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حذص  اذاح    إن العلم هو أحد أهم أعمدة بناء األمم وتقدمها وجزء ال يتجزأ من حضارة اجملتمع وتطوره، ومن هذاا اننطلذج جذاء    

ة بكاضذ متابعذة مسذتجداتهما   وتأكيذده علذأ أهميذة العلذم وانعصضذة و ذصورة       -حفظذ  ا  ورعذاه   -اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد 

.السبل انتاحة مبا يسهم بصقي وتقدم اإلنسان العماني

انذاي   التسذهيال  والذدعم   وتقديم مجيع وتشجيع  ( مؤسسة28)مت ضتح اجملال أمام قطاع التعليم العالي اخلا  بالسلطنة بإمجالي 

لذد وال يذيء   يف تنميذة أ  ب التعلذيم العذالي   وانعنو  ل  ليعمل إىل تقديم أضضل انستويا  التعليمية، وال خيتلف اثنان علأ أهميذة يور  

انعارف وكفاءة عالية مستندة اىل العلوم ووذا  مصونة سواه ميكن أن يفضي إىل تنمية ياملة ضبدون منظومة تعليم راقية ومتطورة 

  ، ومن هنا اثبت هاا القطاع قدرت  علذأ تقذديم جصجذا   ضاعلة ومؤثصةانختلفة لن تكون قايرة علأ تلبية حاجا  اجملتمع بصورة 

.واحتياجا  سوق العمل العماني من جهة أخصىمن جهة ذا  جوية عالية وحتقيج انواءمة بني هاه انخصجا  

ديصيذة  قامذت ان وتسهيال علأ أبناءنا الطلبة ومجيع الطلبة انقيمني علأ أرض هاا الوطن انعطاء مهمة اختيار مساراتهم األكايمييذة  

يذة  العامة للجامعذا  والكليذا  اخلااذة متم لذة بذداالصة االيذصاف الإادذي بإاذدار هذاا الذدليل االلكلونذي الشذامل للذإام  األكايمي             

علميذة  الاختيذار مسذاراتهم   حنذو  يلذيال للمهذتمني   انقدمة مبؤسسا  التعليم العالي اخلااة بالسلطنة، متذأملني أن يكذون هذاا الذدليل     

.ومستقبلهم الوظيفي

املقـــــدمـة
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عُمانالجامعة األلمانية للتكنولوجيا في  1

م2007تاريخ التأسيس 

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

االرتباط األكاديمي

ألمانيا– RWTH Aachenجامعة 

التعاون األكاديمي

ألمانيا–ميونخ للعلوم التطبيقية جامعة 

ألمانيا–للعلوم التطبيقية شترالزوندجامعة 

ألمانيا-للعلوم التطبيقيةبوكستهودهجامعة 

ألمانيا-بيوثجامعة 

الواليات المتحدة األمريكية-جامعة نيويورك ستي

األمريكيةالواليات المتحدة -آيواجامعة والية 

إيطاليا–بريشيا جامعة 

ايلندت–للتكنولوجيا في شمال بانكوك مونغكوتجامعة الملك 

سلطنة ُعمان-كلية ُعمان البحرية الدولية

شروط القبول
متطلبات القبول العامة 

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها

.العاملدخول البرنامج التأسيسي 4.5أقل من اآليلتسشهادة 

.األكاديميلدخول البرنامج التأسيسي 4.5بمعدل ال يقل عن اآليلتسشهادة 

البكالوريوسللدخول المباشر في برنامج 6بمعدل ال يقل عن اآليلتسشهادة 

مستوىالتحديدالختبار(ة)الطالبيقدمبعادلهاماأواأليلتسشهادةتتوفرلمإذا*

.بالجامعةالخاصاالنجليزيةاللغةفي

للبرامجالقبولمتطلبات
برنامج علوم األرض التطبيقية

أو ما يعادلها في مادة اللغة اإلنجليزية% 65النجاح بدرجة 

أو ما يعادلها في مادة الرياضيات البحتة% 65النجاح بدرجة 

النجاح في مادتي الفيزياء أو والكيمياء

علوم الحاسب اآلليبرنامج 

أو ما يعادلها في مادة اللغة اإلنجليزية% 65النجاح بدرجة 

أو ما يعادلها في مادة الرياضيات البحتة% 65النجاح بدرجة 

الهندسة البيئية وهندسة العمليات والهندسة الميكانيكيةبرامج 

أو ما يعادلها في مادة اللغة اإلنجليزية% 65النجاح بدرجة 

أو ما يعادلها في مادة الرياضيات البحتة% 65النجاح بدرجة 

النجاح في مادتي الفيزياء أو والكيمياء

تخطيط المدن والتصميم المعماريبرنامج 

أو ما يعادلها في مادة اللغة اإلنجليزية% 65النجاح بدرجة 

حتةأو ما يعادلها في مادة الرياضيات التطبيقية أو الب% 65النجاح بدرجة 

برنامج إدارة األعمال الدولية والخدمات

أو ما يعادلها في مادة اللغة اإلنجليزية% 65النجاح بدرجة 

حتةأو ما يعادلها في مادة الرياضيات التطبيقية أو الب% 65النجاح بدرجة 

العلوم اللوجستيةبرنامج 

أو ما يعادلها في مادة اللغة اإلنجليزية% 65النجاح بدرجة 

حتةأو ما يعادلها في مادة الرياضيات التطبيقية أو الب% 65النجاح بدرجة 

الفليج/حلبان-والية بركاء

العذيبة130: ، الرمز البريدي1816: ب.ص

+22061111968هاتف                     

+22061000968فاكس                     

info@gutech.edu.omااللكتروني        البريد 
www.gutech.edu.omااللكتروني        الموقع 



تمنحهاالبرامج والمؤهالت التي 
الحاسوبكلية الهندسة وعلوم 

 الحاسببكالوريوس العلوم في علوم

 الميكانيكيةبكالوريوس الهندسة في الهندسة

 العملياتالهندسة في هندسة بكالوريوس

 بكالوريوس الهندسة في الهندسة البيئية

واالقتصادادارة األعمال كلية 
 بكالوريوس العلوم في ادارة االعمال الدولية وادارة الخدمات

 العلوم في الخدمات اللوجستية بكالوريوس

العلومكلية 
 بكالوريوس العلوم في علوم األرض التطبيقية

 ماجستير في علوم األرض البترولية

المعماريكلية تخطيط المدن والتصميم 
 بكالوريوس العلوم في تخطيط المدن والتصميم المعماري

 يا البترولجيولوج: علوم األرض التطبيقية بتخصص فرعيماجستير في

نالطلبة العمانيي–للفصل الدراسية الرسوم 
  لاير عماني100رسوم التسجيل

  لاير عماني960البرنامج التأسيسي العام

 لاير عماني1920األكاديمي البرنامج التأسيسي

 لاير عماني2700اللوجستية بكالوريوس العلوم

 لاير عماني 2700بكالوريوس تخطيط المدن والتصميم المعماري

 لاير عماني2700والخدمات بكالوريوس إدارة األعمال الدولية

 لاير عماني2880بكالوريوس علوم األرض التطبيقية

 لاير عماني2940الحاسب اآللي بكالوريوس علوم

 لاير عماني2940بكالوريوس الهندسة الميكانيكية

 لاير عماني2940البيئية الهندسة بكالوريوس

 لاير عماني2940العمليات بكالوريوس هندسة

الطلبة الدوليين -الرسوم الدراسية للفصل 

لاير عماني100التسجيل رسوم

لاير عماني1500العام  البرنامج التأسيسي 

لاير عماني2000البرنامج التأسيسي األكاديمي 

لاير عماني3375بكالوريوس العلوم اللوجستية 

لاير عماني 3750المعماري تخطيط المدن والتصميم بكالوريوس 

لاير عماني3375والخدمات بكالوريوس إدارة األعمال الدولية 

لاير عماني3750التطبيقية بكالوريوس علوم األرض 

لاير عماني3900بكالوريوس علوم حاسب آلي 

لاير عماني3900الميكانيكية بكالوريوس الهندسة 

لاير عماني3900الهندسة البيئية بكالوريوس 

لاير عماني3900العمليات بكالوريوس هندسة 

فصول دراسية 8: مدة الدراسة في برامج البكالوريوس * 

فصول دراسية 6: مدة الدراسة في برنامج الماجستير **

7



8

البـــــريــمــي جــــامعة 2

شروط القبول
م2010: تاريخ التأسيس

512: ب.ر890: ص ب ، محافظة البريمي 

+25651494968\25655509هاتف                 

+25651184968فاكس                

info@uob.edu.omاإللكتروني   البريد 
www.uob.edu.omاإللكتروني  الموقع 

الدراسةلغة

اللغة اإلنجليزية

الدراسيةالرسوم 
 لاير سنويا2000: التأسيسيالبرنامج

 لاير سنويا2600: الهندسةكلية

 لاير سنويا3000: العلوم الصحيةكلية

 سنويالاير 2000: التجارةكلية

لاير سنويا2000: كلية الحقوق

 السكن الجامعيأسعار

 لاير شهريا45: الثالثية الغرفة

 شهريالاير 40: الرباعية الغرفة

:كلية الهندسة

%.65في دبلوم التعليم العام بتقدير النجاح 

يات في الرياض( د)على تقدير ال يقل عن الحصول 

(.  مياءوالفيزياء أو الكي)البحتة واللغة اإلنجليزية 

:الصحـــيةالعلوم كلية 

:  بكالوريوس التمريض

%.  65في دبلوم التعليم العام بتقدير النجاح 

يات في الرياض( ج)على تقدير ال يقل عن الحصول 

.البحتة واألحياء والكيمياء واللغة اإلنجليزية

.           امتحان القبول في التخصص بنجاحاجتياز 

.المقابلة الشخصية بنجاحاجتياز 

:البصرياتبكالوريوس 

%.  65في دبلوم التعليم العام بتقدير النجاح 

يات في الرياض( ج)على تقدير ال يقل عن الحصول 

البحتة والفيزياء واألحياء والكيمياء واللغة 

.  اإلنجليزية

.  امتحان القبول في التخصص بنجاحاجتياز 

بنجاحالمقابلة الشخصية اجتياز 

:كلية التجارة

في الرياضيات( د)أال يقل عن تقدير 

التطبيقية أو الرياضيات البحتة واللغة

اإلنجليزية

:كلية الحقوق

%.50في دبلوم التعليم العام بتقديرالنجاح 

البرامج والمؤهالت التي 

تمنحها
كلية الهندسة

 المعلومات واالتصاالتهندسة

 المدنيةالهندسة

 المعماريةالهندسة

 الميكانيكيةالهندسة

 اآلليالحاسب هندسة

 ةالداخليبكالوريوس العلوم في العمارة

كلية العلوم الصحية
التمريض

علوم البصريات

كلية التجارة
البكالوريوس /الدبلوم المتقدم / الدبلوم

في( العلوم)

إدارة التوريدات العالمية
إدارة التصدير

األعمال واألعمال إلكترونيةإدارة

إدارة نظم المعلومات
 في الصيرفة اإلسالمية والماليةاآلداب

إدارة األعمالماجستير 

كلية الحقوق
بكالوريوس القانون
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جــــــــامــعــة الشـــــرقــيــــــة 3

التعاون األكاديمي/ االرتباط

.ةجامعة والية أوكالهوما في الواليات المتحدة األمريكي

.تكساس التكنولوجيةجامعة 

البرامج والمؤهالت التي تمنحهاالقبولشروط 
إدارة األعمالكلية 
 في اإلدارةبكالوريوس /دبلوم

 والتمويلفي المحاسبة بكالوريوس /دبلوم

 المعلومات اإلداريةبكالوريوس في نظم /دبلوم
والمحفوظاتالوثائق بكالوريوس

 جماعيااألعمال في ريادة األعمال إدارة بكالوريوس

بكالوريوس اآلداب في اإلرشاد النفسي

 إدارة األعمال ماجستير

كلية الهندسة
 بكالوريوس في هندسة البيئية/دبلوم

 المدنيةفي الهندسة بكالوريوس /دبلوم

 اإللكترونية في الهندسة بكالوريوس /دبلوم

واالتصاالت

 يع بكالوريوس العلوم في هندسة إدارة المشار/دبلوم

اإلنشائية

كلية العلوم التطبيقية
 الغذاء والتغذية بكالوريوس في علوم /دبلوم

اإلنسانية
 ةالبحرية والسمكيفي العلوم بكالوريوس /دبلوم

إبراء–محافظة الشرقية 

400: ب.ر42: ب.ص

+25401000968هاتف                      

+25401002968فاكس                      

info@asu.edu.omالبريد اإللكتروني         
www.asu.edu.omاإللكتروني        الموقع 

الرسوم الدراسية
 لاير عماني( 10)طلب االلتحاق

 لاير عماني( 100)التسجيل

  (مستردة)لاير عماني ( 100)التأمين

 لاير عماني للفصل ( 980)التأسيسي البرنامج

الواحد

(80 ) لاير عماني للساعة المعتمدة للتخصصات

د كلية إدارة األعمال  وكلية العلوم التطبيقية وعد

(  66)ساعة والدبلوم ( 123)ساعات البكالوريوس

ساعة

(90 )لاير عماني للساعة المعتمدة في تخصصات

(  137)كلية الهندسة وعدد ساعات البكالوريوس 

.ساعة( 77)والدبلوم 

الدراسةلغة

اللغة اإلنجليزية

م2011/ 2010: تاريخ التأسيس

 ميكون الطالب قد أنهى دبلوم التعليأن

العام أو ما يعادله بنجاح في جميع

.المواد

 يكون الطالب قد درس المواد التيأن

التخصصات/ تؤهله لاللتحاق بالكليات

:المختلفة، ويمكن تفصيل ذلك كالتالي

كلية إدارة األعمالطالب 
قية الرياضيات التطبيالطالب بنجاح دراسة 

.أو الرياضيات البحتة

طالب كلية الهندسة
 تة البحالطالب بنجاح الرياضيات دراسة

الكيمياءمن الفيزياء أو ومادة 

طالب كلية العلوم التطبيقية
 تة،الطالب بنجاح الرياضيات البحدراسة

.واألحياء ومادة الفيزياء أو الكيمياء

 يحقق الطالب معايير األداء في موادأن

.البرنامج التأسيسي



جــــــــامـــعــة صــحــــار 4

والية صحار

صحار311: ر ب 44: ص ب

+26720101968هاتف                  

+26720102968فاكس 

soharuni@omantel.net.omالبريد اإللكتروني 
www.soharuni.eduاإللكتروني     الموقع 

م2002/ 2001: تاريخ التأسيس

شروط القبول

النجاح في دبلوم التعليم العام او ما يعادله

بكالوريوس التربية الحصول على نسبة معينة في دبلوم التعليم العام

والتخصص حسب شروط وزارة التعليم العالي

شروط االلتحاق ببرنامج القانون

النجاح في دبلوم التعليم العام مع شرط الحصول على درجة ال تقل عن

في اللغة العربية%80

درجة) 5.5IELTS)درجة أو ( 475) الحصول على شهادة التوفل 

الهندسيةشروط االلتحاق بالتخصصات 

في المواد( د)الحصول على ( د)النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 

:اآلتية

اللغة اإلنجليزية، الرياضيات البحتة، الكيمياء أو الفيزياء

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

كلية إدارة األعمال
:دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس إدارة األعمال في

المحاسبة

اإلدارة

التسويق

بكالوريوس في

 المعلومات اإلداريةنظم

 والقانون التجاريالتجارة

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية واللغة العربية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

األستراليةكوينزالندجامعة 

جامعة اكسفورد

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية

كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
:فيدبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس 

 الحاسوب والوسائط المتعددةعلوم

 وهندسة الشبكاتعلوم الحاسوب

 وقاعدة البياناتالشبكات

بكالوريوس في

 (تقنية المعلومات)االعمال إدارة

كلية الهندسة
:دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس في

 العمليات المعدنية والموادهندسة

 الكهربائية والحاسب اآلليالهندسة

 الميكانيكية وااللكتروميكانيكيةالهندسة

 الكيميائيةالهندسة

 المدنيةالهندسة

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
:فيدبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس 

 اللغة االنجليزيةدراسات

بكالوريوس في

القانون

 واإلعالمالصحافة

 العربية وآدابهااللغة

 اإلنجليزيةاللغة
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الرياضيات

 الرياضيةالتربية

 الموسيقيةالتربية

 اللغة العربيةمهارات

 اإلنجليزية اللغة

والترجمة

 علم األحياء/ التربية

 الرياضيات/ التربية

 ةاللغة العربي/ التربية

برامج الماجستير
 إدارة أعمال ماجستير((MBA
 (القيادة)التربية ماجستير

 التربية في مناهج وطرائق التدريسماجستير

 في علوم الحاسب اآلليماجستير

 التربويةتربية في اإلدارة ماجستير

 هابماجستير اآلداب في تدريس اللّغة االنجليزية لغير الناطقين

 ماجستير في الهندسة البيئية

 المدرسيةماجستير العلوم في الرياضة

 التربويدبلوم التأهيل

 التأسيسيةال تتضمن فترة الدراسة السنة

 بدوام جزئي متاح في كلية إدارة األعمالدراسة

الرسوم الدراسية
(غير مستردة)لاير عماني 50: التسجيل

(مستردة بعد التخرج)لاير عماني 100: التأمين

لطلبة التربية الرياضية)لاير عماني ( 50)رسوم خدمات لكل فصل دراسي

(فقط

(لطلبة القانون فقط تدفع لمرة واحدة)لاير ( 200) رسوم تسجيل 

رسوم البرنامج التأسيسي

لاير756رسوم اللغة اإلنجليزية للمستوى الواحد 

لاير95رسوم الرياضيات للفصل الدراسي الواحد 

لاير120للفصل الدراسي الواحد  (IC3)رسوم 

البرامج االكاديمية

تخصصات كليتي إدارة االعمال والعلوم اإلنسانية

تخصص الصحافة واالعالم، اللغة االنجليزية)واالجتماعية 

(:والترجمة ودراسات في اللغة اإلنجليزية

لاير عماني125: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم

رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم المتقدم

لاير عماني137.5: والبكالوريوس

تخصص اللغة العربية وآدابها وتخصصات التربية في

:اللغة االنجليزية واللغة العربية والرياضيات واالحياء والتربية الرياضية

لاير عماني130: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة

لاير عماني فصليا50: رسوم خدمات لتخصص التربية الرياضية

(:تخصص التربية الموسيقية)

لاير عماني160: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة

لاير عماني130: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة: برنامج رفع المؤهالت

كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

لاير عماني125: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم

:رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم المتقدم والبكالوريوس

لاير عماني150

كلية الهندسة

لاير عماني131.25: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم

:رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم المتقدم والبكالوريوس

لاير عماني157.5

لاير عماني( 2700: ) رسوم برنامج إدارة األعمال

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

إجمالي الرسوم: ماجستير التربية في مناهج وطرائق التدريس

(5,2173(: ) سنتين)الدراسية 

إجمالي الرسوم : ماجستير في علوم الحاسب اآللي

(5,2173(: ) سنتين)الدراسية 

إجمالي الرسوم : ماجستير تربية في اإلدارة التربوية

(5,2173(: ) سنتين)الدراسية 

للسنة األكاديمية: السكن

(مواصفات عادية)ع مفرد .ر825

(مواصفات خاصة)ع مفرد .ر1000

(مواصفات عادية)ع ثنائي .ر450

(مواصفات خاصة)ع ثنائي .ر525

ع ثالثي.ر350

:النقل

ع للسنة األكاديمية.ر150
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جــــــامـــــعـــة ظــــــــفـــار 5

م2005/ 2004: تاريخ التأسيس

محافظة ظفار–صاللة 

211: الرمز البريدي2509: ب.ص

+23237000968هاتف 

+23237777968فاكس                    

info@du.edu.omاإللكتروني       البريد 

www.du.edu.omاإللكتروني      الموقع 

لغة الدراسة

العربيةاللغة اإلنجليزية واللغة 

الرسوم الدراسية
900لاير عماني لكل فصل في البرنامج التأسيسي.

70 فصل دراسيلاير عماني بالساعة الدراسية في كل

125لاير عماني بالساعة الدراسية في كل فصل

ةلبرامج الماجستير في اإلدارة، ماجستير التربية في اإلدار

يرالتربوية، ماجستير التربية في اإلرشاد النفسي، ماجست

.اآلداب في اللغة اإلنجليزية

150لاير عماني بالساعة الدراسية في كل فصل لبرامج

الماجستير في ماجستير العلوم في تقنية المعلومات،

ماجستير العلوم في،(MBA)ماجستير إدارة األعمال 

ة ، ماجستير العلوم في الهندسوالحاسوبالهندسة الكهربائية 

.الكيميائية

110لاير عماني بالساعة الدراسية في كل فصل لبرامج

الماجستير في ماجستير التربية في مناهج وطرق تدريس

.اللغة االنجليزية

90لاير عماني بالساعة الدراسية في كل فصل لبرامج

.دبلوم التأهيل التربوي

القبولشروط 
تاليةالشروط الالطلبة الذين يستوفون يقبل 

الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما

.يعادلها

للغة اجتياز اختبارات تحديد المستوى في ا

ا اإلنجليزية والرياضيات والحاسوب أو م

.يعادلها

ةشروط االلتحاق في التخصصات الهندسي

 الحصول على دبلوم التعليم العام او ما

يعادله على ان تشمل الشهادة المواد 

يات الرياض، الفيزياء ، الكيمياء : التالية

(  البحتة

ةالتربويالتخصصاتفيااللتحاقشروط

ادلهيعمااوالعامالتعليمدبلومعلىالحصول)

التخصصمادةفيوالدرجة%79عامبمعدل

.الفيزياء(80%)

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

التطبيقيةكلية اآلداب والعلوم 
الترجمة:فقطالبكالوريوستخصصات

–العربيةاللغة–الحقوق–(حاليامجمد)

تقنية–االنجليزيةاللغة–رياضيات)التربية

–(حاليامجمد)الفيزياء–(المعلومات

(حاليامجمد)الكيمياء

علوم:والدبلومالبكالوريوستخصصات

العمل–االنجليزيةاللغة–الكمبيوتر

.الرياضياتعلوم–االجتماعي

اإلداريةكلية التجارة والعلوم 
–ةاالدار:والدبلومالبكالوريوستخصصات

–المالية–(حاليامجمد)التسويق

–االداريةالمعلوماتنظم–المحاسبة

.(حاليامجمد)التأمين

كلية الهندسة
ة الهندس: البكالوريوس فقط تخصصات 

هندسة –الكهربائية وااللكترونية 

(.الكمبيوتر واالتصاالت 

اء هندسة الكهرب: الدبلوم فقط تخصصات 

.والحاسوب

:  والبكالوريوسالدبلوم تخصصات 

تخصص للشهادات ذات)العمارة الداخلية 

التصميم–( العلمية واالدبيةالصبغة 

الهندسة –( مجمد حاليا)الجرافيكي

–الهندسة الميكانيكية –الكيميائية 

سالميكاترونيكهندسة –الهندسة المدنية 

–الهندسة المعمارية –( مجمدا حاليا)

(.مجمد حاليا)هندسة البرمجيات 

الماجستيربرامج 
 ةاآلداب في اللغة اإلنجليزيماجستير

 ويةالتربية في اإلدارة التربماجستير

 وطرق التربية في مناهج ماجستير

اإلنجليزيةتدريس اللغة 

 في اإلدارةماجستير

 في تقنية المعلوماتماجستير

 سيالنفالتربية في االرشاد ماجستير

 مناهج وطرائق -ماجستير التربية

التدريس العامة

 إدارة األعمالماجستير

 ائيةالعلوم في الهندسة الكهربماجستير

والحاسوب

يائية ماجستير العلوم في الهندسة الكيم
دبلوم التأهيل التربوي
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الجــامـــــــعـــــة العــــــربيـــــة المفتـوحـــة 6

م2011/ 2010: تاريخ التأسيس

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

ةالجامعة البريطانية المفتوح

القرم/ مسقط

العذيبة130: ر، ب1596: ص، ب

24699291\24699444هاتف                   

24699669فاكس                   

info@aouoman.orgالبريد اإللكتروني      

www.aou.edu.omاإللكتروني     الموقع 

الرسوم الدراسية
 لاير عماني( 6400) برنامج إدارة األعمال

 لاير ( 6500) برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها

عماني

 (  6600) برنامج تقنيات المعلومات والحوسبة

لاير عماني

2769.77: التربية في القيادة التربوية

2772: ماجستير تقنيات التعليم

4616.28: ماجستير العلوم في تطوير البرمجيات

4620: ماجستير إدارة األعمال

شروط القبول
النجاح في دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها

%.50بنسبة ال تقل عن 

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
دبلوم وبكالوريوس علوم مع مرتبة

:الشرف في تقنية المعلومات وتتضمن
 المعلومات والحوسبةتقنية

 االتصاالت/ المعلومات والحوسبة تقنية

 حوسبة/ المعلومات والحوسبة تقنية

 أعمالإدارة / المعلومات والحوسبة تقنية

وبكالوريوس آداب مع مرتبةدبلوم 

الشرف في اللغة اإلنجليزية وآدابها

:وتتضمن
 اإلنجليزية وآدابهااللغة

 إدارة أعمال/ اإلنجليزية وآدابها اللغة

دبلوم وبكالوريوس آداب في إدارة أعمال

:مع مرتبة الشرف وتتضمن
 األعمالإدارة

 المحاسبة/ األعمال إدارة

 االقتصاد/ األعمال إدارة

 التسويق/ األعمال إدارة

 األنظمة/ األعمالإدارة

 (بكالوريوس فقط)بكالوريوس العلوم في المحاسبة

فيماجستير 
 في القيادة التربويةالتربية

 التعليمتقنيات

 العلوم في تطوير البرمجياتماجستير

 األعمالإدارة

أو توفل6.5آيلتسدرجة البكالوريوس، : الشروط
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جـــــــامـــــــــعـــة نـــــــــزوى
7

لغة الدراسة

العربيةاللغة اإلنجليزية واللغة 

التعاون األكاديمي/ االرتباط

للفنون المتعددةمارتشجامعة 

جامعة شهيد بهشتي

جامعة بروناي دار السالم

النكشايرجامعة سنترال 

أوشكوشويسكونسنجامعة 

مدرسة ماديسون للصيدلة–ويسكونسجامعة 

سستمويسكونسنجامعة 

جامعة السلطان قابوس

جامعة فينا

جامعة قطر

جامعة الكويت

المديرية العامة للخدامات البيطرية

حديقة النباتات واألشجار العمانية

مونتفورتجامعة دي 

فيماجستير 
 المعلوماتنظم

االقتصاد

إدارة األعمال

كلية الصيدلة والتمريض

في دبلوم وبكالوريوس صيدلة 
الصيدلة

في دبلوم وبكالوريوس علوم 
التمريض

ال يوجد دوام جزئي على مستوى الدبلوم

والبكالوريوس

كلية العلوم واآلداب

دبلوم وبكالوريوس العلوم في
 الحاسوبعلوم

الرياضيات

اإلحصاء

الفيزياء

الكيمياء

 الحيويةالتقنية

فيدبلوم وبكالوريوس آداب 
اللغة العربية

اللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمة

تصميم الحلي والمجوهرات،-الفنون الجميلة

(بكالوريوس فقط)تصميم األزياء 

بكالوريوس التربية في
-الرياضيات-الفيزياء-األحياء-الكيمياء

اض ري-اللغة اإلنجليزية-اللغة العربية-الحاسوب

التربية الفنية-التربية الخاصة-األطفال

:برامج التأهيل التربوي
-ليزيةاللغة اإلنج-اللغة العربية-التربية اإلسالمية 

-ياتالرياض-( الفيزياء ، الكيمياء ، األحياء)العلوم 

االجتماعيةالدراسات -الحاسوب-الفنية

م2005/ 2004: تاريخ التأسيس

محافظة الداخلية

.والية نزوى–بركة الموز 616: ، الرمز البريدي33: ب.ص

6229 2544 968+هاتف                         

+968 2544 6341

+25443400968فاكس                         

مكتب الجامعة في محافظة مسقط

.الخوير133: ، المز البريدي208: ب.، بناية مازن صالخوير

+24479171968هاتف 

+24479530968فاكس                           

www.unizwa.edu.omالموقع اإللكتروني             

شروط القبول
ماأوالعامالتعليمدبلومفيالنجاح

يعادله

األقلعلى(ج)عاممعدلعلىالحصول

.الطالبدرسهاالتيالموادفي

صولالح:التربويةللتخصصاتبالنسبة

ب+األقلعلى%79عاممعدلعلى

.التخصصمادةفي

اتتخصصلدراسةالمتقدمعلىيشترط

ةشهادعلىحاصاليكونأنالماجستير

ماأوالتخصصنفسفيالبكالوريوس

فإنوإالبها،معترفجامعةمنيعادلها

بعضبدراسةمشروطاسيكونقبوله

فيالبدءقبلاالستدراكيةالمساقات

.التخصص

اللغةفيكفاءةشهادةعلىالحصول

اتتخصصفيللبدءكشرطاإلنجليزية

يزيةاإلنجلاللغةتنتهجالتيالماجستير

.للدراسةلغة

ولالقبشروطحولالتفاصيلمنوللمزيد*

بجامعةالقبولدليلإلىالرجوعيرجى

.نزوى

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
كلية االقتصاد واإلدارة ونظم المعلومات

دبلوم وبكالوريوس آداب في
 األعمالإدارة

المحاسبة

التسويق

 الترفيهيةالمشاريع إدارة

دبلوم وبكالوريوس علوم في
تصميم الويب وأمن المعلومات

بكالوريوس العلوم في إدارة العمليات

دبلوم وبكالوريوس العلوم في
 (بكالوريوس فقط)االقتصاد والمالية

14التجارة الدولية والمالية



ماجستير
تربية في اإلرشاد والتوجيه

تربية في اإلدارة التربوية

اللغة العربية وآدابها

اللغة االنجليزية والترجمة

ماجستير العلوم في الكيمياء

ي دبلوم عالي تربية ف/ ماجستير

ن للناطقياللغة العربية تدريس 

بغيرها

مناهج وطرائق / ماجستير

التدريس

 ماجستير العلوم في علوم

الحاسوب 

الرسوم الدراسية

 االلتحاق بالجامعة وقدرهطلب:

(20) (ال ترد)رياال عماني للدبلوم والبكالوريوس

(50 ) (ال ترد)عماني للماجستير رياال

:السكن الداخلي والنقلرسوم 

(مستردة)لاير عماني 100: تأمين

 لاير 70بينحسب سعة الغرفة تتراوح : مفردةغرفة

عماني شهريالاير 190عماني إلى 

 بين حسب سعة الغرفة وتتراوح: ثنائية خاصةغرفة

لاير عماني شهريا 90إلى 60

 لاير عماني شهريا30: ثالثية مشتركةغرفة

شهريالاير عماني 10: النقل

:رسوم البرنامج التأسيسي
لاير عماني بمعدل 1952إجمالي تكلفة السنة التأسيسية 

.لاير عماني فصليا976

:رسوم الساعات المعتمدة حسب التخصصات
:  كلية العلوم واآلداب

لاير عماني للساعة المعتمدة 75( التخصصات العلمية)

.لاير عماني1125الواحدة وبتكلفة فصلية قدرها 

لاير عماني 74( التخصصات التربوية واللغات األجنبية)

1110للساعة المعتمدة الواحدة وبتكلفة فصلية قدرها 

.لاير عماني

لاير عماني للساعة المعتمدة 150( الفنون الجميلة)

.لاير عماني2250الواحدة وبتكلفة فصلية قدرها 

لاير عماني للساعة المعتمدة الواحدة 66( اللغة العربية)

.لاير عماني990وبتكلفة فصلية قدرها 

لاير عماني للساعة الواحدة 76( التأهيل التربوي)

.لاير عماني2584وبتكلفة إجمالية قدرها 

ي تربية في اإلرشاد والتوجيه، تربية ف: ماجستير) 

جمالية التكلفة اإل( اإلدارة التعليمية، اللغة العربية وآدابها

.لاير عماني2988للبرنامج 

طقين ماجستير التربية في تدريس اللغة العربية للنا)

.لاير عماني4464التكلفة اإلجمالية للبرنامج ( بغيرها

لفة التك( ماجستير التربية في مناهج وطرائق التدريس)

.لاير عماني3600اإلجمالية للبرنامج 

لاير 3660التكلفة اإلجمالية ( ماجستير اللغة اإلنجليزية)

.عماني

لاير 6300التكلفة اإلجمالية ( ماجستير العلوم في الكيمياء)

.عماني

4500التكلفة اإلجمالية ( ماجستير في علوم الحاسوب)

.لاير عماني

:كلية الهندسة والعمارة

رسوم الساعة المعتمدة الواحدة في تخصصات الدبلوم 

.لاير عماني90والبكالوريوس 

م تكاليف الفصل الدراسي الواحد في تخصصات الدبلو

.لاير عماني1350والبكالوريوس 

إلجمالية التكلفة ا( ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية)

.لاير عماني6300

:كلية االقتصاد واإلدارة ونظم المعلومات

 وم الساعة المعتمدة الواحدة في تخصصات الدبلرسوم

.لاير عماني70والبكالوريوس 

 لوم الفصل الدراسي الواحد في تخصصات الدبتكاليف

.لاير عماني1050والبكالوريوس 

(إدارة األعمال، االقتصاد، نظم المعلومات: ماجستير  )

.لاير عماني4752التكلفة اإلجمالية 

:كلية الصيدلة والتمريض

(تخصص الصيدلة )لاير عماني للساعة الواحدة 88

.لاير عماني1320وبتكلفة فصلية قدرها 

(تخصص التمريض )لاير عماني للساعة الواحدة 86

.لاير عماني1290وبتكلفة فصلية قدرها 

:  مالحظة

 15تكاليف الفصل الدراسي محسوبة على أساس

.ساعة معتمدة لتخصصات البكالوريوس والدبلوم

اقات في برامج الماجستير قد يتطلب دراسة بعض المس

لاير للساعة المعتمدة الواحدة 74االستدراكية بتكلفة 

.إذا كان قبول الطالب للدراسة قبوال مشروطا

الهندسة والعمارةكلية 

ة دبلوم وبكالوريوس الهندس

:في
 الهندسة الكيميائية

والبتروكيميائية

هندسة الكمبيوتر

الهندسة الكهربائية

الهندسة المدنية

الهندسة البيئية

 ماجستير علوم في الهندسة

الكيميائية

ة دبلوم وبكالوريوس العمار

:في
علم العمارة

التصميم الداخلي والديكور
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العالمية للهندسة والتكنولوجياالكليـة  8

التعاون األكاديمي/ االرتباط

كندا-جامعة كارلتون

شروط القبول
 في دبلوم التعليم العام أو ماالنجاح

%(70)يعادله بمعدل ال يقل عن 

 المواد اآلتيةفي %( 70)على الحصول:

.الرياضيات البحتة–اللغة اإلنجليزية 

الرسوم الدراسية
رسوم البرنامج التأسيسي

(ع.ر1000) المستوى األول 

(ع.ر1000)المستوى الثاني 

(ع.ر1000) المستوى الثالث 

رسوم البرنامج
لكل مادة دراسية( ع.ر350)

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

2014تاريخ التأسيس 
112: الرمز البريدي2546: ب.ص

+24227903968هاتف                 

dean@gcet.edu.omاإللكتروني     البريد 

www.gcet.edu.omالموقع اإللكتروني    

 مع مرتبة الشرفبكالوريوس الهندسة

سياراتوتكنولوجيا الفي الهندسة الميكانيكية 

 الهندسة مع مرتبة الشرفبكالوريوس

في الهندسة اإللكترونية واالتصاالت

 الهندسة مع مرتبة الشرفبكالوريوس

في هندسة البرمجيات
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الجامـعيــةالـبـريــمــيكليــة  9

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية لتخصص القانون

التعاون األكاديمي/ االرتباط

األمريكيةنورثرج/ ستيتجامعة كاليفورنيا 

ون القانتخصص )جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية 

(فقط

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

يعادلهاو ما 

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
:دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس في

(بكالوريوس فقط)هندسة البرمجيات

 االنجليزية وآدابهااللغة

المحاسبة

 الموارد البشريةتنمية

 المالية والمصرفيةالعلوم

 األعمالإدارة

التسويق

 الدوليةالتجارة

 المعلوماتنظم

 (بكالوريوس فقط)الترجمة

 (بكالوريوس فقط)القانون

 الحاسب اآلليعلوم

الرسوم الدراسية
 ع.ر( 100) التسجيل رسوم

 البرنامج التأسيسيرسوم

 (ع.ر800) األول المستوى

 (ع.ر800) الثاني المستوى

 (ع.ر645)الثالث المستوى

الساعة المعتمدة في البرامج األكاديميةرسوم 

 (ع.ر55)والترجمةاالنجليزية وآدابها اللغة

 (ع.ر65) والعلوم المالية والمصرفية المحاسبة

 ةاألعمال والتسويق وتنمية الموارد البشريادارة

(ع.ر55) والتجارة الدولية 

 المعلومات وعلوم الحاسب اآللي والقانوننظم

(ع.ر65) 

ددلكل فصل دراسي تعتمد على عالرسوم الدراسية 

لالساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في كل فص

.دراسي

 لاير عماني في كل ( 6): خدمات االنترنترسوم
فصل دراسي

م2004/ 2003: تاريخ التأسيس

البريميوالية –سلطنة عمان 

512: الرمز البريدي 77: ب. ص

+25657666968هاتف                 

+25657600968فاكس                 

info@buc.edu.omاإللكتروني    البريد 

www.buc.edu.omاإللكتروني   الموقع 
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كـــلـيـــة الـبـيـــــان 10

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

(  سنتان ونصف)دبلوم 

في سنوات (4)وبكالوريوس 

:التخصصات التالية
الصحافة

 والتلفزيوناإلذاعة

 العامةالعالقات

اإلعالن

وبكالوريوس الدراسات دبلوم 

اإلنجليزية في
 اإلنجليزياألدب

 اللغة اإلنجليزية االحترافيةكتابة

معتمدةساعة ( 126)بكالوريوس 

ساعة معتمدة( 72) دبلوم 

الرسوم الدراسية
 (  75)التسجيل وامتحان تحديد المستوى رسوم

لاير

 البرنامج التحضيريرسوم

 لاير عماني750: الدراسي األولالمستوى

 لاير عماني850: الدراسي الثانيالمستوى.

 لاير عماني850: الدراسي الثالثالمستوى.

الرسوم األكاديمية
(70)لاير عماني للساعة المعتمدة للتخصصات

.اإلعالمية

(65 ) عماني للساعة المعتمدة لتخصصاتلاير.
.قسم الدراسات االنجليزية

م2007/ 2006: تاريخ التأسيس
بركاء –حلبان

24263664هاتف                   

24263665

24263666

24263667فاكس                   

info@bayancollege.netاإللكتروني      البريد 

www.bayancollege.edu.comاإللكتروني     الموقع 

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

الواليات المتحدة –ويستنورث بورديوجامعة 

األمريكية

شروط القبول
 عامفي شهادة دبلوم التعليم الالنجاح

مايعادلهأو 

ةفي البرامج االكاديميالقبول 
 نجاحتحديد المستوى باجتياز اختبار

 البرنامج التأسيسي بنجاحإكمال

 على شهادة الحصولTOEFL 

أو شهادة ، (500) بمعدل 

IELTS  درجات(5)بمعدل

 على الحصولICDL  أوIC3  أو

ما يعادلها
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الكـلية الحديثــة للتجــارة والعلـوم 11

م1997-1996: تاريخ التأسيس

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

األمريكيةجامعة ميزوري سانت لويس 

مريكيةجامعة فرانكلين بالواليات المتحدة األ

ماليزيا-جامعة اإلدارة والعلوم
.االمريكية في القاهرة، مصرالجامعة 

الرسوم الدراسية
(غير مستردة)ع .ر50: التسجيل

(مستردة)ع .ر100: التأمين

 ع.ر50: استخدام مراكز الكلية للفصل الدراسيرسوم

.للفصل الدراسي الواحد

 عدد ساعات )ع للساعة المعتمدة .ر108: البكالوريوسبرنامج

(معتمدةساعة 123-120البرنامج 

عدد ساعات البرنامج )للساعة المعتمدة ع .ر86: برنامج الدبلوم

(ساعة معتمدة60-66

دراسة اللغة اإلنجليزية لفترة الصباحرسوم 

 لاير عماني800: األولالمستوى

 لاير عماني800: الثانيالمستوى

 لاير عماني654: الثالثالمستوى

 لاير عماني600: الرابعالمستوى

 ع.ر8000في إدارة األعمال ماجستير

 ع.ر10500: في إدارة األعمال مع التخصصماجستير

 ع.ر6530العلوم في تقنية المعلومات ماجستير

 العلوم في المصارف االسالمية والتمويلماجستير

ع.ر7014

 ع.ر10000العامة الماجستير في اإلدارة

 ع.ر1.500–للمواد التكميلية في ماجستير إدارة األعمال برنامج

 معلومات للمواد التكميلية في ماجستير العلوم في تقنية البرنامج–
ع.ر1050

 التمويل للمواد التكميلية في ماجستير المصارف اإلسالمية وبرنامج

ع.ر1.050–

 ع.ر1500–للمواد التكميلية في ماجستير اإلدارة العامة برنامج

، سلطنة عمانالخوير

133، الرمز البريدي 100. ب.ص

24583524هاتف                   

24583525

24583584فاكس                  

info@mcbs.edu.omاإللكتروني    البريد 

www.mcbs.edu.omاإللكتروني   الموقع 

شروط القبول
ادلهالنجاح في دبلوم التعليم العام أو ما يع

االبرامج والمؤهالت التي تمنحه
في( سنتان)دبلوم اآلداب أو العلوم 

التخصصات التالية
:إدارة األعمال في التفرعات التالية

المحاسبة

اإلدارة

التسويق

 المعلومات اإلداريةأنظمة

دراسات مصرفية/ االقتصاد

 الحاسوبعلوم

 معلومات االتصاالتتقنية

أربع)بكالوريوس اآلداب أو العلوم 

(سنوات

المحاسبة

المالية

 والسلوك الوظيفياإلدارة

التسويق

 في إدارة علوم الطيرانبكالوريوس

 العلوم في اإلحصاءبكالوريوس

 العلوم في القانون بكالوريوس

التجاري

 الحاسوبعلوم

االقتصاد

 المعلوماتنظم

 المطاراتإدارة

 العلوم في الصحة بكالوريوس

والسالمة

 ماجستير إدارة األعمال في

التفرعات التالية
العامالبرنامج 

المالية

الموارد البشريةإدارة 

 ماتالعلوم في تقنية المعلوماجستير

 المصارف العلوم في ماجستير

اإلسالمية والتمويل

الماجستير في اإلدارة العامة

فترة البرنامجمدة الدراسة ال تتضمن 

التأسيسي

يوجد دوام جزئي
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كــلـيـــــة الــخـــلــيــــج 12

شروط القبول
لهيعاداو ما على دبلوم التعليم العام الحصول 

اختبار تحديد المستوىاجتياز 

برنامج الماجستير
على الشهادة الجامعية أو ماالحصول 

.يعادلها

6بمتوسط  IELTSعلى شهادة الحصول 

TOEFLنقاط، أو الحصول على شهادة 

.نقطة550بمعدل 

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

دبلوم وبكالوريوس في
التسويقادارة 

 والماليةالمحاسبة

 االعمالاقتصاديات

 االعمال اإلداريةدراسات

 الحاسوبعلوم

 برمجة الحاسوبعلوم

أنظمة المعلومات

 اإلداريةنظم المعلومات

ماجستير إدارة األعمال

مدة الدراسة ال تتضمن فترة 

.البرنامج التأسيسي

.يوجد دوام جزئي

الرسوم الدراسية
ع.ر100: التسجيل.

ع.ر30: تأمين.

فصليا. ع.ر750: البرنامج التأسيسي

فصليا. ع.ر1125: البرنامج األكاديمي

م2005/ 2004: تاريخ التأسيس
الخوير/ مسقط 

133: ، ر ب885: ص ب

+24600665968هاتف                  

+24600226968فاكس                  

gulfclge@omantel.net.omاإللكتروني     البريد 

www.gulfcollegeoman.comاإللكتروني    الموقع 

لغة الدراسة
اللغة اإلنجليزية

يالتعاون األكاديم/ االرتباط
يابريطان–شاير إستافوردجامعة 

ميتروبوليتنكارديفجامعة 
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الكلية الدولية للهندسة واإلدارة
13

م1998: تاريخ التأسيس

لغة الدراسة
اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
بالمملكة المتحدةالنكاشيرجامعة سنترال 

شروط القبول
 هاما يعادلأو ( عشرالثاني الصف )على شهادة دبلوم التعليم العام الحصول.

 ة، اللغة اإلنجليزية، الرياضيات البحت: ف المواد التالية( د)على الحصول

(الهندسيةفي التخصصات الغير للتسجيل )الكيمياء الفيزياء، 

 ة، اللغة اإلنجليزية، الرياضيات البحت: ف المواد التالية( ج)على الحصول

(الهندسيةفي التخصصات للتسجيل )الكيمياء الفيزياء، 

 رنامج الب/ امتحان تحديد المستوى في الكلية الدولية للهندسة واإلدارةاجتياز

في الكليةالتأسيسي العام 

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس العلوم

في( الشرفمرتبة مع )
 حفر آبار النفطهندسة

 الصحة والسالمة والبيئةإدارة

 (هندسة)من الحرائق السالمة

 (إدارة)من الحرائق السالمة

 المنشآتإدارة

الرسوم الدراسية
البرنامج التأسيسي

3000لاير عماني في العام للعمانيين

3225 عمانيا في العام لغير العمانيينلاير

البكالوريوسبرنامج 
3000 عماني في العام للعمانيينلاير

3750 عماني في العام لغير العمانيينلاير.

سلطنة عمان–مسقط –مرتفعات المطار 

111: ، الرمز البريدي2511: صندوق البريد

+96824521256هاتف                        

96824512000    +

+24521355968الفاكس                      

info@icemoman.comالبريد اإللكتروني            

www.icem.edu.omاإللكتروني           الموقع 
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كليـــة الزهـــــراء للبنـات 14

م2000/ 1999: تاريخ التأسيس
مرتفعات المطار-بوشر 

مرتفعات المطار-111الرمز البريدي 3365: ب . ص

هاتف

24512888

24512839

24512840

24511193فاكس                   

info@zcw.edu.omالبريد اإللكتروني      

www.zcw.edu.omاإللكتروني     الموقع 

لغة الدراسة

اللغة العربية واللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

المملكة األردنية الهاشمية–جامعة عمان األهلية 

الرسوم الدراسية

(.غير مستردة)ع .ر100: التسجيل

(التخرجعند مستردة )ع .ر20: التأمين

(ع.ر2000) البرنامج التأسيسي

(غير مستردة)ع .ر35: التخرج

:االكاديميةالبرامج 

 المالية والمصرفية، إدارة األعمال،العلوم

ساعة/ ع .ر59.) اإلنجليزية وآدابها، اللغة محاسبة

(معتمدة

 ساعة/ ع .ر65) الجرافيكيالحاسوب، والتصميم علوم

(معتمدة

 رياال عمانيا( 5400) إدارة اعمال ماجستير.

:الداخليالسكن 

275–600ع لكل فصل دراسي حسب نوع السكن.ر

(.الكليةالنقل من وإلى شامل )

 ع للفصل الدراسي حسب مكان.ر( 165-125) النقل

(داخل مسقط)السكن 

شروط القبول
المواد والحصول في كل النجاح 

على نسبة

في دبلوم % 50ال تقل عن 

ما يعادلهالعام او التعليم 

البرامج والمؤهالت التي 

تمنحها
 في إدارة األعمالماجستير.

 في الحقوقبكالوريوس.

 ة هندسالعلوم في بكالوريوس

.البرمجيات

 ي العلوم فدبلوم وبكالوريوس

.المالية والمصرفية

 إدارة اعمالدبلوم وبكالوريوس.

 في المحاسبةدبلوم وبكالوريوس.

 في تكنولوجيادبلوم وبكالوريوس

.المعلومات

 زيةفي اللغة اإلنجليدبلوم وبكالوريوس

.وآدابها

 في التصميمدبلوم وبكالوريوس

.الجرافيكي

 بكالوريوس التصميم الداخلي

 اإلنجليزية في اللغة بكالوريوس

.والترجمة

فترة الدراسة ال تتضمن فترة البرنامج

.التأسيسي
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كليـــة الشـــرق األوســــــــط 15
م2002: تاريخ التأسيس

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

، المملكة المتحدةكوفنتريجامعة 

دةالمملكة المتحولفرهامبتونجامعة 

شروط القبول
 على دبلوم التعليم العام أو ماالحصول

يعادله.

على ( ج)% 65يجب الحصول على معدل 

فياألقل ل الهندسة 
مكونات الحاسب اآللي والشبكات

البيانات وإدارة النظماتصال 

الالسلكيةالشبكات 

واالتصاالتاإللكترونيات 

:مادتين من المواد العلمية التاليةفي 

البحتةالرياضيات.أ

.الفيزياء.ب

الكيمياء.ج

األحياء.د

، (ج% )65يجب الحصول على معدل 

فياألقل ل الهندسة على 
الهندسة الميكانيكية

الهندسة المدنية

ة وبكالوريوس العلوم في مسح الكميات وإدار

اإلنشاءات

.في مادتي الرياضيات البحتة و الفيزياء

شروط القبول لبرامج الدراسات العليا
يجب على الطلبة الراغبين في االلتحاق 

ببرامجي ماجستير إدارة األعمال في تقنية 

المعلومات ، وماجستير العلوم في تقنية 

المعلومات تحقيق واحد من الشروط التالية 

:على األقل

حصول المتقدم على تقدير مرتبة الشرف( أ

أي الثانية في البكالوريوس أو ما يعادلها في

.تخصص من التخصصات ذات الصلة

بة الحصول على درجة البكالوريوس بالمرت( ب

لية الثالثة أو ما يعادلها باإلضافة إلى خبرة عم

تين مناسبة وذات صلة بالبرنامج ال تقل عن سن

والتي تخضع لالعتماد بعد إجراء المقابالت

.التقييمية من قبل المختصين بالكلية

الحصول على مؤهل الدبلوم أو الدبلوم ( ج

ية العالي أو ما يعادلها باإلضافة إلى خبرة عمل

مناسبة

الرسيل/واحة المعرفة مسقط 

124: ، والرمز البريدي79: صندوق البريد

+24531400968هاتف                    

+24446028968فاكس                    

info@mec.edu.omاإللكتروني       البريد 

www.mec.edu.omاإللكتروني      الموقع 

الرسوم الدراسية
رياال عمانيا 50: رسوم التسجيل

(غير مستردة)

رياال عمانيا 100: مبلغ التأمين

ترة عند االنتهاء من فالمبلغ يسترجع )

(أو االنسحابالدراسة 

:البرنامج التأسيسي

 525(: مستويات3)اللغة اإلنجليزية

(لكل مستوى)رياالَ عمانيا 

 رياالَ 130.5(: مستويين)الرياضيات

(لكل مستوى)عمانيا 

100(: مستويين: )الحاسب اآللي

(لكل مستوى)رياالَ عمانيا 

وذات صلة بالبرنامج ال تقل عن ستة سنوات والتي

منالتقييمية تخضع لالعتماد بعد إجراء المقابالت 

.قبل المختصين بالكلية

 على الطلبة الراغبين في االلتحاق ببرنامجيجب

من تحقيق واحدماجستير العلوم في الهندسة اإللكترونية 

:الشروط التالية على األقل

اإللكترونياتشهادة بكالوريوس في تخصص (أ

طبقا لنظام) المرتبة الثانية ( بمستوى ال يقل عن 

.التقييم المعمول به في الكلية 

مؤهالت علمية ذات صلة تعادل شهادة(ب

(.انيةمرتبة الشرف الث)بكالوريوس الهندسة االلكترونية مع 

6.5 IELTSفما فوق.

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
في( مرتبة الشرفمع )دبلوم وبكالوريوس الهندسة 

 الحاسب اآللي والشبكاتمكونات

 البيانات وإدارة النظماتصال

 الالسلكيةالشبكات

 واالتصاالتاإللكترونيات

 المدنيةالهندسة

 الميكانيكيةالهندسة

 المبانيخدمات هندسة

 (بكالوريوس فقط)وادارتها البيئية الهندسة

في( مرتبة الشرفمع )دبلوم وبكالوريوس العلوم 

 االعمال ونظم المعلوماتإدارة

 الكميات وإدارة االنشاءاتمسح

 البرمجياتتقنية

 ونظم المعلوماتالحوسبة

 إدارة قواعد البياناتنظم

 الحاسب اآلليعلوم

 الوسائط المتعددةتقنية

 األلعاب االلكترونيةتقنية

برامج الدراسات العليا

 (تقنية المعلومات)إدارة األعمال ماجستير

 العلوم في تقنية المعلوماتماجستير

 اإللكترونيةالعلوم في الهندسة ماجستير

 فةوالتكلماجستير العلوم في إدارة مشاريع التشييد

الدراسة ال تتضمن البرنامج التأسيسيمدة 

.يوجد دوام جزئي 23



كليــــــة صــــور الجـــــامعــيــــة 16

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية الهندسة

التعاون األكاديمي/ االرتباط

جامعة بوند ، استراليا في تخصصات

(المعلوماتاألعمال ، نظم وتكنولوجيا إدارة )

الجامعة األمريكية بالقاهرة، مصر في تخصصات

(والمعماريةالميكانيكية الهندسة )

جامعية سندرالند ، بريطانيا في تخصص

(البشريةادارة االعمال في إدارة الموارد ماجستير )

في تخصص-جامعة عين شمس  ، القاهرة 

يةالعربباللغة ( إدارة عامة -ماجستير إدارة األعمال )

 المعلوماتنظم.

 المعلوماتتكنولوجيا.

في( سنوات4)البكالوريوس 
 الميكانيكيةالهندسة.

 المعماريةالهندسة

سيالبرنامج التأسيمدة الدراسة ال تتضمن فترة 

في( فصول دراسية3: ) الماجستير 
 (إدارة الموارد البشرية ) ماجستير

 (اإلدارة العامة) العامة في اإلدارة ماجستير

الرسوم الدراسية
 (غير مستردة)لاير عماني 100: التسجيل رسوم

 لاير عماني1540: البرنامج التأسيسي رسوم

:األكاديميةالبرامج 

اإلدارة والتسويق ، المحاسبة ، العلوم المالية 

المعلوماتوالمصرفية، نظم 

 لاير عماني176: المقرر رسوم

تكنولوجيا المعلومات

 لاير عماني198: المقرر رسوم

الهندسةبرامج 

 لاير عماني80: الساعة المعتمدة رسوم

(إدارة الموارد البشرية ) ماجستير 

 (غير مستردة)لاير عماني 150: التسجيل رسوم

 لاير عماني للمقرر 525: الدراسية الرسوم

(الدفعفي تسهيالت )الدراسي 

(اإلدارة العامة ) إدارة عامة -ماجستير 

(غير مستردة) لاير عماني 150: رسوم التسجيل 

لاير عماني للمقرر الدراسي 480: الرسوم الدراسية 

تسهيالت في . ) لاير عماني 1400رسوم الرسالة 

(الدفع

م2002/ 2001: تاريخ التأسيس

والية صور/ محافظة الشرقية 

411: ، الرمز البريدي440: ب.ص

هاتف

+968 25655556

+968 25565555

+968 25565560
+25565561968فاكس                      

suc@suc.edu.omاإللكتروني         البريد 
www.suc.edu.omاإللكتروني        الموقع 

شروط القبول
الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما

.يعادله

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
(سنوات4)والبكالوريوس ( سنتان)الدبلوم 

 والتسويقاإلدارة.

المحاسبة.

 المالية والمصرفيةالعلوم.
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كليـــة عمــان البحــرية الدوليــة 17

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

روتردام هولندا، STCشراكة مع مجموعة 

الرسوم الدراسية
 واحدة غيرمرة )لاير عماني 50: التسجيلرسوم

(مستردة

 وحدةمرة )لاير عماني 100: التأمينرسوم-

(مستردة بعد التخرج

 لاير عماني2625: السنة التأسيسية رسوم

 (  بكالوريوس+دبلوم )البرامج األكاديمية رسوم

3675

لاير عماني لكل سنة دراسية

 لبرنامج ماجستير العلوم في الشحن والنقرسوم:

لاير عماني9000

 لاير عماني200: الكتبرسوم

م2006/ 2005: تاريخ التأسيس

.والية صحار بالقرب من ميناء صحار لصناعي

فلج القبائل، صحار322: الرمز البريدي532: ص ب

هاتف

+968 267777

+968 26827788

+26827744968فاكس                       

info@mecit.edu.omاإللكتروني         البريد 

www.imco.edu.omاإللكتروني        الموقع 

شروط القبول
 اح النج(: ضابط سطح)البحرية المالحة

،(د)دبلوم التعليم العام بمعدل في شهادة 

في اللغة ( د)تقديرالحصول على 

أو البحتة والرياضيات اإلنجليزية

.والفيزياء والكيمياء، التطبيقية

 (:  مهندس بحري)البحرية الهندسة

شهادة دبلوم التعليم العام النجاح في 

في ( د)الحصول على معدل ، (د)بمعدل 

أو والرياضيات البحتةاللغة اإلنجليزية 

.والكيمياءالتطبيقية، والفيزياء 

 والنقل البحريوالشحن إدارة الموانئ:

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام

في( د)، الحصول على تقدير( د)بمعدل 

أواللغة اإلنجليزية والرياضيات البحتة

.التطبيقية، والفيزياء والكيمياء

 في تقنيات العمليات الهندسة

:التحويلية

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام

في( د)، الحصول على تقدير( د)بمعدل 

أو تة مادتي اللغة اإلنجليزية والرياضيات البح

.، والفيزياء والكيمياءالتطبيقية

 العلوم في الشحن والنقلماجستير:

على موقع الكلية لمزيد مناالطالع الرجاء 

المعلومات

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
أربع)والبكالوريوس ( سنتين)دبلوم 

في التخصصات التالية( سنوات

 (ضابط سطح)البحرية المالحة

 (مهندس بحري)البحرية الهندسة

 والنقل اللوجستيات إدارة

 التحويليةالهندسة

ماجستير العلوم في الشحن والنقل
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كليـــة عــــمان الطـــبيــة 18

شروط القبول
 على دبلوم التعليم العام او ماالحصول

يعادله

األحياء )في كل من ( ب)معدل : الطب

(والكيمياء

ومعدل في األحياء ( ب)معدل : الصيدلة

الكيمياءفي ( ج)

تمنحهاالبرامج والمؤهالت التي 
 العامالطب تخصص

تخصص الصيدلة

الرسوم الدراسية
 ع.ر50التسجيل رسوم

 بكالوريوس الطببرنامج

 ساعة/ع .ر125ما قبل الطب منهج

 ساعة/ ع .ر180الطب

 لاير 50,455: الرسوم الدراسية للطبإجمالي

عماني

 بكالوريوس الصيدلةبرنامج

 ع.ر22,250اإلجمالي لبرنامج الصيدلة المبلغ

م2002/ 2001: تاريخ التأسيس 

سلطنة عمان/ العذيبة

،130: ، الرمز البريدي620: ب.ص

+24504608968هاتف                 

+24504820968فاكس                 

admission@omc.edu.omاإللكتروني    البريد 

www.omc.edu.omاإللكتروني   الموقع 

الدراسةلغة 
اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
بالتعاون مع جامعة وست فيرجين
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الكليــة العلميـــة للتصمـيــم 19

م2005/ 2004: تاريخ التأسيس 

لغة الدراسة
اللغة اإلنجليزية واللغة العربية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
.يةلجميع تخصصات الكل: ( لبنان ) الجامعة اللبنانية األمريكية 

.ألزياء فقطبكالوريوس تصميم ا(: مصر)التطبيقيةالمعهد العالي للفنون 

الرسوم الدراسية
 التحضيري العام البرنامج:

 ية واللوازم التعليمع شاملة رسوم التسجيل .ر675األول المستوى

.

 واللوازم ع شاملة رسوم التسجيل .ر950الثاني المستوى

.التعليمية

 التسجيل واللوازمع شاملة رسوم .ر950الثالث المستوى

.التعليمية

 الساعات المعتمدة رسوم:

 لاير للساعة المعتمدة 60: الجميلة وتصميم األزياء الفنون.

 لاير 75: والتصميم الداخلي الطباعي والرقمي الجرافيكيالتصميم

.للساعة المعتمدة 

 لاير للساعة 80: الضوئي والعمارة والرسوم المتحركة التصوير

.المعتمدة 

 ساعة 32) التأسيسية للتصميم لتخصص الفنون الجميلة السنة

.لاير للساعة المعتمدة75: ( معتمدة

(ع.ر25) التسجيل لكل فصل رسوم 

 (.ع .ر75) اللوازم التعليمية لكل فصل رسوم

لاير للساعة5) اللوازم التعليمية للفصل الضيفي رسوم 

.( المعتمدة الواحدة 

شارع معسكر المرتفعة–مرتفعات المطار –مسقط 

،114الرمز البريدي 1656: ب.ص

هاتف

+968 24513232

+968 24513233

+24513213968فاكس                   

info@scd.edu.omاإللكتروني      البريد 

www.scd.edu.omاإللكتروني     الموقع 

شروط القبول
)  دبلوم النجاح في ( جميع التخصصات

يعادله واجتياز امتحان العام أو ما التعليم 

.تحديدالمستوى

)  دبلوم النجاح في ( بكالوريوس العمارة

50) الحصول على العام أو ما يعادله و التعليم 

ديم والفيزياء وتقفي الرياضيات البحتة ( %

»Portfolio«للطالب الملف الفني الشخصي 

قييم التخصص بعد تالطالب في عدم قبول يمكن )

(الشخصيالملف 

:  في مادتي C-النجاح بمعدل ال يقل عن 

من مواد2و 1استوديو التصميم 

.التخصص 

)  في النجاح( الضوئيبكالوريوس التصوير

التعليم العام أو ما يعادله و توفيردبلوم 

والنجاح  SLR35mmكاميرا رقمية 

:  مادتي في  C-يقل عن بمعدل ال 

.2و 1استوديو التصميم 

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
 في( سنوات4)بكالوريوس

 تصميم األزياءبكالوريوس

 الفنون الجميلةبكالوريوس

 الجرافيكيالتصميم بكالوريوس

 التصميم الداخليبكالوريوس

 الرسوم المتحركةبكالوريوس

 العمارةبكالوريوس

 التصوير الفوتوغرافيبكالوريوس
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كليــة عمــان لطــب األسنان 20

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

يالتعاون األكاديم/ االرتباط

دمدري-كومبلوتنسيجامعة 

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
في طب وجراحة الفمبكالوريوس 

واألسنان

الرسوم الدراسية
 ع.ر50(غير مستردة )طلب التحاق بالكلية رسوم

 ع.ر50( غير مستردة)التسجيل رسوم

 ع.ر4500: التأسيسيةالسنة

 ع.ر6000: األولىالسنة

 ع.ر7000: الثانيةالسنة

ع سنويا.ر7895: من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة

م2007/ 2006: تاريخ التأسيس

(الوطية)محافظة مسقط 

ميناء الفحل116الرمز البريدي 835ب .ص

+24665555968هاتف                   

+24665566968فاكس                   

info@omandentalcollege.orgاإللكتروني      البريد 

www.omandentalcollege.orgاإللكتروني     الموقع 

شروط القبول
 على شهادة دبلوم التعليمالحصول

العام أو ما يعادلها من المؤهالت الدولية

لاألخرى بشرط الحصول على معدل ال يق

:في المواد التالية) ب(عن 

 اإلنجليزيةاللغة

الكيمياء

األحياء

 (ج)على معدل ال يقل عن الحصول

أوة البحت)الرياضيات : في المواد التالية

(التطبيقية
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كليـــــــــة عمـــــان للسياحـــــة 21

شروط القبول
 و على دبلوم التعليم العام أالحصول

ما يعادله

االبرامج والمؤهالت التي تمنحه
 في( سنتان)دبلوم:

 السياحة والضيافةإدارة

الرسوم الدراسية
 والتسجيلالقبول:

 لاير سنويا كرسوم 600الطالب بمبلغ يساهم

دراسية

ال يوجد: التأمين

 ع.ر100: النقلرسوم

 ع.ر250: السكنرسوم

م2002/ 2001: تاريخ التأسيس

السيب–محافظة مسقط 

الخوض111الرمز البريدي 2008ب .ص

+24512345968هاتف                 

+24512349968فاكس                 

office@ota.edu.omاإللكتروني    البريد 

www.ota.edu.omاإللكتروني   الموقع 

لغة الدراسة

باإلضافة إلى اختيار إحدى اللغتين-اللغة اإلنجليزية

.الفرنسية أو األلمانية كلغة ثانية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

Dublin Instituteإيرلندا  ( DIT)-للتكنولوجيامعهد دبلن 

of Technology Ireland

 (:الشرفمرتبة مع )بكالوريوس

 السياحة والضيافةإدارة

بكالوريوس في إدارة الفعاليات/ دبلوم

بكالوريوس في التسويق السياحي/ دبلوم

 الدراسة ال تتضمن السنة التأسيسيةمدة
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الرسوم الدراسية

(150 ) دفعُعماني رسوم تسجيل غير مستردة تلاير

.مرة واحدة عند القبول

(60 ) ات لتخصصُعماني رسم الساعة المعتمدة لاير

م والتصميالحاسوب، نظم المعلومات اإلدارية علوم )

(الداخلي

(55 ) لباقي ُعماني رسم الساعة المعتمدة لاير

.التخصصات

) 2000 ) عماني الرسوم الدراسية للسنة لاير

ساعة معتمدة63التحضيرية بواقع 

م2005/ 2004: تاريخ التأسيس

حي عاصم–والية بركاء 

320، الرمز البريدي 680. ب.ص

هاتف

+96826893003

+96826893366

+96826893209

+26893086968فاكس                 

omancollege@omancollege.edu.omاإللكتروني    البريد 

www.omancollege.edu.omاإللكتروني  الموقع 

الدراسةلغة 

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

المملكة األردنية الهاشمية–جامعة اليرموك 

شروط القبول
ويةالثان)أال يقل معدل شهادة الدبلوم العام 

في ، علما بأن القبول %50عن ( العامة

للفرع العلمي تخصص علوم الحاسوب 

.فقط

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
دبلوم وبكالوريوس

ساعة معتمدة والبكالوريوس( 66)دبلوم 

ساعة معتمدة في التخصصات( 132) 

:التالية

 األعمالإدارة

المحاسبة

 المالية والمصرفيةالعلوم

 والتجارة اإللكترونيةالتسويق

 الحاسوبعلوم

 المعلومات اإلداريةنظم

التصميم الداخلي

مدة الدراسة ال تتضمن البرنامج 

التأسيسي
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م1997/ 1996: تاريخ التأسيس

 اإلنشاءاتهندسة

 مدنيةهندسة

 القياس والتكاليفهندسة

بكالوريوس علوم بمرتبة الشرف في

:الهندسة

 الكمبيوترهندسة

 اإللكترونيةالهندسة

 الطاقة الكهربائيةهندسة

 االتصاالتهندسة

 رميكانيكية بمساعدة الكمبيوتهندسة

ميكاترونكس

 المعالجة والصيانةهندسة

الهندسة الكيميائية

ة إدارة تقنية المعلومات لألعمال التجاري

جالسكوجامعة )ماجستير العلوم من 

الصيانة إدارة في ( الهندسيةكالدونيان 

(سنتين ونصف)

 (سنتين)المعلوماتنظم إدارة

فيلورماجستير العلوم من معهد 

في ( VIT)للتكنولوجياالجامعي 

 االنشاءاتإدارة

(سنتين)هندسة المعالجة

ة من ندسة المعالجماجستير علوم في ه

ت المتحدةينا بالوالياجامعة ساوث كارول

الرسوم الدراسية
التأسيسيةالدراسات برنامج 

(2650 )لاير عماني

(150 )لاير عماني رسوم تكميلية

يةفي الهندسبكالوريوس علوم بمرتبة الشرف برنامج 

(3050 ) مستوىعماني لكل لاير

(150 ) عماني رسوم تكميليةلاير

الماجستيربرامج 

 (عمانيلاير 6000) الصيانة إدارة

 (عمانيلاير 6975)نظم المعلومات إدارة

 (عمانيلاير 5000) المعالجة هندسة

الحيل الجنوبية–مسقط 

السيب111: ب . ، ر2322: ب .ص

+24536165968هاتف                 

+24535675968فاكس                 

admissions@caledonian.edu.omاإللكتروني    البريد 

www.cce.edu.omاإللكتروني   الموقع 

لغة الدراسة
اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
المملكة المتحدة، GCUكالدونيانجالسكوجامعة 

(الهند UVIT (الجامعي للتكنولوجيا فيلورمعهد 

شروط القبول
في شهادة دبلوم التعليمالنجاح 

في %( 65) (ج)العام بتقدير ال يقل عن 

:التاليةالمواد 

 حتة أو الكيمياء، الرياضيات البالفيزياء

أو التطبيقية

 المستوفى للحد األدنى منالطالب

مذكور مؤهلمتطلبات البرنامج كما هو 

.بالبرنامج التأسيسيلاللتحاق 

 المؤهل لاللتحاق بالبرنامجالطالب

رة بدراسة الهندسة مباشالتأسيسي ويرغب 

دخولاختبار أوال اجتياز عليه 

.الهندسة

 البرامج يشترط وجود مادةجميع

صينباستثناء التخصالكيمياء أو الفيزياء 

ء مادة الكيمياأدناه يشترط وجود المذكورين 

لاللتحاق بهما

.المعالجة والصيانةهندسة (1

.الكيميائيةالهندسة (2

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
ئةبكالوريوس علوم بمرتبة الشرف في بي

:التشييد
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لغة الدراسة
اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
بريطانيا-شاير بيدفوردجامعة 

م1996/ 1995: تاريخ التأسيس
دارسيت/ مسقط 

112، الرمز البريدي 710. ب.ص

+24730400968هاتف                   

+24730490968فاكس                   

info@majancollege.edu.omاإللكتروني      البريد 

www.majancollege.edu.omاإللكتروني     الموقع 

/ دبلوم التعليم العالي )القبولشروط 

(بكالوريوس مع مرتبة الشرف

النجاح في دبلوم التعليم العام أو ما يعادله

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
 قسم دراسات إدارة األعمال

 بكالوريوس مع/ التعليم العالي دبلوم

:إدارة األعمالمرتبة الشرف في 

األعمال المسار العامإدارة -

التسويق-األعمال إدارة -

نظم المعلومات-األعمال إدارة -

المحاسبة-األعمال إدارة -

إدارة الموارد البشرية-األعمال إدارة -

السياحة-األعمال إدارة -

الصغيرةالمشاريع -األعمال إدارة -

 تبةبكالوريوس مع مر/ التعليم العالي دبلوم

.الشرف في تخصص المحاسبة

 تبةبكالوريوس مع مر/ التعليم العالي دبلوم

.الشرف في تخصص التجارة اإللكترونية

 تبةبكالوريوس مع مر/ التعليم العالي دبلوم

.الشرف في تخصص المالية

 تبةبكالوريوس مع مر/ التعليم العالي دبلوم

.الشرف في تخصص التسويق

قسم دراسات تقنية المعلومات:

 بكالوريوس مع مرتبة/ دبلوم التعليم العالي

.وتطبيقات اإلنترنتالحاسوب الشرف في 

 ة البكالوريوس مع مرتب/ دبلوم التعليم العالي

.الشبكاتالشرف في 

قسم دراسات اللغة اإلنجليزية:

 بكالوريوس مع مرتبة/ دبلوم التعليم العالي

الشرف في اللغة اإلنجليزية

 التأسيسيالبرنامج.

 الماجستير برامج

 األعمالماجستير إدارة برنامجMBA  من

.جامعة بدفورد شاير

 من جامعةماجستير علوم الحاسب اآللي برنامج

بدفورد شاير

 الموارد البشرية الماجستير في إدارة برنامج

العالمية من جامعة بدفورد شاير

يالبرنامج التأسيسمدة الدراسة ال تتضمن فترة 

يوجد دوام جزئي

الرسوم الدراسية
 بعد التخرجرسوم مستردة ( ع.ر100) التأمين رسوم

:التسجيلرسوم 

 (ع.ر125) التأسيسي للبرنامج

 (ع.ر125) اللغة اإلنجليزية التمهيدي لبرنامج الفصل

 (ع.ر125)االول للمستوى

 (ع.ر125) الثاني للمستوى

 (ع.ر125) الثالث للمستوى

 ية الصباحالمواد للبرنامج التأسيسي للفترة رسوم (

(ع.ر1920

 ية المسائالمواد للبرنامج التأسيسي للفترة رسوم (

(ع.ر1600

 4000) المواد لبرنامج دبلوم التعليم العالي رسوم

اللغة ما عدا تخصص جميع التخصصات في ( ع.ر

في الشرفولبرنامج البكالوريوس مع مرتبة اإلنجليزية 

) اإلنجليزية جميع التخصصات ما عدا تخصص اللغة 

(ع.ر6500

 التعليم العاليالمواد لبرنامج دبلوم رسوم

ولبرنامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف( ع.ر5000) 

(ع.ر7500) في تخصص اللغة اإلنجليزية 

التأسيسيالبرنامجمنالدراسيةالرسوممجموع

فالشرمرتبةمعالبكالوريوسبرنامجعلىوللحصول

يةاإلنجليزاللغةتخصصعداماالتخصصاتجميعفي

دراسيةسنوات4لمدة(ع.ر9020)الصباحيةللفترة

سنوات5لمدة(ع.ر8700)المسائيةوللفترة/

.دراسية

 الرسوم الدراسية من بداية البرنامجمجموع

التأسيسي وللحصول على برنامج البكالوريوس مع

ةمرتبة الشرف في تخصص اللغة اإلنجليزية للفتر

/ونصفسنوات 4لمدة ( ع.ر10145)الصباحية 

.البرنامج غير مطروح بالفترة المسائية

 480)/ لكل فصل دراسي ( ع .ر240)السكن رسوم

.لعام أكاديمي( ع.ر

 (سنتان)في إدارة األعمال ماجستير

 الرسوم الدراسية للحصول على البرنامجوتكلفة

:المذكور هو كالتالي

 ع مستردة.ر100: التأمينرسوم.

غير مستردةع .ر200: رسوم التسجيل.

 ع.ر5750: المواد الدراسيةرسوم

 (سنتان)في علوم الحاسوب ماجستير

أمن وإدارة المعلومات، تطبيقات: ) المسارات

الحاسب اآللي المتنقل، أمن البيانات والمعلومات،

شبكات الحاسب اآللي، تقنية المعلومات وتطبيقات

(اآلليالحالب 

 الرسوم الدراسية للحصول على البرنامجوتكلفة

:المذكور هو كالتالي

 ع مستردة.ر100: التأمينرسوم.

 غير مستردةع .ر200: التسجيلرسوم.

 ع.ر6000: المواد الدراسيةرسوم

 (انسنت)في إدارة الموارد البشرية العالمية ماجستير

 الرسوم الدراسية للحصول على البرنامجوتكلفة

:المذكور هو كالتالي

 ع مستردة.ر100: التأمينرسوم.

 مستردةغير ع .ر200: التسجيلرسوم.

ع.ر6229: رسوم المواد الدراسية
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شروط القبول25
 على درجة النجاح في شهادةالحصول

دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها

الماجستير في إدارةشروط القبول في برنامج •

:  األعمال

أن يكون الطالب حاصل على شهادة البكالوريوس

.أو ما يعادلها من جامعه أو كلية معترف بها

 2.5أال يقل معدل الطالب في البكالوريوس عن

ين خبره عملية في مجال البرنامج ال يقل عن سنت

في 2.0إذا كان  الطالب حاصل على معدل 

.البكالوريوس

:في تقنية علوم الحاسب اآللي•

 ة بكالوريوس هندس)أن يكون المتقدم حاصل على

م في بكالوريوس العلو/ بكالوريوس تكنولوجيا / 

تخصص علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو 

تقنية المعلومات أو الهندسة اإللكترونية ، 

ات، اإللكتروني، الهندسة الكهربائية ، االتصاالت 

(الحاسب اآلليالرياضيات النظرية في 

:اإلنجليزياألدب تخصص •

فيبكالوريوسعلىحاصلالمتقدميكونأن

(الترجمةأووآدابهااإلنجليزيةاللغةتخصص

2.5عنالبكالوريوسفيالطالبمعدليقلأال

6بمعدلاآليلتسشهادة

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
يف( أربع سنوات)والبكالوريوس ( سنتان)الدبلوم 

:إدارة اإلعمال•
 تخصص تسويق

تخصص مالية

المحاسبة•

علوم الحاسب اآللي•

علم تقنية المعلومات•

إدارة نظم المعلومات•

اللغة االنجليزية•

في( أربع سنوات)فقط بكالوريوس 
االقتصاد•

تخصص اقتصاديات الطاقة

تخصص االقتصاد الدولي

 النفسعلم

 العلوم في القيادة التنظيميةبكالوريوس

واإلشرافية

 تخصص ريادة األعمال/ بكالوريوس إدارة األعمال

في(سنتان)الماجستير 
 علوم الحاسب اآلليتقنية

 (ةالتسويق، المالية، الموارد البشري)إدارة اإلعمال

 األدب اإلنجليزيماجستير

.سيةالسنة التأسيمدة الدراسة في التخصص ال تشمل 

.يوجد دوام جزئي

:فيالماجستير برامج الدراسة في رسوم 
ع.ر6215:اآلليالحاسبعلومماجستير

ع.ر5940:األعمالإدارةماجستير

ع.ر6500:اإلنجليزيةاألدبماجستير

(غير مستردة)ع .ر150: رسوم التسجيل

(5650 )ع لفترة الدراسة البالغة عامين.ر

رسوم السكن
(مستردة)ع .ر100: التأمين

 55يتراوح بين ( داخل حرم الكلية)سكن الطالبات

ع في الشهر.ر150ع و .ر

(يعتمد على نوع الغرفة)
المواصالت

 ع في الفصل .ر130ع و .ر100تتراوح ما بين

(حسب منطقة السكن)

م2000/ 1999: تاريخ التأسيس
،101ب .المطار، السيب، صمرتفات

، سلطنة عمانالخوير،133: الرمز البريدي

هاتف

+968 24513315

+968 24513316

+968 24513343

+968 2451333

+968 24513300                     

فاكس

+968 24513365

+968 24513364

admission@muc.edu.omاإللكتروني   البريد 

www.muc.edu.omاإللكتروني  الموقع 

الدراسةلغة 
اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
االرتباط األكاديمي مع جامعة ميزوري للعلوم 

/والتكنولوجيا 

.الواليات المتحدة األمريكية

 (Purdue) /بوردوالتعاون العلمي مع جامعة 

المتحدة األمريكيةالواليات 

ندالهجمهورية –بنستليالتعاون األكاديمي مع جامعة 

الرسوم الدراسية
 (غير مستردة)ع .ر50: التسجيلرسوم

(مسترد)ع .ر100: التأمين

(مستردةغير -فصليا)ع .ر35: الخدمات

رسوم الدراسة في البرنامج التأسيسي

690ثالث ) ع في الفصل لكل مستوى .ر

(مستويات

 ع.ر70: الكتبرسوم

البرنامج األكاديمي

 ع.ر2000–ع .ر1500بين تتراوح  .

قبلمن الساعات المسجلة على عدد تعتمد )

في الفصل الواحد، وتختلف من الطالب 

(.تخصص آلخر
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 الساعة المعتمدة حسب رسوم

:التخصص

 ع.ر65إدارة األعمال.

 ،المحاسبة، علوم الحاسب اآللي

ع.ر75إدارة نظم المعلومات 

 ع.ر70االقتصاد، علم النفس

 ع.ر60اللغة االنجليزية

 ع.ر80: واإلشرافيةالقيادة التنظيمية

حسب المادة وسعر : رسوم الكتب

.الكتاب

mailto:admission@muc.edu.om
http://www.muc.edu.om/
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لغة الدراسة
اللغة االنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
بالمملكة المتحدةاستيرلنججامعة 

سلطة المؤهالت االسكتلندية بالمملكة المتحدة

بهانججامعة ماليزيا 

م1998/ 1997: تاريخ التأسيس
بوشر/ مسقط

112، الرمز البريدي 2910: ب.ص

روي، سلطنة عمان

هاتف

+968 24503821

+968 24594376

+968 24501181

+24504954968فاكس                

registration@muscatcollege.edu.omاإللكتروني    البريد 
www.muscatcollege.edu.omاإللكتروني   الموقع 

شروط القبول
في دبلوم التعليم العام أوالنجاح 

ل بالكلية والحصوكشرط لاللتحاق ما يعادله 

االيلتس أو ما يعادها لإللتحاق 5ر5على 

ضمن برامج بالتخصصات المدرجة 

طة سلالشرف وبرامج مع مرتبة البكالوريوس 

األعمال : بقسميهالمؤهالت االسكتلندية 

اآللي ولاللتحاق والمحاسبة والحاسب 

رط أن التشييد، فيشتقسم بيئة بتخصصات 

مادتي الرياضيات مواد النجاح يكون ضمن 

جاح درجة النال تقل أن والفيزياء على البحتة 

%.65البحتة عن مادة الرياضيات في 

 ي التأسيسعلى شهادة البرنامج الحصول

.أو ما يعادلهاالعام 

 لدراسةقبول ذوي الخبرة العملية يمكن

فيهم برامج الكلية إذا توفرت جميع 

.وزارة التعليم العالياشتراطات 

يوجد دوام جزئي

:تمنحهاالبرامج والمؤهالت التي 

أربع)مرتبة الشرف مع بكالوريوس 

في( سنوات
 االعمالدراسات

 االعمالودراسات المحاسبة

 الحاسب االليوعلوم المحاسبة

 الموارد البشريةإدارة

 التسويق

 الحاسب اآلليعلوم

 اآللي لألعمالالحاسب

 (هندسة البرمجيات)اآللي الحاسب

 (والشبكاتالحاسوب نظم )اآللي الحاسب

 المشاريعإدارة

HNDبرامج الدبلوم الوطني العالي، 

:سنتان في
األعمال

المحاسبة

 الحاسب اآللينظم

 الحاسب اآلليبرمجة

 الكمياتمسح

 التشيدإدارة

ماجستير العلوم في اإلدارة
مدة الدراسة سنة ونصف

الرسوم الدراسية

 ايداع لاير 100) ع .ر120والتسجيل القبول

(مسترجع

100 رنامجلكل بلاير عماني تدفع عند التسجيل

البرنامج التأسيسي

 ع لكل فصل دراسي.ر975الدوام الكامل

 ع لكل فصل دراسي.ر600الدوام الجزئي

رسوم البرامج األكاديمية

برامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف ) ة جامع)1

(استيرلنج

10452لاير عماني

جامعة)برامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف ( 2

(بهانجماليزيا 

10472لاير عماني

لاير عماني4950برامج الدبلوم ( 3

 لاير عماني5400تخصص إدارة المشاريع

 لاير عماني5400باقي التخصصات
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شروط القبول
الدبلوم، الدبلوم المتقدم والبكالوريوس

 على دبلوم التعليم العام أو ماالحصول

بالنسبة% 50يعادله مع ما ال يقل عن 

لتخصصات ادارة األعمال وتطبيقات

.الكمبيوتر

 على دبلوم التعليم العام أو ماالحصول

بالنسبة% 55يعادله مع ما ال يقل عن 

.لتخصصات الهندسة

الماجستير

 على درجة البكالوريوس مع ما الالحصول

نقاط4نقطة من أصل 2.3يقل عن 

 للفترةعملية ال تقل عن سنتين بالنسبةخبرة

المسائية

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
في( سنتان)شهادة الدبلوم 

 األعمالإدارة

 الحاسب اآلليتطبيقات

 علوم الحاسب اآلليهندسة

 اإللكترونيات واالتصاالتهندسة

في(سنوات3) شهادة الدبلوم المتقدم 

 علوم الحاسب اآلليهندسة

 اإللكترونيات واالتصاالتهندسة

في( سنوات3) شهادة البكالوريوس 

 األعمالإدارة

 الحاسب اآلليتطبيقات

في( سنوات4) شهادة البكالوريوس 

 علوم الحاسب اآلليهندسة

 اإللكترونيات واالتصاالتهندسة

 التكنولوجيا الحيويةهندسة

 الكيميائيةالهندسة

في( سنتان)برامج الدراسات العليا 

 الفترة)إدارة األعمال ماجستير

(الصباحية

 إدارة األعمال التنفيذيةماجستير

(المسائيةالفترة)

الرسوم الدراسية
 لاير عماني1980السنة التأسيسية رسوم

 لاير عماني سنويا2530الهندسة

 لاير عماني سنويا1980أعمال ادارة

 لاير عماني سنويا1980الكمبيوتر تطبيقات

 لاير عماني سنويا3000: ادارة األعمالماجستير

 لاير عماني سنويا2640: ادارة االعمال التنفيذيةماجستير

م2001أكتوبر : تاريخ التأسيس

مسقط/ الرسيل واحة المعرفة 

124: ب. ر-197: ب.ص

هاتف 

+968 2444 9194

+968 2444 6660

فاكس

+968 2444 9196

+968 2444 9197

info@waljat.net/ admission@waljat.netاإللكتروني    البريد 

www.waljatcollege.edu.omاإللكتروني   الموقع 

الدراسةلغة 

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
الهند-للتكنلوجيابيرالمعهد 
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