
سلطنة عمان
وزارة التعليم العايل

املديرية العامة للجامعات والكليات اخلاصة
دائرة اإلشراف الرباجمي

الربامج األكادميية
مبؤسسات التعليم العالي اخلاصة

م2019-2020



وزارة التعليم العالي
،111، الرمز الربيدي 1079. ب. ص

السيب، سلطنة عمان
www.mohe.gov.om

الربامج األكادميية
مبؤسسات التعليم العالي  

اخلاصة
م2019-2020



حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 
حفظه اهلل ورعاه



4

6 اجلامعة األملانية للتكنولوجيا يف عمان

8 الوطنية للعلوم والتكنولوجيااجلامعة

10 جامعة الربميي

11 جامعة الشرقية

13 جامعة صحار

15 جامعة ظفار

17 اجلامعة العربية املفتوحة

18 جامعة مسقط

19 جامعة نزوى

21 الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا

22 كلية الربميي اجلامعية

23 كلية البيان

24 الكلية احلديثة للتجارة والعلوم

25 كلية اخلليج

26 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة

27 كلية الزهراء للبنات

28 كلية الشرق األوسط

29 كلية صور اجلامعية

31 كلية عمان البحرية الدولية

32 الكلية العلمية للتصميم

33 كلية عمان لطب األسنان

34 كلية عمان للسياحة

35 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا

36 (كلية جامعية)كلية جمان 

38 كلية مزون

39 كلية مسقط

40 كلية وجلات للعلوم التطبيقية

احملتويات



5

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

ة وتأكيذده علذأ أهميذة العلذم وانعاضذة و ذاورة متابعذة مسذتجداتهما ب اضذ         -حفظذ  ا  ورعذاه   -اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد 

.السبل انتاحة مبا يسهم باقي وتقدم اإلنسان العماني

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

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

انعارف سواه مي ن أن يفضي إىل تنمية ياملة ضبدون منظومة تعليم راقية ومتطورة وذا  ماونة وكفاءة عالية مستندة اىل العلوم و

  انختلفة لن ت ون قا رة علأ تلبية حاجا  اجملتمع بصورة ضاعلة ومؤثاة، ومن هنا اثبت هاا القطاع قدرت  علذأ تقذديم جاجذا   

.ذا  جو ة عالية وحتقيج انواءمة بني هاه انخاجا  من جهة واحتياجا  سوق العمل العماني من جهة أخاى

ديايذة  وتسهيال علأ أبناءنا الطلبة ومجيع الطلبة انقيمني علأ أرض هاا الوطن انعطاء مهمة اختيار مساراتهم األكا مييذة قامذت ان  

يذة  العامة للجامعذا  وال ليذا  اخلا ذة متم لذة بذداالاة االيذااف الإادذي بإ ذدار هذاا الذدليل االل لونذي الشذامل للذإام  األكا مي             

علميذة  انقدمة مبؤسسا  التعليم العالي اخلا ة بالسلطنة، متذأملني أن ي ذون هذاا الذدليل  لذيال للمهذتمني يذو اختيذار مسذاراتهم ال         

.ومستقبلهم الوظيفي

املقـــــدمـة
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الجامعة األلمانية للتكنولوجيا ف

1

م  2008/ 2007سنة بدء الدراسة 

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط 

ألمانيا– RWTH Aachenجامعة 

ألمانيا-جامعة كولونيا إلدارة األعمال

ألمانيا–Hochschule Neu-UImجامعة 

الهند-المعهد الهندي للتكنولوجيا بومباي

إسبانيا-Mondragon Unibersitateaجامعة 

ألمانيا–جامعة ميونخ للعلوم التطبيقية 

بلجيكا-هاسليتجامعة 

ألمانيا–للعلوم التطبيقية شترالزوندجامعة 

ألمانيا-للعلوم التطبيقيةبوكستهودهجامعة 

إيطاليا-جامعة بولونيا

النمسا-جامعة سالزبورغ

إيطاليا–جامعة بريشيا 

ايلندت–للتكنولوجيا في شمال بانكوك مونغكوتجامعة الملك 

باكستان-جامعة السند

النمسا-واألعماللإلقتصادجامعة فيينا 

شروط القبول
متطلبات القبول العامة 

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها

للدخول في برنامج البكالوريوس6بمعدل ال يقل عن اآليلتسشهادة 

مستوى الختبار تحديد ال( ة)أو ما يعادلها يقدم الطالباآليلتسإذا لم تتوفر شهادة * 

.في اللغة اإلنجليزية الخاص بالجامعة

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

برنامج علوم الحاسب اآللي

أو ما يعادلها في مادة اللغة اإلنجليزية% 65النجاح بدرجة 

أو ما يعادلها في مادة الرياضيات البحتة% 65النجاح بدرجة 

برامج الهندسة البيئية وهندسة العمليات والهندسة الميكانيكية

أو ما يعادلها في مادة اللغة اإلنجليزية% 65النجاح بدرجة 

أو ما يعادلها في مادة الرياضيات البحتة% 65النجاح بدرجة 

النجاح في مادتي الفيزياء أو والكيمياء

برنامج تخطيط المدن والتصميم المعماري

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 

%  50أو ما يعادلها في مادة الرياضيات التطبيقية أو % 65النجاح بدرجة 
في الرياضيات البحتة

برنامج العلوم اللوجستية

أو ما يعادلها في مادة اللغة اإلنجليزية% 65النجاح بدرجة 

%  50أو ما يعادلها في مادة الرياضيات التطبيقية أو % 65النجاح بدرجة 

في الرياضيات البحتة

الفليج/حلبان-والية بركاء

العذيبة130: ، الرمز البريدي1816: ب.ص

+22061111968هاتف                     

+22061000968فاكس                     

info@gutech.edu.omالبريد االلكتروني        
www.gutech.edu.omالموقع االلكتروني        



البرامج والمؤهالت التي تمنحها

كلية الهندسة وعلوم الحاسوب
بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب❖

بكالوريوس الهندسة في الهندسة الميكانيكية❖
بكالوريوس الهندسة في هندسة العمليات❖

بكالوريوس الهندسة في الهندسة البيئية ❖

ماجستير العلوم في علوم الحاسوب❖

كلية ادارة األعمال واالقتصاد
بكالوريوس العلوم في ادارة االعمال الدولية وادارة الخدمات❖

بكالوريوس العلوم في الخدمات اللوجستية ❖
ماجستير إدارة األعمال❖

الطلبة العمانيين–للفصل الرسوم الدراسية 
(نقطة معتمدة في الفصل الدراسي30على فرض أن الطالب يسجل )

لاير عماني100رسوم التسجيل    ❖

لاير عماني2000البرنامج التأسيسي ❖

معماري، بكالوريوس العلوم اللوجستية، بكالوريوس تخطيط المدن والتصميم ال❖

لاير عماني2700بكالوريوس إدارة األعمال الدولية والخدمات 

لاير عماني2880بكالوريوس علوم األرض التطبيقية ❖

بكالوريوس علوم الحاسب اآللي، بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، ❖

لاير عماني2940بكالوريوس الهندسة البيئية، بكالوريوس هندسة العمليات 

الطلبة الدوليين -الرسوم الدراسية للفصل 
(نقطة معتمدة في الفصل الدراسي30على فرض أن الطالب يسجل )

لاير عماني100التسجيل رسوم❖

لاير عماني2000البرنامج التأسيسي ❖

ات بكالوريوس العلوم اللوجستية، بكالوريوس إدارة األعمال الدولية والخدم❖

لاير عماني3375

بكالوريوس تخطيط المدن والتصميم المعماري، بكالوريوس علوم األرض❖

لاير عماني3750التطبيقية 

بكالوريوس علوم الحاسب اآللي، بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، ❖

لاير عماني3900بكالوريوس الهندسة البيئية، بكالوريوس هندسة العمليات 

فصول دراسية 8: مدة الدراسة في برامج البكالوريوس * 

فصول دراسية 6: مدة الدراسة في برنامج الماجستير **

7

كلية العلوم
بكالوريوس العلوم في علوم األرض التطبيقية ❖

:ماجستير في علوم األرض التطبيقية بتخصصات فرعية❖

جيولوجيا البترول، جيولوجيا المياه، المصادر المعدنية❖

ماجستير في علوم األرض البترولية ❖

كلية تخطيط المدن والتصميم المعماري
بكالوريوس العلوم في تخطيط المدن والتصميم المعماري ❖

(تخفيض% 20يمنح المقيمين في سلطنة ُعمان )ماجستير العلوم في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن❖

**الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير
لاير عماني100التسجيل ❖

لاير عماني15000ماجستير إدارة األعمال ❖

ماجستير العلوم في علوم الحاسوب، ماجستير العلوم في الهندسة❖

المعمارية وتخطيط المدن، ماجستير علوم األرض التطبيقية

(تتوفر المنح والتخفيضات للمجموعات)
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الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 2

م  2019/ 2018سنة بدء الدراسة 

130: ب.ر620: ص ب ، محافظة مسقط 

+24235000968هاتف                

info@nu.edu.omالبريد اإللكتروني   
www.nu.edu.omالموقع اإللكتروني  

الدراسةلغة

اللغة اإلنجليزية

الرسوم الدراسية
:كلية الهندسة

.ريال عماني في السنة3,960: برامج بكالوريوس الهندسة❖
ريال 3,750:في مسح الكميات وإدارة التكاليف( بمرتبة الشرف)بكالوريوس العلوم ❖

.عماني في السنة
.ريال عماني لكل برنامج7,425: برامج الماجستير❖

:كلية الطب والعلوم الصحية

.ريال عماني في السنة8,600: برنامج دكتور في الطب❖

:كلية الصيدلة

.ريال عماني في السنة5,040: بكالوريوس الصيدلة❖

التعاون األكاديمي/ االرتباط

جامعة غالسكو كالدونيا

فرجينياويستجامعة 

جامعة ساوث كارولينا

القبولمتطلبات
:الهندسةكلية

معدلمعايعادلهماأوالعامالتعليمدبلومشهادةفيالنجاح:الهندسةبكالوريوسبرامج❖
حانامتواجتيازالبحتة،والرياضياتالكيمياءأوالفيزياءمادةفي(ج)عنيقلال

.والتكنولوجياللعلومالوطنيةبالجامعةإجرائهيتمالذيالمستوى تحديد
شهادةيفالنجاح:التجاريةلألعمالالمعلوماتتقنيةإدارةفيالعلومبكالوريوسبرنامج❖

يزية،اإلنجلواللغةالرياضياتمادتيفيالنجاحمعيعادلهاماأوالعامالتعليمدبلوم
.كنولوجياوالتللعلومالوطنيةبالجامعةإجرائهيتمالذيالمستوى تحديدامتحانواجتياز

مسارسنففيالشرفبمرتبةبكالوريوسمؤهلعلىالحصول:العلومماجستيربرامج❖
TOEFLشهادة/(6.0)عنيقلالبمعدلIELTSوشهادةالصلةذيالبرنامج

.213عنيقلالبمعدلالكمبيوترعلىTOEFLشهادة/550عنيقلالبمعدل

:ةالصحيوالعلومالطبكلية
أوالعامالتعليمدبلومشهادةفيالنجاح❖

في(ب)عنيقلالمعدلمعيعادلهاما
.واألحياءالكيمياءمادتي

:الصيدلةكلية
أوالعامالتعليمدبلومشهادةفيالنجاح❖

في(ج)عنيقلالمعدلمعيعادلهاما
.واألحياءالكيمياءمادتي



والشهاداتالتخصصات
:الهندسةكلية
البكالوريوسبرامج

132-المدنيةالهندسةفيالهندسةبكالوريوس❖
معتمدةساعة

/النقلهندسة/اإلنشاءاتهندسة:التخصصات
سةالهند/المياهمواردهندسة/البيئيةالهندسة
.البيئية

وإدارةالكمياتمسحفيالعلومبكالوريوس❖
.معتمدةساعة125–التكاليف

تاإللكترونياهندسةفيالهندسةبكالوريوس❖
.معتمدةساعة132–واالتصاالت

يةالطبالهندسة/االتصاالتهندسة:التخصصات
.الحيوية

–ياآللالحاسبهندسةفيالهندسةبكالوريوس❖

معتمدةساعة132
البرمجياتتطوير/الشبكات:التخصصات

بائيةالكهر الطاقةهندسةفيالهندسةبكالوريوس❖
معتمدةساعة132–

اإللكترونيةاألجهزة/القدرةأنظمة:التخصصات
.الطاقةأنظمة/والتحكم

–يةالميكانيكالهندسةفيالهندسةبكالوريوس❖

معتمدةساعة132
/موالتحكاآلليوالتشغيلالصناعات:التخصصات

.الطاقةأنظمةهندسة
المعالجةعملياتفيالهندسةبكالوريوس❖

معتمدةساعة132-والصيانة
.الصيانةإدارة:التخصص

-ةالكيميائيالهندسةفيالهندسةبكالوريوس❖
معتمدةساعة132

البتروكيماويات:التخصص

الهندسةكلية
الماجستيربرامج

العملياتهندسةفيالعلومماجستير❖
.معتمدةساعة45–الكيميائية

-يةالكهربائالهندسةفيالعلومماجستير❖
.معتمدةساعة45

–اتالمعلومتكنولوجيافيالعلومماجستير❖

.معتمدةساعة45
شبكات/السيبرانياألمن:التخصصات

/ةالسحابيالحوسبة/المتقدمةالكمبيوتر
.األشياءإنترنت/الضخمةالبيانات

بيقيالتطالقياسأجهزةفيالعلومماجستير❖
معتمدةنقطة180–والتحكم

وإدارةاإلنشاءاتفيالعلومماجستير❖
معتمدةساعة45المشاريع

الصحيةوالعلومالطبكلية
ساعة258–(MD)الطبفيدكتور❖

.معتمدة
الصيدلةكلية
معتمدةساعة145–الصيدلةبكالوريوس❖

9
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ـــامعة ـــريــمــي جـ ـ البـ 3

شروط القبول
م  2011/ 2010سنة بدء الدراسة 

512: ب.ر890: ص ب ، والية البريمي 

+            25648300968هاتف                 

admissions.reg@uob.edu.omالبريد اإللكتروني   
/https://www.uob.edu.omالموقع اإللكتروني  

الدراسةلغة

اللغة العربية لتخصص القانون 

اللغة اإلنجليزية لباقي التخصصات 

لطلبة البعثاتالرسوم الدراسية
لاير سنويا2000: البرنامج التأسيسي❖

لاير سنويا2947.8: كلية الهندسة❖

لاير سنويا3183.7: كلية العلوم الصحية❖

لاير سنويا2292.5: كلية التجارة❖

لاير سنويا2397.5: كلية الحقوق❖

أسعار السكن الجامعي❖

لاير شهريا45: الغرفة الثالثية ❖

لاير شهريا40: الغرفة الرباعية ❖

:كلية الهندسة

%.65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 

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

(.  مياءوالفيزياء أو الكي)البحتة واللغة اإلنجليزية 

:كلية العلوم الصحـــية

:  بكالوريوس التمريض

%.  65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 

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

.البحتة واألحياء والكيمياء واللغة اإلنجليزية

.           اجتياز امتحان القبول في التخصص بنجاح

:بكالوريوس البصريات

%.  65النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير 

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

البحتة والفيزياء واألحياء والكيمياء واللغة 

.  اإلنجليزية

.  اجتياز امتحان القبول في التخصص بنجاح

:كلية التجارة

في الرياضيات( د)أال يقل عن تقدير 

التطبيقية أو الرياضيات البحتة واللغة

اإلنجليزية

:كلية الحقوق

.النجاح في دبلوم التعليم العام

البرامج والمؤهالت التي 

تمنحها
كلية الهندسة

هندسة المعلومات واالتصاالت❖

الهندسة المدنية❖

الهندسة المعمارية❖

الهندسة الميكانيكية❖

هندسة الحاسب اآللي❖

ةبكالوريوس العلوم في العمارة الداخلي❖

كلية العلوم الصحية
التمريض❖

علوم البصريات❖

كلية التجارة
إدارة التوريدات العالمية والخدمات ❖

اللوجستية 
إدارة التصدير❖

األعمال واألعمال إلكترونيةإدارة❖

إدارة نظم المعلومات❖
الصيرفة اإلسالمية والمالية❖

كلية الحقوق
بكالوريوس القانون❖

الرسوم الدراسية للطلبة الخاص
لاير سنويا2875: البرنامج التأسيسي❖

لاير سنويا3000: كلية الهندسة❖

لاير سنويا3163: كلية العلوم الصحية❖

لاير سنويا2300: كلية التجارة❖

لاير سنويا2300: كلية الحقوق❖

أسعار السكن الجامعي❖

لاير شهريا45: الغرفة الثالثية ❖

لاير شهريا40: الغرفة الرباعية ❖

mailto:admissions.reg@uob.edu.om
https://www.uob.edu.om/
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إبراء–محافظة الشرقية 

400: ب.ر42: ب.ص

+25401000968هاتف                      

+25401002968فاكس                      

info@asu.edu.omالبريد اإللكتروني         
www.asu.edu.omالموقع اإللكتروني        

م2011/ 2010سنة بدء الدراسة 

الدراسةلغة

يةاللغة العربية واللغة اإلنجليز

التعاون األكاديمي

.جامعة والية أوكالهوما في الواليات المتحدة األمريكية

.جامعة تكساس التكنولوجية في الواليات المتحدة األمريكية

جامعة جورج واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية 

للعلوم التطبيقية في فنلنداتامبيريجامعة 

نظام الدراسة

تدرس المحاضرات في الفترة الصباحية

.والمسائية وأجازه نهاية األسبوع 

أيام فالشهر للطلبة العاملين5كما يتوفر نظام 

.في مناطق االمتياز

شروط القبول

متطلبات القبول العامة 
.  أن يكون الطالب قد أنهى دبلوم التعليم العام أو ما يعادله بنجاح 

تطلبات القبول للبرامجم

والصحيةالتطبيقيةالعلومكلية

والدبلومالبكالوريوسبرامج
(حاليامجمد)والسمكيةالبحريةالعلوم

الفيزياء،االحياءالبحتة،الرياضياتفيالنجاح:األنسانيةوالتغذيةالغذاءعلوم

.الكيمياءأو
الحصولو%70بتقديرالعامالتعليمدبلومفيالنجاحالبيطريالطببكالوريوس

.اإلنجليزيةاللغةوالكيمياءوالفيزياءواالحياءموادفي%75على

اإلنسانيةوالعلوماآلدابكلية

:العلياالدراساتبرامج
-ربيةالعاللغة-اإلسالميةالتربية)التدريسوطرقالمناهجفيالتريبةماجستير

يفالبكالوريوسدرجةعلىالحصول:(العلوم-الرياضيات-االجتماعيةالدراسات

من2.50عنيقلالتراكميبمعدلالمطروحة،التخصصاتمختلففيالتربية

فييوسالبكالوردرجةعلىالحاصلينالطلبةقبوليشترطيعادلها،ماأو4.00أصل

لتأهيلادبلومدرجةعلىحاصاليكـونأنالتربويـة،غيرالكلياتمنالتخصصات

.يعادلهاماأو4.00أصلمن2.50عنيقلالبمعدلالتربوي

-عيةاالجتماالدراسات-العربيةاللغة-اإلسالميةالتربية)التربويالتأهيلدبلوم

ية،الفنالتربية:العامةالمواد-اإلنجليزيةاللغة-الحاسوب-العلوم-الرياضيات

اعالناللخعنسنوياالشروطتحديديتم:الموسيقيةالتربيةالرياضية،التربية

.العاليالتعليموزارةمنيصدر

والدبلومالبكالوريوسبرامج
النفسياإلرشادفياآلداببكالوريوس

والتربيةالعربية،اللغةمقرراتفي%65:أولمجالمعلمالتربيةبكالوريوس

.االجتماعيةوالدراساتاالسالمية،

والكيمياءوالفيزياءالرياضياتفي%65:ثانمجالمعلمالتربيةبكالوريوس

.واألحياء

.وآدابهاالعربيةاللغةفيدبلوم/اآلداببكالوريوس

كلية القانون
بكالوريوس القانون

األعمالإدارةكلية

:العلياالدراساتبرامج
6.0درجةعلىالحصول:(االنجليزيةاللغة)االعمالإدارةفيالماجستيربرنامج
IELTSيعادلهاماأو،GPA ≥ 3وGPA≤2.0≥2.29علىالحصولاو2.3

اجتحتقد)األعمالإدارةغيرالتخصصاتمنوللطالبالمهنية،الخبرةمنسنوات

.(ساعة12الىتصلتجسيريهدوراتإلىاألخرىالتخصصات

GPA:(العربيةاللغة)االعمالإدارةفيالماجستيربرنامج ≥ الحصولاو2.5

≥2.0على GPA ≤ غيرالتخصصاتمن،المهنيةالخبرةمنسنوات3و2.49

12الىتصلتجسيريهدوراتإلىاألخرىالتخصصاتتحتاجقد)األعمالإدارة

لمقابلةا،اجتيازأساسيكمتطلبالعربيةباللغةالكتابياالختباراجتياز.(ساعة

.القسملجنةقبلمنالشخصية

والدبلومالبكالوريوسبرامج
.التطبيقيةأوالبحتةالرياضياتمادةفيالنجاح

الهندسةكلية

:العلياالدراساتبرامج
الهندسيةاإلدارةفيالعلومماجستير

حو يجب على الطالب أن يستوفي معايير القبول بجامعة جورج واشنطن على الن

في عنوان المنصوص عليه
https://programs.gwu.edu/graduate/engineering-management

والدبلومالبكالوريوسبرامج

.الكيمياءأوالفيزياءومادةالبحتةالرياضياتبنجاحالطالبدراسة

https://programs.gwu.edu/graduate/engineering-management
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تمنحهاالتيوالمؤهالتالبرامج

األعمالإدارةكلية
،عربيةالواللغةاالنجليزيةاللغة:التدريسلغة)األعمالإدارةماجستير•

.(اسبوعكلمنالسبتيوم:الدراسةنظام

اللغة:التدريسلغة)(قيادةالتخصص)عمالاألدارةإرماجستي•

.(اسبوعكلمنالسبتيوم:الدراسةنظامالعربية،

فيدبلوم/كالوريوسب•

الدراسةامنظ،العربيةواللغةاالنجليزيةاللغة:التدريسلغة)اإلدارة❑

.(ومسائيصباحي

دراسةالنظاماالنجليزية،اللغة:التدريسلغة)التمويلوالمحاسبة❑

.(ومسائيصباحي

لدراسةانظاماالنجليزية،اللغة:التدريسلغة)اإلداريةالمعلوماتنظم❑

.(ومسائيصباحي

نظام،العربيةاللغة:التدريسلغة)والمحفوظاتالوثائقإدارة❑

.(ومسائيصباحيالدراسة

:التدريسلغة)الجماعيةاألعمالريادةفياألعمالإدارةبكالوريس❑

.(ومسائيصباحيالدراسةنظام،االنجليزيةاللغة

الهندسةكلية
معةالجيومي:الدراسةنظام):الهندسيةاإلدارةفيالعلومماجستير▪

.(والسبت

:فيالهندسةدبلوم/بكالوريوس•

.(نظامي:الدراسةلنظام)البيئيةالهندسة❑

.(الشهرفيأيام5ونظامنظامي:الدراسةنظام)المدنيةالهندسة❑

5ونظامنظامي:الدراسةنظام)واالتصاالتاتاإللكترونيهندسة❑

.(الشهرفيأيام

نظام)اإلنشائيةالمشاريعإدارةفيدبلوم/العلومكالوريوسب•

.(الشهرفيأيام5ونظامنظامي:الدراسة

القانونكلية
:دراسةالنظام،العربيةاللغة:التدريسلغة)القانونبكالوريوس❖

الفترةلطالباالسبوعفييوميننظاميتوفركماومسائيصباحي

.(المسائية

اإلنسانيةوالعلوماآلدابكلية
-بيةالعراللغة-اإلسالميةالتربية)التدريسوطرقالمناهجفيالتريبةماجستير•

:الدراسةمنظاالعربية،،اللغة:التدريسلغة)(العلوم-الرياضيات-االجتماعيةالدراسات

.(األسبوعفييومين

-يةاالجتماعالدراسات-العربيةاللغة-اإلسالميةالتربية)التربويالتأهيلدبلوم•

التربيةة،الفنيالتربية:العامةالمواد-اإلنجليزيةاللغة-الحاسوب-العلوم-الرياضيات

.(العربيةاللغة:التدريسلغة)(الموسيقيةالتربيةالرياضية،

.(العربيةاللغة:التدريسلغة)النفسياإلرشادفياآلداببكالوريوس•

.(العربيةاللغة:التدريسلغة)أولمجالمعلمالتربيةبكالوريوس•

.(العربيةاللغة:التدريسلغة)ثانمجالمعلمالتربيةبكالوريوس•

.(العربيةاللغة:التدريسلغة)وآدابهاالعربيةاللغةاآلدابدبلوم/بكالوريوس•

والصحيةالتطبيقيةالعلومكلية
اإلنسانيةوالتغذيةالغذاءعلومفيدبلوم/العلومبكالوريوس•

)حاليامجمد)والسمكيةالبحريةالعلومفيدبلوم/العلومبكالوريوس•
البيطريالطببكالوريوس•

:الرسوم الدراسية لكل برنامج 

رسال عماني110: رسوم التسجيل 

لاير عماني لكل فصل دراسي999.6: البرنامج التأسيسي

كلية إدارة األعمال

لاير عماني4,406.4: ماجستير إدارة األعمال

لاير عماني10,036.8: برامج البكالوريوس

لاير عماني5,385.6: برامج الدبلوم

كلية العلوم التطبيقية والصحية

لاير عماني10,036.8: بكالوريوس العلوم في علوم الغذاء والتغذية اإلنسانية

لاير عماني5,385.6: دبلوم في علوم الغذاء والتغذية اإلنسانية 

لاير عماني12,892.8: بكالوريوس الطب البيطري

كلية الهندسة

لاير عماني12,420: ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية

لاير عماني12,576.6: برامج البكالوريوس

لاير عماني7,068.6: برامج الدبلوم

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

لاير عماني3,300: ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس

لاير عماني2,524.5: التأهيل التربوي 

لاير 9,868.5: لاير عماني، مجال ثان 9,945: مجال أول : برامج البكالوريوس 

9,409.5: لاير عماني ، اللغة العربية وآدابها 9,639: عماني ، اإلرشاد النفسي 

لاير عماني  4,972.5: برنامج الدبلوم في اللغة العربية وآدابها 

:كلية القانون 

لاير عماني9,139.2:بكالوريوس القانون 
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والية صحار

صحار311: ر ب 44: ص ب

+26720101968هاتف                  

+26720102968فاكس                  

soharuni@omantel.net.omالبريد اإللكتروني      
www.soharuni.eduالموقع اإللكتروني     

م2002/ 2001سنة بدء الدراسة 

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

في مادة اللغة العربية، ( أو مايعادلها% 65)نسبة التقل عن الحصول على ❖

في مادة ( أو مايعادلها% 65)ويمكن استثناء الطلبة الغير حاصلين على معدل 

تخصص اضافية فياتاللغة العربية في دبلوم التعليم العام شريطة دراسة مقرر

اللغة العربية وآدابها خالل السنة الدراسية االولى من االلتحاق بالبرنامج

ة وشهادة اجتياز المقابلة الشخصية قبل االلتحاق بالتخصص واحضار خطاب تزكي❖

.عدم محكومية وبراءة ذمة من شرطة عمان السلطانية

شروط االلتحاق بالتخصصات الهندسية

%  50)الحصول على ( أو مايعادلها% 50)النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير ❖

في المواد( أو مايعادلها

:اآلتية

أو الفيزياء/ الرياضيات البحتة، الكيمياء و

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

كلية إدارة األعمال
:دبلوم وبكالوريوس في

المحاسبة❖

اإلدارة❖

(تم ايقاف القبول حتى اشعار اخر)التسويق ❖

:بكالوريوس في

نظم المعلومات اإلدارية❖

األعمال والقانون التجاري❖

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية واللغة العربية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

األستراليةكوينزالندجامعة 

جامعة اكسفورد

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية

كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
:دبلوم وبكالوريوس في

علوم الحاسوب والوسائط المتعددة❖

.علوم الحاسوب وهندسة الويب❖

الشبكات وقاعدة البيانات❖

(تقنية المعلومات)إدارة االعمال ❖

كلية الهندسة
:دبلوم وبكالوريوس في

هندسة العمليات المعدنية والمواد❖

الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي❖

الهندسة الميكانيكية وااللكتروميكانيكية❖

الهندسة الكيميائية❖

الهندسة المدنية❖

كلية الدراسات اللغوية
:دبلوم في

دراسات اللغة االنجليزية❖

:بكالوريوس في

اللغة االنجليزية والترجمة❖

اللغة االنجليزية وأدابها❖

كلية القانون
:بكالوريوس في

القانون❖

كلية التربية واآلداب
:بكالوريوس في 

(تم ايقاف القبول حتى اشعار اخر)الصحافة واإلعالم ❖

اللغة العربية وآدابها❖

لغة انجليزية-تربية❖
13



رياضيات-تربية ❖

التربية الرياضية❖

التربية الموسيقية❖

أحياء-تربية ❖

لغة عربية/ تربية ❖

برامج الماجستير
MBA))ماجستير إدارة االعمال ❖
ة العامة،العلوم،اللغ)ماجستير التربية في مناهج وطرائق التدريس❖

(العربية،الدراسات االسالمية،الدراسات االجتماعية،الرياضيات

ماجستير علوم الحاسوب❖

ماجستير التربية في االصول واإلدارة التربوية❖

هاماجستير اآلداب في تدريس اللّغة االنجليزية لغير الناطقين ب❖

ماجستير في الهندسة البيئية ❖

ماجستير علوم الرياضة في الرياضة المدرسية❖

دبلوم التأهيل التربوي❖

ال تتضمن فترة الدراسة السنة التأسيسية❖

دراسة بدوام جزئي متاح في كلية إدارة األعمال❖

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

لاير771رسوم اللغة اإلنجليزية للمستوى الواحد 

لاير97للمادة الواحدة SET)(رسوم الرياضيات

لاير122.5للمادة الواحدة  (IC3)رسوم 

البرامج االكاديمية

تخصص المحاسبة، االدارة،نظم المعلومات)تخصصات كلية إدارة االعمال 

(:االدارية، االعمال والقانون التجاري

لاير عماني128: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم

لاير عماني140: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج البكالوريوس

صصات تخصص اللغة العربية وآدابها وتخ)تخصصات كلية التربية واآلداب 

والتربية التربية في اللغة االنجليزية واللغة العربية والرياضيات واالحياء

:الرياضية

لاير عماني133: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة

(:تخصص التربية الموسيقية)كلية التربية واآلداب 

لاير عماني163: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة

لاير عماني170: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة: برنامج التأهيل التربوي

لاير عماني( 2720(: ) سنة واحدة)إجمالي الرسوم الدراسية :المدرسية

لاير 159رسوم الوحدة الدراسية : تخصص القانون )القانونكلية

(عماني

كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
لاير عماني128: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم

لاير عماني153:رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج البكالوريوس

كلية الهندسة
لاير عماني134: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم

لاير عماني161: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج البكالوريوس

كلية الدراسات اللغوية
لاير عماني128: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج الدبلوم

لاير عماني140: رسوم الوحدة الدراسية الواحدة لبرنامج البكالوريوس

لاير عماني( 5400: ) رسوم برنامج ماجستير  إدارة األعمال

إجمالي الرسوم: ماجستير التربية في مناهج وطرائق التدريس

لاير عماني( 4080(: ) سنتين)الدراسية 

إجمالي الرسوم : ماجستير التربية في االصول واإلدارة التربوية

لاير عماني( 4080(: ) سنتين)الدراسية 

إجمالي الرسوم:ماجستير علوم الرياضة في الرياضة المدرسية

لاير عماني( 5400(: )سنتين)الدراسية 

إجمالي الرسوم : ماجستير علوم الحاسوب

لاير عماني( 4200(: ) سنتين)الدراسية 

ماجيستير اآلداب في تدريس اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها

لاير عماني( 5400(: ) سنتين)إجمالي الرسوم الدراسية 

إجمالي الرسوم : ماجيستير في الهندسة البيئية 

لاير عماني( 5400(: ) سنتين)الدراسية 

للسنة األكاديمية: السكن

(فصلين دراسيين)ع مفرد لكل عام دراسي واحد .ر1342

(فصلين دراسيين)ع ثنائي لكل عام دراسي واحد .ر710

(فصلين دراسيين)ع ثالثي لكل عام دراسي واحد .ر478

:النقل االسبوعي

(فصلين دراسيين)ع للسنة األكاديمية .ر182
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جــــــامـــــعـــة ظــــــــفـــار 6

م2005/ 2004سنة بدء الدراسة 

محافظة ظفار–صاللة 

211: الرمز البريدي2509: ب.ص

+23237000968هاتف                    

+23237777968فاكس                    

info@du.edu.omالبريد اإللكتروني       
www.du.edu.omالموقع اإللكتروني      

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية واللغة العربية

الرسوم الدراسية
.لاير عماني لكل فصل في البرنامج التأسيسي900❖

لاير عماني للساعة المعتمدة70❖

في لاير عماني للساعة المعتمدة لبرامج الماجستير125❖

اإلدارة، ماجستير التربية في اإلدارة

ستيرالتربوية، ماجستير التربية في اإلرشاد النفسي، ماج

.اآلداب في اللغة اإلنجليزية، ماجستير الحقوق

ي لاير عماني للساعة المعتمدة لبرامج الماجستير ف150❖

ألعمال ماجستير العلوم في تقنية المعلومات، ماجستير إدارة ا

(MBA)، ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية

.والحاسوب، ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية

ي لاير عماني للساعة المعتمدة لبرامج الماجستير ف110❖

.يزيةماجستير التربية في مناهج وطرق تدريس اللغة االنجل

ج لاير عماني للساعة الدراسية في كل فصل لبرام90❖

.دبلوم التأهيل التربوي

شروط القبول
تاليةيقبل الطلبة الذين يستوفون الشروط ال

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

كلية اآلداب والعلوم التطبيقية
–الترجمة:فقطالبكالوريوستخصصات❖

اللغة–العلوم-رياضيات)التربية–العربيةاللغة

المعلوماتتقنية–االنجليزية

علوم:والدبلومالبكالوريوستخصصات❖

-الفيزياءعلوم-الكيمياءعلوم-الرياضيات

عربيةالاللغة-اإلنجليزيةاللغة-الكمبيوترعلوم

-االجتماعيالعمل-بغيرهالناطقينوثقافتها

(العربيةباللغة)االجتماعيالعمل

:الماجستيربرامج❖

ستيرماج-التربويةاإلدارةفيالتربيةماجستير

تربيةالماجستير-النفسياإلرشادفيالتربية

-اإلنجليزيةاللغةتدريسوطرقالمناهجفي

ريسالتدوطرائقالمناهجفيالتربيةماجستير

يرماجست-إنجليزيةلغةآدابماجستير-العامة

ملالعماجستير-المعلوماتتقنيةفيالعلوم

التربويالتأهيلدبلوم-االجتماعي

كلية الهندسة
ة هندس: تخصصات البكالوريوس فقط ❖

بائية الهندسة الكهر-الكمبيوتر واالتصاالت

(الهندسة المعمارية-وااللكترونية

هندسة : تخصصات الدبلوم فقط ❖

الكهرباء والحاسوب

:  تخصصات الدبلوم والبكالوريوس❖

-سالميكاترونكهندسة -هندسة البرمجيات

-الهندسة المدنية-الهندسة الكيميائية

هندسة العمارة -الهندسة الميكانيكية

الداخلية

:  برامج الماجستير❖

ية ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائ

ة ماجستير العلوم في الهندس-والحاسوب

الكيميائية
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اإلداريةوالعلومالتجارةكلية
: تخصصاااااااات البكاااااااالوريوس فقاااااااط❖

داللوجستيات وادارة سلسلة التوري

:تخصصات البكالوريوس والدبلوم❖

إدارة األعمااااال -(اإلدارة)إدارة األعمااااال 

-(المحاساااابة)إدارة األعمااااال -(الماليااااة)

-(نظم المعلوماات اإلدارياة)إدارة األعمال 

إدارة األعمااال -(التسااويق)إدارة األعمااال 

(التأمين)

:برامج الماجستير❖

ماجساااااتير إدارة -ماجساااااتير فاااااي اإلدارة
MBAاألعمال 



جــــــامـــــعـــة ظــــــــفـــار

كلية الحقوق
:تخصصات البكالوريوس فقط ❖

الحقوق 

:برامج الماجستير❖

ماجستير الحقوق في القانون العام

ماجستير الحقوق في القانون الخاص
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الجــامـــــــعـــــة العــــــربيـــــة المفتـوحـــة 7

م2009/ 2008سنة بدء الدراسة 

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

ةالجامعة البريطانية المفتوح

القرم/ مسقط

العذيبة130: ر، ب1596: ص، ب

249573000\24699444هاتف                   
24699669فاكس                   

info@aouoman.orgالبريد اإللكتروني      
www.aou.edu.omالموقع اإللكتروني     

الرسوم الدراسية
لاير عماني( 5300) برنامج إدارة األعمال ❖

لاير عماني( 1900) البرنامج التأسيسي ❖

لاير عماني( 5700) برنامج تقنيات المعلومات والحوسبة ❖

لاير عماني( 7000)بكالوريوس القانون ❖

لاير عماني( 3354: )ماجستير التربية في القيادة التربوية❖

لاير عماني( 3354: )ماجستير تقنيات التعليم❖

لاير عماني( 5913: )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
تقنية المعلومات والحوسبة❖

شبكات / تقنية المعلومات والحوسبة ❖

وأمن المعلومات

علوم الحاسوب/ تقنية المعلومات والحوسبة ❖

إدارة أعمال/ تقنية المعلومات والحوسبة ❖

دبلوم وبكالوريوس آداب في إدارة أعمال

:مع مرتبة الشرف وتتضمن
إدارة األعمال❖

المحاسبة/ إدارة األعمال ❖

االقتصاد/ إدارة األعمال ❖

التسويق/ إدارة األعمال ❖

األنظمة/ إدارة األعمال❖

(قطبكالوريوس ف)بكالوريوس العلوم في المحاسبة ❖

بكالوريوس القانون

ماجستير في
التربية في القيادة التربوية❖

تقنيات التعليم❖

إدارة األعمال❖
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جــــــــامــعــة مـسـقــــــــط 8

شروط القبول بوشر–محافظة مسقط 

130: ب.ر550: ب.ص

+24645444968هاتف                      

info@muscatuniversity.edu.omالبريد اإللكتروني       
www. muscatuniversity.edu.omالموقع اإللكتروني      

الرسوم الدراسية

لاير عماني( 6064)بكالوريوس العلوم في المحاسبة لإلدارة ❖

لاير عماني( 6064)بكالوريوس الهندسة في الهندسة الكيميائية ❖

لاير عماني( 6064)بكالوريوس العلوم في الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التموين ❖

لاير عماني( 8054)ماجستير العلوم في المالية واإلدارة ❖

لاير عماني( 8054)ماجستير العلوم في اإلدارة والريادة ❖

لاير عماني( 8882)ماجستير العلوم في هندسة نظم العمليات ❖

لاير عماني( 8882)ماجستير العلوم في نظم الطاقة والعمليات الحرارية ❖

لاير عماني( 8054)ماجستير العلوم في الخدمات اللوجستية وادارة سلسلة التموين ❖

لاير عماني( 8054)ماجستير العلوم في إدارة الطيران ❖

الدراسةلغة

اللغة اإلنجليزية

م2016/ 2015: سنة بدء الدراسة 

التعاون األكاديمي/ االرتباط

.جامعة أستون البريطانية لبرامج البكالوريوس

.البريطانية لبرامج الماجستيركرانفيلدجامعة 

أن يكون الطالب قد أنهى دبلوم التعليم❖

العام أو ما يعادله بنجاح في جميع

وفي اللغة % 75بمعدل  عام ال يقل عن المواد

%.80اإلنجليزية بمعدل ال يقل عن 

أن يكون الطالب قد درس المواد التي❖

التخصصات/ تؤهله لاللتحاق بالكليات

:المختلفة، ويمكن تفصيل ذلك كالتالي

:األعمالاإلدارة وكلية 

في الرياضيات %( 75)معدل ال يقل عن •

.  البحتة أو التطبيقية

كلية الهندسة

في الكيمياء و ( 75) %معدل ال يقل عن •

.البحتهالرياضيات 

:نقل والخدمات اللوجستيةكلية ال
في الرياضيات %( 75)معدل ال يقل عن •

.  البحتة أو التطبيقية

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
كلية اإلدارة واألعمال

بكالوريوس العلوم في المحاسبة لإلدارة❖

ماجستير العلوم في المالية واإلدارة❖

ماجستير العلوم في اإلدارة والريادة❖

كلية الهندسة
بكالوريوس الهندسة في الهندسة الكيميائية❖

ماجستير العلوم في هندسة نظم العمليات❖

ماجستير العلوم في نظم الطاقة والعمليات الحرارية❖

كلية النقل والخدمات اللوجستية
بكالوريوس العلوم في الخدمات اللوجستية وإدارة ❖

سلسلة التموين

لة ماجستير العلوم في الخدمات اللوجستية وادارة سلس❖

التموين

ماجستير العلوم في إدارة الطيران❖
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لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية واللغة العربية

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 

ماجستير في
نظم المعلومات❖

االقتصاد❖

إدارة األعمال❖

كلية الصيدلة والتمريض

دبلوم وبكالوريوس صيدلة في 
الصيدلة❖

دبلوم وبكالوريوس علوم في 
التمريض❖

ال يوجد دوام جزئي على مستوى الدبلوم

والبكالوريوس

كلية العلوم واآلداب

دبلوم وبكالوريوس العلوم في
علوم الحاسوب❖

الرياضيات❖

اإلحصاء❖

الفيزياء❖

الكيمياء❖

التقنية الحيوية❖

دبلوم وبكالوريوس آداب في
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 

الدراسات االجتماعية-الحاسوب-الفنية

م2005/ 2004: سنة بدء الدراسة 

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
إدارة األعمال❖

المحاسبة❖

التسويق❖

إدارة المشاريع الترفيهية❖

دبلوم وبكالوريوس علوم في
تصميم الويب وأمن المعلومات❖

بكالوريوس العلوم في إدارة العمليات❖

دبلوم وبكالوريوس العلوم في
(بكالوريوس فقط)االقتصاد والمالية ❖

19التجارة 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 تدريس اللغة العربية للناطقي

بغيرها

مناهج وطرائق / ماجستير❖

التدريس

ماجستير العلوم في علوم ❖

الحاسوب 

الرسوم الدراسية

:طلب االلتحاق بالجامعة وقدره❖

(ال ترد)رياال عماني للدبلوم والبكالوريوس (20)❖

(ال ترد)رياال عماني للماجستير ( 50)❖

:رسوم السكن الداخلي والنقل

(مستردة)لاير عماني 100: تأمين❖

لاير 70حسب سعة الغرفة تتراوح بين: غرفة مفردة❖

لاير عماني شهريا190عماني إلى 

بين حسب سعة الغرفة وتتراوح: غرفة ثنائية خاصة❖

لاير عماني شهريا 90إلى 60

لاير عماني شهريا30: غرفة ثالثية مشتركة❖

لاير عماني شهريا10: 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 رسوم الساعة المعتمدة الواحدة في تخصصات الدبل❖

.لاير عماني70والبكالوريوس 

لوم تكاليف الفصل الدراسي الواحد في تخصصات الدب❖

.لاير عماني1050والبكالوريوس 

(  إدارة األعمال، االقتصاد، نظم المعلومات: ماجستير)❖

.لاير عماني4752التكلفة اإلجمالية 

:كلية الصيدلة والتمريض

لاير عماني للساعة الواحدة 88( تخصص الصيدلة)❖

.لاير عماني1320وبتكلفة فصلية قدرها 

لاير عماني للساعة الواحدة 86( تخصص التمريض)❖

.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

كلية الهندسة والعمارة

ة دبلوم وبكالوريوس الهندس

:في
الهندسة الكيميائية ❖

والبتروكيميائية

هندسة الكمبيوتر❖

الهندسة الكهربائية❖

الهندسة المدنية❖

الهندسة البيئية❖

ة ماجستير علوم في الهندس

الكيميائية

سة ماجستير العلوم في الهند

اإلنشائية

ة دبلوم وبكالوريوس العمار

:في
علم العمارة❖

التصميم الداخلي والديكور❖

20



جياالكليـة العالمية للهندسة والتكنولو  10

البرنامج التحضيري

لاير عماني16.667: سعر الوحدة

لاير 1000: تكلفة الرسوم الفصلية

لاير 3000: تكلفة الرسوم السنوية

وحدة لكل فصل60سنة واحدة بواقع : مدة الدراسة 

البرنامج األكاديمي

لاير عماني29.17: سعر الوحدة

لاير 1750.200: تكلفة الرسوم الفصلية

لاير 3500: تكلفة الرسوم السنوية

وحدة لكل سنة120اربع سنوات بواقع : مدة الدراسة

التعاون األكاديمي/ االرتباط

هو بريطاينا –برستول -جامعة غرب إنجلترا

مما يعني ( Franchising)على أساس اإلمتياز 

لة عن وأن الجهة المانحة للشهادة والمسؤ

المعايير األكاديمية وضمان الجودة هي الجامعة

البريطانية بصورة حصرية

شروط القبول
عام االنجاح في شهادة دبلوم التعليم ال❖

% .65او ما يعادله بمعدل ال يقل عن 

و النجاح في مادة الرياضيات البحته أ❖

% 60التطبيقية بما ال يقل عن 

.  للتخصصات الغير هندسية

النجاح في مادة الرياضيات البحته ❖

% 60ومادة الفيزياء بما ال يقل عن 

.للتخصصات الهندسية

ا ال النجاح في مادة اللغة االنجليزية بم❖

%.55يقل عن 

.لغة التدريس هي اللغة اإلنجليزية❖

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

م2015/ 2014: سنة بدء الدراسة

112: الرمز البريدي2546: ب.ص

+24227903968هاتف                 

+24227912968هاتف                 
dean@gcet.edu.omالبريد اإللكتروني     

admissions”gcet.edu.om
www.gcet.edu.omالموقع اإللكتروني    

التخصصات الهندسية -أ 

ف بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشر❖

.  تفي هندسة اإللكترونيات واإلتصاال

ف بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشر❖

جيا في الهندسة الميكانيكية وتكنولو

.السيارات

ف بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشر❖

.في هندسة أجهزة القياس والسيطرة

ف بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشر❖

.  في األتمته وهندسة الروبوتات

التخصصات الغير هندسية –ب 

بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف ❖

.  في أمن الحاسبات واألدلة الجنائية

بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف ❖

.  في تكنولوجيا الوسائط المتعددة

بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف ❖

.  في اإلدارة والممارسة البيئية

بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف ❖

.في التخطيط الحضري واإلقليمي
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الجامـعيــةالـبـريــمــيكليــة  11

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية لتخصص القانون واقتصاد األعمال

التعاون األكاديمي/ االرتباط

األمريكيةنورثرج/ ستيتجامعة كاليفورنيا 

ون تخصص القان)جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية 

(فقط

(تخصص اقتصاد األعمال)األردن–الجامعة األردنية 

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

او ما يعادله

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
:دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس في

اللغة االنجليزية وآدابها❖

المحاسبة❖

تنمية الموارد البشرية❖

العلوم المالية والمصرفية❖

إدارة األعمال❖

التسويق❖

التجارة الدولية❖

علوم الحاسب اآللي❖

نظم المعلومات❖

(بكالوريوس فقط)هندسة البرمجيات❖

(بكالوريوس فقط)الترجمة ❖

(بكالوريوس فقط)القانون ❖

(بكالوريوس فقط)اقتصاد األعمال ❖

:  فيالماجستير 

القانون ❖

الرسوم الدراسية
ع.ر( 100) رسوم القبول ❖

رسوم البرنامج التأسيسي❖

(ع.ر969) المستوى األول ❖

(ع.ر969) المستوى الثاني ❖

رسوم الساعة المعتمدة في البرامج األكاديمية

56.100)اللغة االنجليزية وآدابها والترجمة❖

(ع.ر

66.300) المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية ❖
(ع.ر

(ع.ر65) إقتصاد األعمال ❖

ةادارة األعمال والتسويق وتنمية الموارد البشري❖

(ع.ر56.100) والتجارة الدولية 

نظم المعلومات وعلوم الحاسب اآللي والقانون❖

(ع.ر66.300) 

ددالرسوم الدراسية لكل فصل دراسي تعتمد على ع

لالساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في كل فص

.دراسي

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

البريميوالية –سلطنة عمان 

512: الرمز البريدي 77: ب. ص

+25657666968هاتف                 

+25657600968فاكس                 

info@buc.edu.omالبريد اإللكتروني    
www.buc.edu.omالموقع اإللكتروني   
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كـــلـيـــة الـبـيـــــان 12

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

:في التخصصات التالية
.دبلوم و بكالوريوس في الصحافة❖

.دبلوم وبكالوريوس في اإلعالن❖

دبلوم وبكالوريوس في العالقات ❖

.العامة

دبلوم و بكالوريوس في اإلذاعة و ❖

.التلفزيون

ال االتصبكالوريوس آداب في تصميم ❖

.المرئي

دبلوم و بكالوريوس في األدب ❖

.اإلنجليزي

ة دبلوم وبكالوريوس في كتابة اللغ❖

.اإلنجليزية االحترافية

ساعة دراسية ( 126)بكالوريوس 

.معتمدة

.ساعة دراسية معتمدة( 72) دبلوم 
:الرسوم الدراسية

:رسوم البرنامج التأسيسي❖

لاير عماني750: المستوى األول❖

.لاير عماني850: المستوى الثاني❖

.لاير عماني850: المستوى الثالث❖

:رسوم البرنامج األكاديمي❖

لاير عماني للساعة المعتمدة لتخصصات( 65)❖
.قسم الدراسات االنجليزية

م لاير عماني للساعة المعتمدة لتخصصات قس(70)

.الدراسات اإلعالمية

.لاير( 75)رسوم التسجيل وامتحان تحديد المستوى 

بركاء –حلبان -130:الرمز البريدي، 1842:ب.ص

24263664 968+هاتف                   
+968 24263665
+968 24263666

24263667 968+فاكس                   
info@bayancollege.netالبريد اإللكتروني      
www.bayancollege.edu.comالموقع اإللكتروني     

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
الواليات المتحدة –جامعة بورديو نورث ويست 

األمريكية

اإلعتماد الدولي

-من مؤسسة خدمات اإلعتماد للكليات الدولية

«مؤسسة رائدة«تصنيف

:شروط القبول
عامالنجاح في شهادة دبلوم التعليم ال❖

.أو مايعادلها

:ةالقبول في البرامج االكاديمي
اجتياز اختبار تحديد المستوى ❖

.بنجاح

.إكمال البرنامج التأسيسي بنجاح❖

بمعدل  TOEFLالحصول على شهادة ❖

بمعدل  IELTS، أو شهادة (500) 

.درجات( 5)

أو ما  IC3أو  ICDLالحصول على ❖

.يعادلها
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الكـلية الحديثــة للتجــارة والعلـوم 13

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

جامعة ميزوري سانت لويس األمريكية

مريكيةجامعة فرانكلين بالواليات المتحدة األ

ماليزيا-جامعة اإلدارة والعلوم
.الجامعة االمريكية في القاهرة، مصر

الرسوم الدراسية
(غير مستردة)ع .ر50: التسجيل❖

(مستردة)ع .ر100: التأمين❖

ع.ر50: رسوم استخدام مراكز الكلية للفصل الدراسي❖

.للفصل الدراسي الواحد

عدد ساعات )ع للساعة المعتمدة .ر108: برنامج البكالوريوس❖

(ساعة معتمدة123-120البرنامج 

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

(ساعة معتمدة60-66

رسوم دراسة اللغة اإلنجليزية لفترة الصباح

لاير عماني800: المستوى األول❖

لاير عماني800: المستوى الثاني❖

لاير عماني654: المستوى الثالث❖

لاير عماني600: المستوى الرابع❖

ع.ر8000ماجستير في إدارة األعمال ❖

ع.ر10500: ماجستير في إدارة األعمال مع التخصص❖

ع.ر6530ماجستير العلوم في تقنية المعلومات ❖

ماجستير العلوم في المصارف االسالمية والتمويل❖

ع.ر7014

ع.ر10000الماجستير في اإلدارة العامة ❖

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

–معلومات برنامج للمواد التكميلية في ماجستير العلوم في تقنية ال❖
ع.ر1050

التمويل برنامج للمواد التكميلية في ماجستير المصارف اإلسالمية و❖

ع.ر1.050–

ع.ر1500–برنامج للمواد التكميلية في ماجستير اإلدارة العامة ❖

، سلطنة عمانالخوير

133، الرمز البريدي 100. ب.ص

24583524هاتف                   

24583525

24583584فاكس                  

info@mcbs.edu.omالبريد اإللكتروني    
www.mcbs.edu.omالموقع اإللكتروني   

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•

عام❖

المحاسبة❖

دراسات مصرفية/ االقتصاد❖

اإلدارة❖

أنظمة المعلومات اإلدارية❖

التسويق❖

علوم الحاسوب•

تقنية معلومات االتصاالت•

أربع)بكالوريوس اآلداب أو العلوم 

(سنوات

االقتصاد•

المحاسبة•

إدارة الطيران•

إدارة المطارات•

:إدارة األعمال في التفرعات التالية•

المحاسبة❖

المالية❖

أنظمة المعلومات اإلدارية❖

اإلدارة والسلوك الوظيفي❖

التسويق❖

القانون التجاري•

علوم الحاسوب•

إدارة الصحة والسالمة•

أمن المعلومات•

نظم المعلومات•

اإلحصاء•

إدارة النقل والخدمات اللوجستية•

ماجستير إدارة األعمال في •

التفرعات التالية
البرنامج العام❖

المالية❖

إدارة الموارد البشرية❖

مات ماجستير العلوم في تقنية المعلو•

:في التفرعات التالية

أمن المعلومات❖

(SAP)تخطيط مصادر المشاريع ❖

الشبكات❖

إدارة المشاريع❖

ماجستير العلوم في المصارف •

اإلسالمية والتمويل

الماجستير في اإلدارة العامة•

مدة الدراسة ال تتضمن فترة البرنامج

التأسيسي

يوجد دوام جزئي
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شروط القبول
لهالحصول على دبلوم التعليم العام او ما يعاد

اجتياز اختبار تحديد المستوى

برنامج الماجستير
الحصول على الشهادة الجامعية أو ما

.يعادلها

6بمتوسط  IELTSالحصول على شهادة 

TOEFLنقاط، أو الحصول على شهادة 
.نقطة550بمعدل 

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

دبلوم وبكالوريوس في
ادارة التسويق❖
المحاسبة والمالية❖

اقتصاديات االعمال❖

دراسات االعمال اإلدارية❖

علوم الحاسوب❖

علوم برمجة الحاسوب❖

أنظمة المعلومات❖

نظم المعلومات اإلدارية❖

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❖

الخوير/ مسقط 

133: ، ر ب885: ص ب

+24600665968هاتف                  

+24600226968فاكس                  

gulfclge@omantel.net.omالبريد اإللكتروني     
www.gulfcollegeoman.comالموقع اإللكتروني    

لغة الدراسة
اللغة اإلنجليزية

يالتعاون األكاديم/ االرتباط
يابريطان–شاير إستافوردجامعة 

ميتروبوليتنكارديفجامعة 
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الكلية الدولية للهندسة واإلدارة
15

لغة الدراسة
اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
بالمملكة المتحدةالنكاشيرجامعة سنترال 

شروط القبول
.هاأو ما يعادل( الصف الثاني عشر)الحصول على شهادة دبلوم التعليم العام ❖

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

(للتسجيل في التخصصات الغير الهندسية)التطبيقية، 

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

(للتسجيل في التخصصات الهندسية)

رنامج الب/ اجتياز امتحان تحديد المستوى في الكلية الدولية للهندسة واإلدارة❖

التأسيسي العام في الكلية

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

دبلوم ودبلوم متقدم وبكالوريوس العلوم

في( مع مرتبة الشرف)
هندسة حفر آبار النفط❖

إدارة الصحة والسالمة والبيئة❖

هندسة السالمة من الحرائق ❖

إدارة السالمة من الحرائق ❖

إدارة المنشآت❖

إدارة مشاريع البناء❖

ماجستير العلوم في هندسة السالمة من الحرائق  الرسوم الدراسية للعمانيين
(فصول3)لاير للفصل الواحد 1500: البرنامج التأسيسي

:  التخصصات اإلدارية
ع، السنة .ر3200ع، السنة الثانية .ر3100: السنة األولى❖

.  ع.ر4500ع، السنة الرابعة .ر3350الثالثة 

:  التخصصات الهندسية
ع، السنة الثالثة .ر3500ع، السنة الثانية .ر3250: السنة األولى❖

. ع.ر4500ع، السنة الرابعة .ر3750

برنامج الماجستير
لاير عماني10000❖

سلطنة عمان–مسقط –مرتفعات المطار 

111: ، الرمز البريدي2511: صندوق البريد

+96824521256هاتف                        
96824512000    +

+24521355968الفاكس                      

info@icemoman.comالبريد اإللكتروني            
www.icem.edu.omالموقع اإللكتروني           
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كليـــة الزهـــــراء للبنـات 16

مدينة العرفان–مسقط 

111الرمز البريدي 3365: ب . ص

هاتف

24512888

24512839

24512840

24511193فاكس                   

info@zcw.edu.omالبريد اإللكتروني      
www.zcw.edu.omالموقع اإللكتروني     

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية و اللغة العربية 

التعاون األكاديمي/ االرتباط

ةالمملكة األردنية الهاشمي–جامعة عَمان األهلية 

الرسوم الدراسية
(.غير مستردة)ع .ر100: التسجيل❖

(مستردة عند التخرج)ع .ر20: التأمين❖

(ع.ر2000) البرنامج التأسيسي❖

(غير مستردة)ع .ر35: التخرج❖

:البرامج االكاديمية

الحقوق ، اللغة اإلنجليزية، العلوم المالية واإلدارية

(.ساعة معتمدة/ ع .ر59) 

الداخلي ، تكنولوجيا / التصميم الجرافيكي ❖

(ساعة معتمدة/ ع .ر65) المعلومات ،الترجمة 

(  ساعة معتمدة/ ع .ر150)ماجستير إدارة اعمال ❖

:السكن الداخلي
ع لكل فصل دراسي حسب نوع .ر250-425❖

الغرفة

(.شامل النقل من وإلى الكلية)

شروط القبول
:علىالطالبةحصول

ماأوالعُمانيالعامالدبلومشهادة❖

50عناليقلبمعدلبنجاحيعادله

%.
خارجمنالصادرةالوثائق❖

منتصديقإلىتحتاجالسلطنة

.المختصةالجهات
هاالبرامج والمؤهالت التي تمنح

األعمالإدارةفيالماجستيررجةد❖

MBA.

.الحقوقفيالبكالوريوسدرجة❖

هندسةعلمفيالبكالوريوسدرجة❖

.البرمجيات

اللغةفيالبكالوريوسدرجة❖

.الترجمةواإلنجليزية

التصميمفيالبكالوريوسدرجة❖

.الداخلي

فيالدبلوموالبكالوريوسدرجة❖

.وآدابهااإلنجليزيةاللغة

فيالدبلوموالبكالوريوسدرجة❖

.تكنولوجيا المعلومات

فيالدبلوموالبكالوريوسدرجة❖

.الجرافيكيالتصميم

العلومفيوالدبلومالبكالوريوسدرجة❖

 /األعمالإدارة )والماليةاإلدارية
(.المحاسبة /والمصرفيةالماليةالعلوم

امجفترة الدراسة ال تتضمن فترة البرن

.التأسيسي
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كليـــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــرق األوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــط
17

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

رة فقط لبرنامج إدا)اللغة العربية 

(الوثائق والمحفوظات

التعاون األكاديمي/ االرتباط

، المملكة المتحدةكوفنتريجامعة 

، مملكة جامعة بريدا للعلوم التطبيقية

هولندا

شروط القبول
دارةوإوالمحاسبة،والماليةالعامة،اإلدارة):مساقاتفياألعمالإدارةفياآلداببكالوريوسبرامجفيللقبول❖

ونظموسبةوالحالبرمجيات،وتقنيةالبيانات،قواعدإدارةونظماللوجستية،واإلدارة،(والتسويقالبشرية،الموارد

:علىالحصوليجبوالمحفوظاتالوثائقوإدارةاآللي،الحاسبوعلومالمعلومات،

أوالتأسيسيالبرنامجشهادةمع(دراسيًاعاًما12وتعادل)يعادلهماأوالعامالتعليمدبلومعلىالحصول❖

.المستوىتحديدامتحاناجتياز

معدلىعلالحصوليجبوالشبكات،اآلليالحاسبومكوناتواالتصاالت،اإللكترونياتبرامجفيللقبول❖

:العامالتعليمدبلومفيالتاليةالعلميةالموادمنمادتينفياألقلعلى(ج)65%

.الفيزياء.بالبحتةالرياضيات.أ

.األحياء.دالكيمياء.ج
المستوىتحديدامتحاناجتيازأوالتأسيسيالبرنامجشهادةمع

الكمياتمسحوبرنامجواإللكترونيات،واألجهزةالمدنية،والهندسةالميكانيكية،الهندسةبرامجفيللقبول❖

عموالفيزياءالبحتةالرياضياتمادتيفياألقلعلى(ج)%65معدلعلىالحصوليجباإلنشاءاتوإدارة

.المستوىتحديدامتحاناجتيازأوالتأسيسيالبرنامجشهادة

العلياالدراساتلبرامجالقبولشروط

وماجستير،(المعلوماتتقنية)فياألعمالإدارةماجستيرببرنامجيااللتحاقفيالراغبينالطلبةعلىيجب❖

:األقلعلىالتاليةالشروطمنواحدتحقيقالمعلوماتتقنيةفيالعلوم

التخصصاتنمتخصصأيفييعادلهاماأوالبكالوريوسفيالثانيةالشرفمرتبةتقديرعلىالمتقدمحصول(أ

.الصلةذات

صلةوذاتةمناسبعمليةخبرةإلىباإلضافةيعادلهاماأوالثالثةبالمرتبةالبكالوريوسدرجةعلىالحصول(ب

.بالكليةصينالمختقبلمنالتقييميةالمقابالتإجراءبعدلالعتمادتخضعوالتيسنتينعنتقلالبالبرنامج

لةصوذاتمناسبةعمليةخبرةإلىباإلضافةيعادلهاماأوالعاليالدبلومأوالدبلوممؤهلعلىالحصول(ج

.بالكليةختصينالمقبلمنالتقييميةالمقابالتإجراءبعدلالعتمادتخضعوالتيسنواتستعنتقلالبالبرنامج

منواحديقتحقاإللكترونيةالهندسةفيالعلومماجستيرببرنامجااللتحاقفيالراغبينالطلبةعلىيجب❖

:األقلعلىالتاليةالشروط

التقييملنظاماطبق(الثانيةالمرتبة)عنيقلالبمستوىاإللكترونياتهندسةتخصصفيالبكالوريوسشهادة(أ

.الكليةفيبهالمعمول

.(الثانيةالشرفمرتبة)معاإللكترونيةالهندسةبكالوريوسشهادةتعادلصلةذاتعلميةمؤهالت(ب

تحقيقتكلفةوالالتشييدمشاريعإدارةفيالعلومماجستيرببرنامجااللتحاقفيالراغبينالطلبةعلىيجب❖

:األقلعلىالتاليةالشروطمنواحد

مسحأوةالمدنيالهندسةبكالوريوسفيالشرفمرتبةمعالثانيالمستوىعنيقلالماعلىالطالبحصول(أ

المبانيخدماتهندسةأوالبيئيةالهندسةأواإلنشاءاتإدارةأوالكميات

الكفاءةإثبات:ياآلتاألولىلغتهماإلنجليزيةاللغةليستالذينالطلبةعلىيجبالعلياالدراساتبرامججميعوفي

الذييراألخالمؤهلفيالتدريسلغةأنتفيدرسالةتقديمأواآليلتسامتحانفي6.5يعادلبمااإلنجليزيةاللغةفي

.اإلنجليزيةباللغةكانتدراستهلهمسبق

الرسيل/واحة المعرفة مسقط 

124: ، والرمز البريدي79: صندوق البريد
+24531400968هاتف    

+24446028968فاكس

admissions@mec.edu.omإللكتروني االبريد

www.mec.edu.omالموقع اإللكتروني      

معلومات حول القبول
وريوس للقبول في برامج الدبلوم والبكاال❖

يجاااب أن يكاااون الطالاااب حاصاااال علاااى 

از شااهادة البرنااامج التأسيسااي أو أن يجتاا

امتحااااان تحديااااد المسااااتوى فااااي اللغااااة 

آللياإلنجليزية والرياضيات والحاسب ا

اميبنظالكليةفيالبرامججميعتقدم❖

عةالدفلعددوفقوالجزئيالكاملالدوام

للبرنامجالمتقدمة

البرامج،حولالمعلوماتمنلمزيد❖

الدراسيةوالرسومالدراسية،والخطط

يةللكلالرسميالموقعتصفحيرجى

28

م2003/ 2002: سنة بدء الدراسة

mailto:الإلكترونيadmissions@mec.edu.om


الرسوم الدراسية
100لاير عماني للدرجات الجامعية و50: رسوم التسجيل❖

(غير مستردة)لاير عماني لدرجة الدراسات العليا 

ء يسترجع المبلغ عند االنتها)لاير عماني 100: مبلغ التأمين❖

(من فترة الدراسة أو االنسحاب

:البرنامج التأسيسي

لكل )رياالَ عمانيا 582.5(: مستويات3)اللغة اإلنجليزية ❖

(مستوى

(لكل مستوى)رياالَ عمانيا 137(: مستويين)الرياضيات ❖

(لكل مستوى)رياالَ عمانيا 104(: مستويين: )الحاسب اآللي❖

البرامج والمؤهالت التي تمنحها 

كلية الشرق األوسط

مع مرتبة )دبلوم وبكالوريوس الهندسة 

في( الشرف

مكونات الحاسب اآللي والشبكات❖

اإللكترونيات واالتصاالت❖

الهندسة المدنية❖

الهندسة الميكانيكية❖

األجهزة واإللكترونيات❖

29

في( الشرفمع مرتبة )دبلوم وبكالوريوس العلوم 

اإلدارة اللوجستية❖

إدارة الوثائق والمحفوظات❖

مسح الكميات وإدارة االنشاءات❖

تقنية البرمجيات❖

الحوسبة ونظم المعلومات❖

نظم إدارة قواعد البيانات❖

علوم الحاسب اآللي❖

(مع مرتبة الشرف)دبلوم وبكالوريوس اآلداب 

:في إدارة األعمال في المساقات التالية

اإلدارة العامة❖

إدارة الموارد البشرية❖

المحاسبة والمالية❖

التسويق❖

برامج الدراسات العليا

ماجستير إدارة األعمال في تقنية المعلومات❖

ماجستير العلوم في تقنية المعلومات❖

ماجستير العلوم في الهندسة اإللكترونية❖

ةماجستير العلوم في إدارة مشاريع التشييد والتكلف❖



كليــــــة صــــور الجـــــامعــيــــة 18

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية الهندسة

التعاون األكاديمي/ االرتباط

جامعة بوند ، استراليا في تخصصات

(إدارة األعمال ، نظم وتكنولوجيا المعلومات)

الجامعة األمريكية بالقاهرة، مصر في تخصصات

(الهندسة الميكانيكية والمعمارية)

جامعية سندرالند ، بريطانيا في تخصص

(ماجستير ادارة االعمال في إدارة الموارد البشرية)

في تخصص-جامعة عين شمس  ، القاهرة 

يةباللغة العرب( إدارة عامة -ماجستير إدارة األعمال )

.نظم المعلومات❖

.تكنولوجيا المعلومات❖

في( سنوات4)البكالوريوس 
.الهندسة الميكانيكية❖

الهندسة المعمارية❖

سيمدة الدراسة ال تتضمن فترة البرنامج التأسي

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

تخصص )MBAماجستير إدارة األعمال ❖

(إدارة عامة

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

لاير عماني1540: رسوم البرنامج التأسيسي ❖

:البرامج األكاديمية

اإلدارة والتسويق ، المحاسبة ، العلوم المالية 

والمصرفية، نظم المعلومات

لاير عماني176: رسوم المقرر ❖

تكنولوجيا المعلومات

لاير عماني198: رسوم المقرر ❖

برامج الهندسة

لاير عماني80: رسوم الساعة المعتمدة ❖

(إدارة الموارد البشرية ) ماجستير 

(غير مستردة)لاير عماني 150: رسوم التسجيل ❖

لاير عماني للمقرر 525: الرسوم الدراسية ❖

(تسهيالت في الدفع)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

والية صور/ محافظة الشرقية 

411: ، الرمز البريدي440: ب.ص

هاتف
+968 25655556
+968 25565555
+968 25565560

+25565561968فاكس                      

suc@suc.edu.omالبريد اإللكتروني         
www.suc.edu.omالموقع اإللكتروني        

شروط القبول
الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما

.يعادله

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

.اإلدارة والتسويق❖

.المحاسبة❖

.العلوم المالية والمصرفية❖
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كليـــة عمــان البحــرية الدوليــة

:للقبولالتاليةالمتطلباتالدوليةالبحريةعمانكليةتشترط

.يعادلهاماأو(العامةالثانوية)عشرالثانيالصفشهادة)-العامالتعليمدبلوم•

.والرياضياتاإلنجليزيةاللغةدرسواقدالمتقدمينيكونأنيجب•

.والفيزياءالكيمياءمادتيدرسواقدالتحويليةوالهندسةالبحريةالهندسةلبرامجالمتقدمينيكونأنيجب•

مستوىالكليةتحددراالختباخاللومن،الدوليةالبحريةعمانكليةتضعهالذياإلنجليزيةاللغةفيالمستوىتحديدالختبارالمتقدميخضع•

exit)اإلجتيازإمتحانإجتيازشريطةالدبلومبرنامجإلىلالنضماممخوالً يكونفإنهأكثرأو75معدلالمتقدمأحرزوإذامتقدم،كل test)

.والحاسوبالرياضياتمادتيفي

إلمتحانالجلوسمنالصالحية،منتهيالغير(IELTS)اآليلتساختبارفي5.0درجةعلىحصولهميثبتمايقدمونالذينالطلبةيُعفى•

exit)اإلجتيازإمتحانإجتيازشريطةالدبلومببرنامجلاللتحاقمؤهلينيعدواواإلنجليزيةاللغةفيالمستوىتحديد test)مادتيفي

.والحاسوبالرياضيات

:(الدوليينالطلبة)السلطنةخارجمنالدارسينللطلبة•

عمانلطنةسسفارةمن(عشرالحاديالصفشهادة)قبلهاماو(العامةالثانويةشهادة)عشرالثانيالصفشهادةتصديقالطالبعلى•

.الشهادةمنهالصادرةالبلدفيالخارجيةووزارة

19

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

روتردام هولندا، STCشراكة مع مجموعة 

الرسوم الدراسية
مرة واحدة غير)لاير عماني 50: رسوم التسجيل❖

(مستردة

-مرة وحدة)لاير عماني 100: رسوم التأمين❖

(مستردة بعد التخرج

لاير عماني2625: رسوم السنة التأسيسية ❖

(  بكالوريوس+دبلوم )رسوم البرامج األكاديمية ❖

3675

لاير عماني لكل سنة دراسية

لاير عماني200: رسوم الكتب❖

والية صحار بالقرب من ميناء صحار الصناعي 

فلج القبائل 322: الرمز البريدي 532: ب . ص 

صحار

+96826827777:    هاتف 

9682627788+

+96826827744:    فاكس 

info@imco.edu.om-:البريد اإللكتروني 
-:الموقع اإللكتروني  www.imco.edu.om

البرامج والمؤهالت التي تمنحها

(.معلوماتاللغة اإلنجليزية والرياضيات وتقنية ال) البرنامج التأسيسي •

.، دبلوم وبكالوريوس(ضابط سطح) المالحة البحرية •

.، دبلوم وبكالوريوس(ضابط مهندس بحري) الهندسة البحرية •

.إدارة اللوجستيات والنقل، دبلوم وبكالوريوس•

.الهندسة التحويلية ، دبلوم وبكالوريوس •
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الكليــة العلميـــة للتصمـيــم 20

لغة الدراسة
اللغة اإلنجليزية واللغة العربية

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

.ألزياء فقطبكالوريوس تصميم ا(: مصر)المعهد العالي للفنون التطبيقية

الرسوم الدراسية
:البرنامج التحضيري العام ❖

ية ع شاملة رسوم التسجيل واللوازم التعليم.ر675المستوى األول ❖

.

ع شاملة رسوم التسجيل واللوازم .ر950المستوى الثاني ❖

.التعليمية

ع شاملة رسوم التسجيل واللوازم .ر950المستوى الثالث ❖

.التعليمية

:رسوم الساعات المعتمدة ❖

.لاير للساعة المعتمدة 60: الفنون الجميلة وتصميم األزياء ❖

لاير 75: الطباعي والرقمي والتصميم الداخلي الجرافيكيالتصميم ❖

.للساعة المعتمدة 

لاير للساعة 80: التصوير الضوئي والعمارة والرسوم المتحركة ❖

.المعتمدة 

ساعة 32) السنة التأسيسية للتصميم لتخصص الفنون الجميلة ❖

.لاير للساعة المعتمدة75( : معتمدة

(ع.ر25) رسوم التسجيل لكل فصل 

(.ع .ر75) رسوم اللوازم التعليمية لكل فصل ❖

لاير للساعة5) رسوم اللوازم التعليمية للفصل الضيفي 

( .المعتمدة الواحدة 

شارع معسكر المرتفعة–مرتفعات المطار –مسقط 

،114الرمز البريدي 1656: ب.ص

هاتف

+968 24513232
+968 24513233

+24513213968فاكس                   

info@scd.edu.omالبريد اإللكتروني      
www.scd.edu.omالموقع اإللكتروني     

شروط القبول
النجاح في دبلوم ( جميع التخصصات  (❖

التعليم العام أو ما يعادله واجتياز امتحان 

.تحديدالمستوى

النجاح في دبلوم ( بكالوريوس العمارة  (❖

50) التعليم العام أو ما يعادله و الحصول على 

ديم في الرياضيات البحتة والفيزياء وتق%( 

»Portfolio«الملف الفني الشخصي للطالب 
قييم يمكن عدم قبول الطالب في التخصص بعد ت)

(الملف الشخصي

:  في مادتي C-النجاح بمعدل ال يقل عن 

من مواد2و 1استوديو التصميم 

.التخصص 

في النجاح( بكالوريوس التصوير الضوئي (❖

دبلوم التعليم العام أو ما يعادله و توفير

والنجاح بمعدل  SLR35mmكاميرا رقمية 

استوديو : في مادتي  C-ال يقل عن 

.2و 1التصميم 

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
في( سنوات4)بكالوريوس ❖

بكالوريوس تصميم األزياء❖

بكالوريوس الفنون الجميلة❖

الجرافيكيبكالوريوس التصميم ❖

بكالوريوس التصميم الداخلي❖

بكالوريوس الرسوم المتحركة❖

بكالوريوس العمارة❖

بكالوريوس التصوير الفوتوغرافي❖
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كليــة عمــان لطــب األسنان 21

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

يالتعاون األكاديم/ االرتباط

دمدري-كومبلوتنسيجامعة 

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
بكالوريوس في طب وجراحة الفم

واألسنان

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

ع.ر50( غير مستردة)رسوم التسجيل ❖

ع.ر4500: السنة التأسيسية❖

ع.ر6000: السنة األولى❖

ع.ر7000: السنة الثانية❖

ع سنويا.ر7895: من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة❖

(الوطية)محافظة مسقط 

ميناء الفحل116الرمز البريدي 835ب .ص

+24665555968هاتف                   

+24665566968فاكس                   

info@omandentalcollege.orgالبريد اإللكتروني      
www.omandentalcollege.orgالموقع اإللكتروني     

شروط القبول
الحصول على شهادة دبلوم التعليم❖

العام أو ما يعادلها من المؤهالت الدولية

لاألخرى بشرط الحصول على معدل ال يق

:في المواد التالية( ب)عن 

اللغة اإلنجليزية❖

الكيمياء❖

األحياء❖

(ج)الحصول على معدل ال يقل عن ❖

ة أوالبحت)الرياضيات : في المواد التالية

(التطبيقية
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كليـــــــــة عمـــــان للسياحـــــة 22

شروط القبول
الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله❖

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
بكالوريوس في إدارة السياحة والضيافة/ دبلوم❖

بكالوريوس في إدارة الفعاليات/ دبلوم❖

بكالوريوس في التسويق السياحي/ دبلوم❖

ةبكالوريوس العلوم في إدارة األعمال التجاري/ دبلوم❖

مدة الدراسة ال تتضمن السنة التأسيسية

الرسوم الدراسية
:القبول والتسجيل❖

لاير سنويا كرسوم 2000يساهم الطالب بمبلغ ❖

دراسية

ال يوجد: التأمين❖

ع.ر70: رسوم النقل❖

ع.ر250: رسوم السكن❖

السيب–محافظة مسقط 

الخوض111الرمز البريدي 2008ب .ص

+24512345968هاتف                 

+24512349968فاكس                 

office@ota.edu.omالبريد اإللكتروني    
www.ota.edu.omالموقع اإللكتروني   

لغة الدراسة

باإلضافة إلى اختيار إحدى اللغتين-اللغة اإلنجليزية

.الفرنسية أو األلمانية كلغة ثانية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

Dublin Instituteإيرلندا  ( DIT)-معهد دبلن للتكنولوجيا
of Technology Ireland
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كليـة عمــان لإلدارة والتكنــولوجيـــا 23

الرسوم الدراسية

دفعلاير ُعماني رسوم تسجيل غير مستردة ت( 150)❖

.مرة واحدة عند القبول

ات لاير ُعماني رسم الساعة المعتمدة لتخصص( 60)❖

م علوم الحاسوب، نظم المعلومات اإلدارية والتصمي)

(الداخلي

لاير ُعماني رسم الساعة المعتمدة لباقي ( 55)❖

.التخصصات
لاير عماني الرسوم الدراسية للسنة ( 2000 (❖

ساعة معتمدة63التحضيرية بواقع 

حي عاصم–والية بركاء 

320، الرمز البريدي 680. ب.ص

هاتف

+96824051002
+96824051003
+96824051088

96824051099+فاكس                 
omancollege@omancollege.edu.omالبريد اإللكتروني    
www.omancollege.edu.omالموقع اإللكتروني  

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط

المملكة األردنية الهاشمية–جامعة اليرموك 

شروط القبول
وية الثان)أال يقل معدل شهادة الدبلوم العام 

، علما بأن القبول في %50عن ( العامة

تخصص علوم الحاسوب يتطلب من 

.الطالب إنهاء الرياضيات البحتة

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
دبلوم وبكالوريوس❑

ساعة معتمدة والبكالوريوس( 66)دبلوم 

ساعة معتمدة في التخصصات( 132) 

:التالية

إدارة األعمال❖

المحاسبة❖

العلوم المالية والمصرفية❖

التسويق والتجارة اإللكترونية❖

علوم الحاسوب❖

نظم المعلومات اإلدارية❖

التصميم الداخلي❖

مدة الدراسة ال تتضمن البرنامج 

التأسيسي
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(كليــة جامعيـــة)كليـــة مجــان  24

لغة الدراسة
اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
بريطانيا-جامعة بدفورد شاير 

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

80071000الرقم المجاني           

+24730409968هاتف                   

+24730490968فاكس                   
studentoutreach@majancollege.edu.omالبريد اإللكتروني      

Info@majancollege.edu.om
www.majancollege.edu.omالموقع اإللكتروني     

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
قسم دراسات إدارة األعمال ▪

بكالوريوس مع/ دبلوم التعليم العالي ❖

:مرتبة الشرف في إدارة األعمال

إدارة األعمال المسار العام-

التسويق-إدارة األعمال -

نظم المعلومات-إدارة األعمال -

المحاسبة–إدارة األعمال -

إدارة الموارد البشرية-إدارة األعمال -
السياحة و إدارة الفعاليات–إدارة األعمال -

إدارة عمليات النقل–إدارة األعمال -

المشاريع الصغيرة-إدارة األعمال -

بكالوريوس مع مرتبة/ دبلوم التعليم العالي ❖

.الشرف في تخصص المحاسبة

بكالوريوس مع مرتبة/ دبلوم التعليم العالي ❖

.الشرف في تخصص التجارة اإللكترونية

بكالوريوس مع مرتبة/ دبلوم التعليم العالي ❖

.الشرف في تخصص المالية

رف بكالوريوس مع مرتبة الش/ دبلوم التعليم العالي ❖

.في تخصص التسويق

:قسم دراسات تقنية المعلومات▪

ي بكالوريوس مع مرتبة الشرف ف/ دبلوم التعليم العالي ❖

.الحاسوب وتطبيقات اإلنترنت

ي البكالوريوس مع مرتبة الشرف ف/ دبلوم التعليم العالي ❖

.الشبكات

ي البكالوريوس مع مرتبة الشرف ف/ دبلوم التعليم العالي ❖

:الحوسبة

النفط و الغاز-

نظم المعلومات المصرفية-

هندسة البرمجيات-

:قسم دراسات اللغة اإلنجليزية▪

ي بكالوريوس مع مرتبة الشرف ف/ دبلوم التعليم العالي ❖

اللغة اإلنجليزية

.البرنامج التأسيسي❖

برامج الماجستير ▪

برنامج ماجستير إدارة األعمال❖

برنامج ماجستير علوم الحاسب اآللي❖

برنامج الماجستير في إدارة الموارد البشرية العالمية❖

ماجستير اآلداب في اللغويات التطبيقية❖

الدورات المهنية•

(CMA)زمالة محاسبون إداريون معتمدون ❖

(ACCA)زمالة المحاسبين القانونيين ❖

يوجد دوام جزئي❖

:الرسوم الدراسية للطلبة العمانيين والمقيمين

رسوم مستردة بعد التخرج( ع.ر100) رسوم التأمين ❖

:رسوم التسجيل

(ع.ر150) للبرنامج التأسيسي ❖

(ع.ر150)للمستوى الثالث ❖

(ع.ر150) للمستوى الرابع ❖

(ع.ر150) للمستوى الخامس ❖

(ع.ر150) للمستوى السادس ❖

(ع.ر2020) رسوم المواد للبرنامج التأسيسي للفترة الصباحية ❖

(ع.ر1680) رسوم المواد للبرنامج التأسيسي للفترة المسائية ❖

في جميع ( ع.ر6312) رسوم المواد لبرنامج دبلوم التعليم العالي ❖

صصات التخصصات ولبرنامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف في جميع التخ

(ع.ر8936) 

التأسيسيالبرنامجمنالدراسيةالرسوممجموع❖

الشرفمرتبةمعالبكالوريوسبرنامجعلىوللحصول

سنوات5لمدة(ع.ر10956)الصباحيةللفترةالتخصصاتجميعفي

دراسية

سنوات6لمدة(ع.ر10616)المسائيةوللفترة/

.دراسية

480)/دراسيفصللكل(ع.ر240)السكنرسوم❖

.لعام أكاديمي( ع.ر

(سنتان)ماجستير في إدارة األعمال ❖

وتكلفة الرسوم الدراسية للحصول على البرنامج

:المذكور هو كالتالي

.ع مستردة.ر100: رسوم التأمين•

.ع غير مستردة.ر200: رسوم التسجيل•

ع.ر6036: رسوم المواد الدراسية•

(سنتان)ماجستير اللغويات التطبيقية❖

.ع مستردة.ر100: رسوم التأمين•

.ع غير مستردة.ر200: رسوم التسجيل•

ع.ر7200: رسوم المواد الدراسية•

(انسنت)ماجستير في إدارة الموارد البشرية العالمية ❖

وتكلفة الرسوم الدراسية للحصول على البرنامج

:المذكور هو كالتالي

.ع مستردة.ر100: رسوم التأمين•

.ع غير مستردة.ر200: رسوم التسجيل•

ع.ر6540: رسوم المواد الدراسية•

(سنتان)ماجستير في علوم الحاسوب ❖

أمن وإدارة المعلومات، تطبيقات: ) المسارات

ت،الحاسب اآللي المتنقل، أمن البيانات والمعلوما

يقاتشبكات الحاسب اآللي، تقنية المعلومات وتطب

(الحالب اآللي

امجوتكلفة الرسوم الدراسية للحصول على البرن

:المذكور هو كالتالي

.ع مستردة.ر100: رسوم التأمين•

.ع غير مستردة.ر200: رسوم التسجيل•

ع.ر6300: رسوم المواد الدراسية•

(ACCA)زمالة المحاسبين القانونيين ❖

.ع مستردة.ر100: رسوم التأمين•

.ع غير مستردة.ر25: رسوم التسجيل•

ع.ر3700: رسوم المواد الدراسية•

(CMA)زمالة محاسبون إداريون معتمدون ❖

.ع مستردة.ر100: رسوم التأمين•

.ع غير مستردة.ر25: رسوم التسجيل•

ع.ر1050: رسوم المواد الدراسية•
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:للبرامج الجامعيةالرسوم الدراسية للطلبة الدوليين

رسوم مستردة بعد التخرج( ع.ر100) رسوم التأمين ❖

:رسوم التسجيل

(ع.ر175) للبرنامج التأسيسي ❖

(ع.ر175)للمستوى الثالث ❖

(ع.ر175)للمستوى الرابع ❖

(ع.ر175)للمستوى الخامس ❖

(ع.ر175)للمستوى السادس ❖

(ع.ر2828) رسوم المواد للبرنامج التأسيسي للفترة الصباحية ❖

في جميع التخصصات ( ع.ر8838) رسوم المواد لبرنامج دبلوم التعليم العالي ❖

(ع.ر12512) ولبرنامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف في جميع التخصصات 

اتالتخصصجميعفيالشرفمرتبةمعالبكالوريوسبرنامجعلىللحصول❖

دراسيةسنوات5لمدة(ع.ر15340)التأسيسيالبرنامجمعالصباحيةللفترة
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شروط القبول
الحصول على درجة النجاح في شهادة❖

دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها

شروط القبول في برنامج الماجستير في إدارة•

:  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، االتصاالت ، الهندسة الكهربائية ، اإللكتروني

(الرياضيات النظرية في الحاسب اآللي

:تخصص األدب اإلنجليزي•

فيبكالوريوسعلىحاصلالمتقدميكونأن❖

(الترجمةأووآدابهااإلنجليزيةاللغةتخصص

2.5عنالبكالوريوسفيالطالبمعدليقلأال❖

6بمعدلاآليلتسشهادة❖

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
في( 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)بكالوريوس فقط 
االقتصاد•

تخصص اقتصاديات الطاقة❖

تخصص االقتصاد الدولي❖

علم النفس❖

افيةواإلشربكالوريوس العلوم في القيادة التنظيمية ❖

تخصص ريادة األعمال/ بكالوريوس إدارة األعمال ❖

لة بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع تخصص العدا❖

الجنائية

في( سنتان)الماجستير 
تقنية علوم الحاسب اآللي❖

(التسويق، المالية، الموارد البشرية)إدارة اإلعمال ❖

ماجستير األدب اإلنجليزي❖

.يةمدة الدراسة في التخصص ال تشمل السنة التأسيس

.يوجد دوام جزئي

:رسوم الدراسة في برامج الماجستير في
ع.ر6215:اآلليالحاسبعلومماجستير❖

ع.ر5940:األعمالإدارةماجستير❖

ع.ر6500:اإلنجليزيةاألدبماجستير❖

(غير مستردة)ع .ر150: رسوم التسجيل

ع لفترة الدراسة البالغة عامين.ر( 5650)❖

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)

،101ب .المطار، السيب، صمرتفات

، سلطنة عمانالخوير،133: الرمز البريدي

هاتف

+968 24513315
+968 24513316
+968 24513343
+968 24513309                              
+968 24513300                             

فاكس

+968 24513365
+968 24513364

admission@muc.edu.omالبريد اإللكتروني     

www.muc.edu.omالموقع اإللكتروني    

لغة الدراسة
اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
االرتباط األكاديمي مع جامعة ميزوري للعلوم 

/والتكنولوجيا 

.الواليات المتحدة األمريكية

 (Purdue) /التعاون العلمي مع جامعة بوردو
الواليات المتحدة األمريكية

دجمهورية الهن–بنستليالتعاون األكاديمي مع جامعة 

الرسوم الدراسية
(غير مستردة)ع .ر50: رسوم التسجيل❖

(مسترد)ع .ر100: التأمين❖

(غير مستردة-فصليا)ع .ر35: الخدمات❖

رسوم الدراسة في البرنامج التأسيسي

ثالث ) ع في الفصل لكل مستوى .ر690❖

(مستويات

ع.ر70: رسوم الكتب❖

البرنامج األكاديمي

.  ع.ر2000–ع .ر1500تتراوح بين ❖

تعتمد على عدد الساعات المسجلة من قبل)

الطالب في الفصل الواحد، وتختلف من 

(.تخصص آلخر

38

رسوم الساعة المعتمدة حسب ❖

:التخصص

.ع.ر65إدارة األعمال ❖

المحاسبة، علوم الحاسب اآللي، إدارة ❖

ع.ر75نظم المعلومات 

ع.ر70االقتصاد، علم النفس ❖

ع.ر60اللغة االنجليزية ❖

ع.ر80: واإلشرافيةالقيادة التنظيمية ❖

علم االجتماع تخصص العدالة الجنائية❖

ع.ر80

.حسب المادة وسعر الكتاب: رسوم الكتب❖

م2000/ 1999: سنة بدء الدراسة
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لغة الدراسة
اللغة االنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
بالمملكة المتحدةاستيرلنججامعة 

سلطة المؤهالت االسكتلندية بالمملكة المتحدة

بهانججامعة ماليزيا 

بوشر/ مسقط

112، الرمز البريدي 2910: ب.ص

روي، سلطنة عمان

هاتف
+968 99213954 
+968 24594376
+968 24501181

+24504954968فاكس                

registration@muscatcollege.edu.omالبريد اإللكتروني    
www.muscatcollege.edu.omالموقع اإللكتروني   

شروط القبول
النجاح في دبلوم التعليم العام أو

ل ما يعادله كشرط لاللتحاق بالكلية والحصو

االيلتس أو ما يعادها لإللتحاق 5ر5على 

بالتخصصات المدرجة ضمن برامج 

طة البكالوريوس مع مرتبة الشرف وبرامج سل

األعمال : المؤهالت االسكتلندية بقسميه

والمحاسبة والحاسب اآللي 

لعام الحصول على شهادة البرنامج التأسيسي ا

.أو ما يعادلها

يمكن قبول ذوي الخبرة العملية لدراسة❖

جميع برامج الكلية إذا توفرت فيهم 

.اشتراطات وزارة التعليم العالي

يوجد دوام جزئي❖

:البرامج والمؤهالت التي تمنحها
بالمملكة المتحدةاستيرلنججامعة 

أربع)بكالوريوس مع مرتبة الشرف 

في( سنوات
دراسات االعمال❖

المحاسبة ودراسات االعمال❖

المحاسبة وعلوم الحاسب االلي❖

إدارة الموارد البشرية❖

التسويق ❖

علوم الحاسب اآللي❖

الحاسب اآللي لألعمال❖

بهانججامعة ماليزيا 

(هندسة البرمجيات)الحاسب اآللي ❖

(نظم الحاسوب والشبكات)الحاسب اآللي ❖

إدارة المشاريع❖

سلطة المؤهالت االسكتلندية بالمملكة المتحدة

HNDبرامج الدبلوم الوطني العالي، 
:سنتان في

األعمال❖

المحاسبة❖

نظم الحاسب اآللي❖

برمجة الحاسب اآللي❖

مسح الكميات❖

إدارة التشييد❖

ماجستير العلوم في اإلدارة

ماجستير العلوم في البيانات الضخمة

ماجستير العلوم في علم البيانات لألعمال
مدة الدراسة سنة ونصف

الرسوم الدراسية

لاير ايداع 100) ع .ر120القبول والتسجيل ❖

(مسترجع
نامجلاير عماني تدفع عند التسجيل لكل بر100❖

البرنامج التأسيسي❖

ع لكل فصل دراسي.ر.975الدوام الكامل ❖

ع لكل فصل دراسي.ر600الدوام الجزئي ❖

رسوم البرامج األكاديمية

ة جامع)برامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف )1

(استيرلنج

لاير عماني10452❖

جامعة)برامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف ( 2

(بهانجماليزيا 

لاير عماني10472❖

لاير عماني4950برامج الدبلوم ( 3

لاير عماني5400دبلوم إدارة المشاريع ❖
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شروط القبول
الدبلوم، الدبلوم المتقدم والبكالوريوس

الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما❖

بالنسبة% 50يعادله مع ما ال يقل عن 

لتخصصات ادارة األعمال وتطبيقات

.الكمبيوتر

الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما❖

بالنسبة% 55يعادله مع ما ال يقل عن 

.لتخصصات الهندسة

الماجستير

الحصول على درجة البكالوريوس مع ما ال❖

نقاط4نقطة من أصل 2.3يقل عن 

للفترةخبرة عملية ال تقل عن سنتين بالنسبة❖

المسائية

البرامج والمؤهالت التي تمنحها
في( سنتان)شهادة الدبلوم 

إدارة األعمال❖

تطبيقات الحاسب اآللي❖

هندسة علوم الحاسب اآللي❖

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت❖

في( سنوات3) شهادة الدبلوم المتقدم 

هندسة علوم الحاسب اآللي❖

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت❖

في( سنوات3) شهادة البكالوريوس 

إدارة األعمال❖

تطبيقات الحاسب اآللي❖

في( سنوات4) شهادة البكالوريوس 

هندسة علوم الحاسب اآللي❖

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت❖

هندسة التكنولوجيا الحيوية❖

الهندسة الكيميائية❖

الهندسة الميكانيكية❖

في( سنتان)برامج الدراسات العليا 

الفترة)ماجستير إدارة األعمال ❖

(الصباحية

ماجستير إدارة األعمال التنفيذية❖

(الفترة المسائية)

لوماتماجستير العلوم في تقنية المع❖ الرسوم الدراسية
لاير عماني1980رسوم السنة التأسيسية ❖

لاير عماني سنويا2530الهندسة ❖

لاير عماني سنويا1980ادارة أعمال ❖

لاير عماني سنويا1980تطبيقات الكمبيوتر ❖

لاير عماني سنويا3000: ماجستير ادارة األعمال❖

لاير عماني سنويا2640: ماجستير ادارة االعمال التنفيذية❖

لاير عماني سنويا2500: ماجستير العلوم في تقنية المعلومات❖

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.netالبريد اإللكتروني    
www.waljatcollege.edu.omالموقع اإللكتروني   

لغة الدراسة

اللغة اإلنجليزية

التعاون األكاديمي/ االرتباط
الهند-للتكنلوجيابيرالمعهد 
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