
 

 
 

   طلبات:ال لتقديم العامة الشروط 

 .الجنسية عمــاني يكون أن .1

 .الطلب تقديم عند األقل على سنة عمله جهة في أمضى قد يكون أن .2

  به. التسجيل فرع الجامعة المطلوب في ا  متوفر به االلتحاق المطلوب التخصص يكون أن .3

 .لطالبها الجامعة تعدها التي للجداول وفقا الدراسية المقررات في بالتسجيل التعهد .4

 بإحدى أوجامعة التقنية والعلوم التطبيقية  في الدراسة لهم سبق لمن  بالدراسة المتعلقة الوثائق تقديم .5

 . الدراسة خطة إلعداد ومعادلتها لتقييمها لكوذ العالي التعليم مؤسسات

 .طبيا الئقا يكون أن .6

 وذلك التالية الشروط إلى ضافةباإل،  وجدت إن الكلية تحددها التي ختباراتواإل الشخصية المقابلة يجتاز أن .7

 : التسجيل مستوى بحسب

 (التقديم للدبلومالدبلوم العام ) وخريج

 عاليخريجو مؤسسات التعليم ال

التقديم للدبلوم ) الحاصلين على الدبلوم

 (المتقدم

 العاليخريجو مؤسسات التعليم 

التقديم المتقدم )الحاصلين على الدبلوم 

 (للبكالوريوس

 التعليم دبلوم شهادة على حاصال يكون نأ 

 .يعادلها ما أو العام

 ن يكون قد أنهى بنجاح برنامج السنة أ

 من:يتكون  التأسيسية والذي

  ( في اختبار4.5االنجليزية أو )اللغة   

IELTS Academic   شريطة اال يقل

عدد النقاط في اي من المهارات عن 

في اختبار التوفل يعادله ما (، أو 4.0)

(iBT) .الدولي 
 الرياضيات: (Basic math )   و 

(Pure MathأوApplied Math ) 
 اآللي الحاسب مهارات 

 الدبلوم شهادة على حاصال يكون نأ 

 العالي أومؤسسات التعليم  إحدى من

 .يعادلها ما

 ( 4.5) على حاصل المتقدم يكون أن

  IELTS Academic في  اختبار 

شريطة اال يقل عدد النقاط في اي من 

(، أو ما يعادله 4.0المهارات عن )

 الدولي. (iBT)في اختبار التوفل 

 

 دبلومال شهادة على حاصال يكون أن 

إحدى مؤسسات التعليم  المتقدم من

 .يعادلها ما أوالعالي 

  (5.0)أن يكون المتقدم حاصل على 

 IELTS Academic اختبار في 

شريطة اال يقل عدد النقاط في اي من 

(، أو ما يعادله 4.5المهارات عن )

 الدولي. (iBT)في اختبار التوفل 

       

التقنية والعلوم ويطبق على المتقدمين والذين سبق لهم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي سواء ممن درس في جامعة 

 قل للمستوى الملتحق به .( على األ%50رى تحقيق شرط دراسة )التطبيقية أو أي مؤسسة تعليمية أخ

 
 وهللا ولى التوفيق


