


السمات العامة 
لخريجي الجامعة:

السمات العامة لخريجي الجامعة:

• المعرفة•والكفاءة•في•مجال•التخصص.	
• التفكيــر•	 القــدرة•علــى• المناســبة:• الحلــول• إيجــاد•

المهنيــة• الحلــول• إيجــاد• والبحثــي•فــي• التحليلــي•
بثقــة•تامــة.

• مهــارة•التعلــم•المســتمر:•إتقــان•مهــارات•التعلــم•	
الذاتــي•للتطويــر•الوظيفــي•والتقــدم•المهنــي.

• الثقــة•والتكيــف:•القــدرة•علــى•التواصــل•الفّعــال•	
التصــورات• الحديثــة•وبمختلــف• التقنيــات• وإعتمــاد•

اإلقتصاديــة.
• أخالقيــات•العمــل:•الحفــاظ•علــى•أعلــى•المســتويات•	

والقيــم• األخالقيــة• والمعاييــر• اإلحترافيــة• مــن•
الجوهريــة.

• ــر•	 ــاع•للتغيي ــن•مســؤولين:•صن ــال•ومواطني رواد•أعم
ــي• ــة•وحــس•عال ــر•ويتمتعــون•بأفــكار•إبداعي والتطوي

بالمســؤوليات•اإلجتماعيــة.

الرؤية:
ومتميــزة• دوليــًا،• بهــا• معتــرف• جامعــة• تصبــح• أن•
القيــم• العلمــي،•وتقودهــا• والبحــث• التعليــم• فــي•

عيــة. االجتما

الرسالة:
يســعون• عالمييــن• خريجيــن• إلــى• الطــالب• تحويــل•
إلكتســاب•المعــارف•وتطبيقهــا•لإلرتقــاء•بالمجتمــع.

القيم الشخصية:
الهوية•الشخصية. •o

المصداقية. •o
النزاهة. •o

القيم المؤسسية:
تعزيز•رضا•الطالب. •o

االلتزام•بالنزاهة•واألخالقيات. •o
اإلنصاف•والعدالة. •o

القيم اإلجتماعية:
المسؤولية•المجتمعية. •o

البيئة•المستدامة. •o
التوعية•المجتمعية •o



الجامعة الوطنية 
للعلوم والتكنولوجيا: 

الدراســات• لمركــز• الجامعــي•
التأسيســية•فــي•مرتفعــات•المطــار•
،•والحــرم•الجامعــي•لكليــة•الصيدلــة•
ومكاتــب•المقــر•الرئيســي•للجامعــة••

ــر. ــي•بوش ف
الجامعــة• مؤسســو• ويهــدف•
الوطنيــة•للعلــوم•والتكنولوجيــا•بــأن•
تنــال•الجامعــة•االعتــراف•الدولــي•
التعليــم• فــي• تصبــح•متميــزة• وأن•
والبحــث•العلمــي•،•تقودهــا•فــي•
ــة.•وتســعى• ــم•اإلجتماعي ــك•القي ذل
رســالتها• تنفيــذ• إلــى• الجامعــة•
الطــالب• تحويــل• فــي• المتمثلــة•
يســعون• عالمييــن• خريجيــن• إلــى•
وتطبيقهــا• المعــارف• الكتســاب•

بالمجتمــع. لالرتقــاء•
ــخًا• ــًا•راس ــون•إيمان ــن•المؤسس •يؤم
تتطلــع• الوطنيــة• الجامعــة• بــأن•
للوصــول•إلــى•آفــاق•جديــدة•مــن•
ــا،• ــوم•والتكنولوجي ــز•فــي•العل التمي
رمــزًا• باعتبارهــا• إليهــا• ينظــر• وأن•
ــي•والبحــث•العلمــي• ــم•العال للتعلي

فــي•ســلطنة•عمــان.
المعاييــر• تطبيــق• وبهــدف•
والممارســات•العالميــة•فــي•برامــج•

األكاديميــة• الجامعــة•
بشــراكات• الجامعــة• ترتبــط•
ــة• ــات•عالمي ــع•مؤسس ــة•م أكاديمي
المتحــدة• المملكــة• فــي• رائــدة•
األمريكيــة• المتحــدة• والواليــات•
أكاديمــي• تعــاون• جانــب• إلــى•
مــع••22•مؤسســات•أخــرى•حــول•
العالــم•فــي•مجــال•البحــث•العلمــي•

وتتضمــن• الطالبــي• والتبــادل•
الشــراكة•األكاديميــة•بيــن•الجامعــة•
العالميــة• والجامعــات• الوطنيــة•
ــاط•األكاديمــي•مــع•جامعــة• باالرتب
بســكوتلندا• كالدونيــان• جالســكو•
وجامعــة• المتحــدة• بالمملكــة•
ســاوث• وجامعــة• فرجينيــا• وســت•
كارولينــا•فــي•الواليــات•المتحــدة•

األمريكيــة.
المبــادرات• صياغــة• وتتــم•
الوطنيــة• للجامعــة• االســتراتيجية•
قبــل•• مــن• والتكنولوجيــا• للعلــوم•
الــذي• الجامعــة• أمنــاء• مجلــس•
مــن• بــارزة• شــخصيات• يتضمــن•
ــتى•دول• ــن•ش ــة•م ــاالت•مختلف مج

لــم. لعا ا
ــن• ــة•م ــان•بنخب ــر•ســلطنة•عم وتفتخ
واألطبــاء• المهندســين• أبنائهــا•
مــن• تخرجــوا• الذيــن• والصيادلــة•
للعلــوم• الوطنيــة• الجامعــة•
يعملــون• والذيــن• والتكنولوجيــا•
المؤسســات• مختلــف• فــي• حاليــا•
فــي•عمــان•بــكل•حرفيــة•وأمانــة•

وإخــالص.
فريــدة• ببيئــة• الجامعــة• وتتميــز•
تــدرس• حيــث• الثقافــات• متعــددة•
فيهــا•مجموعــة•مــن•الطلبــة•مــن•
ــم• ــل•عدده ــيات•يص ــف•الجنس مختل
مــن• وطالبــة• طالبــا• •4000 الــى•
أكثــر•مــن•33•دولــة•حــول•العالــم•
مــن• الموظفيــن• مــن• ومجموعــة•
جعــل• ممــا• متعــددة• جنســيات•
الجامعــة•الوطنيــة•قريــة•تعليميــة•

بحــق. عالميــة•

ــا•تشــكلت• ــوم•والتكنولوجي ــة•للعل ــة•الوطني إن•الجامع
مــن•مبــادرة•أكاديميــة•لطــرح•تخصصــات•متعــددة•تحــت•
مظلــة•واحــدة•فــي•مجموعــة•مــن•األحــرام•الجامعيــة•
ــة• ــات•مهني ــر•دمــج•3•كلي ــم•إنشــاء•الجامعــة•عب ــث•ت حي
مرموقــة•فــي•ســلطنة•عمــان•وهــي•كليــة•كالدونيــان•

الهندســية•وكليــة•عمــان•الطبيــة•وكليــة•الصيدلــة•.
ــة• ــرام•جامعي ــة•أح ــي•أربع ــة•ف ــة•الوطني ــدار•الجامع وت
فــي•ســلطنة•عمــان•وهــي•الحــرم•الجامعــي•لكليــة•
الهندســة•فــي•الحيــل•الجنوبيــة•،•والحــرم•الجامعــي•
ــار،•و•الحــرم• ــة•فــي•صح ــوم•الصحي ــة•الطــب•والعل لكلي



تطرح•برنامج•دكتور•في•الطب•)DM(•لمدة•٦•سنوات•وبكالوريوس•
العلوم•في•المختبرات•الطبية•لمدة•4•سنوات•بالشراكة•األكاديمية•

مع•جامعة•ويست•فرجينيا•)•الواليات•المتحدة•األمريكية(

• المؤسسة•التعليمية•الخاصة•األولى•والوحيدة•التي•تقدم•	
التعليم•الطبي•في•البالد.

• يتم•اكتمال•التدريب•السريري•في•المستشفيات•وغيرها•من•	
مراكز•الرعاية•الصحية•التابعة•لوزارة•الصحة•في•كل•من•صحار•

والرستاق.

• فصول•دراسية•مجهزة•على•أعلى•طراز،•ومختبرات•متقدمة،•	
وخدمة•WIFI،•ومكتبة،•وسكنات•جامعية•للطالبات،•

والمطاعم•والمقاهي،•والمرافق•الرياضية•والترفيهية.

• يدرس•أكثر•من•800•طالب•وطالبة•من•22•دولة.	

• 1٦8•موظفًا•وموظفة•يعملون•الهيئة•األكاديمية•واإلدارية.	

كلية الطب والعلوم 
الصحية )مبنى صحار(



تقدم•كلية•الصيدلة•برنامًجا•مدته•أربع•سنوات•يحصل•الطالب•على•
إثرها•على•درجة•بكالوريوس•في•الصيدلة

• برنامج•بكالوريوس•الصيدلة•من•أربع•سنوات•معتمد•من•وزارة•	
التعليم•العالي•ووزارة•الصحة•في•سلطنة•عمان

• شراكة•أكاديمية•مع•جامعة•وست•فيرجينيا•بالواليات•المتحدة•	
األمريكية

• الكلية•مدرجة•في•القائمة•العالمية•لكليات•الصيدلة	
• برنامج•بكالوريوس•الصيدلة•مطور•إلعداد•خريجين•متميزين•في•	

مهنة•الصيدلة•على•المستوى•العالمي
• خريجون•ذو•قاعدة•تعليمية•صلبة•تؤهلم•لاللتحاق•ببرامج•الدراسات•	

العليا•في•الصيدلة
• برنامج•تدريبي•مميز•يشمل•الصيدلة•الإلكلينيكية•والصيدلة•الصناعية	
• إمكانية•التحاق•حملة•الدبلوم•بالبرنامج•للحصول•على•درجة•	

البكالوريوس
• بعثات•تدريب•عالمية•للطلبة•المتميزين	
• حرم•الكلية•في•العاصمة•مسقط	
• طلبة•من•جنسيات•عالمية•مختلفة	

 كلية الصيدلة 
)مبنى بوشر(



تقدم•الكلية•مجموعة•من•البرامج•األكاديمية•المتميزة•لدرجة•
البكالوريوس•والماجستير•في•الهندسة•والتخصصات•ذات•صلة

• تأسست•كلية•الهندسة،•التي•كانت•تعرف•في•السابق•باسم•	
كلية•كالدونيان•الهندسية،•في•العام•199٦.

• أول•كلية•هندسة•خاصة•في•سلطنة•عمان.	

• تقدم•برامج•البكالوريوس•والماجستير•في•الهندسة•وفقًا•	
للمعايير•الدولية،•وهي•معتمدة•من•ِقبل•معهد•الهندسة•

••)CIOB(•و•معهد•تشارترد•للبناء•والتشييد•)IET(•والتكنولوجيا
بالمملكة•المتحدة،•ومعتمدة•من•الهيئة•العامة•لإلعتماد•

األكاديمي.

• تعمل•بالتعاون•األكاديمي•مع•أبرز•الجامعات•الدولية•الرائدة•	
بما•في•ذلك•جامعة•غالسكو•كالدونيان•)المملكة•المتحدة(،•

وجامعة•ساوث•كارولينا•)الواليات•المتحدة•األمريكية(،•ومعهد•
فيلور•الجامعي•للتكنولوجيا•)الهند(•باإلضافة•إلى•22•تعاونًا•

دوليًا•في•أنشطة•البحث•العلمي•والتبادل•الطالبي.

• أول•كلية•هندسية•معتمدة•بالكامل•من•قبل•الهيئة•العمانية•	
لإلعتماد•األكاديمي•في•أبريل•2018.

• الكلية•كائنة•بحرم•كالدونيان•الجامعي،•بالحيل،•مسقط،•وبها•	
فصول•دراسية•مجهزة•بأحدث•الوسائل•التعليمية•والمختبرات•
•،WIFI•وورش•العمــل•المتقدمة،•ومختبرات•الكمبيوتر،•وخدمة
وقاعات•متعددة•األغراض،•والمطاعم،•والمكتبات•الشاملة،•

والمقاهي،•ومرافق•األنشطة•الرياضية•والترفيهية.

• مركز•مخصص•للبحث•العلمي:•يضم•مركز•كاليدونيان•للبحث•	
واالبتكار•)CRI(•17•مختبرًا•متخصصًا•و•3•مراكز•بحثية•مخصصة•

وورش•عمل•ميكانيكية.

• أكثر•من•3000•طالب•وطالبة•من•29•دولة،•54٪•من•الطالبات•و•	
4٦٪•من•الطالب،•ويقيم•أكثر•من•500•طالب•وطالبة•بالسكنات•

الجامعية.

• معدل•توظيف•الخريجين•٪77.5.	

• أكبر•عدد•ألعضاء•هيئة•تدريس•الهندسة•في•سلطنة•عمان•من•	
حوالي•25•دولة.

 كلية الهندسة 
)مبنى الحيل(



تقدم•الجامعة•الوطنية•للعلوم•والتكنولوجيا•البرنامج•التأسيسي•
العام•)GFP(،•وهو•برنامج•مشترك•بين•جميع•برامج•الهندسة•والطب•

والصيدلة.

• البرنامج•التأسيسي•العام•)GFP(•مصمم•لمساعدة•الطالب•على•	
تطوير•مهاراتهم•في•اللغة•اإلنجليزية•والرياضيات•ومهارات•الحوسبة•

وإعدادهم•لتخصصاتهم•المستقبلية•التي•تقدمها•الجامعة.
• تقع•كلية•الدراسات•التأسيسية•في•الحرم•الجامعي•الكائن•بمرتفعات•	

المطار•في•مسقط.
• يحتوي•هذا•الحرم•الجامعي•المؤســس•على•أعلى•طراز•على•قاعات•	

محاضرات•مزودة•بمرافق•تعليمية•حديثة،•ومختبرات•مخصصة•لمهارات•
الحوسبة•والبرمجة،•وخدمة•الواي•فاي•الكاملة،•وقاعات•متعددة•

األغراض،•ومكتبة،•ومطاعم.
• يتوفر•بكلية•الدراسات•التأسيسية•سكنات•داخلية•مزودة•بمرافق•	

التعلم•اإللكتروني•والترفيه،•وغرف•للصالة،•وغرفة•القراءة•ومنطقة•
الدراسة،•ومرافق•غسيل•المالبس،•وخدمات•األمن•على•مدار•24 

ساعة.
• •تستوعب•أكثر•من•500•طالب•وطالبة.	

لمحة عن مركز 
الدراسات التأسيسية



البرامج المقدمة 
في الجامعة 

الوطنية

برامج البكالوريوس
• 	)MD(•دكتور•في•الطب
• بكالوريوس•العلوم•في•علوم•المختبرات•الطبية	
• 	)B. Pharm(•بكالوريوس•صيدلة
• بكالوريوس•الهندسة•في•الهندسة•المدنية	
• بكالوريوس•العلوم•في•مسح•الكميات•وإدارة•التكاليف	
• بكالوريوس•الهندسة•في•الهندسة•اإللكترونية•	

واإلتصاالت
• بكالوريوس•الهندسة•في•هندسة•الكمبيوتر	
• بكالوريوس•الهندسة•في•هندسة•الطاقة•الكهربائية	
• بكالوريوس•الهندسة•في•الهندسة•الميكانيكية	
• بكالوريوس•الهندسة•في•هندسة•المعالجة•والصيانة	
• بكالوريوس•الهندسة•في•الهندسة•الكيميائية	
•  بكالوريوس•العلوم•في•إدارة•تقنية•المعلومات•	

لألعمال•التجارية

برامج الماجستير
•  ماجستير•العلوم•في•إدارة•سلسلة•التوريد•	

والعمليات•الدولية
•  ماجستير•العلوم•في•تكنولوجيا•المعلومات•	

)بثالث•)3(•تخصصات•فرعية(
• ماجستير•العلوم•في•الهندسة•الكهربائية	
• ماجستير•العلوم•في•هندسة•العمليات•الكيميائية	
• ماجستير•علوم•في•إدارة•الصيانة	
• ماجستير•العلوم•في•اإلنشاءات	

نلهم العقول 
ونمهد اآلفاق



الحد األدنى من متطلبات القبول في برامج البكالوريوس
يجب•أن•يكون•جميع•المتقدمين•حاصلين•على•دبلوم•التعليم•العام•)دبلوم•التعليم•العام•–•الصف•الثاني•عشر(•أو•ما•يعادلها•

حتى•يتم•قبولهم•في•البرنامج•الجامعي.

معايير•القبول•لاللتحاق•بالبرامج•الجامعية
البرنامجالحد•األدنى•من•المعايير

دبلوم•التعليم•العام•أو•ما•يعادله•مع•معدل•ال•يقل•عن•)ج(•أو•ما•يعادله•في•الكيمياء•
دكتور•في•الطب•)MD(واألحياء•كل•على•حدة.

يجب•أن•يكون•المتقدم•حاصل•على•شهادة•الدبلوم•العام•)شهادة•التخرج•من•المدرسة•
بعد•12•عاما•دراسيا(•أو•ما•يعادلها•بتقدير•ال•يقل•عن•جيد•أو•ما•يعادلها•في•الكيمياء•

واألحياء•كل•على•حدة•حتى•ينظر•في•قبوله•للدراسة.
بكالوريوس•العلوم•في•علوم•المختبرات•

الطبية

دبلوم•التعليم•العام•أو•ما•يعادله•مع•معدل•ال•يقل•عن•)ج(•أو•ما•يعادله•في•المواد•
بكالوريوس•الصيدلةالتالية•مجتمعة:•الرياضيات•البحتة•/•التطبيقية.

الفيزياء•/•الكيمياء•أو•المواد•الصناعية/التقنية،•اعتمادًا•على•مجال•الهندسة•المختارة•
بكالوريوس•الهندسة)الدراسة•المسبقة•للكيمياء•للذين•يلتحقون•ببرنامج•الهندسة•الكيميائية(.

)يخضع•المتقدمين•لبرنامج•الطب•لمقابلة•شخصية(

كيفية التقديم
يجب•على•المتقدمين•العمانيين•الذين•يسعون•للحصول•على•منحة•دراسية•كاملة•من•وزارة•التعليم•العالي•والبحث•العلمي•واالبتكار،•

التقديم•من•خالل•موقع•مركز•القبول•الموحد
يجب•على•المتقدمين•غير•المستحقين•للمنح•الدراسية•/•الدارسين•على•نفقتهم•الخاصة•/•الدوليين•الذين•يسعون•للحصول•على•القبول•
المباشر•تعبئة•استمارة•طلب•اإللتحاق•وإرجاعها•إلى•مكتب•القبول•والتسجيل.•اإلستمارات•متوفرة•لدى•مكتب•القبول•والتسجيل•أو•

يمكن•تنزيلها•من•موقع•الجامعة•
يتعين•على•مقدمي•طلبات•اإللتحاق•تقديم•المستندات•األصلية•إلى•مكتب•القبول•والتسجيل•في•وقت•القبول.•قد•يؤدي•الفشل•في•

تقديم•المستندات•أو•الشهادات•المطلوبة•إلى•تأخير•إتمام•إجراءات•القبول•ومن•ثم•اإللتحاق•بالبرنامج.

المستندات•المطلوبة•للقبول

المتقدمون•الدوليون:•شهادة•معادلة•معتمدة•من•وزارة•
التربية•والتعليم•بسلطنة•عمان.

المتقدمون•المحليون:•الذين•تخرجوا•من•مدارس•غير•
حكومية،•مطلوب•منهم•شهادة•معادلة•مصّدقة•من•وزارة•

التربية•والتعليم•بسلطنة•عمان.

باإلضافة•
إلى

ينبغي•على•جميع•المتقدمين:
تعبئة•استمارة•الطلب.

دبلوم•التعليم•العام•)شهادة•التخرج•من•الدراسة•المدرسية•
لمدة•12•سنة(•أو•ما•يعادلها.

نسخ•أصلية•أو•مصدقة•من•جميع•الشهادات•أو•الدبلومات•
بلغة•اإلصدار،•أو•ترجمة•رسمية•معتمدة•من•اللغة•اإلنجليزية.

رسوم•تقديم•الطلب،•غير•قابلة•لالسترداد•بقيمة•50•ريال•
عماني.

•يتعين•على•مقدمي•طلبات•اإللتحاق•تقديم•المستندات•األصلية•إلى•مكتب•القبول•والتسجيل•في•وقت•القبول.•قد•يؤدي•الفشل•في•
تقديم•المستندات•أو•الشهادات•المطلوبة•إلى•تأخير•إتمام•إجراءات•القبول•ومن•ثم•اإللتحاق•بالبرامج.



الرسوم الدراسية

هيكل الرسوم الدراسية لبرامج الجامعة الوطنية )العام األكاديمي 2020-2021(
البرامج

سنوات•الدراسة
الرسوم•الدراسية•السنوية

 الطلبة•المقيمين•
الطلبة•الدوليين•)ر.ع(•)ر.ع(

)MD(•٦8,٦009,4٦0دكتوارة•في•الطب
 بكالوريوس•العلوم•في•علوم

44,0204,٦90•المختبرات•الطبية

45,1105,840بكالوريوس•الصيدلة
23,7134,050الماجستير

)BEng(•43,9٦04,٦20بكالوريوس•الهندسة
)ITMB(•43,1503,750بكالوريوس•العلوم

الرسوم الدراسية

هيكل الرسوم الدراسية لبرامج الجامعة الوطنية )العام األكاديمي 2020-2021(
البرامج

سنوات•الدراسة
الرسوم•الدراسية•السنوية

 الطلبة•المقيمين•
الطلبة•الدوليين•)ر.ع(•)ر.ع(

13,٦004,200الدراسات•التأسيسية•للهندسة
13,0003,500الدراسات•التأسيسية•لتقنية•المعلومات

)MD(•14,9005,٦00دكتوارة•في•الطب
 الدراسات•التأسيسية•للعلوم•في•علوم

13,٦004,200•المختبرات•الطبية

14,9005,٦00الدراسات•التأسيسية•للصيدلة
رسوم السكنات الداخلية

متوسط•الرسوم•)ر.ع(المدة
75الرسوم•الشهرية



كلية الهندسة 
)مبنى الحيل(

نلهم•العقول•
ونمهد•اآلفاق



800 8000 2
National University Oman
NU_Oman
NU.Oman

 الجامعة•الوطنية•للعلوم•والتكنولوجيا•
 ص.ب•620,•الرمز•البريدي•130,•العذيبة،•بوشر،•مسقط،

 www.nu.edu.om•/•سلطنة•عمان 
 فاكس•:•24504820

 لبرامج•البكالوريوس•
 رقم•االتصال•المجاني:•80080002,•االتصال:•24235000

 واتساب:•93990917
 admission@nu.edu.om•:البريد•اإللكتروني 

 لبرامج•الماجستير•
 النقال:•79161001•و•94095909

 رقم•االتصال•المجاني:•80080002,•االتصال:•24235009
masters@nu.edu.om•:البريد•اإللكتروني


