط من مستوى )( أو )5SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(

يف 3 مواد.

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

SE721

Digital Media, Media, Visual Arts, 
Graphic Design, Broadcasting, Com-
munication Studies, Journalism or TV 

or Film )Production(
بلد الدراسة: الواليات املتحدة األمريكية

SE783

 Fine Arts, Visual Arts, Art Gallery & 
Museum Studies, Museum Studies & 

Archeology
بلد الدراسة: اململكة املتحدة

-هذه التخصصات مبنية عىل احتياجات محددة 
لبعض القطاعات لذا ال يسمح للطلبة الحاصلني 

عىل هذه البعثة بتغيري التخصص.
 art portfolio املؤسسة التعليمية قد تطلب -
للطالب كمتطلب إضايف إلثبات قدراته الفنية.

مادتني من )اللغة اإلنجليزية، التاريخ، الفنون، التصميم والتكنولوجيا، 
اللغة العربية/لغة أخرى، الفلسفة(

1 .:A/ AS Levels شهادة
النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )أ( 

كحد أدىن من املستوى )AS -level( أو )ب( من املستوى )A-level( يف 
كال املادتني.

2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة. 

 )HL( نقاط من مستوى )( أو )5SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(
يف كال املادتني.

3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة.

 )HL( نقاط من مستوى )( أو )5SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )6(
يف كال املادتني

اللغة اإلنجليزية 

SE784

Ceramics/Sculpture, Fabric Arts )e.g. 
Textiles/Fashion(, Metal Arts or Met-

alsmithing, Leather Arts or 
Wood Carving

بلد الدراسة: اململكة املتحدة أو الواليات 
املتحدة األمريكية

- هذه التخصصات مبنيه عىل احتياجات 
محدده لبعض القطاعات لذا ال يسمح للطلبة 

الحاصلني عىل هذه البعثة بتغيري التخصص
 art portfolio املؤسسة التعليمية قد تطلب -
للطالب كمتطلب إضايف إلثبات قدراته الفنية.

الرياضيات أو دراسات الرياضيات أو الفيزياء + مادة من الفنون، 
التصميم والتكنولوجيا.
:A/ AS Levels شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول عىل )ج( 
كحد أدىن من املستوى )AS -level( أو )د( من املستوى )A-level( يف 
الرياضيات أو دراسات الرياضيات أو الفيزياء والحصول عىل )أ( كحد 

أدىن من املستوى )AS -level( أو )ب( من املستوى )A-level(  يف 
الفنون، التصميم والتكنولوجيا.

)IBD( 1- دبلوم البكالوريا الدولية
الحصول عىل 28 نقطة. 

 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )4(
يف الرياضيات أو دراسات الرياضيات أو الفيزياء، والحصول عىل)6( 

نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف 
الفنون أو التصميم والتكنولوجيا.

)IBC( 2- شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 30 نقطة. 

 )HL( نقاط من مستوى )( أو )3SL( نقاط كحد أدىن من مستوى )4(
يف الرياضيات أو دراسات الرياضيات أو الفيزياء، والحصول عىل)6( 

نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )5( نقاط من مستوى )HL( يف 
الفنون أو التصميم والتكنولوجيا

الفنون
 

التصميم 

اللغة االنجليزية

تابع: البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث
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كليات العلوم التطبيقية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

AS009
بكالوريوس

اإلتصال الجامهريي
)كلية صور(

اللغة  الدولية:  املواد املطلوبة لجميع املؤهالت 
العربية

GCE 1 - شهادة
املستوى  من  أدىن  كحد  )د(  عىل  الحصول 
)A-Level( أو )ج( من املستوى )AS-Level( من 

املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )4HL(

يف املواد املطلوبة أعاله

الدرجات األعىل يف 
املواد:

-اللغة العربية

تخصصات الربنامج 
* اإلعالم الرقمي 

* إدارة اإلعالم
* العالقات العامة 

* الصحافة
* اإلعالن

AS010
بكالوريوس

اإلتصال الجامهريي
)كلية صاللة(

AS011
بكالوريوس

اإلتصال الجامهريي
)كلية نزوى(

AS013
بكالوريوس
التصميم

)كلية نزوى(

الدولية:  املؤهالت  لجميع  املطلوبة  املواد 
الرياضيات  أو دراسات الرياضيات  واللغة العربية 

والفنون التشكيلية أو التصميم الجرافييك
GCE 1 - شهادة 

املستوى  من  أدىن  كحد  )د(  عىل  الحصول 
)A-Level( أو )ج( من املستوى )AS-Level( من 

املواد املطلوبة أعاله.
)IB( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24نقطة من مجموع 45 نقطة.   
الحصول عىل )3( نقاط كحد أدىن من املستوى 
 )SL( نقاط كحد أدىن من املستوى )( أو )4HL(

يف املواد املطلوبة أعاله.   

الدرجات األعىل يف 
املواد:

	 الرياضيات أو 
دراسات الرياضيات

	 اللغة العربية
	 الفنون التشكيلية 

أو التصميم 
الجرافييك

تخصصات الربنامج
* تصميم الوسائط املتعددة  

* التصميم الجرافييك
* التصميم الداخيل 

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ780

كلية اآلداب 
والعلوم 
اإلجتامعية

)املوسيقى و 
العلوم املوسيقية(

  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
 الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 

نقطة 
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(

 يف املواد التالية :  )اللغة العربية  ،املهارات 
املوسيقية (

  )إجتياز إختبار القدرات للموسيقى (

تحديد  اختبار  يف   )LEVEL5(الخامس املستوى  عىل  الحصول   .1
مستوى اللغه االنجليزيه يف الجامعه أو مايعادلها.

2. اليحق للطالب والطالبات الذين حصلوا عىل معدالت يف دبلوم 
التعليم العام اقل من اقل معدل تم قبوله يف تخصصات كلية االداب 
والعلوم االجتامعية لنفس سنة قبولهم التحويل من قسم املوسيقى 

والعلوم املوسيقيه ايل أي من اقسام الكلية االخرى.
3. يتم قبول اعىل املعدالت يف امتحان اختبار تحديد مستوى اللغه 
من  تكملته  يتم  العدد  ذلك  استيفاء  عدم  حالة  اإلنجليزيه.ويف 

الطالب األعىل معدال يف املستوى األدىن.

)عىل الطلبه املتقدمني اىل امتحان تقييم القدرات الفنية التطبيقيه 
اصطحاب اآلالت التي يجيدون العزف عليها(.

باللغة  املقررات  بعض  تدرس  و  العربية  اللغة  التدريس  لغة 
اإلنجليزية
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الكليات التقنية

معلومات إضافية عن الربنامجحسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

TC006التصوير الضويئ

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات 
أو دراسات الرياضيات

  GCE 1 - شهادة
الحصول عىل ) هــــ( يف مادة من مستوى A2 عىل 

األقل من املواد املطلوبة لتخصص ومادة من مستوى  
.AS

)IB( 2 - شهادة البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة 

الدرجة األعىل يف املواد:
األول : الرياضيات أو  -

دراسات الرياضيات 

الدبلوم  : متنح درجة   مالحظة 
يف هذه الربامج.

TC007تصميم األزياء
)لإلناث فقط(

الرياضيات  دراسات  أو  :الرياضيات  املطلوبة  املواد   
الفنون  أو  الجغرافيا  أو  التاريخ  و  العربية  اللغة  و 

التشكيلية
)IB( 1 - شهادة البكالوريا الدولية

الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة 
- اجتياز االختبار واملقابلة الشخصية.

الدرجة األعىل يف املواد:
أو  - التاريخ  األول:  

الفنون  أو  الجغرافيا 
التشكيلية  

الحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 
معلومات إضافية عن 

الربنامج

BS286الفنون الجميلة -

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الفنون التشكيلية
1 .GCE شهادة

AS-Lev-( من املستوى )( أو )دA-Level )الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى 
el( من املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط كحد أدىن من 
املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

جامعة نزوى

البعثات الداخلية )لدرجة البكالوريوس(
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BS136

- تصميم االزياء

-  الفنون الجميلة

- التصميم الجرافييك 

الرقمي

- التصميم الداخيل

- الرسوم املتحركة

- التصوير الفوتوغرايف

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة 
وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو اللغة 

العربية أو اللغة اإلنجليزية
1 .GCE شهادة

AS-Lev-( من املستوى )( أو )دA-Level )الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى 
el( من املواد املطلوبة أعاله.

2 .)IB( البكالوريا الدولية
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط كحد أدىن من 
املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

العلميــة  الكليــة 
للتصميــم

BS112
- التصميم الداخيل

كلية الزهراء للبنات-التصميم الجرافييك

BS196

-الصحافة 

-العالقات العامة

اإلذاعة والتلفزيون

-االعالن

املواد املطلوبة لجميع املؤهالت الدولية: الرياضيات أو دراسات الرياضيات أو املحاسبة 
وإحدى املواد األتية: االقتصاد أو التجارة أو نظم املعلومات أو الحاسوب أو اللغة 

العربية أو اللغة اإلنجليزية
GCE 1شهادة-

AS-Lev-( من املستوى )( أو )دA-Level )الحصول عىل )هـ( كحد أدىن من املستوى 
el( من املواد املطلوبة أعاله.

)IB( 2البكالوريا الدولية-
الحصول عىل 18نقطة من مجموع 45 نقطة

الحصول عىل )2( نقاط كحد أدىن من املستوى )HL( أو )3( نقاط كحد أدىن من 
املستوى )SL( يف املواد املطلوبة أعاله.

كلية البيان 

BS176التصميم الداخيل
لــإلدارة  عــامن  كليــة 

جيــا لو لتكنو ا و



151



حسم التعادلالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SE890

الربنامج مخصص للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
فقط

SCHOLARSHIPS FOR DEAF
STUDENTS 

بلد الدراسة: األردن
املؤسسة التعليمية :الجامعة االردنية 

- ميكن للطالب الحاصل عىل البعثة الدراسية 
اختيار التخصص الذي يرغب بدراسته يف الجامعة
- يخضع اختيار الطالب للربنامج الدرايس ملوافقة 
الوزارة أوالً، وال ميكن للوزارة ان تضمن القبول 

النهايئ للطالب يف الربنامج الذي قام
باختياره حيث ان القبول يعتمد عىل قدرات 

الطالب ومدى استيفاءه ملتطلبات ذلك الربنامج.

اللغة اإلنجليزية + الرياضيات أو دراسات الرياضيات
 
1 .AS & A levels  شهادة

النجاح يف مادتني كحد أدىن من املستوى )A-level( والحصول 
عىل )ب( كحد أدىن من املستوى )AS -level( أو )ج( من 

املستوى )A-level( يف كال املادتني.
2 .)IBD( دبلوم البكالوريا الدولية

الحصول عىل 24 نقطة.
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )3( نقاط من مستوى 

)HL( يف كال املادتني.
3 .)IBC( شهادة البكالوريا الدولية 

الحصول عىل 26 نقطة.
)5( نقاط كحد أدىن من مستوى )SL( أو )4( نقاط من مستوى 

)HL( يف كال املادتني.

- اللغة اإلنجليزية

البعثات الخارجية حسب التخصص ووجهة اإلبتعاث

-مالحظات:
قــد تتطلــب بعــض الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات متطلبــات إضافيــة أخــرى لذلــك فــإن وزارة التعليــم العــايل ال تضمــن القبــول النهــايئ 	 

للمتقــدم يف الربنامــج و / أو الجامعــة التــي قــام باختيارهــا حيــث يعتمــد القبــول يف التخصــص أو الجامعــة التــي يرغــب الطالــب الدراســة 
ــب  ــب حس ــبة للطال ــة املناس ــار الجامع ــة يف اختي ــوزارة الصالحي ــام أن لل ــة، ك ــة بالجامع ــات الخاص ــب واملتطلب ــدرات الطال ــىل ق ــا ع به

التخصــص الــذي قــام باختيــاره.
يُنصــح الطلبــة املتقدمــني عــىل هــذه البعثــات بالتقــدم عــىل اختبــار األيلتــس )UKVI ACADEMIC( يف أبريــل أو مايــو 2019م وذلــك 	 

لتجنــب أي تأخــري يف الحصــول عــىل القبــول الجامعــي للبــدء يف الدراســة.
تــم ادراج مســميات الربامــج التابعــة لهــذه البعثــات باللغــة اإلنجليزيــة كونــه املُســمى الدقيــق للربنامــج يف الجامعــات واملؤسســات املــوىص 	 

ــة بها.  بالدراس
بعض الربامج املدرجة قابلة للتغيري، يحق للوزارة الحقا إضافة أو حذف أي برنامج ضمن الرمز.	 

جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ001 كلية العلوم
الزراعية والبحرية

GCE 1-شهادة 
يجب دراسة مادتني عىل األقل من مستوى )A-level( والحصول عىل 

)ج( كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )A- Level()ب( كحد أدىن يف 
الرياضيات من مستوى  )AS-Level(ودراسة مادتني فقط من )الكيمياء 

،الفيزياء ،األحياء( 
 و الحصول عىل:

)ج( كحد أدىن من مستوى  )A- Level(  )ب( كحد أدىن يف مادة من مستوى  
)AS-Level(

  )IBD( 2 -دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل24 نقطة من مجموع 45 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو)5( نقاط كحد أدىن 
)SL( يف الرياضيات من مستوى

2 - الحصول عىل :
)4( نقاط كحد أدىن يف مادتني من مستوى )HL( أو)5( نقاط كحد أدىن يف 

مادتني من مستوى )SL( من مجموع املواد التالية : )الكيمياء ، الفيزياء 
،األحياء(

لغة الدراسة: اللغة اإلنجليزية
نوع اإلعاقة:

عجــز حــريك كيل أو جــزيئ باألطــراف 
لسفىل ا

- ســيتم قبــول طلبــة ذوي اإلعاقــات 
الخاصــة يف التخصصــات التاليــة :

ــم  ــة، وعل ــوارد الطبيعي ــاد امل )اقتص
ــط( . ــة فق ــة والتغذي األغذي
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تابع: جامعة السلطان قابوس

معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ150كلية العلوم

GCE 1 - شهادة
)ب(    ،)A- Level( مستوى   من  مادتني  يف  أدىن  كحد  )ج(  عىل  الحصول   
التالية:  كحد أدىن يف مادتني من مستوى  )AS-Level( من مجموعة املواد  

)الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، األحياء(
  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة من مجموع 45 نقطة 
 )4( نقاط كحد أدىن يف الرياضيات من مستوى )HL( أو)5( نقاط كحد أدىن 

)SL( يف الرياضيات من مستوى
- الحصول عىل :

أدىن  كحد  نقاط   )5( أو   )HL( مستوى  من  مادتني  يف  أدىن  كحد  نقاط   )4(
الفيزياء   ، )الكيمياء  التالية:  املواد  من مجموع   )SL( مستوى  من  مادتني  يف 

،األحياء(

نوع اإلعاقة:
إعاقة حركية

SQ250 كلية اإلقتصاد
والعلوم السياسية

 GCE  1 - شهادة
الحصول عىل:

)ج( كحد أدىن يف مادتني من مستوى) A-Level (من املواد اآلتية: 
) الرياضيات أو دراسات الرياضيات  ، اللغة اإلنجليزية أو اإلقتصاد أو 

دراسات االعامل (
  )IBD( 2 -  دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل24 نقطة من مجموع 45 نقطة 
 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو

)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(
 يف املقررات اآلتية: )الرياضيات أو دراسات الرياضيات ، اللغة اإلنجليزية أو 

اإلقتصاد أو دراسات االعامل( 

SQ255
كلية اإلقتصاد والعلوم 

السياسية

)العلوم السياسية(

GCE 1-شهادة
الحصول عىل:

اللغة  العربية,  )اللغة  التالية:  )A-level(املواد  مستوى  يف  أدىن  كحد  )ج( 
اإلنجليزية , الرياضيات(

أو الحصول عىل:
  )A- level( كحد أدىن يف مادتني مستوى )ج( -

- )ب( كحد أدىن يف ماده مستوى ) AS-level( من مجموعة املواد التالية: 
)اللغة العربية, اللغة اإلنجليزية , الرياضيات(

  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة 

 )4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL(  أو )5( نقاط كحد أدىن من مستوى 
)SL( يف املواد التالية )اللغة العربية, اللغة اإلنجليزية , الرياضيات(

153



معلومات إضافية عن الربنامجالحد األدىن للتقدم للربنامجاسم الربنامجرمز الربنامج 

SQ650   كلية الرتبية

)الرتبية الفنية(

  )IBD( 1 - دبلوم البكالوريا الدولية
- الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة 

)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو
)SL( نقاط كحد أدىن يف من مستوى )5(

 يف املواد اآلتية : )اللغة العربية، الفنون التشكيلية(

نوع اإلعاقة:
عجز حريك كيل أو جزيئ باألطراف 

السفىل أو كالهام 
)ذكور(

SQ700
كلية اآلداب والعلوم 

االجتامعية

)آداب عام (

 GCE  1 - شهادة
A- Level مستوى

الحصول عىل: )ج( كحد أدىن يف ماديت: )اللغة العربية ،الرتبية االسالمية( 
  )IBD( 2 -  شهادة البكالوريا الدولية

 - الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة
)4( نقاط كحد أدىن من مستوى )HL( أو )5( نقاط كحد أدىن من 

مستوى )SL( يف املواد اآلتية : )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية(

نوع اإلعاقة:
إعاقة حركية ، وإعاقة برصية

SQ800كلية الحقوق

GCE 1 - شهادة
A- Level مستوى 

الحصول عىل: 
)ج( كحد أدىن يف املواد التالية:

  )اللغة العربية ،الرتبية اإلسالمية(
  )IBD( 2 - دبلوم البكالوريا الدولية

- الحصول عىل 24 نقطة من مجموع 45 نقطة 
من  أدىن  كحد  نقاط   )5( أو   )HL( مستوى  من  أدىن  كحد  نقاط   )4(

مستوى )SL( يف املواد التالية : )اللغة العربية ، الرتبية اإلسالمية(

نوع اإلعاقة:
إعاقة حركية ، وإعاقة برصية

تابع: جامعة السلطان قابوس
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الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتويناملؤسسةاملوقع

www.squ.edu.om2414180724413861جامعة السلطان قابوس الخوض

www.mtc.edu.om2209111122091370الكلية العسكرية التقنيةمرتفعات املطار

www.css.edu.omكلية العلوم الرشعيةالخوير
24393950
24393888
24393822

24393801

املؤسسات التابعة لوزارة التعليم العايل

www.cas.edu.om2687620226877026كلية الرتبية بالرستاقالرستاق

www.cas.edu.om2205690022057001كلية العلوم التطبيقية بصحارصحار

www.cas.edu.om2543183325431102كلية العلوم التطبيقية  بنزوىنزوى

www.cas.edu.om2569015925691696كلية العلوم التطبيقية  بعربىعربي

www.cas.edu.om2554415025544751كلية العلوم التطبيقية بصورصور

www.cas.edu.om2322661123225620كلية العلوم التطبيقية بصاللةصاللة

www.mohe.gov.om2434090024340774دائرة البعثات الخارجيةمرتفعات املطار

www.mohe.gov.om2434090024340815دائرة البعثات الداخليةمرتفعات املطار

املؤسسات التابعة لوزارة القوى العاملة

www.hct.edu.om2447362224478401الكلية التقنية العليامسقط

www.act.edu.om2687133326869257الكلية التقنية )املصنعة(املصنعة

www.ctshinas.edu.om2685281126747426الكلية التقنية )شناص(شناص

www.nct.edu.om2544655525431020الكلية التقنية )نزوى(نزوى

www.ict.edu.om2558780025549020الكلية التقنية )إبراء(إبراء

www.sct.edu.om/web2322340123226267الكلية التقنية )صاللة(صاللة

www.ibrict.edu.om2569066425689723الكلية التقنية )عربي(عربي

www.manpower.gov.om24556509 24535722الكلية املهنية بالسيبالحيل الشاملية
24540964

www.manpower.gov.om2685418826854163الكلية املهنية بصحمبطحاء األشخر

www.manpower.gov.om2568928625689321الكلية املهنية بعربيالرايبة

www.manpower.gov.om2553000325540162الكلية املهنية بصوراملرتفعة

www.manpower.gov.om2674769126747725الكلية املهنية بشناصالعقر

عناوين مؤسسات التعليم العايل 

155



الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتويناملؤسسةاملوقع

www.manpower.gov.om2566113425657305الكلية املهنية بالربمييالعقد

www.manpower.gov.om2680193726801939الكلية املهنية للعلوم البحرية بالخابورةعباسة

www.manpower.gov.om2321961523221016الكلية املهنية بصاللةريسوت

كلية ُعامن للعلوم الصحية

www.moh.gov.om24560085كلية العلوم الصحيةالوطية
24560384محول 1103

www.moh.gov.om2456403524564042الصيدلةالوطية

www.moh.gov.om24564112التمريض - فرع مسقطالوطية
24565879محول 2100

www.moh.gov.om2687718126772557التمريض - فرع الرستاقالرستاق

www.moh.gov.om2684059226841811التمريض - فرع شامل الباطنةصحار

www.moh.gov.om2521185325211910التمريض - فرع الداخليةنزوى

www.moh.gov.om2569615325696154التمريض - فرع الظاهرةالظاهرة

www.moh.gov.om2557007525570076التمريض - فرع شامل الرشقيةإبراء

www.moh.gov.om2554390225544263التمريض - فرع جنوب الرشقيةصور

www.moh.gov.om2321678323216049التمريض - فرع ظفارصاللة

www.ohimi.net24563957 24561747إدارة املعلومات الصحية مسقط

املؤسسة التابعة للبنك املركزي العامين

www.cbfs.edu.omكلية الدراسات املرصفية واملاليةبورش
22059716
22059718
22059725

22059991
22059992
22059993

مؤسسات التعليم العايل الخاصة

www.soharuni.edu.om2685010026720102جامعة صحارصحار

www.majancollege.edu.omكلية مجان الجامعيةروي

24730400
24730423
24730424
24730427

24730490

www.nu.edu.omالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيابورش
24536165

محول 
7203/7202

24535675

www.zcw.edu.om2451288824511193كلية الزهراء للبناتمرتفعات املطار

تابع : عناوين مؤسسات التعليم العايل 
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تابع : عناوين مؤسسات التعليم العايل 

الفاكسالهاتفاملوقع اإللكرتويناملؤسسةاملوقع

www.mazcol.edu.om24513315كلية مزونمرتفعات املطار
24513327

24513365
24513364

www.suc.edu.om2556555525565551كلية صور الجامعيةصور

www.mec.edu.om2453140024446028كلية الرشق األوسطالرسيل

www.buc.edu.om2565766625657600كلية الربميي الجامعيةالربميي

www.scd.edu.om2451323224513213الكلية العلمية للتصميممرتفعات املطار

www.mcbs.edu.om24583540الكلية الحديثة للتجارة والعلومبورش
2458354324583584

www.otc.edu.om24512346كلية عامن للسياحةمرتفعات املطار
2451234524512349

www.omancollege.edu.om26894181كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيابركاء
26894070

26893068
26893209

www.muscatcollege.edu.om24594376كلية مسقطبورش
2450382124504954

www.icem.edu.om2451200024521355الكلية الدولية للهندسة واإلدارةمرتفعات املطار

www.du.edu.om2323700023237750جامعة ظفارصاللة

www.gulfcollege.edu.om2446866624468600كلية الخليجاملعبيلة

www.imco.edu.om2682777726827744كلية عامن البحرية الدوليةصحار

www.bayancollege.edu.omكلية البيانبركاء - حلبان
24263664
24263665
24263666

24263667

www.aou.edu.om2469730024699669الجامعة العربية املفتوحةالقرم

www.asu.edu.om25401000جامعة الرشقيةإبرا
2540103725401002

-www.uob.edu.om256483800جامعة الربمييالربميي

www.gcet.edu.om24227912الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيابورش
2422790324227901

www.unizwa.edu.om25446234جامعة نزوىنزوى
2544639625446338

www.gutech.edu.om2206111122061001الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامنبركاء - حلبان

www.omandentalcollege.org2466555524665566كلية عامن لطب األسنانالوطية

-www.muscatuniversity.edu.om24645444جامعة مسقطالغربة الشاملية

www.ogc.edu.om2431226124312443معهد العلوم الطوبوغرافيةروي
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صفحات املركز عىل مواقع التواصل اإلجتامعي:

رموز اإلستجابة الريعة )Quick Response–QR( لخدمات مركز القبول املوحد

Facebook

Twitter

Youtube

Linked in
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منوذج طلب التحاق مبؤسسات التعليم العايل

منوذج طلب التحاق مبؤسسات التعليم العايل للعام األكادميي 2020/2019م  
رقم الطالب أو رقم الجلوس :رقم البطاقة املدنية :

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

املؤسسة التعليمية اسم الربنامج رمز الربنامج 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
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
...
...
...
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EXTERNAL SCHOLARSHIP APPLICANTS' RESOURCE



public.services@mohe.gov.om
@HEAC_INFO
HEAC.OMAN
Oman HEAC
heac_oman
24340900


