
 

 

 

 :قواعد التحويل بين الكليات

 

 .يجب على الطلبة إنهاء البرنامج التأسيسي قبل التحويل .1

 

 .طريق الكلية نفسهايتم التحويل بين التخصصات داخل الكلية عن  .2

يتم التحويل إلى تخصص التربية الرياضية والتربية الفنية  .3

والموسيقى والعلوم الموسيقية بعد اجتياز اختبار القدرات وبعد 

 .اسـتيفاء شـروط التحويل

يجب على الطالب الراغب بالتحويل استيفاء مقررات البرنامج  .4

مج في الكلية التأسيسي والتي تكون متطلبات مسبقة لخطة البرنا

 .المحول إليها

يجب مراعاة المدة المتبقية للدراسة في الجامعة عند الرغبة في  .5

ً تزيد الفترة الزمنية المسموح بها  الالتحويل بحيث   يرجى)قانونا

 .(األكاديميمراجعة النظام 

رغبات للتحويل وسيتم الفرز حسب  ثالثيسمح للطالب اختيار  .6

 أولوية الرغبة

 .التحويل أكثر من مرة واحدةيحق للطلبة  ال .7

يشترط للموافقة على التحويل وجود شاغر في الكلية المطلوب  .8

يتم التحويل حتى وإن تم تحقيق  الالتحويل إليها، فإن تعذر الشاغر 

 .كافة شروط التحويل المتبقية
 على الطلبة استيفاء شروط التحويل الواردة في الجدول ادناه: .9

 

General Transfer Criteria between Colleges: 

1. Students should complete the foundation program 

before being transferred.  

2. Transfer between majors takes place within the 

college itself.  

3. After all college transfer criteria are met, there will 

be a further ability test before acceptance in 

Physical Education, Art Education, and Music and 

Musical Science. 

4. A student who wishes to transfer to a program 

should satisfy the FP courses that are pre-

requisites for the degree courses of the program. 

5. Students must consider the remaining duration of 

study at SQU when applying for transfer and 

should not exceed the maximum allowable 

duration (refer to the academic regulations).  

6. Students are permitted to select three transfer 

choice.  

7. Students are allowed to transfer once only.  

8. Approval for transfer depends on the number of 

available seats in the college. Students will not be 

transferred if seats are unavailable even if they 

have fulfilled all transfer requirements. 

9. The fulfillment of the following requirements for 

each college: 

 

 

 

 

Sultan Qaboos University 

 التحويل بين كليات الجامعةشروط 

General Transfer Criteria Between Colleges  

 

                          



 

 العلــوم الزراعيـــة والبــحرية كليـــة

College of Agricultural and Marine Sciences 

 

التراكمي المعدل  
2.00 2.00 

 

Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المعتمدة المطلوبة 

 عند التقديم

 كحد أدنى 14
14 credits 

 
Credit Hours  

المقررات التي يجب 

على الطالب إنجازها 

قبل التقدم بطلب 

 التحويل

  دراسة مقررين من:

(1) PHYS2101 أو المقرر البديل PHYS2107  

(2) BIOL2101    

(3) CHEM2101 

Two courses from: 

(1) PHYS2101or its substitute 

PHYS2107 

(2) BIOL2101 

(3) CHEM2101 

Required 

courses before 

transfer 

التقدير المطلوب 

 لمواد التخصص

المقررات ( على األقل في مقررين من C) الحصول على

 المذكورة

Minimum "C" grade in both required 

courses 

Required 

grades 

متطلبات البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل التقدم 

 بطلب التحويل

 تقنية المعلومات الرياضيات اللغة اإلنجليزية
Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting the 

transfer 

request  

يجب إنجاز 

المستوى السادس 

في اللغة اإلنجليزية 

للبرنامج التحضيري 

 5أو الحصول على 

اختبار  نقاط في

االيلتس و)الحصول 

نقطة كحد  4.5على 

 أدنى في كل مهارة(

نقطة في  64أو 

 IBTاختبار التوفل 

 FPMT0108

الرياضيات 

 للكليات العلمية

   أو ما يعادله 

 

أو اجتياز اختبار 

التحدي في 

الرياضيات 

 للكليات العلمية

 FPCS0101

 تقنية المعلومات 

FPCS0101 

Information (

)Technology 

FPMT0108 

Math for (

)Sciences 

 

Or 

pass the 

Math for 

Science Exit 

Test 

Should pass 

English level 

)6( 

Or get (5) 

points in the 

with  IELTS

minimum of (

in each  4.5

or (64)  skills)

points in the 

TOEFL IBT 

test  

 كلية الطب والعلوم الصحية )دكتور بالطب(

College of Medicine and Health Sciences( MD) program 

 

 التراكميالمعدل 

3.50 

 

3.50 

 

 

Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المعتمدة المطلوبة 

 عند التقديم

 credits in each semester after finishing 14 كحد أدنى في كل فصل بعد انهاء البرنامج التأسيسي 14

the foundation program  Credit Hours  

المقررات التي 

يجب على الطالب 

التقدم إنجازها قبل 

 بطلب التحويل

  دراسة مقررين من:

(1) PHYS2101 أو المقرر البديل PHYS2107  

(2) BIOL2101   

(3) CHEM2101 

Two courses from: 

(1) PHYS2101or it substitutes 

PHYS2107 

(2) BIOL2101 

(3) CHEM2101 

Required 

courses before 

transfer 

التقدير المطلوب 

 لمواد التخصص

المقررات المذكورة من ( في مقررين من Bالحصول على )

 غير إعادة

Minimum "B" grade in both required 

courses without repeating 

Required 

grades 

متطلبات البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل التقدم 

 بطلب التحويل

 تقنية المعلومات الرياضيات اللغة اإلنجليزية
Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting 

the transfer 

request  

يجب إنجاز المستوى 

السادس في اللغة 

اإلنجليزية للبرنامج 

التحضيري أو 

 5الحصول على 

اختبار  نقاط في

االيلتس و)الحصول 

نقطة كحد  4.5على 

مهارة(أدنى في كل   

نقطة في  64أو 

 IBTاختبار التوفل 

FPMT0108 

الرياضيات 

 للكليات العلمية

 

أو اجتياز 

اختبار التحدي 

في الرياضيات 

 للكليات العلمية

FPCS0101  

 

 تقنية المعلومات

FPCS0101 

(Information 

Technology) 

FPMT0108 

(Math for 

Sciences) 

Or 

pass the 

Math for 

Science Exit 

Test 

 

Should pass 

English level 

)6( 

Or get (5) 

points in the 

IELTS with 

minimum of (

in each  4.5

skills) or (64) 

points in the 

TOEFL IBT 

test 



 

 (برنامج العلوم الطبية الحيويةكلية الطب والعلوم الصحية )

College of Medicine and Health Sciences (Biomedical Science) 

 

 المعدل التراكمي

3.00 

 

3.00 

 

 

Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المعتمدة 

المطلوبة عند 

 التقديم

من فصلين دراسيين بعد انهاء  كحد أدنى في كل فصل 14

 البرنامج التأسيسي

two semesters with 14 credits 

each semester after finishing the foundation 

program 

Credit 

Hours  

المقررات التي 

يجب على 

الطالب إنجازها 

قبل التقدم بطلب 

 التحويل

  دراسة مقررين من:

(1) PHYS2101  البديلأو المقرر PHYS2107    

(2) BIOL2101   

(3) CHEM2101 

Two courses from: 

(1) PHYS2101or its substitute 

PHYS2107 

(2) BIOL2101 

(3) CHEM2101 

Required 

courses 

before 

transfer 

المطلوب التقدير 

 لمواد التخصص

 Minimum "B" grade in both required ( في مقررين من المقررات المذكورةBالحصول على )

courses  

Required 

grades 

متطلبات 

البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على 

الطالب إنجازها 

قبل التقدم بطلب 

 التحويل

 تقنية المعلومات الرياضيات اللغة اإلنجليزية
Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting 

the transfer 

request  

يجب إنجاز المستوى 

السادس في اللغة 

اإلنجليزية للبرنامج 

التحضيري أو الحصول 

اختبار  نقاط في 5على 

االيلتس و)الحصول 

نقطة كحد  4.5على 

 أدنى في كل مهارة(

نقطة في اختبار  64أو 

 IBTالتوفل 

FPMT0108 

الرياضيات 

 للكليات العلمية

 

أو اجتياز 

اختبار التحدي 

في الرياضيات 

 للكليات العلمية

FPCS0101  

 

 تقنية المعلومات

FPCS0101 

(Information 

Technology) 

FPMT0108 

(Math for 

Sciences) 

Or 

pass the 

Math for 

Science Exit 

Test 

 

Should pass 

English level 

)6( 

Or get (5) 

points in the 

IELTS with 

minimum of (

in each  4.5

skills) or (64) 

points in the 

TOEFL IBT 

test 

 كليــة التــمريض

College of Nursing 

 

 المعدل التراكمي

3.30 

 

3.30 

 

 

Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المعتمدة المطلوبة 

 عند التقديم

 credits in 14 بعد انهاء البرنامج التأسيسي كحد أدنى في كل فصل 14

each semester after finishing the foundation 

program 

Credit Hours  

المقررات التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل التقدم 

 بطلب التحويل

  دراسة مقررين من:

(1) PHYS2101 أو المقرر البديل PHYS2107  

(2) BIOL2101 

(3) CHEM2101 

Two courses from: 

(1) PHYS2101or its substitute 

PHYS2107 

(2) BIOL2101 

(3) CHEM2101 

Required 

courses before 

transfer 

التقدير المطلوب 

 لمواد التخصص

( في مقررين من المقررات المذكورة من Bالحصول على )

 غير إعادة

Minimum "B" grade in both required 

courses without repeating 

Required 

grades 

متطلبات البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل التقدم 

 بطلب التحويل

 الرياضيات اللغة اإلنجليزية
تقنية 

 المعلومات

Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting the 

transfer 

request  

يجب إنجاز 

المستوى السادس 

في اللغة اإلنجليزية 

للبرنامج التحضيري 

 5أو الحصول على 

اختبار  نقاط في

االيلتس و)الحصول 

نقطة كحد  4.5على 

 أدنى في كل مهارة(

نقطة في  64أو 

 IBTاختبار التوفل 

FPMT0108 

الرياضيات 

 للكليات العلمية

 

أو اجتياز 

اختبار التحدي 

في الرياضيات 

 للكليات العلمية

FPCS0101  

 

تقنية 

 المعلومات

FPCS0101 

(Information 

Technology) 

FPMT0108 

(Math for 

Sciences) 

Or 

pass the 

Math for 

Science 

Exit Test 

 

Should pass 

English level 

)6( 

Or get (5) 

points in the 

IELTS with 

minimum of (

in each  4.5

skills) or (64) 

points in the 

TOEFL IBT 

test 



 

 

 

 

 

 

 اللغة اإلنجليزية( –طفل ما قبل المدرسة  –والتعلَم التعليم تكنولوجيا)تخصص  كلية التربية

College of Education (Instructional and Learning Technologies- Early Child Hood – English Language ) 

 3.00 3.00 المعدل التراكمي
Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المعتمدة المطلوبة 

 عند التقديم

 

 أدنى كحد 14

 

14 credits 

 
Credit Hours  

متطلبات البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل التقدم 

 بطلب التحويل

 الرياضيات اللغة اإلنجليزية
تقنية 

 المعلومات

Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting the 

transfer 

request  

يجب إنجاز 

المستوى السادس 

في اللغة اإلنجليزية 

للبرنامج 

 التحضيري أو

 5الحصول على 

اختبار  نقاط في

االيلتس 

و)الحصول على 

نقطة كحد  4.5

 أدنى في كل مهارة(

نقطة في  64أو 

اختبار التوفل 

IBT 

FPMT0106 

الرياضيات 

 للكليات اإلنسانية

FPCS0101  

 

تقنية 

 المعلومات

FPCS0101 

(Information 

Technology) 

FPMT0106 

Mathematics 

for 

Humanities 

pass Should 

English level 

)6( 

Or get (5) 

points in the 

IELTS with 

minimum of (

in each  4.5

skills) or (64) 

points in the 

TOEFL IBT 

test 

 كليــــــة الهندســـــــــة

College of Engineering 

 

 المعدل التراكمي
3.00 3.00 

 

Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المطلوبة المعتمدة 

 عند التقديم

 

 كحد أدنى في كل فصل بعد انهاء البرنامج التأسيسي14

 

 

 

14 credits 

each semester 
Credit Hours  

المقررات التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل التقدم 

 بطلب التحويل

  دراسة مقررين من:

(1) PHYS2101 أو المقرر البديل PHYS2107  

(2) MATH2107 

Two courses from: 

(1) PHYS2101or its substitute 

PHYS2107 

(2)  MATH2107 

Required 

courses before 

transfer 

التقدير المطلوب 

 لمواد التخصص

 الحصول على 

(C+ على األقل في مقررين من المقررات المذكورة من )

 غير إعادة

Minimum "C+" grade in the required 

courses without repeating 
Required 

grades 

متطلبات البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل التقدم 

 بطلب التحويل

 تقنية المعلومات الرياضيات اللغة اإلنجليزية
Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting the 

transfer 

request  

يجب إنجاز 

المستوى السادس 

في اللغة 

اإلنجليزية 

للبرنامج 

التحضيري أو 

 5الحصول على 

اختبار  نقاط في

االيلتس 

و)الحصول على 

نقطة كحد  4.5

أدنى في كل 

 مهارة(

نقطة في  64أو 

اختبار التوفل 

IBT 

FPMT0108 

الرياضيات 

 للكليات العلمية

 

أو اجتياز 

اختبار التحدي 

في الرياضيات 

 للكليات العلمية

FPCS0101  

 

 تقنية المعلومات

FPCS0101 

(Information 

Technology) 

FPMT0108 

(Math for 

Sciences) 

Or 

pass the 

Math for 

Science Exit 

Test 

pass  Should

English level 

)6( 

Or get (5) 

points in the 

IELTS with 

minimum of (

in each  4.5

skills) or (64) 

points in the 

TOEFL IBT 

test 



 

 ( العربيةاللغة  –)العلوم اإلسالمية تخصص  كلية التربية

College of Education (Islamic Education – Arabic Education For Male Students Only)   

 

 المعدل التراكمي
3.00 3.00 

 

Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المعتمدة المطلوبة 

 عند التقديم

 

 أدنى كحد 14

 

14 credits Credit Hours  

متطلبات البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل التقدم 

 بطلب التحويل

اللغة 

 اإلنجليزية
 الرياضيات

تقنية 

 المعلومات

Information 

Technology 

Math 

 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting the 

transfer 

request  

FPEH1025 

FPEH1026 

 

FPMT0106 

الرياضيات للكليات 

 اإلنسانية

FPCS0102  

 تقنية المعلومات

FPCS0102 

(Information 

Technology) 

FPMT0106 

Mathematics 

for 

Humanities 

FPEH1025 

FPEH1026 

 

 

 

 

 ( التربية الرياضية –الفنية التربية )تخصص  كلية التربية

College of Education (Physical Education – Art Education ) 

 2.75 2.75 المعدل التراكمي
Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

 المعتمدة المطلوبة

 عند التقديم

 credits 14 ساعة  14

 Credit Hours  

 متطلبات أخرى
 Pass The ability Test Other اجتياز اختبار القدرات 

Requirements 

متطلبات البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل التقدم 

 بطلب التحويل

اللغة 

 اإلنجليزية
 الرياضيات

تقنية 

 المعلومات

Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements to 

be fulfilled 

before 

submitting the 

transfer 

request  

FPEH1025 

FPEH1026 

FPMT0106 

الرياضيات للكليات 

 اإلنسانية

FPCS0102  

تقنية 

 المعلومات

FPCS0102 

(Information 

Technology) 

FPMT0106 

Mathematics 

for 

Humanities 

FPEH1025 

FPEH1026 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تخصص العلوم والرياضيات كلية التربية

College of Education (Math and Science Education) 

 

 المعدل التراكمي
3.00 3.00 

 

Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المعتمدة المطلوبة 

 عند التقديم

 

 أدنى كحد 14

 

14 credits 

 

 

Credit Hours  

المقررات التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل التقدم 

 بطلب التحويل

 دراسة مقررين من المقررات التالية:

 PHYS2101(1)  أو المقرر البديلPHYS2107 

(2) MATH2107 

(3) CHEM2101 

(4) BIOL2101 

Two courses from: 

(1)  PHYS2101 or its substitute PHYS2107 

(2)    MATH2107  

(3)    CHEM2101  

(4)    BIOL2101 

Required 

courses before 

transfer 

التقدير المطلوب 

 لمواد التخصص

 الحصول على 

(Cعلى األقل في مقررين من المقررات المذكورة ) 

 

Minimum "C" grade in both the required 

courses 

Required 

grades 

متطلبات البرنامج 

التي التحضيري 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل التقدم 

 بطلب التحويل

 الرياضيات اللغة اإلنجليزية
تقنية 

 المعلومات

Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting the 

transfer 

request  

يجب إنجاز 

المستوى السادس 

في اللغة اإلنجليزية 

للبرنامج التحضيري 

 5أو الحصول على 

اختبار  نقاط في

االيلتس و)الحصول 

نقطة كحد  4.5على 

 أدنى في كل مهارة(

نقطة في  64أو 

 IBTاختبار التوفل 

FPMT0108 

الرياضيات 

 للكليات العلمية 

 

أو اجتياز اختبار 

التحدي في 

الرياضيات 

 للكليات العلمية

FPCS0101  

 

 نية المعلوماتتق

FPCS0101 

(Information 

Technology) 

FPMT0108 

(Math for 

Sciences) 

Or 

pass the 

Math for 

Science Exit 

Test 

 

 

Should pass  S

English level 

)6( 

Or get (5) 

points in the 

IELTS with 

minimum of (

in each  4.5

skills) or (64) 

points in the 

TOEFL IBT 

test 

 كلية االقتصـــاد والعلــوم السياســـية

College of Economics and Political Science 
المعدل 

 التراكمي
2.5 2.5 

Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المعتمدة 

المطلوبة عند 

 التقديم

 

 أدنى كحد 14

 

14 credits 

 
Credit Hours  

متطلبات 

البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على 

إنجازها الطالب 

قبل التقدم 

 بطلب التحويل

 الرياضيات اللغة اإلنجليزية
تقنية 

 المعلومات

Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting 

the transfer 

request  

يجب إنجاز 

المستوى السادس 

في اللغة اإلنجليزية 

للبرنامج التحضيري 

 5أو الحصول على 

اختبار  نقاط في

االيلتس و)الحصول 

نقطة كحد  4.5على 

 أدنى في كل مهارة(

نقطة في  64أو 

 IBTاختبار التوفل 

FPMT0107 

 الرياضيات لالقتصاد 

أو النجاح في اختبار 

 االجتياز للرياضيات

FPCS0101  

تقنية 

 المعلومات

FPCS0101 

(Information 

Technology) 

FPMT0107 

(Mathematics 

for 

Economics) 

Or  

Pass the Math 

Exit Test  

Should pass 

English level 

)6( 

Or get (5) 

points in the 

IELTS with 

minimum of (

in each  4.5

skills) or (64) 

points in the 

TOEFL IBT 

test 



 السياسية( )العلوم كلية االقتصـــاد والعلــوم السياســـية

College of Economics and Political Science( Political science) 

 

 المعدل التراكمي
3.00 3.00 

 

Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المعتمدة 

المطلوبة عند 

 التقديم

 

 أدنى كحد 14

 

14 credits 
Credit Hours  

متطلبات 

البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على 

إنجازها الطالب 

قبل التقدم بطلب 

 التحويل

 الرياضيات اللغة اإلنجليزية
تقنية 

 المعلومات

Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting the 

transfer 

request  

يجب إنجاز المستوى 

السادس في اللغة 

للبرنامج اإلنجليزية 

التحضيري أو الحصول 

اختبار  نقاط في 5على 

االيلتس و)الحصول 

نقطة كحد  4.5على 

 أدنى في كل مهارة(

نقطة في اختبار  64أو 

 IBTالتوفل 

FPMT0106 

الرياضيات 

 للكليات اإلنسانية

FPCS0101  

 

 تقنية المعلومات

FPCS0101(Inf

ormation 

Technology) 

FPMT0106 
Mathematics 

for 

Humanities 

Should pass 

English level 

)6( 

Or get (5) 

points in the 

IELTS with 

minimum of (

in each  4.5

skills) or (64) 

points in the 

TOEFL IBT 

test 

 

 كليــــة الحقـــــــوق

College of Law 

 

 المعدل التراكمي
2.5 2.5 

 

Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المطلوبة المعتمدة 

 عند التقديم

 

 أدنى كحد 14

 

14 credits 

 

Credit Hours  

متطلبات البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل التقدم 

 بطلب التحويل

 الرياضيات اللغة اإلنجليزية
تقنية 

 المعلومات

Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting the 

transfer 

request  

يجب إنجاز 

المستوى السادس 

في اللغة اإلنجليزية 

للبرنامج التحضيري 

 5أو الحصول على 

اختبار  نقاط في

االيلتس و)الحصول 

نقطة كحد  4.5على 

 أدنى في كل مهارة(

نقطة في  64أو 

 IBTاختبار التوفل 

FPMT010

6 

الرياضيات 

للكليات 

 اإلنسانية

FPCS0102  

 

 تقنية المعلومات

FPCS0102 

(Information 

Technology) 

FPMT0106 

Mathematics 

for 

Humanities 

Should pass 

English 

level (6) 

Or get (5) 

points in the 

IELTS with 

minimum (

of 4.5 in 

skills) each 

or (64) 

points in the 

TOEFL IBT 

test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 السياحة( –الموسيقى  –اإلعالم  –دراسات المعلومات  – الجغرافيا –)تخصص اللغة اإلنجليزية  والعلوم االجتماعيةكلية اآلداب 

College of Arts and Social Science(English Language – Geography - Information study –Mass Communication- 

Music- Tourism) 

 2.30 2.30 المعدل التراكمي
Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المعتمدة 

المطلوبة عند 

 التقديم

 

 أدنى كحد 14

 

14 credits 

 
Credit Hours  

متطلبات 

البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل 

التقدم بطلب 

 التحويل

 تقنية المعلومات الرياضيات اللغة اإلنجليزية
Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting 

the transfer 

request  

يجب إنجاز المستوى 

السادس في اللغة 

اإلنجليزية للبرنامج 

التحضيري أو 

نقاط  5الحصول على 

االيلتس اختبار  في

 4.5و)الحصول على 

نقطة كحد أدنى في 

 كل مهارة(

نقطة في  64أو 

 IBTاختبار التوفل 

FPMT0106 

الرياضيات 

للكليات 

 اإلنسانية

FPCS0101  

 

 تقنية المعلومات

FPCS0101 

(Information 

Technology) 

FPMT0106 

Mathematics 

for 

Humanities 

Should pass 

English level 

)6( 

(5) Or get 

points in the 

IELTS with 

minimum of (

in each  4.5

skills) or (64) 

points in the 

TOEFL IBT 

test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمل االجتماعي(  –علم االجتماع  –التاريخ  –اللغة العربية  تخصص)والعلوم االجتماعية كلية اآلداب 

College of Arts and Social Science( Arabic Language- History- Sociology- Social work) 

 2.30 2.30 التراكميالمعدل 
Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المعتمدة 

المطلوبة عند 

 التقديم

 

 أدنى كحد 14

 

14 credits 

 

Credit 

Hours  

متطلبات البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على الطالب 

إنجازها قبل 

التقدم بطلب 

 التحويل

 الرياضيات اللغة اإلنجليزية
تقنية 

 المعلومات

Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting 

the transfer 

request  

FPEH1025 

FPEH1026 

 

FPMT0106 

الرياضيات 

للكليات 

 اإلنسانية

FPCS0102  

 

 تقنية المعلومات

FPCS0102 

(Information 

Technology) 

FPMT0106 

Mathematics 

for 

Humanities 

FPEH1025 

FPEH1026 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كليــــة العلــــــــــــــوم

College of Science 

 

 المعدل التراكمي

2.00 

 

2.00 

 

 

Minimum 

CGPA 

عدد الساعات 

المعتمدة 

المطلوبة عند 

 التقديم

  credits 14 أدنى كحد 14
Credit 

Hours  

المقررات التي 

يجب على 

الطالب إنجازها 

قبل التقدم بطلب 

 التحويل

 دراسة مقررين من المقررات التالية:

  PHYS2101  البديل أو المقررPHYS2107 

CHEM2101  

  BIOL2101  

  ERSC2101 

 MATH2107  

 COMP2101 

 STAT1001:أو المقررات البديلة 

  STAT1811)  و (STAT2812 

Two courses from: 

PHYS2101 or its substitute PHYS2107 

CHEM2101 

BIOL2101  

ERSC2101 

MATH2107 

COMP2101 

STAT1001 or the  substitute   courses  

(STAT1811 & STAT2812) 

Required 

courses 

before 

transfer 

التقدير المطلوب 

 لمواد التخصص
 ( في مقررين من المقررات المذكورة+Cعلى )الحصول 

Minimum "C+" grade in both required 

courses  

Required 

grades 

متطلبات 

البرنامج 

التحضيري التي 

يجب على 

الطالب إنجازها 

قبل التقدم بطلب 

 التحويل

 تقنية المعلومات الرياضيات اللغة اإلنجليزية
Information 

Technology 
Math 

English 

Language 

Foundation 

program 

requirements 

to be fulfilled 

before 

submitting 

the transfer 

request  

يجب إنجاز المستوى 

السادس في اللغة 

اإلنجليزية للبرنامج 

التحضيري أو 

 5الحصول على 

اختبار  نقاط في

االيلتس و)الحصول 

نقطة كحد  4.5على 

 أدنى في كل مهارة(

نقطة في  64أو 

 IBTاختبار التوفل 

FPMT0108 

الرياضيات 

 للكليات العلمية

 

أو اجتياز 

اختبار التحدي 

في الرياضيات 

 للكليات العلمية

FPCS0101  

 

 تقنية المعلومات

FPCS0101 

(Information 

Technology) 

FPMT0108 

(Math for 

Sciences) 

Or 

pass the 

Math for 

Science Exit 

Test 

 

Should pass 

English level (6) 

Or get (5) points 

in the IELTS 

with (minimum 

of 4.5 in each 

skills) or (64) 

points in the 

TOEFL IBT test 



 

 

 

 

 

Important notes 

 

 

 مالحظات

 

 
1. After transfer, only credits that are equivalent to the 

student's new degree plan will be counted. Other 

credit hours may not be taken into account and that 

may lead to a delay in graduation of one or more 

semesters. Students should bear in mind that 

conflicts in their timetable may arise due to transfer 

and that they will be responsible for dealing with 

them. 

2. The course (PHYS2101) is equivalent to the course 

(PHYS2107). In the case of repeating the equivalent 

course, the student will not meet the conditions of 

transfer to these colleges or programs. 

3. To fill out the transfer form, enter Portal of the 

university, then click on the link ((Transfer 

requests)) link. 

4. A transferred student must collect his / her new 

degree plan from the Asst. Dean and HOD of the 

new college as well as complete the transfer process 

and course equivalency. 

5. A student cannot complete any course required by 

replacing him with an equivalent course before the 

transfer 

6. A student can cancel a transfer after it has been 

announced. 

7. A student is eligible to have two options when 

applying for transfer to college of education. 

8. Students who wish to transfer to the Biomedical 

Sciences must study two consecutive semesters and 

receive 14 hours per semester. 

9. The Deanship of Admission and Registration has 

the right to delete applications that do not meet the 

transfer requirements after submission 

 

For further inquiries, contacts us at 

(undergrad_adm@squ.edu.om) or call 

24141887 

 

عند التحويل يتم احتساب الساعات المشتركة بين البرنامج  .1

المحول منه الطالب والبرنامج المحول إليه فقط وال تحتسب 

يؤدي  رنامج المحول إليه مما قدباقي الساعات لخطة تخرج الب

إلى تأخر الطالب لفصل دراسي آخـر أو أكثر، وقد يؤدي 

التحويل إلى وجـود تعارض في جـدول محاضرات الطالب في 

البرنامج المحول اليه، وعليه فإن على الطالب تحمل مسؤولية 

 ذلك. 

عند التحويل الى كلية الطب والعلوم الصحية او برنامج العلوم  .2

ة الحيوية او كلية التمريض او كلية الهندسة فأن المقرر الطبي

(PHYS2101)  يكافئ المقرر(PHYS2107)  وفي حالة

اعادة المقرر المكافئ يعتبر الطالب غير مستوفي لشروط 

 التحويل الى هذه الكليات او البرامج.

البوابة اإللكترونية  الدخول عن طريقلتعبئة استمارة التحويل  .3

 الضغط على رابط ))طلبات التحويل((للجامعة، ثم 

على الطالب مراجعة رئيس القسم ومساعد العميد في الكلية  .4

الدراسية وإكمال إجراءات معادلة  الخطة الستالمالمحول إليها 

 المقررات بعد التحويل.

ال يحق للطالب انجاز أي مقرر مطلوب باستبداله بمقرر معادل  .5

 قبل التحويل

التحويل وإلغائه بعد ظهور نتائج يحق للطالب التراجع عن  .6

 التحويل

يمكن للطالب تسجيل رغبتين في طلب التحويل الواحد إلى كلية  .7

 .التربية

يجب على الطلبة الراغبين بالتحويل الي تخصص العلوم الطبية  .8

ساعة في كل  14الحيوية دراسة فصلين متتالين والحصول على 

 فصل ومن ثم يتقدم الطالب بطلب التحويل.

لعمادة القبول والتسجيل الحق في حذف الطلبات الغير مستوفية  .9

 لشروط التحويل بعد تقديم الطلب 

 

 

 اإللكترونيعبر البريد  االستفسار التواصلولمزيد من 

undergrad_adm@squ.edu.om  

 24141887و االتصال على ا

 

 

mailto:undergrad_adm@squ.edu.om

