
Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

 

ما يعادله والمؤهالت  العام أودبلوم التعل م  الحاصررل ع على بةالطل القبول علىيقتصرر  

 :للعام الدراسي الحالياإلصدار على ان تكون الشهادة حديثه  الدول ة التال ة

 

دراسة مادتين على االقل من يجب IGCSE (A-AS Level )شهادة  .1

 .من المواد المطلوبة للتخصص  (A- levelمستوى )

 

يشترط للحاصلين على دبلوم البكالوريا  و  (IBD)دبلوم البكالوريا الدولية  .2

نقطة فقط وسوف يتم  45 من مجموعنقطة  24 الدولية الحصول على

( والمستوى  HLاحتساب مواد التخصص من المستويين المستوى المتقدم )

 ( .SLالعادي) 

 

  الحصول على عليهايشترط للحاصلين  و  (IBC)البكالوريا الدولية شهادة  .3

نقطة فقط وسوف يتم احتساب مواد التخصص من  45 نقطة من مجموع 30

 ( .SL)  ( والمستوى العادي HLالمستويين المستوى المتقدم )

 

 سنة. 25يشترط أن ال يزيد عمر الطلبة المتقدمين للجامعة عن  .4

 

ال يسمح للطلبة المقبولين تأجيل الفصل األول للدراسة وفقا للنظام األكاديمي  .5

 بالجامعة.

 

المؤهالت الدولية االلتزام بتسليم شهاداتهم الطلبة الحاصلين على على  .6

 مرفقه بمعادله من وزاره التربية والتعليم. النهائية

 

 

The Admission is limited for students with the General 

Education Diploma and equivalencies, and students with 

International Certificates for the current school year only: 

1. Students with IGCE -Certificates (A-AS Level) must 

study 2 subjects at least from (A- level) from the major 

required subjects. 

  

2. Students with IB Diploma must attain 24 points out of 

total of 45 points and major subjects will be counted 

from both levels High Level (HL) and Standard Level 

(SL). 

 

3.  Students with an IBC must attain 30 points out of total 

of 45 points and major subjects will be counted from 

both levels High Level (HL) and Standard Level (SL). 

 

4. The applicants age should not exceed 25 years. 

 

5. Newly admitted students are not allowed to postpone 

their first semester according to the university academic 

regulations. 

 

6. Students with international qualification should fulfill 

their application requirements and submit their final 

grades along with an equivalent letter from the ministry 

of education 

 

 

 ط يقة حساب المعدل التنافسي

 

 الخطوة األولى

 
 مجموع درجات جميع المواد التي درسها الطالب

عدد المواد                      
 

 

 الخطوة الثان ة
 مجموع درجات المواد المطلوبة للبرنامج  

 عدد مواد البرنامج            

 

Competitive score Calculation Method 

 

Step 1 
average sum of all subject     
  Total number of subjects          
      
   

Step 2 
Average sum of major subjects 
  Total number of subjects       
 
 

Step 3 

x 0.6 

= 

= 

    1النتيجة 

    2النتيجة 

x 0.4 x Result 1 

Sultan Qaboos University 

 ش وط القبول لب امج الدراسات الجامع ة االولى 

Admission Criteria for Undergraduate Programs  

 

                          

x Result 2 

0.4 

0.6 

= 

= 
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 الخطوة الثالثة

 
 

 

 
 

 

 الزراع ـــة والبــح يةكل ـــة العلــوم 

College of Agricultural and Marine Sciences 

( SQ001 ) 
 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

 ( في دبلوم التعليم العام 75معدل عام ال يقل عن )%و 

 (65 كحد أدنى في المواد )%:التالية  

 و (االساسية األساسية واللغة االنجليزيةالبحتة  )الرياضيات

 (65 كحد أدنى في مادتين من المواد )%:التالية  

 (الفيزياء -األحياء   -) الكيمياء 

General Education Diploma and equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in the General Education Diploma and 

 Minimum of (65%) in the following subjects:                                                      

(Pure Mathematics and Core English Language ) and  

 Minimum of (65%)  in 2  subjects only From the following 

subjects: (Chemistry, Physics or Biology( 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

 على:الحصول 

 (C كحد أدنى في الرياضيات )من مستوى (A- level )وأ 

(Bك  ) من مستوى حد أدنى في الرياضياتAS-level)) و 

  ( والحصول على األحياء، الفيزياء، )الكيمياءدراسة مادتين فقط من 

(C كحد )أدنى من ( مستوىA- Level )أو  

(B( كحد أدنى  من مستوى )AS-Level)   

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects 

Score the following: 

 Minimum (C) in Mathematics from (A-level) or Minimum 

(B) in Mathematics from (AS-level) and   

 Must study 2 subjects only from (Chemistry, Physics, 

Biology) and score: 

Minimum (C)   from (A-level) or  

Minimum  (B( from (AS-level )     

  )DIB (دبلوم البكالوريا الدولية 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى( HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 على:الحصول 

 (4 نقاط ) في الرياضياتكحد أدنى: (Analysis and Approaches)  من

 وأ( HLمستوى )

 (Analysis and Approaches) :في الرياضياتكحد أدنى ( نقاط 5) 

 و (SLمن مستوى )

  ( 4( والحصول على )األحياء، الفيزياء، )الكيمياءدراسة مادتين فقط من

من مستوى   ( نقاط كحد أدنى5) وأ( HL) نقاط كحد أدنى  من مستوى

(SL) 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

Score the following : 
 Minimum of  (4) points in Mathematics: Analysis and Approaches 

(from (HL) or Minimum of  (5) points in Mathematics: Analysis 

and Approaches from (SL) and  

 Must study 2  subjects  only from  (Chemistry, Physics , Biology)  

and score minimum of  (4) from (HL)  or minimum of (5) points 

from (SL)        

  )CIB (البكالوريا الدولية  شهادة

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45 مجموع مع نقطة 30 الحصول على

  (SL) العادي والمستوى( HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 على:الحصول 

 (4 نقاط ) في الرياضياتكحد أدنى: (Analysis and Approaches)  من

 او( HLمستوى )

 (Analysis and Approaches) :في الرياضياتكحد أدنى ( نقاط 5) 

 و (SLمن مستوى )

 ( 4( والحصول على )األحياء، الفيزياء، )الكيمياءدراسة مادتين فقط من و

( نقاط كحد أدنى  من مستوى  5( او)HLنقاط كحد أدنى  من مستوى  )

(SL) 

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

Score the following : 
 Minimum of  (4) points in Mathematics: Analysis and Approaches 

(from (HL) or Minimum of  (5) points in Mathematics: Analysis 

and Approaches from (SL) and  

 Must study 2  subjects  only from  ( Chemistry, Physics , Biology  

)  and score minimum of  (4) from (HL)  or minimum of (5) points 

from (SL)        

  Admission of Students with Disabilities ي اإلعاقةوطلبة مع ذال  

 

باألطراف السفلى للتخصص في البرامج التالي حركي جزئيعجز    

(علم األغذيةو الموارد الطبيعية )اقتصاد   

  physical impairment of lower limbs Only for the following 

programs: Natural Resource Economics  and Food Science. 

 Other Information إضاف ة معلومات

2+ النتيجة      1النتيجة    Result 1   +   Result  2 = Competitive score المعدل التنافسي = 
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 الصح ة )دكتور بالطب(كل ة الطب والعلوم 

College of Medicine and Health Sciences 

 ( SQ050 ) 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(85)معدل عام ال يقل عن  

 (80كحد أدنى في المواد التالية )%: 

 و (االساسية اللغة االنجليزيةو البحتة )الرياضيات 

 (80 كحد أدنى في مادتين من المواد )%:التالية  

 الفيزياء( -األحياء  - )الكيمياء

 

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (85%) in  the General Education Diploma  and 

 Minimum of (80%) in  the following subjects: 

 ) Pure Mathematics and Core English Language) and  

 Minimum of (80%)  in 2 subjects only  from following 

subjects: 

 (Chemistry, Physics , Biology( 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelمع مستوى ) دراسة مادت ع على االقليجب 

 .للتخصص

 على:الحصول 

 (C كحد أدنى في ) مستوى منالرياضيات (A- level  ( او )Aكحد ) 

 و ((AS-levelمن مستوى أدنى في الرياضيات 

  الكيمياءمن  فقطدراسة مادتين( ،( والحصول على )األحياء، الفيزياءC )

( كحد أدنى  من مستوى  Aاو)(  A- Levelكحد أدنى  من مستوى  )

(AS-Level) 

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects 

Score the following: 

 Minimum (C)  in Mathematics from (A-level ) or  Minimum 

(A)  in Mathematics from (AS-level )  and 

 Must study 2  subjects from following subjects  (Chemistry, 

Physics , Biology ( and score minimum (C) from (A-level ) 

or  minimum  (A)   from (AS-level )     

  )DIB (دبلوم البكالوريا الدولية 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 على:الحصول 

 (5 نقاط ) الرياضياتفي كحد أدنى (Analysis and Approaches) من 

 و أ( HLمستوى )

من  (Analysis and Approaches)الرياضيات في كحد أدنى ( نقاط 6)

 و (SLمستوى )

  ( 5( والحصول على )األحياء، الفيزياء، )الكيمياءدراسة مادتين فقط من

مستوى  أدنى من( نقاط كحد 6)و أ( HLمستوى ) أدنى مننقاط كحد 

(SL) 

 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

Score the following: 

 Minimum of  (5) points in Mathematics: Analysis and 

Approaches from (HL) or Minimum of  (6) points in 

Mathematics: Analysis and Approaches from (SL) and 

 Must study 2  subjects  only from following subjects   

( Chemistry, Physics , Biology)  and score minimum of  (5) 

from (HL)  or minimum of (6) points from (SL) 

  Students with Disabilities   ي اإلعاقةوطلبة مع ذال 

--------  ---------  

 Other Information معلومات إضاف ة
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 كل ة الطب والعلوم الصح ة )العلوم الطب ة الح وية(

College of Medicine and Health Sciences (Biomedical Science)   

 ( SQ055) 

 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

 و العامفي دبلوم التعليم  %(85)عام ال يقل عن  معدل  

 (80كحد أدنى في المواد التالية )%: 

 و (االساسية اللغة االنجليزيةو البحتة )الرياضيات 

 (80 كحد أدنى في مادتين من المواد )%:األحياء  - )الكيمياء التالية- 

 الفيزياء(

 

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (85%) in the General Education Diploma  and 

 Minimum of (80%) in the following subjects: (Pure 

Mathematics and core English Language) and  

 Minimum of (80%)  in 2 subjects only  from following 

subjects: (Chemistry, Physics , Biology( 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

 على:الحصول 

 (C كحد أدنى في الرياضيات )( من مستوىA- level )وأ 

        (Aكحد )  من مستوىأدنى في الرياضيات AS-level)) و 

  ( والحصول على األحياء، الفيزياء، )الكيمياءمن  فقطدراسة مادتين

(C كحد )أدنى من ( مستوىA- Levelأ )و 

(A(  كحد أدنى  من مستوى )AS-Level) 

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects 

Score the following: 

 Minimum (C)  in Mathematics from (A-level ) or  

Minimum (A)  in Mathematics from (AS-level )  and 

 Must study 2  subjects only from following subjects  

(Chemistry, Physics , Biology ( and score minimum (C) 

from (A-level ) or  minimum  (A)   from (AS-level )     

  )DIB (دبلوم البكالوريا الدولية 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 على:الحصول 

 (5 نقاط ) في الرياضيات كحد أدنى(Analysis and Approaches)  من

 و أ( HLمستوى )

 نم (Analysis and Approaches)الرياضيات في كحد أدنى ( نقاط 6)

 و (SLمستوى )

 ( 5( والحصول على )األحياء، الفيزياء، )الكيمياءدراسة مادتين فقط من و

مستوى  أدنى من( نقاط كحد 6)و أ( HLمستوى ) أدنى مننقاط كحد 

(SL) 

 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

Score the following: 

 Minimum of  (5) points in Mathematics: Analysis and 

Approaches from (HL) or Minimum of  (6) points in 

Mathematics: Analysis and Approaches from (SL) and 

 Must study 2  subjects  only from following subjects         ( 

Chemistry, Physics , Biology)  and score minimum of  (5) 

from (HL)  or minimum of (6) points from (SL) 

  Students with Disabilities   ي اإلعاقةوطلبة مع ذال  

--------- ---------- 

 Other Information معلومات إضاف ة
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 كل ــة التــم يض

College of Nursing 

(SQ100  ) 

 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم %(58)عام ال يقل عن معدل  

 (65 كحد )%و األساسيةفي اللغة االنجليزية  أدنى 

 الكيمياء، الفيزياء، البحتة،الرياضيات ) دراسة المواد األربع التالية 

  هافي ثالث من أدنىكحد %( 65) والحصول على (األحياء

      

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (85%) in  the General Education Diploma  and 

 Minimum of (65%) grade in Core English Language and 

 Must study 4 subjects from following subjects: (Pure 

Mathematics, Chemistry, Physics & Biology  ( and score 

minimum of (65%) in 3 of them. 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

  التالية:دراسة المواد األربعة 

 أدنى( كحد C)الحصول علىو (األحياء، والفيزياء، والكيمياءو ،الرياضيات)

 .(AS-Levelمستوى )من  أدني( كحد B) ( أوA- Levelمستوى )من 

   

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects 

 Must study 4 subjects from following subjects: 

 (Mathematics, Chemistry, Physics & Biology  ( and score 

minimum (C) grade from the (A-level) or minimum (B) grade 

from the (AS level). 

  )DIB (دبلوم البكالوريا الدولية 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 على:الحصول 

 (4 نقاط ) في الرياضيات كحد أدنى(Analysis and Approaches)  من

 ( اوHLمستوى )

من  (Analysis and Approaches)في الرياضيات كحد أدنى ( نقاط 5)

 و (SLمستوى )

  ( والحصول علىاألحياء، الفيزياء، )الكيمياءدراسة مادتين فقط من 

 ( اوHLمستوى ) أدنى من( نقاط كحد 4) 

 (SLمستوى ) أدنى من( نقاط كحد 5) 

 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

Score the following: 

 Minimum of  (4) points in Mathematics: Analysis and 

Approaches from (HL) or minimum of  (5) points in 

Mathematics: Analysis and Approaches from (SL) and 

 Must study 2  subjects  only from following subjects  

( Chemistry, Physics , Biology  )  and score minimum of  

(4) from (HL)  or minimum of (5) points from (SL). 

  Students with Disabilities   ي اإلعاقةوطلبة مع ذال  

------ ------ 

 Other Information معلومات إضاف ة
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 كل ــــة العلــــــــــــــوم

College of Science  

 ( SQ150 ) 

 

األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادةالحد   Minimum Requirement for major subjects 

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

 ( في دبلوم التعليم العام و75معدل عام ال يقل عن )% 

 (65 كحد أدنى في المواد )%:التالية  

 و (االساسية اللغة االنجليزيةوالبحتة  )الرياضيات

 (65 كحد أدنى في مادتين من المواد )%:التالية  

 (الفيزياء -األحياء   -) الكيمياء 

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Minimum of (65%) in  the following subjects:                                                      

(Pure Mathematics and core English Language ) and  

 Minimum of (65%)  in 2  subjects only From the following 

subjects: (Chemistry, Physics, Biology( 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

 على:الحصول 

 (C كحد أدنى في الرياضيات ) مستوى من(A- level) او 

(B كحد أدنى في الرياضيات  ) مستوىمن AS-level)) و 

  ( والحصول على األحياء، الفيزياء، )الكيمياءدراسة مادتين فقط من 

(C كحد )أدنى من ( مستوىA- Level )أو  

       (B كحد )أدنى من ( مستوىAS-Level  ) 

   

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

required subject 

Score the following : 

 Minimum (C)  in Mathematics from (A-level ) or Minimum 

(B)  in Mathematics from (AS-level ) and   

 Must study 2  subjects  only from ( Chemistry, Physics , 

Biology) and score 

 minimum (C) from (A-level ) or  

 minimum  (B( from (AS-level )     

  )DIB (دبلوم البكالوريا الدولية 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45 مجموع مع نقطة 24 الحصول على

 ( SLالعادي) والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 على:الحصول 

 (4 نقاط ) الرياضياتفي كحد أدنى (Analysis and Approaches) من 

 وأ( HLمستوى )

من  (Analysis and Approaches)في الرياضيات كحد أدنى ( نقاط 5)       

 و (SLمستوى )

  ( 4( والحصول على )األحياء، الفيزياء، )الكيمياءدراسة مادتين فقط من

مستوى  أدنى من( نقاط كحد 5)و أ( HLمستوى ) أدنى مننقاط كحد 

(SL) 

 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

Score the following: 

 Minimum of  (4) points in Mathematics: Analysis and 

Approaches from (HL) or minimum of  (5) points in 

Mathematics: Analysis and Approaches from (SL) and 

 Must study 2  subjects  only from following subjects  

( Chemistry, Physics , Biology  )  and score minimum of  

(4) from (HL)  or minimum of (5) points from (SL) 

  )CIB (البكالوريا الدولية  شهادة

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SLالعادي) والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 على:الحصول 

 (4 نقاط ) في الرياضيات كحد أدنى(Analysis and Approaches)  من

 او ( HLمستوى )

 من (Analysis and Approaches)في الرياضيات كحد أدنى ( نقاط 5)

 و (SLمستوى )

  ( 4( والحصول على )األحياء، الفيزياء، )الكيمياءدراسة مادتين فقط من

مستوى  أدنى من( نقاط كحد 5)و أ( HLمستوى ) أدنى مننقاط كحد 

(SL) 

 

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

Score the following: 

 Minimum of  (4) points in Mathematics: Analysis and 

Approaches from (HL) or minimum of  (5) points in 

Mathematics: Analysis and Approaches from (SL) and 

 Must study 2  subjects  only from following subjects  

( Chemistry, Physics , Biology  )  and score minimum of  

(4) from (HL)  or minimum of (5) points from (SL) 

  Students with Disabilities   ي اإلعاقةوطلبة مع ذال  

 A partial physical impairment in upper and lower limbs او السفلى العليا باألطراف جزئي حركي عجز

 Other Information معلومات إضاف ة



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

 

 

 

 

 كل ــــــة الهندســـــــــة

College of Engineering  

( SQ200 ) 

 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)عن معدل عام ال يقل 

 اللغة  الكيمياء، الفيزياء، البحتة،الرياضيات ) دراسة المواد التالية

  .كل منهافي  أدنى%( كحد 65) على والحصول (ألساسيةااالنجليزية 

      

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Must study following subject  (Pure Mathematics, 

Chemistry, Physics & Core English Language) and score 

minimum of (65%)  in  each of them. 

 ( IGCSE) شهادة

المواد المطلوبة مع  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

 دراسة المواد التالية: 

 الحصول علىو (الفيزياء، والكيمياءو ،الرياضيات) 

 (C كحد )مستوىمن  أدنى (A- Level) أو  

(B كحد )من دنى أ( مستوىAS-Level) 

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects 

 Must study following subject   (Mathematics, Chemistry, 

Physics ( and score minimum  

(C) grade from the (A-level) minimum 

(B) grade from the(AS level) 

  )DIB (دبلوم البكالوريا الدولية 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 التالية: دراسة المواد 

والحصول  (Analysis and Approaches) الرياضيات، الفيزياء، )الكيمياء 

مستوى  أدنى من( نقاط كحد 5)و أ( HLمستوى ) أدنى من( نقاط كحد 4على )

(SL). 

 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Chemistry, Physics, Mathematics: Analysis 

and Approaches) and score minimum of (4) from (HL) or 

minimum of (5) points from (SL). 

  )CIB (البكالوريا الدولية  شهادة

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 التالية: دراسة المواد 

والحصول  (Analysis and Approaches) الرياضيات، الفيزياء، )الكيمياء 

مستوى  أدنى من( نقاط كحد 5)و أ( HLمستوى ) أدنى من( نقاط كحد 4على )

(SL). 

 

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study ( Chemistry, Physics , Mathematics: Analysis 

and Approaches  )  and score minimum of  (4) from (HL)  

or minimum of (5) points from (SL) 

  Students with Disabilities   ي اإلعاقةوطلبة مع ذال  

------ ------ 

 Other Information معلومات إضاف ة

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

 

 

 

 

 

 كل ة االقتصـــاد والعلــوم الس اســـ ة

College of Economics and Political Science 

(SQ250  ) 

 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  والحصول على العامفي دبلوم التعليم  %(75)عن معدل عام ال يقل  

 (70 كحد )%والبحتة أفي الرياضيات  أدنى 

  التطبيقية والحصول علىفي الرياضيات  أدنى%( كحد 80)

 (65 كحد أدنى في اللغة اإلنجليزية )%   

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Minimum of (70%) in Pure Mathematics or 

Minimum of (80%) in Applied Math and  

 Minimum of (65%)  in  English Language   

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelاالقل مع مستوى )دراسة مادت ع على يجب 

 .للتخصص

  التالية:دراسة المواد 

)اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد أو  الرياضية( والدراسات  أو الرياضيات)

   .(Level -Aمستوى )من  أدنى( كحد C) الحصول علىدراسات األعمال( و

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects  

 Must study (Math or Math Study) and (English Language or 

Economics or Business Study  ( and score minimum (C) grade 

from the (A-level). 

  )DIB (دبلوم البكالوريا الدولية 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 دراسة المواد التالية: 

 أو (Analysis and Approaches) الرياضيات  

 و (Applications and Interpretations) الرياضيات 

( نقاط 4) الحصول على)اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد أو دراسات األعمال( و 

 (SLفي من مستوى )كحد أدنى ( نقاط 5( او)HLمن مستوى     )كحد أدنى 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Mathematics: Analysis and Approaches or 

Mathematics: Applications and Interpretations (and 

(English Language or Economics or Business Study  ( and score 
minimum of (4) points from (HL) or minimum of (5) points 

from (SL).  

  )CIB (الدولية  شهادة البكالوريا

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 دراسة المواد التالية: 

 أو (Analysis and Approaches) الرياضيات 

 ( وApplications and Interpretations) الرياضيات 

( نقاط 4) الحصول على)اللغة اإلنجليزية أو االقتصاد أو دراسات األعمال( و 

 .(SLفي من مستوى )كحد أدنى ( نقاط 5( او)HL)من مستوى كحد أدنى 

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Mathematics: Analysis and Approaches or 

Mathematics: Applications and Interpretations (and 

(English Language or Economics or Business Study  ( and score 
minimum of (4) points from (HL) or minimum of (5) points 

from (SL). 

  Admission of Students with Disabilities ي اإلعاقةوطلبة مع ذالقبول 

 

  اإلعاقة الحركيةي وطلبة من ذاليمكن قبول 

 

 

Accept students with (A physical impairment). 

 Other Information معلومات إضاف ة

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 )العلوم الس اس ة( كل ة االقتـصاد والعلــوم الس اســ ة

College of Economics and Political Science( Political Science's)  

  ( SQ255 ) 

 

للب نامج وفقا لنوع الشهادةالحد األدنى للتقدم   Minimum Requirement for major subjects 

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)معدل عام ال يقل عن 

 (80 واللغة اإلنجليزية%( كحد أدنى في )اللغة العربية )األساسية 

 (65 كحد أدنى في الرياضيات )% الرياضيات البحتة أو الرياضيات أو

      التطبيقية

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Minimum of (80%)  in  (Arabic Language and Core English 

Language) 

 Minimum of (65%)  in  Mathematics or Pure Mathematics 

or Applied Math ( and score 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

 :دراسة المواد التالية 

( C) الحصول علىو (الرياضيات  )اللغة العربية , اللغة االنجليزية  ,   

( كحد أدنى في ماده B)و (A- levelمادتين مستوى )كحد أدنى في 

 .((AS-levelمستوى  

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects 

 Must study (Arabic language, English language, 

Mathematics) and score (2) subjects with a minimum (C) 

grade from the (A-level) and (1) subjects with a minimum 

(B) grade from the (AS level). 

  )DIB (دبلوم البكالوريا الدولية 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 دراسة المواد التالية:   

 Analysis and) تالريةةةةاضةةةةةةةيةةةةا االنجليزيةةةةة،اللغةةةةة  العربيةةةةة،اللغةةةةة )

Approaches) الرياضةةةيات أو (Applications and Interpretations) 

كحد أدنى ( نقاط 5)و أ( HLمستوى )من كحد أدنى ( نقاط 4) علىالحصول و

 (SLمن مستوى )

  

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Arabic language, English language, 

Mathematics: Analysis and Approaches or Mathematics: 

Applications and Interpretations) and score minimum of (4) 

points from (HL) or minimum of (5) points from (SL).  

  )CIB (البكالوريا الدولية  شهادة

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 دراسة المواد التالية:   

 Analysis and) تالريةةةةاضةةةةةةةيةةةةا االنجليزيةةةةة،اللغةةةةة  العربيةةةةة،اللغةةةةة )

Approaches) الرياضةةةيات أو (Applications and Interpretations )

كحد أدنى ( نقاط 5)او ( HLمستوى )من كحد أدنى ( نقاط 4) علىالحصول و

 (SLمستوى )من 

  

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Arabic language, English language, 

Mathematics: Analysis and Approaches or Mathematics: 

Applications and Interpretations) and score minimum of (4) 

points from (HL) or minimum of (5) points from (SL). 

  Admission of Students with Disabilities ي اإلعاقةوطلبة مع ذالقبول 

 

  اإلعاقة الحركيةي وذ طلبة مناليمكن قبول 

 

 

Accept students with (A physical impairment). 

 Other Information معلومات إضاف ة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

 

 

 

 

 

 كل ة الت ب ة ) علوم ورياض ات (

College of  Education ( Science and Mathematics ) 

 ( SQ300 ) 

الشهادةالحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع   Minimum Requirement for major subjects 
 

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)معدل عام ال يقل عن 

 (65 كحد )%و األساسيةفي اللغة االنجليزية  أدنى 

 الكيمياء، الفيزياء، البحتة،الرياضيات ) دراسة المواد األربع التالية 

  .هامنفي ثالث  أدنى%( كحد 65) والحصول على( األحياء

      

 

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Minimum of (65%) grade in Core English Language and 

 Must study 4 subjects from following subjects (Pure 

Mathematics, Chemistry, Physics , Biology( and score 

minimum of (65%)  in 3 of them 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

  :دراسة المواد األربعة التالية 

( كحد C) الحصةةةةةةول علىو (األحياء، والفيزياء، والكيمياء، و )الرياضةةةةةةيات 

-AS) مسةةةةةةةتوى من ( كحةةد ادنى B)أو(  A- Levelادنى من مسةةةةةةةتوى  )

Level). 

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects 

 Must study 4 subjects from following subjects 

(Mathematics, Chemistry, Physics & Biology  ( and score 

minimum (C) grade from the (A-level) or minimum (B) 

grade from the (AS level). 

  )DIB (دبلوم البكالوريا الدولية 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 :الحصول على

 (4 نقاط ) في الرياضياتكحد أدنى (Analysis and Approaches) من 

 وأ( HLمستوى )

من  (Analysis and Approaches)في الرياضيات كحد أدنى ( نقاط 5)

 و  (SLمستوى )

  ( 4( والحصول على )األحياء، الفيزياء، )الكيمياءدراسة مادتين فقط من

( نقاط كحد أدنى  من مستوى  5) ( اوHLنقاط كحد أدنى  من مستوى  )

(SL) 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

Score the following: 

 Minimum of  (4) points in Mathematics: Analysis and 

Approaches  from (HL) or minimum of  (5) points in 

Mathematics: Analysis and Approaches  from (SL) and 

 Must study 2  subjects  only from following subjects 

(Chemistry, Physics, Biology) and score Minimum of (4) 

from (HL) or Minimum of (5) points from (SL). 

  )CIB (دبلوم البكالوريا الدولية 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 :الحصول على

 (4 نقاط ) في الرياضيات كحد أدنى(Analysis and Approaches) من 

 وأ( HLمستوى )

 (5 نقاط ) في الرياضيات كحد أدنى(Analysis and Approaches) نم 

 و  (SLمستوى )

  ( 4) ( والحصول علىاألحياء، الفيزياء، )الكيمياءدراسة مادتين فقط من

( نقاط كحد أدنى  من مستوى  5) ( اوHLنقاط كحد أدنى  من مستوى  )

(SL). 

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

Score the following: 

 Minimum of  (4) points in Mathematics: Analysis and 

Approaches  from (HL) or minimum of  (5) points in 

Mathematics: Analysis and Approaches from (SL) and 

 Must study 2  subjects  only from following subjects 

(Chemistry, Physics, Biology) and score Minimum of (4) 

from (HL) or Minimum of (5) points in from (SL). 

  Students with Disabilities   ي اإلعاقةوطلبة مع ذال  

-------------- ------------- 

 Other Information معلومات إضاف ة



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

 إعاقة أية وأ بالنطق تتعلق إعاقة لديه كان إذا التربية كلية في الطالب قبول يتم لن

 ذلك لىع ويترتب التربية، لكلية الموحد القبول مركز دليل في الواردة غير أخرى

..فيها هل أخرى فرصة بتوفير الجامعة تلتزم وال الكلية، في لمقعده الطالب فقدان  

 

 

 

College of Education at Sultan Qaboos University will not admit 

students who have speech problems or other kinds of disabilities 

that are not included in the Central Admission Guide, which may 

lead to loss of seat in college. The university -in this case- is not 

obliged to provide another seat for the student. 

 

 

 

 كل ة الت ب ة )الت ب ة اإلسالم ة(

College of Education (Islamic Education) 

(SQ350  ) 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)معدل عام ال يقل عن 

 اللغة ، اللغة العربية األساسية اإلسالمية،الثقافة ) دراسة المواد التالية

 كل منها في  أدنى%( كحد 65) والحصول على (االنجليزية

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Must study (Islamic Culture, Core Arabic Language and 

English language) and score minimum of (65%) in each of 

them. 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

 دراسة المواد التالية : 

والحصول على   )اللغة العربية ، أو الدراسات اإلسالمية الثقافة اإلسالمية ) 

(C كحد أدنى  ) مستوى فيLevel -A 

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects 

 Must study (Islamic Culture or Islamic Studies, Arabic 

Language) and score minimum (C) grade from the (A-

level). 

  )DIB (البكالوريا الدولية  دبلوم

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 دراسة المواد التالية: 

من كحد أدنى ( نقاط 4) والحصول على  (اللغة العربية، الثقافة اإلسالمية ) 

 .(SLفي من مستوى )كحد أدنى ( نقاط 5( او)HLمستوى )

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Islamic Culture, Arabic Language) and score 

minimum of (4) points from (HL) or minimum of (5) points 

from (SL).  

  )CIB (البكالوريا الدولية شهادة  

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 دراسة المواد التالية: 

من كحد أدنى ( نقاط 4) والحصول على (اللغة العربية، الثقافة اإلسالمية ) 

 .(SLفي من مستوى )كحد أدنى ( نقاط 5( او)HLمستوى )

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Islamic Culture, Arabic Language) and score 

minimum of (4) points from (HL) or minimum of (5) points 

from (SL).  

  Admission of Students with Disabilities ي اإلعاقةوطلبة مع ذالقبول 

 Partial physical impairment of lower limbs السفلى باألطراف جزئي حركي عجز

 Other Information معلومات إضاف ة



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

 إعاقة أية أو بالنطق تتعلق إعاقة لديه كان إذا التربية كلية في الطالب قبول يتم لن

 ذلك على ويترتب التربية، لكلية الموحد القبول مركز دليل في الواردة غير أخرى

..فيها له أخرى فرصة بتوفير الجامعة تلتزم وال الكلية، في لمقعده الطالب فقدان  

 

 

  

 

College of Education at Sultan Qaboos University will not admit 

students who have speech problems or other kinds of disabilities 

that are not included in the Central Admission Guide, which may 

lead to loss of seat in college. The university -in this case- is not 

obliged to provide another seat for the student. 

 

 (اإلنجل زيةلغة الكل ة الت ب ة )

College of  Education (English) 

( SQ500 ) 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)معدل عام ال يقل عن 

 (90 كحد )%األساسيةفي اللغة االنجليزية  أدنى 

 (اللغة العربية األساسية اإلسالمية،الثقافة ) دراسة المواد التاليةو 

 .كل منهمافي  أدنى%( كحد 65) والحصول على

      

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Minimum of (90%) grade in Core English Language and 

 Must study (Islamic Culture, Core Arabic Language ( and score 

minimum of (65%)  in both of them 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

 :الحصول على

 (B)  مستوى    مناإلنجليزية اللغة مادة  دنى فيأكحد Level -A  و 

 اللغة  اإلسالمية،اإلسالمية أو الدراسات الثقافة ) دراسة المواد التالية

  .كل منهمافي  أدنى( كحد C) والحصول على العربية(

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the major’s 

required subjects 

Score the following: 

 Minimum of  (B) grade in English  Language from (A-level) and 

 Must study (Islamic Culture or Islamic Studies, Arabic Language 

(and score minimum of (C) in both of them. 

  )DIB (البكالوريا الدولية  دبلوم

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 على:الحصول 

 (5 نقاط ) كحد أدنى( في اللغة اإلنجليزية من مستوىHLأ )( نقاط 6) و

 و  (SLفي اللغة اإلنجليزية من مستوى )كحد أدنى 

 اكتساب اللغة العربية، الثقافة اإلسالمية ) المواد التالية مادتين من دراسة ،

كحد أدنى ( نقاط 4) والحصول على (اللغة ، دراسات في اللغة و االدب 

في مقررين من كحد أدنى ( نقاط 5) وأ( HLفي مقررين من مستوى )

 (SLمستوى )

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects will be 

counted from both levels High Level (HL) and Standard Level (SL) 

Score the following: 

 Minimum of (5) points in English Language from(HL) or 

minimum of (6) points in English Language from (SL) and 

 Must study (Islamic Culture,  Arabic Language, language 

equistions, Studies in Language and Literature ( and score 

minimum of  (4) points in  2 subjects from (HL)  or minimum of  

(5) points in 2 subjects from (SL) 



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

  )CIB (البكالوريا الدولية شهادة 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 على:الحصول 

 (5 نقاط ) كحد أدنى( في اللغة اإلنجليزية من مستوىHLأ )( نقاط6) و 

 و  (SLفي اللغة اإلنجليزية من مستوى )كحد أدنى 

 اكتساب يةاللغة العرب، الثقافة اإلسالمية ) المواد التالية مادتين من دراسة ،

ى كحد أدن( نقاط 4) والحصول على  اللغة ، دراسات في اللغة و االدب (

في مقررين من كحد أدنى ( نقاط 5) وأ( HLفي مقررين من مستوى )

 (SLمستوى )

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects will be 

counted from both levels High Level (HL) and Standard Level (SL) 

Score the following: 

 Minimum of (5) points in English Language from(HL) or 

minimum of (6) points in English Language from (SL) and 

 Must study (Islamic Culture,  Arabic Language, language 

equistions, Studies in Language and Literature ( and score 

minimum of  (4) points in  2 subjects from (HL)  or minimum of  

(5) points in 2 subjects from (SL) 

  Students with Disabilities   ي اإلعاقةوطلبة مع ذال  

_______ ________ 

 Other Information معلومات إضاف ة

 إعاقة أية أو بالنطق تتعلق إعاقة لديه كان إذا التربية كلية في الطالب قبول يتم لن

 ذلك على ويترتب التربية، لكلية الموحد القبول مركز دليل في الواردة غير أخرى

..فيها له أخرى فرصة بتوفير الجامعة تلتزم وال الكلية، في لمقعده الطالب فقدان  

 

 

 

College of Education at Sultan Qaboos University will not admit 

students who have speech problems or other kinds of disabilities 

that are not included in the Central Admission Guide, which may 

lead to loss of seat in college. The university -in this case- is not 

obliged to provide another seat for the student. 

  

 

 

 كل ــــة الت ب ة )الت ب ة ال ياض ة(

College of Education (Physical Education) 

 ( SQ600 ) 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)معدل عام ال يقل عن 

  األساسيةاللغة اإلنجليزية  ألساسية،االعربية  التالية )اللغةدراسة المواد، 

 .كل منها أدنى في %( كحد65والحصول على ) المدرسية(الرياضة 

 

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Must study (Core Arabic Language, Physical Education  

and Core English Language) and score minimum of (65%)  

in each of them 

  )DIB (البكالوريا الدولية  دبلوم

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

  التالية:دراسة المواد 

( نقاط 4) والحصول على (, الرياضة المدرسيةاللغة العربية أألساسية )

 .(SLفي من مستوى )كحد أدنى ( نقاط 5و)أ( HLمن مستوى )كحد أدنى 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Arabic Language, Physical Education) and 

score minimum of (4) points from (HL) of minimum of (5) 

points from (SL).  

  )CIB (البكالوريا الدولية شهادة 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

  التالية:دراسة المواد 

( نقاط 4) والحصول على (المدرسية, الرياضة اللغة العربية أألساسية )

 .(SLفي من مستوى )كحد أدنى ( نقاط 5و)أ( HLمن مستوى )كحد أدنى 

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Arabic Language, Physical Education) and 

score minimum of (4) points from (HL) of minimum of (5) 

points from (SL). 

  Students with Disabilities   ي اإلعاقةوطلبة مع ذال  

_______ ____________ 



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

 Other Information معلومات إضاف ة

 

 

 

 

 

 اجتياز اختبار القدرات على المتقدمين -

 أوبالنطق  تتعلق إعاقة لديه كان إذا التربية كلية في الطالب قبول يتم لن  -

 التربية، لكلية الموحد القبول مركز دليل في الواردة غير أخرى إعاقة أية

 الجامعة تلتزم وال الكلية، في لمقعده الطالب فقدان ذلك على ويترتب

 .فيها له أخرى فرصة بتوفير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Applicants should Pass the abilities  

 

- College of Education at Sultan Qaboos University will not 

admit students who have speech problems or other kinds of 

disabilities that are not included in the Central Admission 

Guide, which may lead to loss of seat in college. The 

university -in this case- is not obliged to provide another 

seat for the student. 

  

 

 كل ــــة الت ب ة )الت ب ة الفنــ ة(

College of Education (Art) 

( SQ650 ) 

 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)معدل عام ال يقل عن 

 األساسيةاللغة اإلنجليزية  ألساسية،االعربية  )اللغة دراسة المواد التالية، 

 .كل منها أدنى في %( كحد65) والحصول على التشكيلية(الفنون 

 

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Must study (Core Arabic Language, Fine Arts and Core 

English Language) and score minimum of (65%) in each of 

them. 

  )DIB (البكالوريا الدولية  دبلوم

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

  التالية:دراسة المواد 

كحد أدنى ( نقاط 4) والحصول على التشكيلية(الفنون  العربية، )اللغة

 .(SLمن مستوى )كحد أدنى ( نقاط 5)و أ( HLمن مستوى )

 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 The student must study (Arabic Language, Fine Arts) and 

score minimum of (4) points from (HL) or minimum of (5) 

points from (SL).  

  )CIB (البكالوريا الدولية شهادة 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

  التالية:دراسة المواد 

كحد أدنى ( نقاط 4) والحصول على التشكيلية(الفنون  العربية، )اللغة

 .(SLمستوى ) منأدنى كحد ( نقاط 5)و أ( HLمن مستوى )

 

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 The student must study (Arabic Language, Fine Arts) and 

score minimum of (4) points from (HL) or minimum of (5) 

points from (SL). 

  Students with Disabilities   ي اإلعاقةوطلبة مع ذال  



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

 Partial physical impairment of lower limbs السفلى باألطراف جزئي حركي عجز

 Other Information معلومات إضاف ة

 

 

 اجتياز اختبار القدرات على المتقدمين -

 أوبالنطق  تتعلق إعاقة لديه كان إذا التربية كلية في الطالب قبول يتم لن  -

 التربية، لكلية الموحد القبول مركز دليل في الواردة غير أخرى إعاقة أية

 الجامعة تلتزم وال الكلية، في لمقعده الطالب فقدان ذلك على ويترتب

 .فيها له أخرى فرصة بتوفير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Applicants should Pass the abilities  

 

- College of Education at Sultan Qaboos University will not 

admit students who have speech problems or other kinds of 

disabilities that are not included in the Central Admission 

Guide, which may lead to loss of seat in college. The 

university -in this case- is not obliged to provide another 

seat for the student. 

 

  

 

 اللغة الع ب ة(كل ــــة الت ب ة )

College of Education ( Arabic ) 

( SQ550 ) 

 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)معدل عام ال يقل عن 

 اللغة ، اللغة العربية األساسية اإلسالمية،الثقافة ) دراسة المواد التالية

  .كل منهافي  أدنى%( كحد 65) والحصول على (األساسية االنجليزية

 

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Must study following subject (Islamic Culture, Core Arabic 

Language and Core English language) and score minimum 

of (65%)  in  each of them 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

 اللغة  اإلسالمية،اإلسالمية أو الدراسات الثقافة ) راسة المواد التاليةد

 .(A-Levelمن مستوى )أدنى  كحد( C) والحصول على (العربية

 

 

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects 

 Must study following subject (Islamic Culture or Islamic 

studies, Arabic Language) and score minimum of (C) grade 

from (A-level). 

  )DIB (البكالوريا الدولية  دبلوم

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 والحصول على (اللغة العربية اإلسالمية،الثقافة ) دراسة المواد التالية 

من مستوى  كحد أدنى( نقاط 5)و أ( HLمن مستوى )كحد أدنى ( نقاط 4)

(SL) 

 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 The student Must study following subject (Islamic Culture, 

Arabic Language) and score minimum of (4) points from 

(HL)  or minimum of (5) points from (SL).  



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

  )CIB (البكالوريا الدولية شهادة 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 والحصول على (اللغة العربية، الثقافة اإلسالمية ) دراسة المواد التالية 

في من كحد أدنى ( نقاط 5و)أ( HLمن مستوى )كحد أدنى ( نقاط 4)

 .(SLمستوى )

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 The student Must study following subject (Islamic Culture, 

Arabic Language) and score minimum of (4) points from 

(HL)  or minimum of (5) points from (SL). 

  Students with Disabilities   ي اإلعاقةوطلبة مع ذال  

----------- --------------- 

 Other Information معلومات إضاف ة

 إعاقة أية أو بالنطق تتعلق إعاقة لديه كان إذا التربية كلية في الطالب قبول يتم لن

 ذلك على ويترتب التربية، لكلية الموحد القبول مركز دليل في الواردة غير أخرى

.فيها له أخرى فرصة بتوفير الجامعة تلتزم وال الكلية، في لمقعده الطالب فقدان  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

College of Education at Sultan Qaboos University will not admit 

students who have speech problems or other kinds of disabilities that 

are not included in the Central Admission Guide, which may lead to 

loss of seat in college. The university -in this case- is not obliged to 

provide another seat for the student. 

  

 

 تكنولوج ــا التعل ـــم والتعلــــم()الت ب ة كل ة 

College of Education(Physical Education) 
( SQ660 ) 

 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)معدل عام ال يقل عن 

  العربية األساسية،  اللغة ،األساسيةاللغة االنجليزية  :(التاليةدراسة المواد

والحصول  التطبيقية(الرياضيات أو الرياضيات البحتة أو الرياضيات 

  .منهاكل في  أدنى%( كحد 65) على

      

General Education Diploma and  equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Must study following subject: (Core English Language, 

Core Arabic Language, Mathematics or Pure Mathematics 

or Applied Math) and score minimum of (65%) in each of 

them. 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

 الرياضيات او الدراسات الرياضية ،العربية اللغة :(دراسة المواد التالية 

 .A- Levelمستوى  منأدنى ( كحد C) الحصول علىو

 

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects 

 Must study following subject  (Arabic Language , Math or 

Math Studies ) and score minimum of (C) grade from (A-

level) 

  )DIB (البكالوريا الدولية  دبلوم

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

  والمجتمعاتاألفراد  ،العربية اللغة :(المواد التاليةمادتين من دراسة، 

 الرياضيات ،(Analysis and Approaches) الرياضيات

(Applications and Interpretationsو ) ( نقاط 4) علىالحصول

 .(SLمستوى ) منأدنى كحد ( نقاط 5)و أ( HLمن مستوى )كحد أدنى 

  

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study 2 subject only from (Arabic Language and 

Mathematics: Analysis and Approaches or Mathematics: 

Applications and Interpretations ( and score minimum of 

(4) points from (HL)  or minimum of (5) points from (SL)  



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

  )CIB (البكالوريا الدولية شهادة 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

  والمجتمعاتاألفراد  ،العربية اللغة :(المواد التاليةمادتين من دراسة، 

 الرياضيات ،(Analysis and Approaches) الرياضيات

(Applications and Interpretations )( نقاط 4) علىالحصول و

 (SLمستوى ) منأدنى كحد ( نقاط 5)و أ( HLمن مستوى )كحد أدنى 

 

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study 2 subject only from (Arabic Language and 

Mathematics: Analysis and Approaches or Mathematics: 

Applications and Interpretations (and score minimum of (4) 

points from (HL) or minimum of (5) points from (SL). 

  Admission of Students with Disabilities ي اإلعاقةوطلبة مع ذالقبول 

 Partial physical impairment of lower limbs السفلى باألطراف جزئي حركي عجز

 Other Information معلومات إضاف ة

 إعاقة أية أو بالنطق تتعلق إعاقة لديه كان إذا التربية كلية في الطالب قبول يتم لن

 ذلك على ويترتب التربية، لكلية الموحد القبول مركز دليل في الواردة غير أخرى

..فيها له أخرى فرصة بتوفير الجامعة تلتزم وال الكلية، في لمقعده الطالب فقدان  

 

 

  

 
 

 

 

 

College of Education at Sultan Qaboos University will not admit 

students who have speech problems or other kinds of disabilities 

that are not included in the Central Admission Guide, which may 

lead to loss of seat in college. The university -in this case- is not 

obliged to provide another seat for the student. 

 

 

 

 

 (لإلناث فقط –طفل ما قبل المدرسة )الت ب ة كل ة 

College of Education (Early Childhood) 

(Female only) 

( SQ670 ) 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)معدل عام ال يقل عن 

 اللغة ، اللغة العربية األساسية اإلسالمية،الثقافة ) :دراسة المواد التالية

  .كل منهافي  أدني%( كحد 65) والحصول على (األساسية االنجليزية

General Education Diploma and equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Must study following subject (Islamic Culture, Core Arabic 

Language and Core English language) and score minimum 

of (65%)  in  each of them 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

 اللغة اإلسالمية،أو الدراسات الثقافة اإلسالمية ) دراسة المواد التال ة 

 .(A-Levelمن مستوى )أدنى  كحد( C) والحصول على (العربية

 

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects 

 Must study (Islamic Culture or Islamic Studies, Arabic 

Language) and score minimum of (C) grade from (A-

level) 

  )DIB (البكالوريا الدولية  دبلوم

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SLالعادي) والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

  األفراد  العربية،اللغة  اإلسالمية،الثقافة ) المواد التاليةمادتين من دراسة

 ،(Analysis and Approaches) تالرياضيا والمجتمعات،

والحصول  (Applications and Interpretations) الرياضيات

من  كحد أدنى( نقاط 5)و أ( HLمن مستوى )كحد أدنى ( نقاط 4) على

 .(SLمستوى )

 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study 2 subject only from (Islamic Culture, Arabic 

Language, Individuals and Societies, Mathematics: 

Analysis and Approaches, Mathematics: Applications and 

Interpretations) and score minimum of (4) points from (HL) 

or minimum of (5) points from (SL).  



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

 

  )CIB (البكالوريا الدولية شهادة 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

  األفراد  العربية،اللغة  اإلسالمية،الثقافة ) المواد التاليةمادتين من دراسة

 ،(Analysis and Approaches) تالرياضيا ،والمجتمعات

الدراسات  (،Applications and Interpretations) الرياضيات

او ( HLمن مستوى )كحد أدنى ( نقاط 4) والحصول على الرياضية(

 (SLمن مستوى ) كحد أدنى( نقاط 5)

 

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study 2 subject only from (Islamic Culture, Arabic 

Language, Individuals and Societies, Mathematics: 

Analysis and Approaches , Mathematics: Applications and 

Interpretations  ) and score minimum of (4) points from 

(HL)  or minimum of (5) points from (SL)  

 

  Students with Disabilities   ي اإلعاقةوطلبة مع ذال  

----------- --------------- 

 Other Information معلومات إضاف ة

 

 القبول في هذا البرنامج على اإلناث فقط.يقتصر  -

 

 إعاقة أية أو بالنطق تتعلق إعاقة لديه كان إذا التربية كلية في الطالب قبول يتم لن

 ذلك على ويترتب التربية، لكلية الموحد القبول مركز دليل في الواردة غير أخرى

 ..فيها له أخرى فرصة بتوفير الجامعة تلتزم وال الكلية، في لمقعده الطالب فقدان

 
 

 

 

 

- This program is for  Female only 

 

College of Education at Sultan Qaboos University will not 

admit students who have speech problems or other kinds of 

disabilities that are not included in the Central Admission 

Guide, which may lead to loss of seat in college. The 

university -in this case- is not obliged to provide another seat 

for the student. 

 

 عــام(آداب ) والعلــوم االجتماع ةكل ــة اآلداب 

College of Arts and Social Sciences (General Arts) 

( SQ700 ) 

 

  Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)معدل عام ال يقل عن 

 اللغة ، اللغة العربية األساسية، الثقافة اإلسالمية ) :دراسة المواد التالية

 كل منها%( كحد ادنى في 65) والحصول على (األساسية  االنجليزية

General Education Diploma and equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Must study following subject (Islamic Culture, Core Arabic 

Language and Core English language) and score minimum 

of (65%)  in  each of them 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

 والحصول على (اللغة العربية اإلسالمية،الثقافة ) دراسة المواد التالية 

(C )أدنى  كحد( من مستوىA-Level) 

 

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects  

 Must study (Islamic Culture, Arabic Language) and score 

minimum of (C) grade from (A-level) 



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

  )DIB (البكالوريا الدولية  دبلوم

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 على والحصول (اللغة العربية اإلسالمية،الثقافة ) دراسة المواد التالية 

من مستوى  كحد أدنى( نقاط 5)و أ( HLمن مستوى )كحد أدنى ( نقاط 4)

(SL). 

 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Islamic Culture, Arabic Language) and score 

minimum of (4) points from (HL)  or minimum of (5) points 

from (SL).  

 

  )CIB (البكالوريا الدولية شهادة 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 والحصول على (اللغة العربية اإلسالمية،الثقافة ) دراسة المواد التالية 

مستوى  منأدنى كحد ( نقاط 5)و أ( HLمن مستوى )كحد أدنى ( نقاط 4)

(SL). 

 

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Islamic Culture, Arabic Language) and score 

minimum of (4) points from (HL)  or minimum of (5) points 

from (SL).  

 

  Admission of Students with Disabilities ي اإلعاقةوطلبة مع ذالقبول 

 

 

 اعاقه حركية او اعاقه بصريه 
  

 

A physical impairment or a visual impairment 

 Other Information معلومات إضاف ة

 

 

   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (الموس قى والعلوم الموس ق ةكل ة اآلداب والعلوم االجتماع ة )

College of Arts and Social Sciences (Music and Musical Sciences) 

 (SQ780 ) 

 

 Minimum Requirement for major subjects الحد األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادة

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)معدل عام ال يقل عن 

 اللغة ، اللغة العربية األساسية ،الموسيقيةالمهارات ) دراسة المواد التالية

 كل منهافي  أدنى%( كحد 65) والحصول على (األساسية االنجليزية

  للموسيقى()اجتياز اختبار القدرات 

 

General Education Diploma and equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Must study (Music skills, Core Arabic Language and Core 

English language) and score minimum of (65%)  in  each of 

them 

 )Pass the abilities test) 



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

  )DIB (البكالوريا الدولية  دبلوم

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 والحصول  (اللغة العربية ،الموسيقيةالمهارات ) دراسة المواد التالية

 منأدنى كحد ( نقاط 5)و أ( HLمن مستوى )كحد أدنى ( نقاط 4) على

  (SLمستوى )

  للموسيقى()اجتياز اختبار القدرات 

 

 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Music skills, Arabic Language) and score 

minimum of (4) points from (HL)  or minimum of (5) points 

from (SL)  

 Pass the abilities test 

  )CIB (البكالوريا الدولية شهادة 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 والحصول  (اللغة العربية ،الموسيقيةالمهارات ) دراسة المواد التالية

 منأدنى كحد ( نقاط 5)و أ( HLمن مستوى )كحد أدنى ( نقاط 4) على

  (SLمستوى )

  للموسيقى()اجتياز اختبار القدرات 

 

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Music skills, Arabic Language) and score 

minimum of (4) points from (HL)  or minimum of (5) points 

from (SL)  

 Pass the abilities test 

  Students with Disabilities   ي اإلعاقةوطلبة مع ذال  

------ ------ 

 Other Information معلومات إضاف ة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 كل ــــة الحقـــــــوق

College of Law 

SQ800 ) ( 

 

األدنى للتقدم للب نامج وفقا لنوع الشهادةالحد   Minimum Requirement for major subjects 

 

 وما يعادلهدبلوم التعليم العام 

 :الحصول على

  و العامفي دبلوم التعليم  %(75)معدل عام ال يقل عن 

 اللغة ، اللغة العربية األساسية، الثقافة اإلسالمية ) :دراسة المواد التالية

 كل منها%( كحد ادنى في 65) والحصول على (األساسية  االنجليزية

General Education Diploma and equivalencies 

Score the following: 

 Minimum of (75%) in  the General Education Diploma  and 

 Must study following subject (Islamic Culture, Core Arabic 

Language and Core English language) and score minimum 

of (65%)  in  each of them 

 ( IGCSE) شهادة

مع المواد المطلوبة  (A- levelدراسة مادت ع على االقل مع مستوى )يجب 

 .للتخصص

IGCSE -Certificates  

Student must study 2 subjects at least from (A- level) from the 

major’s required subjects 



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

 صول علىوالح (اللغة العربية اإلسالمية،الثقافة ) دراسة المواد التالية 

(C )أدنى  كحد( من مستوىA-Level) 

 

 Must study (Islamic Culture, Arabic Language) and score 

minimum of (C) grade from (A-level) 

  )DIB (البكالوريا الدولية  دبلوم

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 24 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 والحصول على (اللغة العربية اإلسالمية،الثقافة ) دراسة المواد التالية 

من  كحد أدنى( نقاط 5)و أ( HLمن مستوى )كحد أدنى ( نقاط 4)

 (SLمستوى )

 

International baccalaureate Diploma (IBD) 

Must attain 24points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Islamic Culture, Arabic Language) and score 

minimum of (4) points from (HL)  or minimum of (5) points 

from (SL)  

 

  )CIB (البكالوريا الدولية شهادة 

 مواد احتساب يتم وسوف فقط نقطة 45مجموع  مع نقطة 30 الحصول على

 ( SL) العادي والمستوى (HL) المتقدم المستوى المستوي ع مع التخصص

 والحصول على (اللغة العربية اإلسالمية،الثقافة ) دراسة المواد التالية 

من  كحد أدنى( نقاط 5)و أ( HLمن مستوى )كحد أدنى ( نقاط 4)

 (SLمستوى )

 

International baccalaureate Certificate (IBC) 

Must attain 30 points out of total of 45 points and major subjects 

will be counted from both levels High Level (HL) and Standard 

Level (SL) 

 Must study (Islamic Culture, Arabic Language) and score 

minimum of (4) points from (HL)  or minimum of (5) points 

from (SL)  

 

  Admission of Students with Disabilities ي اإلعاقةوطلبة مع ذالقبول 

  

   باألطراف السفلى جزئي حركيعجز 

 

  

physical impairment of lower limbs 

 

 Other Information معلومات إضاف ة

 

 

   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Important Notes for SQU New Students 

 

 

قابوسمالحظات هامة للطلبة المقبول ع بجامعة السلطان   

 

 

 

 The Foundation Program has a mandatory constituent 

input to the study in all colleges of Sultan Qaboos 

University in order to qualify the student by achieving 

the prescribed learning outcomes in (English Language, 

Mathematics, Information Technology (IT) and General 

Study Skills, in order to pave the way for Academic 

Study. (for more information about the Foundation 

Program, kindly check our website; 

www.squ.edu.om/fpen . 

 

 The maximum time allowed for students to complete all 

FP requirements is two consecutive academic years. 

 

 

  اسة للدر بجامعة السلطان قابوس مدخال إلزاميا   التحضيريأصبح البرنامج

حيث يؤهل البرنامج الطالب في )اللغة اإلنجليزية  الجامعة،بجميع كليات 

ومهارات الدراسة والتعلم تمهيدا  لدراسته  المعلومات(والرياضيات وتقنية 

الرجاء عن البرنامج التأسيسي )ولمزيد من االستفسارات  الجامعية.

 .(  www.squ.edu.om/fpar :ىإلالدخول 

 

  عامين أكاديميينهي  التحضيريالمدة القصوى لتكملة متطلبات البرنامج. 

 

 دخول اختبار تحديد المستوى في اللغة  على جميع الطلبة المقبولين

 اإلنجليزية والرياضيات والحاسب اآللي قبل بداية الدراسة.

 



Resolution No. (AC/2019-20/EX/4) on (19.5.2020) and No. (AC/2020-21/3/3) on (2.3.2021) 

 
 

 

 All students admitted to the university have to sit for 

placement tests in English Language and Mathematics 

and IT. 

 

 In order to meet the requirements of the FPEL 

(Foundation Program English Language), the student 

has to; (1)   score of 64 in Internet–based TOEFL (IBT), 

or (2) Obtain IELTS 5.0 (with a minimum band of 4.5 

in each of the four areas of writing, speaking, listening 

and reading ), or (3) Pass the Placement & Exit Test 

administered at the University, or                                                                                                     

(4) Enroll in the courses of the area and pass them. 

 

 

 FP students are allowed to repeat English Language 

Area three times; only one time for each course. 

 

 

 In order to meet the requirements of the FPCS 

(Foundation Program Computer Science), the student 

has to;(1)  Pass the Placement & Exit Test administered 

at the University, or                                                                                                 

(2) Obtain an equivalent recognized qualification ICDL 

(International Computer Driving License), or                                                   

(3) Enroll in the courses of the area and pass them. 

 

 

 FP Students are allowed to repeat the IT Course\Area 

only once 

 

 English medium program require students to complete 

(6) credit hours in Arabic course as a mandatory 

University requirement. 

 

 Students who fail to come out of Academic probation 

will be asked to  withdraw by the University as per 

Academic regulations 

 

 

  على  (64)الجتياز مستويات اللغة االنجليزية يجب ان يحصل الطالب على

 ( عليBAND 5على )أو الحصول  (TOEFL- IBTي اختبار )األقل ف

مع الحصول IELTS) من شهادة ) األكاديمية العالميةاألقل في النسخة 

 -االستماع -التحدث  -( على األقل في جميع المهارات )الكتابة 4.5على )

االنجليزية أو دراسة مقررات  اجتياز اللغةالقراءة(. أو النجاح في اختبار 

 اللغة وإتمامها بنجاح.

 

  مستويات اللغةإعادة أيا من  التحضيرييمكن للطلبة الدارسين في البرنامج 

االنجليزية مرة واحدة على اال تتجاوز إعادة المستويات في البرنامج 

 مرات. اإلنجليزية ثالثللغة االنجليزية في كل مقررات اللغة  التحضيري

 

 باللغة  وتقنية المعلوماتألداء اختبار االجتياز في الرياضيات  يشترط

المستوى الرابع في امتحان تحديد  اإلنجليزية أن يحصل الطالب مسبقا  على

 المستوى للغة اإلنجليزية باعتباره حدا  أدنى في اللغة اإلنجليزية.

 

  في مادة الرياضيات من  التحضيريتحقيق متطلبات البرنامج  للطلبةيمكن

خالل النجاح في اختباري تحديد المستوى واالجتياز في مادة الرياضيات 

او دراسة المقررات الدراسية واتمامها بنجاح. جدير بالذكر أن مادة 

 ةمنقسمة الى مادتين لكل الطلب التحضيريالرياضيات في البرنامج 

 للمادة الثانية. النتقاللبمختلف تخصصاتهم ويجب النجاح في المادة األولى 

 

  إعادة كل من مقررات  التحضيرييمكن للطلبة الدارسين في البرنامج

 الرياضيات مرة واحدة فقط لكل مقرر.

 

  في مادة تقنية  التحضيرييمكن للطالب تحقيق متطلبات البرنامج

المعلومات من خالل النجاح في اختباري تحديد المستوى واالجتياز لمادة 

أو دراسة المقرر  (ICDLعلى شهادة ) لأو الحصو وماتالمعلتقنية 

 الدراسي وإتمامه بنجاح.

 

 تقنية  إعادة مقرر التحضيريالدارسين في البرنامج  ةيمكن للطلب

 واحدة.المعلومات مرة 

  سيطلب من الطالب االنسحاب نهائيا من الجامعة في حالة إخفاقه في انهاء

 خالل عامين أكاديميين حسب األنظمة واللوائح. التحضيريالبرنامج 

 

 

 


