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 حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
 حفظه اهلل ورعاه
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إن العلم هو أحد أهم أعمدة بناء األمم وتقدمها وجزء ال يتجزأ من حضارة المجتمع وتطوره، ومن هذا المنطلق جاء حرص 
متابعة  العلم والمعرفة وضرورة  أهمية  وتأكيده على   - - حفظه اهلل ورعاه  بن سعيد  السلطان قابوس  الجاللة  صاحب 

مستجداتهما بكافة السبل المتاحة بما يسهم برقي وتقدم اإلنسان العماني.

تم فتح المجال أمام قطاع التعليم العالي الخاص بالسلطنة بإجمالي )27 مؤسسة( وتشجيعه وتقديم جميع التسهيالت 
التعليم  اثنان على أهمية دور  يختلف  التعليمية، وال  المستويات  تقديم أفضل  إلى  ليعمل  له  المادي والمعنوي  والدعم 
العالي في تنمية أي بلد وال شيء سواه يمكن أن يفضي إلى تنمية شاملة فبدون منظومة تعليم راقية ومتطـورة وذات 
المجتمع بصورة فاعلة  تلبية حاجات  المختلفة لن تكون قادرة على  العلوم والمعارف  الى  مرونـة وكفاءة عالية مستندة 
ومؤثرة، ومن هنا اثبت هذا القطاع قدرته على تقديم مخرجات ذات جودة عالية وتحقيق المواءمة بين هذه المخرجات من 

جهة واحتياجات سوق العمل العماني من جهة أخرى.

وتسهيال على أبناءنا الطلبة وجميع الطلبة المقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء مهمة اختيار مساراتهم األكاديمية قامت 
للبرامج  الشامل  االلكتروني  الدليل  بإصدار هذا  البرامجي  االشراف  بدائرة  متمثلة  الخاصة  والكليات  للجامعات  العامة  ية  المدير
اختيار  نحو  للمهتمين   

ً
دليال الدليل  يكون هذا  أن  بالسلطنة، متأملين  الخاصة  العالي  التعليم  المقدمة بمؤسسات  األكاديمية 

مساراتهم العلمية ومستقبلهم الوظيفي.

ــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــقــدمـــ ـــ مـــ
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الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان 1
يخ التأسيس 2007م تار

والية بركاء-حلبان/الفليج
ص.ب: 1816، الرمز البريدي: 130 العذيبة

22061111 968+هاتف
22061000 968+فاكس 

يد االلكتروني info@gutech.edu.omالبر
www.gutech.edu.omالموقع االلكتروني

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
جامعة RWTH Aachen – ألمانيا

جامعة ميونخ للعلوم التطبيقية – ألمانيا
جامعة شترالزوند للعلوم التطبيقية - ألمانيا

جامعة سالزبورغ – النمسا
جامعة بريشيا – إيطاليا

جامعة الملك مونغكوت للتكنولوجيا في شمال بانكوك – تايلند

شروط القبول
يشترط الحصول على معدل ٤.5 في إختبار 

)IELTS( للدخول في السنة التأسيسية، كما 
يشترط الحصـــــــول علــــى معدل 6.0 في إختبـــــــار 
)IELTS( للدخول في برنامج البكالوريس بحيث 

ال يقل عن معدل 5.0 في كل جزء منه
تخصص علوم األرض التطبيقية

اجتياز امتحان المرحلة الثانوية العامة )الفرع 
العلمي( بدرجة:

v ياضيات البحتة )د( في مادة الر
v ياء او الكيمياء )د( في مادة الفيز
v ية )ج( في مادة اللغة االنجليز

تخصص الخدمات اللوجيستية 

اجتياز امتحان المرحلة الثانوية العامة )الفرع 
األدبي( بدرجة:

v ياضيات التطبيقية )ج( في مادة الر
v ياضيات البحتة )د( في مادة الر
v ية )ج( في مادة اللغة االنجليز

تخصص علوم الحاسب اآللي

اجتياز امتحان المرحلة الثانوية العامة )الفرع 
العلمي( بدرجة:

v ياضيات البحتة )ج( في مادة الر
v ية )ج( في مادة اللغة االنجليز

تخصص تخطيط المدن والتصميم المعماري

v  اجتياز امتحان المرحلة الثانوية العامة )الفرع
األدبي( بدرجة:

v ياضيات التطبيقية )ج( في مادة الر
v ياضيات البحتة )د( في مادة الر

v ية )ج( في مادة اللغة االنجليز
تخصص إدارة الخدمات واألعمال الدولية

اجتياز امتحان المرحلة الثانوية العامة )الفرع 
األدبي( بدرجة:

v ياضيات التطبيقية )ج( في مادة الر
v ية )ج( في مادة اللغة االنجليز

برامج الهندسة )الهندسة الميكانيكية، 
هندسة البيئة، هندسة العمليات(

اجتياز امتحان المرحلة الثانوية العامة )الفرع 
العلمي( بدرجة:

v ياضيات البحتة )ج( في مادة الر
v ياء او الكيمياء )ج( في مادة الفيز
v ية )ج( في مادة اللغة االنجليز

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
بكالوريوس العلوم )٤( سنوات في

v الخدمات اللوجستية
v تكنولوجيا المعلومات التطبيقية
v علوم األرض التطبيقية
v تخطيط المدن والتصميم المعماري
v علوم الحاسب اآللي
v إدارة األعمال والخدمات الدولية

بكالوريوس الهندسة )٤ سنوات( في

v الهندسة الميكانيكية
v هندسة العمليات
v هندسة البيئة

الرسوم الدراسية
v رسم التقديم: 50 ر.ع غير مستردة
v  ية برنامج المقررات التمهيدية األساسية )لغة انجليز

مكثفة(: 1500 ر.ع
v برنامج المقررات التمهيدية األكاديمية: 2000 ر.ع
v  برامج بكالوريوس العلوم
v علوم األرض التطبيقية )3750( ر.ع
v الخدمات اللوجيستية )3375( ر.ع
v تخطيط المدن والتصميم المعماري )3750( ر.ع
v علوم الحاسب اآللي )3900( ر.ع
v إدارة الخدمات واألعمال الدولية )3375( ر.ع
v  برامج بكالوريوس الهندسة
v )3,900( الهندسة الميكانيكية
v )3,900( هندسة العمليات
v )3,900( هندسة البيئة
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يــــــمــــــي ــــــر ـــــــ ــــــة الــــــبـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــامــــــعـــــــ ـــــــ ـــــــ جـــــــ 2
يخ التأسيس: 2010م تار

محافظة البريمي , ص ب :890ر.ب:512

25655509 \ 25651٤9٤ 968+  هاتف
2565118٤ 968+فاكس 

يد اإللكتروني info@uob.edu.omالبر

www.uob.edu.omالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

شروط القبول
v  حصول الطالب على دبلوم التعليم العام

في جميع التخصصات كلية الهندسة 
ية، الميكانيكية المدنية، المعمار

v  ،ية أال يقل عن تقدير )د( في اللغة االنجليز
ياء والكيمياء. ياضيات بحتة والفيز الر

v  هندســـة تكنــولـــوجيـــا المعلـــومات أال
يـــة،  يقل عن تقديـــر )د( في اللغـــة االنجليز

ياء ياضيات البحتة والفيز الر

كلية التجارة

v  ياضيات أال يقل عن تقدير )د( في الر
ياضيات البحتة واللغة  التطبيقية أو الر

ية اإلنجليز

كلية العلوم الصحية

v  )تخصص التمــــريض: أال يقل عن تقديـــر )د
ياضيات البحتة،  يـــة، والر في اللغة االنجليــــز

الكيمياء واالحياء

v  )يات: أال يقل عن تقدير )د تخصص البصــر
ياء واالحياء  يـــــة، الفيـــز في اللغـــــة االنجليـــــز

ياضيات البحتة والر

v  تخصص الصيدلــــــة: أال يقل عن تقدير )د( في
ياء ية، الكيمياء واالحياء والفيز اللغة االنجليز

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
كلية الهندسة

v هندسة المعلومات واالتصاالت
v الهندسة المدنية
v ية الهندسة المعمار
v الهندسة الميكانيكية
v هندسة تكنولوجيا المعلومات
v هندسة الحاسب اآللي

كلية التجارة
v بكالوريوس القانون
v بكالوريوس العلوم في العمارة الداخلية
v  الدبلوم/ الدبلوم المتقدم /البكالوريوس

)العلوم( في 
v يدات العالمية إدارة التور
v  إدارة التصدير
v إدارة األعمال واألعمال إلكترونية
v إدارة نظم المعلومات
v اآلداب في الصيرفة اإلسالمية والمالية
v ماجستير إدارة األعمال

كلية العلوم الصحية
v التمريض
v يات علوم البصر
v الصيدلة الرسوم الدراسية

v البرنامج التأسيسي:2000 لاير سنويا
v كلية الهندسة: 2500 لاير سنويا
v كلية العلوم الصحية:3930 لاير سنويا
v كلية التجارة:2000 لاير سنويا
v أسعار السكن الجامعي
v يا الغرفة الثالثية :55 لاير شهر
v يا الغرفة الرباعية :50 لاير شهر
v 

ً
يا النقل: 20 لاير شهر
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ـــــة ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــشـــــرقـــــي جــــــــــــــــــــامــــــعـــــــــــــــــــــــــــة ال 3
يخ التأسيس: 2011/2010م تار

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
يكية. جامعــــة والية أوكالهــــــــوما في الواليات المتحدة األمر

جامعة تكساس التكنولوجية.

شروط القبول
v  أن يكون الطالب قد أنهى دبلوم التعليم

العام أو ما يعادله بنجاح في جميع 
المواد.

v  أن يكون الطالب قد درس المواد التي
تؤهله لاللتحاق بالكليات/ التخصصات 

المختلفة، ويمكن تفصيل ذلك كالتالي:

طالب كلية التجارة والعلوم اإلنسانية
v  ياضيــــات دراســــــــة الطالب بنجـــاح الــــر

ياضيات البحتة. التطبيقية أو الر

طالب كلية الهندسة
v  ياضيات البحتة دراسة الطالب بنجاح الر

ياء والكيمياء. والفيز

 طالب كلية العلوم التطبيقية
v  ،ياضيات البحتـــــــة دراســــــــة الطالب بنجــــاح الـــــــر

ياء أو الكيمياء. واألحيــــــاء ومادة الفيـــز
v  أن يحقق الطالب معـــاييــر األداء في مواد

البرنامج التأسيسي.

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

كلية التجارة والعلوم اإلنسانية
v اإلدارة
v المحاسبة والتمويل
v ية نظم المعلومات اإلدار
v الوثائق والمحفوظات
v يادة األعمال جماعيا إدارة األعمال في ر

كلية الهندسة
v هندسة البيئة
v الهندسة المدنية
v الهندسة اإللكترونية واالتصاالت

كلية العلوم التطبيقية
v علوم الغذاء والتغذية اإلنسانية
v ية والسمكية العلوم البحر

الرسوم الدراسيــة
v القبول )10( لاير عماني

v التسجيل )100( لاير عماني

v )التأمين )100( لاير عماني )مستردة

v .البرنامج التأسيسي )980( لاير عماني للفصل الواحد

v  يــال عماني للســـاعـــــــــــة المعتمدة لتخصصــــات )70( ر
كليـــــــــة التجـــــــارة والعلوم اإلنسانيــة وكليــة العلوم 

يــــوس )123( ساعــــــــة  التطبيقية، وعدد ساعات البكالـــور
والدبلوم )66( ساعة.

v  90( لاير عماني للساعة المعتمدة في تخصصات كلية(
الهندسة، وعدد ساعات البكالوريوس )137( ساعة 

والدبلوم )77( ساعة.

محافظة الشرقية – إبراء
ص.ب: ٤2 ر.ب : ٤00

25560700 968+هاتف
25560702 968+فاكس 

يد اإللكتروني info@asu.edu.omالبر
www.asu.edu.omالموقع اإللكتروني
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ــــــار ـــــــ ـــــــ ـــــــة صــــــحـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــامـــــــعــــــــ ــــــــ جــــــــ ٤

والية صحار
ص ب:٤٤ ر ب : 311 صحار

26720101 968+  هاتف
26720102 968+فاكس 

يد اإللكتروني soharuni@omantel.net.omالبر
www.soharuni.eduالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
ية واللغة العربية اللغة اإلنجليز

االرتباط/ التعاون األكاديمي
جامعة كوينزالند األسترالية

جامعة اكسفورد
جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية

شــروط القبــول
v النجــــــاح في دبلـــوم التعليـــم العــام او ما يعادله
v  بكالوريوس التربية الحصول على نسبــــــة معينة في دبلوم التعليم العام

والتخصص حسب شروط وزارة التعليم العالي

شروط االلتحاق ببرنامج القانون
v  النجاح في دبلوم التعليم العـــام مع شرط الحصول على درجــــة ال تقل عن

80% في اللغة العربية
v  5.5( درجــــة( IELTS درجـــــــة أو )الحصول على شهـــــــادة التــــــوفل )٤75

شروط االلتحاق بالتخصصات الهندسية
v  النجاح في دبلــــوم التعليم العام بتقديــــــر )د( الحصول على )د( في المواد

اآلتيـــة:
v ياء ياضيات البحتـــة، الكيمياء أو الفيز يـــة، الر اللغـــة اإلنجليز

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

كلية إدارة األعمال
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس إدارة األعمال في:

v المحاسبة
v اإلدارة
v التسويق

بكالوريوس في
v ية نظم المعلومات اإلدار
v التجارة والقانون التجاري

كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس في
v علوم الحاسوب والوسائط المتعددة
v علوم الحاسوب وهندسة الشبكات
v الشبكات وقاعدة البيانات

بكالوريوس في
v )إدارة االعمال )تقنية المعلومات

كلية الهندسة
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس في:

v هندســـة العمليات المعدنيــــة والمواد
v الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي
v الهندسة الميكانيكية وااللكتروميكانيكية
v الهندسة الكيميائية
v الهندسة المدنية

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس في

v ية دراسات اللغة االنجليز

بكالوريوس في
v القانون
v الصحافة واإلعالم
v اللغة العربية وآدابها
v ية اللغة اإلنجليز

يخ التأسيس: 2002/2001م تار
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v ياضيات الر
v ياضية التربية الر
v  التربية الموسيقية
v مهارات اللغة العربية
v  ية والترجمة اللغة اإلنجليز
v  التربية / علم األحياء
v  ياضيات التربية / الر
v التربية / اللغة العربية

برامج الماجستير
v )MBA( ماجستير إدارة أعمال
v )ماجستير التربية )القيادة
v ماجستيــــــر التـــربيــــة في مناهج وطرائق التدريس
v ماجستير في علوم الحاسب اآللي
v ماجستير تربية في اإلدارة التربوية

ال تتضمن فترة الدراسة السنــة التأسيسيــــة 
دراســـة بدوام جــزئي متـــاح في كليـــــة إدارة األعمال

الرسوم الدراسيــة
v )التسجيل: 50 لاير عماني )غير مستردة
v )التأمين: 100 لاير عماني )مستردة بعد التخرج
v  ياضيــة رسوم خدمات لكل فصل دراسي)50( لاير عماني )لطلبـــــة التربيــــة الر

فقط(
v )يـــال )لطلبــــــــة القانون فقط تدفع لمرة واحدة رســــــــوم تسجيل )200( ر
v رسوم البرنامج التأسيسي

رسوم اللغة اإلنجليزية للمستوى الواحد 756 لاير

v ياضيــات للفصــــل الدراســــي الواحد 95 لاير رســـوم الــــر
v للفصل الدراسي الواحد 120 لاير )IC3( رسوم

البرامج االكاديمية

v  تخصصــــــــــــات كليتــــي إدارة االعـــمـــــــــــال والعلـوم اإلنسانيــــــــة
يــــة  واالجتمــــــــاعيــــــــــة( تخصص الصحافـــــــة واالعالم، اللغـــــة االنجليـــز

والتــرجمـــــة ودراسات في اللغة االنجليزية(:
v رسوم الوحدة الدراسيـــــة الواحدة لبــرنامج الدبلوم: 125لاير عماني
v  رســوم الـــوحدة الدراسيــة الواحدة لبرنامج الدبلوم المتقدم

والبكالوريوس: 137.5 لاير عماني
v  تخصص اللغـــــــــــة العــــــــــربيـــــــــــة وآدابهــــا وتخصصـــــــات التـــــــــــربيــــــــــــــة في

ياضية: ياضيات واالحياء والتربية الر يـــة واللغة العربية والر اللغـــــــــــــة االنجليز
v رسوم الوحدة الدراسية الواحدة: 130 لاير عماني
v ياضية:50 لاير عماني فصليا رســــــوم خدمــــــات لتخصص التــــــــربيـــــــة الر

)تخصص التربية الموسيقية(:

v رسوم الوحدة الدراسية الواحدة: 160 لاير عماني
v بـــــرنامج رفع المؤهالت: رســــوم الوحدة الدراسية الواحدة: 130 لاير عماني

كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

v رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم: 125 لاير عماني
v  :رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم المتقدم والبكالوريوس

150   لاير عماني

كلية الهندسة

v رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم: 131.25 لاير عماني
v  :رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم المتقدم والبكالوريوس

157.5 لاير عماني

v رسوم برنامج إدارة األعمال: )2700( لاير عماني

v )5,2173( :)ماجستير التربية)القيادة(: إجمالي الرسوم الدراسية )سنتين

v  ماجستيــــر التـــــــربيـــــــة في مناهج وطـــرائق التدريس: إجمالي الــــــــرسوم
الدراسيـــــــة )سنتين(: )5,2173(

v  :)ماجستير في علوم الحاسب اآللي: إجمالي الرسوم الدراسية )سنتين
)5,2173(

v  :)ماجستير تربية في اإلدارة التربيوية: إجمالي الرسوم الدراسية )سنتين
)5,2173(

السكن: للسنة األكاديمية
v )825 ر.ع مفرد )مواصفات عادية
v )1000 ر.ع مفرد )مواصفات خاصة
v )٤50 ر.ع ثنائي )مواصفات عادية
v )525 ر.ع ثنائي )مواصفات خاصة
v 350 ر.ع ثالثي

النقل:

150 ر.ع للسنة األكاديمية
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ــــــار ـــــــ ـــــــ جـــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــة ظــــــفـــــــ 5

صاللة – محافظة ظفار
ص.ب: 2509الرمز البريدي: 211

23237000 968+  هاتف )البدالة(
23237777 968+فاكس 

يد اإللكتروني info@du.edu.omالبر
www.du.edu.omالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
ية واللغة العربية اللغة اإلنجليز

االرتباط/ التعاون األكاديمي
يكية في بيروت الجامعة األمر

شروط القبول 

يقبل الطلبـــة الذين يستـــوفون الشـــروط 
التالية

v  الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما
يعادلها.

v  اجتياز اختبارات تحديد المستوى في اللغة
ياضيات والحاسوب أو ما  ية والر اإلنجليز

يعادلها.

شروط االلتحاق في التخصصات الهندسية
v  )النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )د

الحصول على )د( في المواد اآلتية:
v ية اللغة اإلنجليز
v ياضيات البحتة الر
v ياء الفيز

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

كليــــة اآلداب والعلوم التطبيقيــــة بــــرامج 
الدبلوم والبكالوريوس في

v علوم الكمبيوتر
v ية اللغة االنجليز
v ياضيات الر
v العمل االجتماعي

برامج بكالوريوس اآلداب في
v الترجمة
v  ياضيات تربية الر
v  ية تربية اللغة اإلنجليز
v تربية تقنية المعلومات
v الحقوق
v اللغة العربية وآدابها

يـــة دبلـــوم  كليـــة التجـــارة والعلوم اإلدار
وبكالوريوس إدارة األعمال في

v  اإلدارة، التسويق، المالية، المحاسبة، نظم
ية، التأمين المعلومات اإلدار

كلية الهندسة برامج الدبلوم 
والبكالوريوس في

v  هندســــة الكهـــــرباء والحــاسوب )دبلوم
فقط(

v هندسة العمارة الداخلية
v  التصميم الجرافيكي
v الهندسة الكيميائية
v  الهندسة الميكانيكية
v  الهندســــــة الكهربائيــــــــة واإللكترونيات

)بكالوريوس فقط(
v  هندســــــــة الكمبيــــوتــــــــــر واالتصــــاالت

)بكالوريوس فقط(
v الهندسة المدنية
v هندسة الميكاترونيكس

v  ية الهندسة المعمار

برامج الماجستير
v ية ماجستير اآلداب في اللغة اإلنجليز
v ماجستير التربية في اإلدارة التربوية
v  ماجستير التربية في مناهج وطرق تدريس

اللغة اإلنجليزية
v ماجستير في اإلدارة
v ماجستير في تقنية المعلومات
v ماجستير التربية في االرشاد النفسي
v ماجستير إدارة األعمال
v  ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية

والحاسوب

الــرسـوم الدراسيــة
v .يـــال عمــــاني لكل فصــــل في البرنامج التأسيسي )900( ر
v  70(  لاير عماني بالساعة الدراسية في كل فصل(

للبرامج الصباحية.
v  70( لاير عماني بالساعة الدراسية في كل فصل للبرامج(

المسائية المقدمة لموظفي القطاع العام والخاص.
v  125( لاير عماني بالساعة الدراسية في كل فصل(

لبرامج الماجستير في اإلدارة، ماجستير التربية في اإلدارة 
التربوية، ماجستير التربية في اإلرشاد النفسي، ماجستير 

ية. اآلداب في اللغة اإلنجليز
v  150( لاير عماني بالساعة الدراسية في كل فصل لبرامج(

الماجستير في ماجستير العلوم في تقنية المعلومات، 
ماجستير إدارة األعمال )MBA(، ماجستير العلوم في 

الهندسة الكهربائية والحاسوب.
v  110( لاير عماني بالساعة الدراسية في كل فصل لبرامج(

الماجستير في ماجستير التربية في مناهج وطرق تدريس 
ية. اللغة االنجليز

v  90( لاير عماني بالساعة الدراسية في كل فصل لبرامج(
دبلوم التأهيل التربوي.

يخ التأسيس: 2005/200٤م تار



1٤

ـــــة الــمــفــتــوحـــــــــــة ـــ ـــــة الــعــربــيـــ الــجــامــعـــ 6
يخ التأسيس: 2011/2010م تار

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
الجامعة البريطانية المفتوحة

شروط القبول
النجاح في دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها 

بنسبة ال تقل عن %50.

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

دبلوم وبكالوريوس علوم مع مرتبة 
الشرف في تقنية المعلومات وتتضمن:

v تقنية المعلومات والحوسبة
v تقنية المعلومات والحوسبة / االتصاالت
v تقنية المعلومات والحوسبة / حوسبة
v تقنية المعلومات والحوسبة / إدارة أعمال

دبلوم وبكالوريوس آداب مع مرتبـــة 
الشرف في اللغة اإلنجليزية وآدابها 

وتتضمن:
v ية وآدابها اللغة اإلنجليز
v ية وآدابها / إدارة أعمال اللغة اإلنجليز

دبلوم وبكالوريوس آداب في إدارة أعمال 
مع مرتبة الشرف وتتضمن:

v إدارة األعمال
v إدارة األعمال / المحاسبة
v إدارة األعمال / االقتصاد
v إدارة األعمال / التسويق
v إدارة األعمال/ األنظمة 

ماجستير في
v التربية في القيادة التربوية

v ية اآلداب في اللغة االنجليز

v تقنيات التعليم

v ماجستير العلوم في تطوير البرمجيات

v إدارة األعمال

الشــــروط: درجــــة البكالوريوس، آيلتس .56 أو 
توفل 575

الــرسـوم الدراسيــة
v الرسوم الدراسية

v يــال عماني بـــــرنامج إدارة األعمــــــال )6٤00( ر

v ية وآدابها )6500( لاير عماني برنامج اللغة اإلنجليز

v  6600( لاير( برنامج تقنيات المعلومات والحوسبة 
عماني

v 2769.77 :التربية في القيادة التربوية

v 2772 :ماجستير تقنيات التعليم

v ٤616.28 :ماجستير العلوم في تطوير البرمجيات

v ٤620 :ماجستير إدارة األعمال

مسقط/ القرم
ص، ب: 1596 ر، ب: 130 العذيبة

2٤699٤٤٤ \ 2٤699291 968+هاتف
2٤699669 968+فاكس 

يد اإللكتروني info@aouoman.orgالبر
www.aou.edu.omالموقع اإللكتروني
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ــــــــة نـــــــــــــــــزوى ـــــــــ ـــــــــ ــــــــامــــــــعـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ جـــــــــ 7

محافظة الداخلية
ص.ب: 33، الرمز البريدي: 616 بركة الموز – والية نزوى.

هاتف
+968 25٤٤6229
+968 25٤٤63٤1
+968 825٤٤62

25٤٤3٤00 968+فاكس 

مكتب الجامعة في محافظة مسقط
الخوير، بناية مازن ص.ب: 208، المز البريدي: 133 الخوير.

2٤٤79171 968+هاتف )البدالة(
2٤٤79530 968+فاكس 

يد اإللكتروني uofnizwa@omantel.net.omالبر
www.unizwa.edu.omالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
ية واللغة العربية اللغة اإلنجليز

االرتباط/ التعاون األكاديمي
يكية جامعة ويسكونسون األمر

جامعة شاهد- بهيشتي
يا الجامعة الدولية اإلسالمية- ماليز

مركز الدراسات العربية واإلسالمية-الجامعة الوطنية 
اإلسترالية

جامعة مارتن لوثر
جامعة مالتي ميديا

جامعة مارمارا
يا جامعة نورث أمبر

شروط القبول
v  النجـــــاح في دبلــــوم التعليم العــــام أو مــا

يعادله

v  الحصـول على معدل عام )ج( على األقل
في المواد التي درسها الطالب.

v  بالنسبة للتخصصات التربوية: الحصول على
معدل عام 79% على األقل + ب في 

مادة التخصص.

v  اجتيـــاز المقابلــــة الشخصيــــة وامتحـــان
القدرات في بعض التخصصات

v  الحصـــول على 500 نقطـــــة في التــــوفل
أو الخضوع للبرنامج المكثف في اللغة 

ية بالجامعة. اإلنجليز

كليــــة الهندســـة
v )النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )ج

v  الحصول على )د( في المواد اآلتية: اللغة
ياضيات بحتة. ية -اللغة العربية -الر اإلنجليز

v  الهندسة الكيميائيـــــــة والبتروكيميائيــــــة
جميع المــــــواد السابقــــــــة بجــــــــانب مادة 

الكيمياء.

v  يشتــــرط في هذه التخصصــات اللياقــــــة
الصحية.

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

كلية االقتصاد واإلدارة ونظم المعلومات

دبلوم وبكالوريوس آداب في
v إدارة األعمال

v المحاسبة

v التسويق

v يع الترفيهية إدارة المشار

دبلوم وبكالوريوس علوم في
v تصميم الويب وأمن المعلومات
v بكالوريوس العلوم في إدارة العمليات

دبلوم وبكالوريوس العلوم في 
v االقتصاد والمالية
v نظم المعلومات
v التجارة الدولية والمالية

ماجستير في
v نظم المعلومات
v االقتصاد
v إدارة األعمال
v علوم الحاسوب

كلية الصيدلة والتمريض 
دبلوم وبكالوريوس صيدلة في

v الصيدلة

دبلوم وبكالوريوس علوم في
v التمريض

ال يــوجد دوام جـــزئي على مستـــوى الدبلـــوم 
والبكالوريوس

كلية العلوم واآلداب
دبلوم وبكالوريوس العلوم في

v علوم الحاسوب
v ياضيات الر
v اإلحصاء
v ياء الفيز
v الكيمياء
v التقنية الحيوية

دبلوم وبكالوريوس آداب في
v اللغة العربية

يخ التأسيس: 200٤ /2005م تار



16

v ية والترجمة اللغة اإلنجليز

v اللغة الفرنسية والترجمة

v اللغة األلمانية والترجمة

بكالوريوس التربية في
v الكيمياء
v األحياء
v ياء الفيز
v ياضيات الر
v الحاسوب
v اللغة العربية
v ية اللغة اإلنجليز
v ياض األطفال ر
v التربية الخاصة
v التربية الفنية

ماجستير
v تربية في اإلرشاد والتوجيه
v تربية في اإلدارة التربوية
v اللغة العربية وآدابها
v ية والترجمة اللغة االنجليز
v ماجستير العلوم في الكيمياء
v  ماجستير/ دبلوم عالي تربية في تدريس اللغة

العربية للناطقين بغيرها
v  ماجستير/ مناهج وطرق التدريس

كلية الهندسة والعمارة

دبلوم وبكالوريوس الهندسة في:
v الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية
v هندسة الكمبيوتر
v الهندسة الكهربائية
v   الهندسة المدنية
v الهندسة البيئية

دبلوم وبكالوريوس العمارة في:
v علم العمارة
v التصميم الداخلي والديكور
v الفنون الجميلة

الــرسـوم الدراسيــة
v :طلب االلتحاق بالجامعة وقدره

v  ياال عماني للدبلوم والبكالوريوس )ال )20( ر
ترد(

v )ياال عماني للماجستير )ال ترد )50( ر

v :رسوم السكن الداخلي والنقل

v )تأمين: 100 لاير عماني )مستردة

v  غرفة مفردة: حسب سعة الغرفة تتراوح بين
يا 70 لاير عمانــي إلى 100 لاير عماني شهر

v  غـــرفـــة مشتـــركــــة من اثنين إلى أربعـــة
أشخاص )حسب سعـــة الغرفـــة: 30 لاير 

يا عماني شهر

v يا النقل: 10 لاير عماني شهر

v )كليـــــة الــعلـــــوم واآلداب )التخصصات العلمية

v  رسوم الساعة المعتمدة الواحدة: 75 لاير
عمـــاني تكـــاليف الفصـــل الدراسي: 1125 لاير 

عماني

v التخصصات التربوية واللغات األجنبية

v  رسوم الساعة المعتمدة: 7٤ لاير عماني
تكاليف الفصل الدراسي الواحد: 1110 لاير 

عماني

v اللغـــة العربيـــة

v  رسوم الساعة المعتمدة الواحدة: 66 لاير
عماني

v  تكاليف الفصل الدراسي الواحد: 990 لاير
عماني

v ماجستير التربية واللغة العربية وآدابها

v  رســـــــوم الساعـــــــة المعتمدة الـــــــواحدة
للمساقات:83 لاير عماني رسوم الساعة 

المعتمدة الواحدة لمساق الرسالة: 166 لاير 
عماني

v تكلفة البرنامج: 2988 لاير عماني

v كلية الهندسة

v  رسوم الساعة المعتمدة الواحدة: 90 لاير
عماني

v  تكاليف الفصل الدراسي الواحد: 1350 لاير
عماني

v كلية االقتصاد واإلدارة ونظم المعلومات

v  رسوم الساعــــــة المعتمدة الـــــــواحدة: 70 لاير
عماني تكاليف الفصل الدراسي الواحد: 1050 

لاير عماني

v  مـــاجستيـــــــــر )نظم المعلـــــــومات، إدارة
األعمال، االقتصاد(

v  رســــــــوم الساعــــــة المعتمدة الــــــــواحدة
للمساقات:132 لاير عمــــــــاني رســـــــوم 

الساعة المعتمدة الواحدة لمساق الرسالة: 
26٤ لاير عماني

v كلية الصيدلة والتمريض

v :تخصص الصيدلة

v  رسوم الساعة المعتمدة الواحدة: 88 لاير
عماني

v  تكاليف الفصل الدراسي الواحد: 1320 لاير
عماني

v :تخصص التمريض

v  رسوم الساعة المعتمدة الواحدة: 86 لاير
عماني

v  تكاليف الفصل الدراسي الواحد: 1290 لاير
عماني

v  تكــاليف الفصـــــل الدراسي محســــــــوبــــــــة 
على أساس )15( ســاعــــــــة معتمدة. حسب 
النظـــم الحد األدنى للطـــالب المنتظـم هـــــــو 
12 ساعــــــة معتمدة للفصل الدراسي والحد 
األعلى)18( ساعة معتمدة وبالتالي تحسب 

التكلفة وفقا لذلك
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الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا 8
يخ التأسيس 201٤ تار

ص.ب: 25٤6الرمز البريدي: 112

2٤227903 968+  هاتف

يد اإللكتروني البر
dean@gcet.edu.om

amal.regist@gcet.edu.om

www.gcet.edu.omالموقع اإللكتروني

االرتباط/ التعاون األكاديمي
جامعة كارلتون- كندا

شروط القبول
v  النجـــــاح في دبلــــوم التعليم العــــام أو مــا

يعادله بمعدل ال يقل عن )70 %( 
v  :الحصول على )70%( في المواد اآلتية

ياضيات البحتة. ية – الر اللغة اإلنجليز

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

الــرسـوم الدراسيــة
رسوم البرنامج التأسيسي

المستوى األول )1000 ر.ع(

المستوى الثاني )1000 ر.ع(

المستوى الثالث )1000 ر.ع(

رسوم البرنامج

)350 ر.ع( لكل مادة دراسية

v  بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف
في الهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا 

السيارات
v  بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف

في الهندسة اإللكترونية واالتصاالت
v  بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف

في هندسة البرمجيات
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يــــمــــي الـــجـــامـــعـــيـــــــــــــــة كـــلـــيـــــــــــــــة الــــبــــر 9
يخ التأسيس: 200٤/2003م تار

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية لتخصص القانون

االرتباط/ التعاون األكاديمي
يكية جامعــــــة كاليفــــورنيا ستيت/ نــــورثـــــرج األمر

يــــة مصر العربية  تخصص القانون فقط( جـــامعـــة عين شمس في جمهور

شروط القبول
v  النجاح في كل المواد والحصول على نسبة ال تقل عن 50 % في دبلوم التعليم العام او

ما يعادله

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس في:

v )هندسة البرمجيات)بكالوريوس فقط
v ية وآدابها اللغة االنجليز
v المحاسبة
v ية تنمية الموارد البشر
v العلوم المالية والمصرفية
v إدارة األعمال 
v التسويق
v التجارة الدولية
v نظم المعلومات
v )الترجمة )بكالوريوس فقط
v )القانون )بكالوريوس فقط
v علوم الحاسب اآللي

الــرسـوم الدراسيــة
v رسوم التسجيل )100( ر.ع
v رسوم البرنامج التأسيسي
v )المستوى األول )800 ر.ع
v )المستوى الثاني )800 ر.ع
v )المستوى الثالث )6٤5 ر.ع
v رســــــوم الساعــــــــة المعتمدة في البـــــــرامج األكاديمية
v )يـــــــة وآدابهـــا والترجمــــة )55 ر.ع اللغـــة االنجليز
v )المحاسبــــة والعلوم الماليــــة والمصرفيــــــة )65 ر.ع
v  ية ادارة األعمــــال والتسويق وتنميــــة الموارد البشر

والتجارة الدولية )55 ر.ع(
v  نظـــم المعلـــومــات وعلــوم الحاسب اآللي والقانون

)65 ر.ع(
v  الـــرســـوم الدراسيــــة لكل فصل دراسي تعتمد على عدد

الســـاعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في كل فصل 
دراسي.

v  رسوم خدمات االنترنت: )6( لاير عماني في كل فصل
دراسي

سلطنة عمان – والية البريمي
ص. ب: 77 الرمز البريدي : 512

25657666 968+هاتف
25657600 968+فاكس 

يد اإللكتروني info@buc.edu.omالبر
www.buc.edu.omالموقع اإللكتروني
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ـــــــــة الــــــــــبــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــ ــــــــــ كـــــــــلـــــــــيــــــــــ 10
يخ التأسيس: 2007/2006م تار

العذيبة -مسقط
ص ب: 18٤2 الرمز البريدي: 130

هاتف )البدالة(
  +968 2٤691182
 +968 2٤691183
 +968 2٤69118٤

2٤693311 968+فاكس 
يد اإللكتروني info@bayancollege.netالبر

www.bayancollege.edu.comالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
جامعة بورديو

يكية كالــــوميت – انديانا – الــــواليات المتحدة األمر

شــروط القبــول
v  النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام

أو مايعادله

القبول في البرامج االكاديمية
v إجتياز إختبار تحديد المستوى بنجاح

v إكمال البرنامج التأسيسي بنجاح

v  بمعدل TOEFL الحصول على شهادة
)500(، أو شهادة IELTS بمعدل )5( 

درجات

v  أو ما يعادلها  IC3أو  ICDL الحصول على

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
دبلوم )سنتان ونصف( وبكالوريوس )٤( 

سنوات في التخصصات التالية:
v الصحافة
v اإلذاعة والتلفزيون
v العالقات العامة
v اإلعالن

دبلوم وبكالوريوس الدراسات اإلنجليزية 
في
v األدب اإلنجليزي
v ية االحترافية كتابة اللغة اإلنجليز

بكالوريوس )126( ساعة معتمدة
دبلوم )72( ساعة معتمدة

الــرسـوم الدراسيــة
v رسوم التسجيل وامتحان تحديد المستوى )75( لاير
v رسوم البرنامج التحضيري
v المستوى الدراسي األول: 750 لاير عماني
v .يـــال عماني المستـــــوى الدراســـي الثـــاني: 850 ر
v .المستــــوى الدراســـي الثـــالث: 850 لاير عماني
v الرسوم األكاديمية
v  يــال عمــــاني للســـاعـــــــة المعتمدة للتخصصات )70( ر

اإلعالمية.
v .65( لاير عماني للساعة المعتمدة لتخصصات(
v .ية قسم الدراسات االنجليز
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ـــــــة للتجــارة والعلـوم الكليــة الحديثــ 11
يخ التأسيس: 1996-1997م تار

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
يكيــــة جــامعـــة ميزوري سانت لويس األمر

يكية جامعـــــة فـــــرانكلين بالـــــواليات المتحدة األمر
يا جامعة اإلدارة والعلوم-ماليز

شروط القبول
النجاح في دبلوم التعليم العام أو ما يعادله

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

دبلــــوم اآلداب أو العلــــــوم )سنتــــــان( في 
التخصصات التالية

إدارة األعمال في التفرعات التالية:
v المحاسبة
v اإلدارة
v التسويق
v ية أنظمة المعلومات اإلدار
v االقتصاد/ دراسات مصرفية
v علوم الحاسوب
v تقنية معلومات االتصاالت

بكالوريوس اآلداب أو العلوم )أربع 
سنوات( 

v المحاسبة
v المالية
v اإلدارة والسلوك الوظيفي
v  التسويق

v بكالوريوس في إدارة علوم الطيران

v بكالوريوس العلوم في اإلحصاء

v بكالوريوس العلوم في القانون التجاري

v علوم الحاسوب

v  االقتصاد

v نظم المعلومات

v إدارة المطارات

v بكالوريوس العلوم في الصحة والسالمة

مـــاجستيـــر إدارة األعمــــال في التفرعات 
التالية

v البرنامج العام
v المالية
v ية إدارة الموارد البشر
v ماجستير العلوم في تقنية المعلومات
v  ماجستير العلوم في المصارف االسالمية

والتمويل
مدة الدراسة ال تتضمن فترة البرنامج 

التأسيسي
يوجد دوام جزئي

الــرسـوم الدراسيــة
v )التسجيل: 50 ر.ع )غير مستردة
v )التأمين: 100 ر.ع )مستردة
v  رسوم استخدام مراكز الكلية للفصل الدراســـي: 50 ر.ع

للفصـــل الدراســـي الواحد.
v  برنامج البكالوريوس: 108 ر.ع للساعة المعتمدة )عدد

ساعات الب رنامج120 ساعة معتمدة(
v برنامج الدبلوم
v 86 ر.ع للساعة المعتمدة
v )عدد ســـاعــــات البـــــرنامج من 60 إلى 66 ساعة معتمدة(
v يـــة لفتــرة الصباح رســـوم دراســـة اللغـــة اإلنجليز
v المستوى األول: 800 لاير عماني
v المستوى الثاني: 800 لاير عماني
v المستوى الثالث: 65٤ لاير عماني
v المستوى الرابع: 600 لاير عماني
v ماجستير في إدارة األعمال 8000 ر.ع
v ماجستير في إدارة األعمال مع التخصص: 10500ر.ع
v ماجستير العلوم في تقنية المعلومات 7200 ر.ع
v   ماجستير العلوم في المصارف االسالمية والتمويل

7200ر.ع

الخوير، سلطنة عمان
ص.ب. 100، الرمز البريدي 133

هاتف
+968 2٤58352٤
+968 2٤583525

2٤58358٤ 968+فاكس 
يد اإللكتروني info@mcbs.edu.omالبر

www.mcbs.edu.omالموقع اإللكتروني
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ـــــــــة الـــــــــخـــــــــلـــــــــيـــــــــج ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــي كـــــــــل 12
يخ التأسيس: 2005/200٤م تار

مسقط / الخوير
ص ب: 885، ر ب: 133

2٤600665 968+  هاتف 
2٤600226 968+فاكس 

يد اإللكتروني gulfclge@omantel.net.omالبر
www.gulfcollegeoman.comالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
 اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
يطانيا جامعة إستافورد شاير – بر

جامعة كارديف ميتروبوليتن

شروط القبول
v  الحصـــول على دبلـــوم التعليم العـام او

ما يعادله
v اجتياز اختبار تحديد المستوى

بـــرنامج الماجستيـــر
v  الحصــول على الشهـــادة الجامعيــــة أو ما

يعادلها.
v  6 بمتوسط IELTS الحصول على شهادة

 TOEFL نقاط، أو الحصـــول على شهـــادة
بمعدل 550 نقطة.

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
دبلوم وبكالوريوس في

v ادارة التسويق

v  المحاسبة والمالية
v   اقتصاديات االعمال
v ية دراسات االعمال اإلدار
v علوم الحاسوب
v علوم برمجة الحاسوب
v أنظمة المعلومات

مدة الدراســـــة ال تتضمــن فتـــــرة البرنامج 
التأسيسي.

يوجد دوام جزئي.

الــرسـوم الدراسيــة
v .التسجيل: 100 ر.ع
v .تأمين: 30 ر.ع
v .

ً
البرنامج التأسيسي: 750 ر.ع.  فصليا

v .
ً
البرنامج األكاديمي: 1125 ر.ع. فصليا
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الكليــة الدوليــة للهندســة واإلدارة 13
يخ التأسيس: 1998م تار

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
جامعة سنترال النكاشير بالمملكة المتحدة

شــروط القبــول
v .الحصول على شهادة دبلوم التعليم العام )الصف الثاني عشر( أو مايعادلها

v  ياء، الكيمياء ياضيات البحتة، الفيز ية، الر الحصول على )د( ف المواد التالية: اللغة اإلنجليز
)للتسجيل في التخصصات الغير الهندسية(

v  ياء، الكيمياء ياضيات البحتة، الفيز ية، الر الحصول على )ج( ف المواد التالية: اللغة اإلنجليز
)للتسجيل في التخصصات الهندسية(

v  اجتياز امتحان تحديد المستوى في الكلية الدولية للهندسة واإلدارة/ البرنامج التأسيسي
العام في الكلية

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس العلوم

)مع مرتبة الشرف( في
v هندسة حفر آبار النفط
v إدارة الصحة والسالمة والبيئة
v )السالمة من الحرائق )هندسة
v )السالمة من الحرائق )إدارة
v إدارة المنشآت

الــرسـوم الدراسيــة
v البرنامج التأسيسي
v   3000( لاير عماني في العام للعمانيين(

v 3225( لاير عمـــانيـــا في العام لغيـــــــر العمانيين(

v برنامج البكالوريوس

v 3000( لاير عماني في العام للعمانيين(

v .3750( لاير عمـــــاني في العــــام لغيــــــر العمانيين(

مرتفعات المطار – مسقط – سلطنة عمان
يد: 2511، الرمز البريدي:111 صندوق البر

هاتف
+968 2٤521256

+968 2٤512000
2٤521355 968+الفاكس

يد اإللكتروني info@icemoman.comالبر
www.icem.edu.omالموقع اإللكتروني
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ـــــراء لـــلـــبـــنـــات ــــــ ـــــزهــــــ ــــــ ــــــ كــــلــــيـــــــــــــــــــة ال 1٤
يخ التأسيس: 2000/1999م تار

بوشر -مرتفعات المطار
ص. ب :3365 الرمز البريدي 111 -مرتفعات المطار

هاتف 
+968 2٤512888
 +968 2٤512839
  +968 2٤5128٤0

2٤511193 968+فاكس 
يد اإللكتروني info@zcw.edu.omالبر

www.zcw.edu.omالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
اللغة العربية واللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
جامعة عمان األهلية – المملكة األردنية الهاشمية

شــروط القبــول
v  النجاح في كل المواد والحصول على نسبة

ال تقل عن 50 % في دبلوم التعليم العام 
او ما يعادله

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
v .ماجستير في إدارة األعمال
v .بكالوريس في الحقوق
v .بكالوريس العلوم في هندسة البرمجيات
v  دبلوم وبكالوريس العلوم في المالية

والمصرفية.

v .دبلوم وبكالوريس إدارة اعمال
v .دبلوم وبكالوريس في المحاسبة
v  دبلوم وبكالوريس في تكنولوجيا

المعلومات.
v  ية دبلوم وبكالوريس في اللغة اإلنجليز

وادابها.
v  دبلوم وبكالوريس في التصميم

الجرافيكي.
v .ية والترجمة بكالوريس في اللغة اإلنجليز

فترة الدراسة ال تتضمن فترة البرنامج 
التأسيسي.

الــرسـوم الدراسيــة
v .)التسجيل: 100ر.ع )غير مستردة
v )التأمين: 20 ر.ع )مستردة عند التخرج
v )البرنامج التأسيسي)2000 ر.ع
v )التخرج: 35 ر.ع )غير مستردة
v :البرامج االكاديمية
v  ،العلوم المالية والمصرفية، إدارة األعمال

ية وآدابها.)59 ر.ع / ساعة  محاسبة،اللغة اإلنجليز
معتمدة(

v  علوم الحاسوب، والتصميم الجرافيكي )65 ر.ع / ساعة
معتمدة(

v .ياال عمانيا ماجستير إدارة اعمال )5٤00( ر
v :السكن الداخلي
v  275 – 600 ر.ع لكل فصل دراسي حسب نوع السكن

)شامل النقل من وإلى الكلية(.
v  النقل )125-165( ر.ع للفصل الدراسي حسب مكان

السكن )داخل مسقط(



2٤

ــــــرق األوســـــــــــط ـــــــ ــــة الــــــشـــــــ ـــــ ـــــ كــــلــــيـــــ 15
يخ التأسيس: 2002م تار

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
جامعة كوفنتري، المملكة المتحدة

جامعة ولفرهامبتون المملكة المتحدة 

شروط القبول
v  الحصـــول على دبلـــوم التعليــم العـــام أو ما

يعادله.
يجب الحصول على معدل 65% )ج( على األقل 

ل )الهندسة في 
مكونات الحاسب اآللي والشبكات

والهندسة في 
اتصال البيانات وإدارة النظم

والهندسة في 
الشبكات الالسلكية

والهندسة في 
اإللكترونيات واالتصاالت

( ، في مادتين من المواد العلمية التالية:
ياضيات البحتة أ.الر

ياء. ب.الفيز
ج.الكيمياء

د.األحياء
يجب الحصول على معدل 65% )ج(، على األقل 

ل )الهندسة في 
الهندسة الميكانيكية

والهندسة في 
الهندسة المدنية

وبكالوريوس العلوم 
في مسح الكميات وإدارة اإلنشاءات

ياء. ياضيات البحتة و الفيز ( في مادتي الر
شروط القبول لبرامج الدراسات العليا

v  يجب على الطلبة الراغبين في اإللتحاق ببرامجي
ماجستير إدارة األعمال في تقنية المعلومات ، 

وماجستير العلوم في تقنية المعلومات تحقيق 
واحد من الشروط التالية على األقل:

v  أ( حصول المتقدم على تقدير مرتبة الشرف الثانية
في البكالوريوس أو ما يعادلها في أي تخصص من 

التخصصات ذات الصلة.
v  ب( الحصول على درجة البكالوريوس بالمرتبة الثالثة

أو ما يعادلها باإلضافة إلى خبرة عملية مناسبة و 
ذات صلة بالبرنامج ال تقل عن سنتين والتي تخضع 

لالعتماد بعد إجراء المقابالت التقيمية من قبل 
المختصين بالكلية.

v  ج( الحصول على مؤهل الدبلوم أو الدبلوم العالي
أو ما يعادلها باإلضافة إلى خبرة عملية مناسبة 

وذات صلة بالبرنامج ال تقل عن ستة سنوات والتي 
تخضع لالعتماد بعد إجراء المقابالت التقيمية من 

قبل المختصين بالكلية.
v  يجب على الطلبة الراغبين في االلتحاق ببرنامج

ماجستير العلوم في الهندسة اإللكترونية تحقيق 
واحد من الشروط التالية على األقل:

v  أ( شهادة بكالوريوس في تخصص اإللكترونيات
 لنظام 

ً
بمستوى ال يقل عن ) المرتبة الثانية ( طبقا

التقييم المعمول به في الكلية .
v  ب( مؤهالت علمية ذات صلة تعادل شهادة

بكالوريوس الهندسة االلكترونية مع )مرتبة الشرف 
الثانية(.

v 6.5 فمافوق IELTS

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
دبلوم وبكالوريوس الهندســـة )مع مرتبـــــة 

الشرف( في
v مكونات الحاسب اآللي والشبكات
v اتصال البيانات وإدارة النظم
v الشبكات الالسلكية
v اإللكترونيات واالتصاالت
v الهندسة المدنية
v الهندسة الميكانيكية
v هندسة خدمات المباني

يـــوس العلـــوم )مع مرتبـــة  دبلـــوم وبكالور
الشرف( في

v  إدارة االعمال ونظم المعلومات
v مسح الكميات وإدارة االنشاءات
v تقنية البرمجيات
v الحوسبة ونظم المعلومات
v نظم إدارة قواعد البيانات
v علوم الحاسب اآللي
v تقنية الوسائط المتعددة
v تقنية األلعاب االلكترونية

برامج الدراسات العليا
v )مــــاجستيـــــــر إدارة األعمــــــال )تقنيــــــــــة المعلومات
v ماجستير العلوم في تقنية المعلومات
v ماجستير العلوم في الهندسة اإللكترونية

مدة الدراسة ال تتضمن البرنامج التأسيسي
يوجد دوام جزئي.

الــرسـوم الدراسيــة
v  غير( 

ً
 عمانيا

ً
ياال رسوم التسجيل: 50 ر

مستردة(
v  يسترجع( 

ً
 عمانيا

ً
ياال مبلغ التأمين: 100 ر

المبلغ عند االنتهاء من فترة الدراسة أو 
االنسحاب(

v  :البرنامج التأسيسي
v  

ً
ياال الللغة اإلنجليزية)3 مستويات(: 525 ر

 )لكل مستوى(
ً
عمانيا

v  
ً
 عمانيا

ً
ياال ياضيات )مستويين(: 130.5  ر الر

)لكل مستوى(
v  

ً
 عمانيا

ً
ياال الحاسب اآللي )مستويين(: 100  ر

)لكل مستوى(

واحة المعرفة مسقط /الرسيل
يد: 79، والرمز البريدي: 12٤ صندوق البر

2٤531٤00 968+هاتف
2٤٤٤6028 968+فاكس 

يد اإللكتروني info@mec.edu.omالبر
www.mec.edu.omالموقع اإللكتروني
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ـــــور الــــجــــامــــعــــيـــــــــــــــــــة ــــــ ــــة صــــــ ـــــ كــــلــــيـــــ 16
يخ التأسيس: 2002/2001م تار

محافظة الشرقية / والية صور
ص.ب: ٤٤0، الرمز البريدي:٤11

هاتف 
+968 25655556

 +968 25565555
  +968 25565560

25565551 968+فاكس 
يد اإللكتروني suc@suc.edu.omالبر

www.suc.edu.omالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
ية الهندسة اللغة اإلنجليز

االرتباط/ التعاون األكاديمي
جامعة بوند ، استراليا في تخصصات

)إدارة األعمال ، نظم وتكنولوجيا المعلومات(
الجامعة األمريكية بالقاهرة، مصر في تخصصات

ية( )الهندسة الميكانيكية والمعمار
جامعية سندرالند ، بريطانيا في تخصص

ية( )ماجستير ادارة االعمال في إدارة الموارد البشر

شــروط القبـــول
الحصول على دبلوم التعليـــــــم العام أو ما 

يعادله.

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

يـوس )٤  الدبلـوم )سنتان( والبكالـور
سنوات(

v .اإلدارة والتسويق
v .المحاسبة
v .العلوم المالية والمصرفية

v .نظم المعلومات
v .تكنولوجيا المعلومات

البكالوريوس )٤ سنوات( في
v .الهندسة الميكانيكية
v ية الهندسة المعمار

مدة الدراســـــــة ال تتضمن فتـــرة البــــرنامج 
التأسيسي

الماجستير مدة الدراسة: )3 فصول 
دراسية(

v ) ية  ماجستير ) إدارة الموارد البشر
نظام الدراسة ) دوام كامل و دوام جزئي (

الــرسـوم الدراسيــة
v )رسوم التسجيل : 100 لاير عماني ) غير مستردة
v رسوم البرنامج التأسيسي : 15٤0 لاير عماني

البرامج األكاديمية : 
اإلدارة والتسويق ، المحاسبة ، العلوم المالية والمصرفية ، 

نظم المعلومات
v رسوم المقرر : 176 لاير عماني

تكنولوجيا المعلومات 
v رسوم المقرر : 198 لاير عماني
v برامج الهندسة
v  رسوم الساعة المعتمدة : 80 لاير عماني

ية ( ماجستير ( إدارة الموارد البشر
v ) رسوم التسجيل : 150 لاير عماني ) غير مستردة
v . الرسوم الدراسية : 525 لاير عماني للمقرر الدراسي

) تسهيالت في الدفع (
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ــــــــة ـــــة الــدولــيـــ ـــ يـــ كــلــيـــــــــــة عـــمـــان الــبــحــر 17

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
شــراكـــة مع مجموعة STC، روتردام هولندا

شروط القبول
v  ية )ضابط سطح(: النجاح في المالحة البحر

شهادة دبلوم التعليم العام بمعدل )د(، 
الحصول على تقدير)د( في اللغة اإلنجليزية 

ياء  ياضيات البحتة أو التطبيقية، والفيز والر
والكيمياء.

v  ية )مهندس بحري(: النجاح الهندسة البحر
في شهادة دبلوم التعليم العام بمعدل 

)د(، الحصول على معدل )د( في اللغة 
ياضيات البحتة أو التطبيقية،  ية والر اإلنجليز

ياء والكيمياء. والفيز

v  :إدارة الموانيء والشحن والنقل البحري
النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام 

بمعدل )د(، الحصول على تقدير)د( في 
ياضيات البحتة أو  ية والر اللغة اإلنجليز

ياء والكيمياء.  التطبيقية، والفيز

v  :الهندسة في تقنيات العمليات التحويلية
النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام 

بمعدل )د(، الحصول على تقدير)د( في 
ياضيات البحتة أو  ية والر مادتي اللغة اإلنجليز

ياء والكيمياء. التطبيقية، والفيز

v  :ماجستير العلوم في الشحن والنقل
يد من  الرجاء اإلطالع على موقع الكلية لمز

المعلومات

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

يـــوس )أربع  دبلـوم )سنتين( والبكــــــالـــــور
سنوات( في التخصصات التالية

v )ية )ضابط سطح المالحة البحر

v )ية )مهندس بحري الهندسة البحر

v إدارة الموانئ والشحن والنقل البحري

v  بكالوريوس الهندسة في تقنية العمليات
التحويلية   

v ماجستير العلوم في الشحن والنقل

الــرسـوم الدراسيــة
v  رسوم التسجيل: 50 لاير عماني )مرة واحدة غير

مستردة(
v  رسوم التأمين: 100 لاير عماني )مرة وحدة- مستردة

بعد التخرج(
v رسوم السنة التأسيسية :2625 لاير عماني
v  3675 )رسوم البرامج األكاديمية )دبلوم+بكالوريوس

لاير عماني لكل سنة دراسية
v  :رسوم برنامج ماجستير العلوم في الشحن والنقل

9000 لاير عماني
v رسوم الكتب: 200 لاير عماني

واليـــــــة صحــــار بالقــــــرب من ميناء صحار لصناعي.
ص ب: 532 الــــــرمـــــز البـــــريدي: 322 فلج القبائل، صحار

هاتف
+968 267777

+968 26827788
268277٤٤ 968+فاكس 

يد اإللكتروني info@mecit.edu.omالبر
www.imco.edu.omالموقع اإللكتروني

يخ التأسيس: 2006/2005م تار
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ــــة ـــــ ـــــ كـــــلـــــيـــــــــــــــــــــــة عــــــــمــــــــان الــــطــــبــــيـــــ 18
يخ التأسيس :2002/2001م تار

العذيبة / سلطنة عمان
ص.ب: 620، الرمز البريدي: 130،

2٤50٤608 968+هاتف 
2٤50٤820 968+فاكس 

يد اإللكتروني admission@omc.edu.omالبر
www.omc.edu.omالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
بالتعاون مع جامعة وست فيرجين

شروط القبــول
v  الحصــول على دبلوم التعليم العــام او ما

يعادله  
v  الطب: معدل )ب( في كل من )األحياء

والكيمياء(
v  الصيدلة: معدل )ب( في األحياء ومعدل

)جــ( في الكيمياء

البـرامج والمؤهالت التي تمنحها
v  تخصص الطب العام
v تخصص الصيدلة

الــرسـوم الدراسيــة
v رسوم التسجيل 50 ر.ع
v برنامج بكالوريوس الطب
v منهج مـــا قبل الطب 125 ر.ع /ســــاعـــــة
v الطب 180 ر.ع / ساعة
v  إجمالي الــــــرســـــــوم الدراسيـــــــة للطب: 50,٤55   لاير

عماني
v برنامج بكالوريوس الصيدلة
v   المبلغ اإلجمـــالي لبــــــــرنامج الصيدلــــــــة 22,250 ر.ع
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الـــكـــلـــيـــــــــــــــة الـــعـــلـــمـــيـــــــــــــــة لــلــتــصــمــيــم 19
يخ التأسيس :200٤ /2005 م تار

لغـــة الدراســـة
يـــــــــة واللغــــــة العربيــــة اللغــــــــة اإلنجليـــــــز

االرتباط/ التعاون األكاديمي
يكية ) لبنان ( : لجميع تخصصات الكلية.  الجامعة اللبنانية األمر

ياء فقط.  المعهد العالي للفنون التطبيقية )مصر( : بكالوريوس تصميم األز

شروط القبول
v  جميع التخصصات ( النجاح في دبلوم (

التعليم العام أو ما يعادله واجتياز امتحان 
تحديد المستوى.

v  بكالوريوس العمارة ( النجاح في دبلوم (
التعليم العام أو ما يعادله و الحصول 

ياء  ياضيات البحتة والفيز على )50%( في الر
وتقدين الملف الفني الشخصي للطالب 

»Portfolio« )يمكن عدم قبول الطالب 
في التخصص بعد تقييم الملف الشخصي( 

النجاح بمعدل ال يقل عن -C في مادتي 
:  استوديو التصميم 1   و 2 من مواد 

التخصص . 
v  بكالوريوس التصوير الضوئي ( النجاح في (

دبلوم التعليم العام أو ما يعادله و توفير 

كاميرا رقمية SLR35mm والنجاح بمعدل 
ال يقل عن -C في مادتي :  استوديو 

التصميم 1   و 2. 

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

بكالوريوس )٤ سنوات( في
v ياء بكالوريوس تصميم األز
v بكالوريوس الفنون الجميلة
v بكالوريوس التصميم الجرافيكي
v بكالوريوس التصميم الداخلي
v بكالوريوس الرسوم المتحركة
v بكالوريوس العمارة
v بكالوريوس التصوير الفوتوغرافي

الــرسـوم الدراسيــة
v : البرنامج التحضيري العام
v  المستوى األول 675 ر.ع شاملة رسوم التسجيل واللوازم

التعليمية . 
v  المستوى الثاني 950 ر.ع شاملة رسوم التسجيل واللوازم

التعليمية.
v  المستوى الثالث 950 ر.ع شاملة رسوم التسجيل واللوازم

التعليمية.
v  : رسوم الساعات المعتمدة
v  . ياء : 60 لاير للساعة المعتمدة الفنون الجميلة وتصميم األز
v  : التصميم الجرافيكي الطباعي والرقمي والتصميم الداخلي

75 لاير للساعة المعتمدة . 
v  التصوير الضوئي والعمارة والرسوم المتحركة : 80 لاير

للساعة المعتمدة . 
v  32( السنة التأسيسية للتصميم لتخصص الفنون الجميلة

ساعة معتمدة( : 75 لاير للساعة المعتمدة. 
v  )رسوم التسجيل لكل فصل )25 ر.ع
v .) رسوم اللوازم التعليمية لكل فصل )75 ر.ع
v  رسوم اللوازم التعليمية للفصل الضيفي ) 5 لاير للساعة

المعتمدة الواحدة ( . 

مسقط – مرتفعات المطار – شارع معسكر المــــرتفعــــة
ص.ب: 1656 الرمز البريدي 11٤،

هاتف
+968 2٤513232
+968 2٤513233

2٤513213 968+فاكس 
يد اإللكتروني info@scd.edu.omالبر

www.scd.edu.omالموقع اإللكتروني
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ـــطـــب األســــنــــان ــة عـــمـــــــــــــــان ل ـــ ـــ ـــ ــي كــل 20
يخ التأسيس: 2007/2006م تار

محافظة مسقط )الوطية(
ص.ب 835 الرمز البريدي 116 ميناء الفحل

2٤665555 968+هاتف 
2٤665566 968+فاكس 

يد اإللكتروني info@omandentalcollege.orgالبر
www.omandentalcollege.comالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
جامعة كومبلوتنسي- مدريد

شروط القبول
v  الحصول على شهادة دبلوم التعليم

العام أو ما يعادلها من المؤهالت الدولية 
األخرى بشرط الحصول على معدل ال يقل 

عن )ب( في المواد التالية:
v ية اللغة اإلنجليز
v الكيمياء

v األحياء
v  )الحصول على معدل ال يقل عن )ج

ياضيات )البحتة أو  في المواد التالية: الر
التطبيقية(

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
v  بكالوريوس في طب وجراحة الفم

واألسنان

الــرسـوم الدراسيــة
v رسوم طلب التحاق بالكلية )غير مستردة( 50 ر.ع

v رسوم التسجيل )غير مستردة( 50 ر.ع

v السنة التأسيسية: ٤500 ر.ع

v السنة األولى: 6000 ر.ع

v السنة الثانية: 7000 ر.ع

v 
ً
من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة: 7895 ر.ع سنويا
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ــــة ـــــ كـــــلـــــيـــــــــــــــــة عــــــــمــــــــان لــــلــــســــيــــاحـــــ 21
يخ التأسيس:2002/2001م تار

لغـــة الدراســـة
يـــة-باإلضافـــــة إلى اختيـــار إحدى اللغتين  اللغـــة اإلنجليز

الفرنسيـــــة أو األلمانيــــة كلغـــة ثانية.

االرتباط/ التعاون األكاديمي
 Dublin Institute(  إيرلندا )DIT(-معهد دبلن للتكنولوجيا

)of Technology Ireland

شروط القبول
v  الحصـول على دبلوم التعليم العـــام أو ما

يعادله 

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
v  :دبلــــــوم )سنتـــان( في
v إدارة السياحــــــة والضيافة

v  :)بكالوريوس )مع مرتبــــــة الشرف
v إدارة السياحة والضيافة
v دبلوم/ بكالوريوس في إدارة الفعاليات
v دبلوم/ بكالوريوس في التسويق السياحي
v مدة الدراسة ال تتضمن السنة التأسيسيـــــة 

الــرسـوم الدراسيــة
v :القبول والتسجيل
v يســـاهم الطـــالب بمبلغ 600 لاير سنــويا كرسوم دراسية
v التأمين: ال يوجد
v رسوم النقل: 100 ر.ع
v رسوم السكن: 250 ر.ع

محافظة مسقط –السيب
ص.ب 2008 الرمز البريدي 111 الخوض

2٤5123٤5 968+هاتف
2٤5123٤9 968+فاكس 

يد اإللكتروني office@ota.edu.omالبر
www.ota.edu.omالموقع اإللكتروني
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والتكنـــولوجيا لــإدارة  عمان  كليـــة  22
يخ التأسيس:2005/200٤م تار

والية بركاء – حي عاصم
ص.ب. 680، الرمز البريدي 320

هاتف 
+968 26893003

+968 26893366
+96826893209

26893086 968+فاكس 
يد اإللكتروني omancollege@omancollege.edu.omالبر

www.omancollege.edu.omالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
 اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
جـــامعــــــة اليـــــرموك – المملكـــــة األردنيـــــة الهاشمية

شروط القبول
أال يقل معدل شهادة الدبلوم العام )الثانوية 

العـــــــامـــــــة( عن 50%، علمـــا بأن القبـــــــول في 
تخصص علـــوم الحاسوب للفـــرع العلمي فقط.

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

دبلوم وبكالوريوس
دبلوم )66( ساعــــة معتمدة والبكــــالوريوس 

)132( ساعـــــــــة معتمدة في التخصصــــات 
التاليـــة:

v إدارة األعمال
v المحاسبة
v العلوم المالية والمصرفية
v التسويق والتجارة اإللكترونية
v علوم الحاسوب
v ية نظم المعلومات اإلدار
v التصميم الداخلي

مدة الدراسة ال تتضمن البرنامج التأسيسي

الــرسـوم الدراسيــة
v  150( لاير ُعماني رســـــوم تسجيل غيـر مستردة تدفع(

مرة واحدة عند القبول.

v  60( لاير ُعماني رسم الساعــة المعتمدة لتخصصات(
ية والتصميم  )علوم الحاسوب، نظم المعلومات اإلدار

الداخلي(

v  55( لاير ُعماني رسم الساعــة المعتمدة لباقي(
التخصصات.

v  ية )2000( لاير عماني الرسوم الدراسية للسنة التحضير
بواقع 63 ساعة معتمدة
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ـــــة ـــ ــة كــــالــــدونــــيــــان الــهــنــدســي ـــ ـــ ــي كــل 23
يخ التأسيس: 1997/1996م تار

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
جامعة جالسكو كالدونيان GCU، المملكـة المتحدة

معهد فيلور الجامعي للتكنـولوجيا UVIT )الهند(

شروط القبول
v  النجــــاح في شهـــــادة دبلـــوم التعليـــم

العـــام بتقديـــــــر ال يقــل عن )ج( )65%( في 
المــواد التالية:

v  ياضيات البحتــة أو ياء أو الكيمياء، الر الفيز
التطبيقية

v  الطــــــــالـب المستـــــــــوفى لـلحد األدنى من
متطلبات البـــرنـامج كما هو مذكور مؤهل 

لاللتحاق بالبرنامج التأسيسي.
v  الطـــالب المــؤهل لاللتحـــاق بالبــــــــرنامج

التأسيسي ويــــرغب بدراســــــة الهندســــة 
 اجتياز اختبار دخول 

ً
مباشرة عليه أوال

الهندسة.
v  جميــــــع البــــــــــرامج يشتــــــــرط وجـــــــــود مــادة

ياء باستثنـــاء التخصصين  الكيميـــــــاء أو الفيـــــز
ين أدنــاه يشتـــــرط وجود مادة  المذكــــور

الكيمياء لاللتحاق بهما
1( هندسة المعالجة والصيانة.

2( الهندســـــــة الكيميـــائيـــــــة.

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

بكالوريوس علوم بمرتبـة الشرف في بيئــة 
التشييد:

v هندسة اإلنشاءات
v هندسة مدنية
v  هندسة القياس والتكاليف

يـــوس علوم بمــرتبــــــة الشـــرف في  بكالـــور
الهندسة:

v هندسة الكمبيوتر
v الهندسة اإللكترونية
v هندسة الطاقة الكهربائية
v هندسة االتصاالت
v هندسة ميكانيكية بمساعدة الكمبيوتر
v ميكاترونكس
v هندسة المعالجة والصيانة
v الهندسة الكيميائية

ماجستيــــر العلــــوم من )جامعــــة جالسكو 
كالدونيان الهندسية( في

v )إدارة الصيانة )سنتين ونصف
v )إدارة نظم المعلومات)سنتين

ماجستيـــر العلــــوم من معهد فيلور 
الجامعي للتكنولوجيا )VIT( في

v  إدارة االنشاءات
v )هندسة المعالجة)سنتين

الــرسـوم الدراسيــة
v برنامج الدراسات التأسيسية
v 2650( لاير عماني(
v 150( لاير عماني رسوم تكميلية(
v  برنامج بكالوريوس علوم بمرتبـــة الشرف في

الهندسة
v 3050( لاير عماني لكل مستوى(
v 150( لاير عماني رسوم تكميلية(
v برامج الماجستير
v )إدارة الصيانة )6000 لاير عماني
v )إدارة نظـــــم المعلـــــومــــات )6975 لاير عماني
v )هندسة المعالجة )5000 لاير عماني

مسقط – الحيل الجنوبية
ص.ب :2322، ر. ب :111 السيب

2٤536165 968+هاتف
2٤535675 968+فاكس 

يد اإللكتروني admissions@caledonian.edu.omالبر
www.cce.edu.omالموقع اإللكتروني
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ـــــة جــامــعــيــــــــة( كــلــيـــــــــــة مـــجـــان )كــلــيـــ 2٤

مسقط / دارسيت
ص.ب. 710، الرمز البريدي 112

2٤730٤00 968+هاتف 

2٤730٤90 968+فاكس 
يد اإللكتروني info@majancollege.edu.omالبر

www.majancollege.edu.omالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
 اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
يطانيا جامعة بيدفورد شاير -بر

شروط القبول
النجاح في دبلوم التعليم العام أو ما يعادله
البرامج والمؤهالت التي تمنحها
دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس مع 
مرتبة الشرف في دراسات إدارة األعمال:

v  إدارة األعمال المسار العام
v إدارة األعمال - التسويق
v إدارة األعمال - نظم المعلومات
v إدارة األعمال - المحاسبة
v ية إدارة األعمال - إدارة الموارد البشر
v إدارة األعمال - السياحة
v يع الصغيرة إدارة األعمال - إدارة المشار
v  دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس مع مرتبة

الشرف في تخصص المحاسبة.
v  دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس مع مرتبة

الشرف في تخصص التجارة اإللكترونية.
v  دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس مع مرتبة

الشرف في تخصص المالية.
v  دبلوم التعليم العالي / بكالوريوس مع مرتبة

الشرف في تخصص التسويق.
دبلوم وبكالوريوس دراسات تقنية 
المعلومات )مع مرتبة الشرف( في

v .الحاسوب وتطبيقات اإلنترنت
v .الشبكات

يـــوس دراســـات اللغــــة  دبلـــوم وبكــــالـــور
اإلنجليزية )مع مرتبة الشرف( في

v ية اللغة اإلنجليز
v .البرنامج التأسيسي

برامج الماجستير
v  من MBA بــــرنـامج ماجستيــــر إدارة األعمال

جامعة بيدفورد شاير.
v  برنامج ماجستير علوم الحاسب اآللي من

جامعة بيدفورد شاير
v  بـــــرنامج الماجستيــــــــر في إدارة المــــــوارد

يــة العالمية من جامعة بدفورد شاير البشر
مدة الدراســـــة ال تتضمن فتــــرة البــــرنامج 

التأسيسي
يوجد دوام جزئي

الــرسـوم الدراسيــة
v رسوم التأمين )100 ر.ع( رسوم مستردة بعد التخرج
v :رسوم التسجيل
v  )للبرنامج التأسيسي )125 ر.ع
v  )ية )125ر.ع الفصل التمهيدي لبرنامج اللغة اإلنجليز
v  )للمستوى االول )125ر.ع
v  )للمستوى الثاني )125ر.ع
v  )للمستوى الثالث )125ر.ع
v  سوم المواد للبرنامج التأسيسي للفترة الصباحية

)1920ر.ع( 
v  رسوم المواد للبرنامج التأسيسي للفترة المسائية

)1600 ر.ع(
v  ٤000(  رسوم المواد لبرنامج دبلوم التعليم العالي

ر.ع( في جميع التخصصات ما عدا تخصص اللغة 
ية ولبرنامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف  اإلنجليز

ية  في جميع التخصصات ما عدا تخصص اللغة اإلنجليز
)6500 ر.ع(

v  رسوم المواد لبرنامج دبلوم التعليم العالي

)5000ر.ع(  ولبرنامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف 
ية )7500 ر.ع( في تخصص اللغة اإلنجليز

v  مجموع الرسوم الدراسية من البرنامج التأسيسي
وللحصول على برنامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف 
ية  في جميع التخصصات ما عدا تخصص اللغة اإلنجليز

للفترة الصباحية )9020 ر.ع( لمدة ٤ سنوات دراسية 
/ وللفترة المسائية )8700 ر.ع( لمدة 5 سنوات 

دراسية.
v  مجموع الرسوم الدراسية من بداية البرنامج

التأسيسي وللحصول على برنامج البكالوريوس مع 
ية للفترة  مرتبة الشرف في تخصص اللغة اإلنجليز
الصباحية )101٤5 ر.ع( لمدة ٤ سنوات ونصف / 

البرنامج غير مطروح بالفترة المسائية.
v  ٤80( / لكل فصل دراسي ) رسوم السكن )2٤0 ر.ع

ر.ع( لعام أكاديمي.
v )ماجستير في إدارة األعمال )سنتان
v  وتكلفة الرسوم الدراسية للحصول على البرنامج

المذكور هو كالتالي:
v .رسوم التأمين: 100 ر.ع مستردة

v  .رسوم التسجيل: 125 ر.ع غير مستردة
v رسوم المواد الدراسية:  5750 ر.ع
v )ماجستير في علوم الحاسوب )سنتان
v  الماسارات: ) أمن وإدارة المعلومات، تطبيقات

الحاسب اآللي المتنقل، أمن البيانات والمعلومات، 
شبكات الحاسب اآللي، تقنية المعلومات وتطبيقات 

الحالب اآللي(
v  وتكلفة الرسوم الدراسية للحصول على البرنامج

المذكور هو كالتالي:
v .رسوم التأمين: 100 ر.ع مستردة
v  .رسوم التسجيل: 125 ر.ع غير مستردة
v رسوم المواد الدراسية:  6000 ر.ع
v )ية العالمية )سنتان ماجستير في إدارة الموارد البشر
v  وتكلفة الرسوم الدراسية للحصول على البرنامج

المذكور هو كالتالي:
v .رسوم التأمين: 100 ر.ع مستردة
v  .رسوم التسجيل: 125 ر.ع غير مستردة
v رسوم المواد الدراسية:  6229 ر.ع

يخ التأسيس: 1996/1995م تار
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ـــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــي كـــــــــل 25
يخ التأسيس: 1999/ 2000م تار

مرتفات المطار، السيب، ص.ب 101،
الرمز البريدي: 133،الخوير، سلطنة عمان

هاتف 

+968 2٤513315
+968 2٤513316

+968 2٤5133٤3
+968 2٤51333

فاكس 
+968 2٤513365
+968 2٤51336٤

يد اإللكتروني Mazoonco@omantel.net.omالبر
www.mazooncollege.edu.omالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
 اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
االرتباط األكاديمي مع جامعــــــــة ميــــــزوري للعلــــوم والتكنـــولـــوجيا / 

يكية. الـــواليات المتحدة األمر
يـــــــــة الهند  التعــــاون األكـــاديمي مع جـــامعــــــــــة بنستلي – جمهور

للحصول على شهـادة الماجستيـــــــر في تقنيـــــة علوم الحاسب اآللي

شروط القبول
v  الحصول على درجــــــــة النجاح في شهادة

دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها

شــــروط القبول في بــرنامج الماجستيــــر 
في تقنية علوم الحاسب اآللي:

الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 
في التخصصات التالية:

v تكنولوجيا المعلومات
v علوم الحاسب اآللي
v ية نظم المعلومات اإلدار
v  ية ياضيات النظر ياضيات )الر ماجستيــــــــر الــــــــر

في الحاسب اآللي(

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
يـــوس )أربع  الدبلـــوم )سنتـــان( والبكــالــور

سنوات( في:
v إدارة اإلعمال

v المحاسبة
v علوم الحاسب اآللي
v  علم تقنية المعلومات
v إدارة نظم المعلومات
v ية اللغة االنجليز

بكالوريوس فقط )أربع سنوات( في
v االقتصاد
v علم النفس
v  بكالوريوس العلوم في القيادة التنظيمية

واإلشرافية

الماجستير )سنتان( في
v تقنية علوم الحاسب اآللي
v إدارة اإلعمال
v ماجستير األدب اإلنجليزي

مدة الدراســـة في التخصص ال تشمل السنـــة 
التأسيسية.

يوجد دوام جزئي.

الــرسـوم الدراسيــة
v )رسوم التسجيل: 30 ر.ع )غير مستردة
v )التأمين: 100 ر.ع )مسترد
v )غيــــــــر مستردة-

ً
الخدمــــــــات: 50 ر.ع )فصليـــا

رسوم الدراسة في البرنامج التأسيسي
v )690 ر.ع  في الفصل لكل مستوى ) ثالث مستويات
v رسوم الكتب: 80 ر.ع

البرنامج األكاديمي
v  تتـــــراوح بين 1500 ر.ع – 2000 ر.ع. )تعتمد على عدد الساعات المسجلــــة من قبل

الطالب في الفصل الـــواحد، وتختلف من تخصص آلخر(.
v :رسوم الساعة المعتمدة حسب التخصص
v .إدارة األعمال 65 ر.ع
v .المحاسبـــــــــة، علوم الحاسب اآللي، إدارة نظم المعلومات 75 ر.ع

v االقتصاد، علم النفس 70 ر.ع
v ية 60 ر.ع اللغة االنجليز
v .رسوم الكتب: حسب المادة وسعـر الكتاب

رسوم الدراســـــة في برنامج الماجستير في تقنية علوم الحاسب اآللي:
v  )رســــــــوم التسجيـــــل: 150 ر.ع )غيـــــــــر مستردة
v 5650( ر.ع لفتـرة الدراســـــة البالغــــــــة عامين(

رسوم السكن
v )التأمين: 100 ر.ع )مستردة
v  سكن الطالبـــات )داخل حــــرم الكليــــــة( يتــراوح بين ٤5 ر.ع و100 ر.ع في الشهـــــر

)يعتمد على نوع الغرفة(.
v  سكن الطالب: )خــــارج حــــرم الكليــــــة( يتـــــراوح بين 50 ر.ع و150 ر.ع في الشهــر

)يعتمد على نوع الغرفة(
المواصالت

v )تتـــــــراوح مــــــا بين 100 ر.ع و130 ر.ع في الفصل )حسب منطقة السكن
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كـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــســـــــــقـــــــــط 26
يخ التأسيس: 1998/1997م تار

لغـــة الدراســـة
اللغة االنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
جـــامعـــــــة استيـــــرلنج بالمملكـــــة المتحدة

سلطة المؤهالت االسكتلندية بالمملكة المتحدة
يا بهانج جامعة ماليز

شروط القبول
v  النجاح في دبلوم التعليم العام أو

مايعادله كشرط لاللتحاق بالتخصصات 
المدرجة ضمن برامج البكالوريوس مع 

مرتبة الشرف وبرامج لسلطة المؤهالت 
االسكتلندية بقسميه: األعمال والمحاسبة 
والحاسب اآللي ولاللتحاق بتخصصات قسم 
بيئة التشييد، فيشترط أن يكون ضمن مواد 

ياء  ياضيات البحتة والفيز النجاح مادتي الر
على أن التقل درجة النجاح في مادة 

ياضيات البحتة عن %65. الر
v  الحصول على شهادة البرنامج التأسيسي

العام أو ما يعادلها.
v  يمكن قبول ذوي الخبرة العملية لدراسة

جميع برامج الكلية إذا توفرت فيهم 
اشتراطات وزارة التعليم العالي.

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
بكالوريوس آداب مع مرتبة الشرف (أربع 

سنوات )في
v دراسات االعمال
v المحاسبة ودراسات االعمال

v المحاسبة وعلم الحاسب االلي

بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف(أربع 
سنوات) في:

v علوم الحاسب اآللي
v الحاسب اآللي لألعمال
v )الحاسب اآللي )هندسة البرمجيات
v )الحاسب اآللي )نظم الحاسوب والشبكات
v يع إدارة المشار

 HND ،برامج الدبلوم الوطني العالي
سنتان في:

v األعمال
v المحاسبة
v نظم الحاسب اآللي
v برمجة الحاسب اآللي
v مسح الكميات
v إدارة التشيد
v يع إدارة المشار

مدة الدراسة ال تتضمن فترة البرنامج 
التأسيسي

يوجد دوام جزئي

الــرسـوم الدراسيــة
v )القبول والتسجيل 120 ر.ع )100 لاير ايداع مسترجع
v 100 لاير عماني تدفع عند التسجيل للبرنامج

البرنامج التأسيسي
v الدوام الكامل 975 ر.ع لكل فصل دراسي
v الدوام الجزئي 675 ر.ع لكل فصل دراسي

رسوم البرامج األكاديمية
1( برامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف )جامعة استيرلنج(

v 950٤ لاير عماني
يا  2( برامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف )جامعة ماليز

بهانج(
v 9520 لاير عماني 

3( برامج الدبلوم
v تخصص إدارة المشاريع ٤760 لاير عماني
v باقي التخصصات ٤500 لاير عماني

مسقط/ بوشر
ص.ب: 2910، الرمز البريدي 112

روي، سلطنة عمان

هاتف
+968 2٤503821

+968 2٤59٤376
+968 2٤501181

2٤50٤95٤ 968+فاكس 
يد اإللكتروني registration@muscatcollege.edu.omالبر

www.muscatcollege.edu.omالموقع اإللكتروني
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ـــــــة ولجات للعلـــــــوم التطبيقيـــة كليـــ 27
يخ التأسيس: أكتوبر 2001م تار

الرسيل واحة المعرفة / مسقط
ص.ب: 197 -ر. ب: 12٤

هاتف 
+968 2٤٤٤919٤
+968 2٤٤٤6660

فاكس 
+968 2٤٤٤9196
+968 2٤٤٤9197

يد اإللكتروني info@waljat.net/ admission@waljat.netالبر

www.waljatcollege.edu.omالموقع اإللكتروني

لغـــة الدراســـة
اللغة اإلنجليزية

االرتباط/ التعاون األكاديمي
معهد بيرال للتكنلوجيا-الهند

شروط القبول

الدبلوم، الدبلوم المتقدم والبكالوريوس
v  الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما

يعادله  مع ما ال يقل عن 50% بالنسبة 
لتخصصات ادارة األعمال وتطبيقات 

الكمبيوتر.

v  الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما
يعادله  مع ما ال يقل عن 55% بالنسبة 

لتخصصات الهندسة.

الماجستيـــر
v  الحصول على درجة البكالوريوس مع ما ال

يقل عن 2.3 نقطة من أصل ٤نقاط

v  خبرة عملية ال تقل عن سنتين بالنسبة للفترة
المسائية

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

شهادة الدبلوم )سنتان( في
v إدارة األعمال
v تطبيقات الحاسب اآللي

v هندسة علوم الحاسب اآللي
v هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

شهادة الدبلوم المتقدم )3 سنوات( 
في
v هندسة علوم الحاسب اآللي
v هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

شهادة البكالوريوس )3 سنوات( في
v إدارة األعمال
v تطبيقات الحاسب اآللي

شهادة البكالوريوس )٤ سنوات( في
v هندسة علوم الحاسب اآللي
v هندسة اإللكترونيات واالتصاالت
v هندسة التكنولوجيا الحيوية
v الهندسة الكيميائية

برامج الدراسات العليا )سنتان( في
v  ماجستيــــــــر إدارة األعمــــــال )الفتـــــــــرة

الصباحية(
v  مـــاجستيــــــــر إدارة األعمال التنفيذيــــــــة )الفترة

المسائية(

الــرسـوم الدراسيــة
v  رسوم السنة التأسيسية 1980 لاير عماني 

v الهندسة 2530لاير عماني سنويا

v ادارة أعمال 1980 لاير عماني سنويا

v  تطبيقات الكمبيوتر 1980 لاير عماني سنويا

v  ماجستير ادارة األعمال: 3000 لاير عماني سنويا

v ماجستير ادارة االعمال التنفيذية:26٤0 لاير عماني سنويا


