
1 

 

 الُعمانٌة ٌةمؤسسات التعلٌمالاالختصاصات وتوزٌعها على 
 

اسم المؤسسة 
 التعلٌمٌة

 المعدل المطلوب االختصاصات المتاحة
 المالحظات

جامعة السلطان 
 قابوس

)مرفق باإلعالن قائمة 
باالختصاصات 
 الفرعٌة المتاحة(

 الهندسة.  -
 العلوم الزراعٌة والبحرٌة. -
 اآلداب والعلوم االجتماعٌة. -
 تقتااد والعلوم السٌاسٌة.اال -
 الحقوق. -
 العلوم. -

% من 58
المجموع العام 

 للطالب

لمزٌد من المعلومات، ٌرجى 
مراجعة الموتقع االلكترونً 

 الرسمً للجامعة:

www.squ.edu.om 

 الكلٌة التقنٌة العلٌا
 )مساعد مجاز(

 العلوم التطبٌقٌة. -
 الدراسات التجارٌة. -
)المدنٌة والمعمارٌة الهندسة:  -

وااللكترونٌات هربائٌة والك
 والمٌكانٌكٌة والاناعٌة(.

 تكنولوجٌا المعلومات. -
 التاوٌر الضوئً. -
 تامٌم األزٌاء. -

% من 58
المجموع العام 

 للطالب

لمزٌد من المعلومات، ٌرجى 
مراجعة الموتقع االلكترونً 

 :للكلٌةالرسمً 
www.hct.edu.om 

كلٌات العلوم  
التطبٌقٌة فً مدن 
)نزوى، صور، 

صاللة،  صحار،
 عبري، الرستاق(

 الهندسة. -
 تقنٌة المعلومات. -
 التقنٌة الحٌوٌة التطبٌقٌة. -
 اللغة االنكلٌزٌة. -
 إدارة األعمال الدولٌة.  -
 دراسات االتاال.  -
 التامٌم.  -

% من 58
المجموع العام 

 للطالب

لمزٌد من المعلومات، ٌرجى 
مراجعة الموتقع االلكترونً 

 :للكلٌاتالرسمً 

www.cas.edu.om 

لٌة الدراسات المالٌة ك
 والمصرفٌة

 العلوم المارفٌة.
% من 57

المجموع العام 
 للطالب

لمزٌد من المعلومات، ٌرجى 
مراجعة الموتقع االلكترونً 

 :للكلٌةالرسمً 
www.cbfs.edu.om 

 معهد العلوم الشرعٌة

 العلوم الشرعٌة -
% من 58

المجموع العام 
 للطالب

لمزٌد من المعلومات، ٌرجى 
وتقع االلكترونً مراجعة الم

 :للمعهدالرسمً 
www.iis.edu.om 

 
 االختصاصات الفرعٌة المتاحة فً جامعة السلطان قابوس

 

 الكلٌة الدرجة التخصص

 Animal and Veterinary Sciences العلوم الحٌوانٌة والبٌطرٌة      

 Crop Sciences علوم المحااٌل    

 Food Science and Nutrition ة التغذٌة وعلم األغذٌ   

 Marine Science and Fisheries العلوم البحرٌة والسمكٌة    

العلوم الزراعٌة   العلوم سبكالورٌو

 والبحرٌه
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 Natural Resource Economics اتقتااد الموارد الطبٌعٌة 

 Soils, Water and Agricultural Engineering التربة والمٌاه  

 والهندسة الزراعٌة 

 Arabic Language and Literature اللغة العربٌة وآدابها     

 English Language and Literature اللغة االنكلٌزٌة وآدابها    

 Geography الجغرافٌا    

 History التارٌخ    

 Social Work العمل االجتماعً    

 Sociology علم االجتماع    

 Library and Information Science المكتبات وعلم المعلومات    

 Mass Media اإلعالم    

 Tourism السٌاحة 

 Translation الترجمة     

بكالورٌوس اآلداب 

 والعلوم االجتماعٌة
اآلداب والعلوم 

 االجتماعٌة

 Accounting المحاسبة    

 Business Statistics اإلحااء التجاري    

 Economics علم االتقتااد 

 Finance التموٌل 

 Information Systems نظم المعلومات 

 Management اإلدارة 

 Marketing التسوٌق 

 Operations Management إدارة العملٌات 

بكالورٌوس العلوم 

 واالتقتاادالتجارة 
التجارة والعلوم 

 السٌاسٌة

 Architectural Engineering الهندسة المعمارٌة 

 Chemical and Process Engineering الهندسة الكٌمٌائٌة 

 Civil Engineering الهندسة المدنٌة 

 Electrical and Computer Engineering هندسة الكهرباء والحاسب

 اآللً 

 Industrial Engineering الهندسة الاناعٌة 

 Mechanical Engineering الهندسة المٌكانٌكٌة 

 Mechatronics Engineering هندسة المٌكاترونٌكس 

 Petroleum and Natural Gas Engineering هندسة النفط والغاز 

  

 سبكالورٌو

 سةالهند الهندسة

 Public Law القانون العام 

 Private Law القانون الخاص  
 الحقوق سبكالورٌو

 الحقوق

 Nursing التمرٌض العلوم سبكالورٌو التمرٌض 

 Biotechnology التقانات الحٌوٌة 

 Chemistry الكٌمٌاء 

 Computer Science علوم الكمبٌوتر 

 Earth Sciences علوم األرض 

 العلوم العلوم سبكالورٌو
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 Environmental Biology   ًعلم األحٌاء البٌئ

 Geophysics الجٌوفٌزٌاء 

 Mathematics الرٌاضٌات 

 Medical Laboratory Science العلوم الطبٌة المخبرٌة 

 Medical Physics الفٌزٌاء الطبٌة 

 Physics الفٌزٌاء 

 


