الجامعات المعتمدة (حاليا) :
 الجامعات الحكومية ( الموصى بالدراسة فيها حاليا ) :
اسم الجامعة

الموقع

األردنية
األلمانية األردنية
البلقاء التطبيقية
الحسين بن طالل
الطفيلة التقنية
العلوم االسالمية العالمية
مؤته-للدراسات العليا فقط

عمان  -الجبيهه
عمان – طريق المطار
السلط
معان
الطفيلة
عمان – طارق
الكرك  -مؤته



الهاتف/مفتاح
0962
5355000
4294444
53491111
32179000
32250326
65600230
32372380

الجامعات الخاصة ( الموصى الدراسة فيها حاليا ) :
اسم الجامعة

الموقع

االسراء

عمان – طريق المطار

الهاتف/مفتاح
0962
4711710

االميرة سمية
للتكنولوجيا
البترا

عمان  -الجبيهه

5359949

عمان – طريق المطار

5799555

الزرقاء

الزرقاء

53821100

الزيتونة

عمان – طريق المطار

4291511

الشرق األوسط

عمان – طريق المطار

4790222

العربية المفتوحة

عمان – طارق

5630630

العلوم التطبيقية الخاصة

عمان – شفا بدران

5609999

عمان األهلية

عمان – طريق السلط

53500211

عمان العربية

عمان – شارع االردن

4791400

فيالدلفيا

طريق عمان  -جرش

4799000

طريقة فتح ملف الكتروني الول مرة :
 -1الدخول لموقع وزارة التعليم العالي :

www.mohe.gov.om
-2
-3
-4
-5

الضغط على خدمة مواصلة دراسة
( أتعهد باإللتزام )
ثم الضغط على خيار
ثم ندخل الرقم المدني وتاريخ الميالد والضغط على ارسال .
تظهر استمارة يتم تعبئتها وارفاق الوثائق المطلوبه ( صورة
الثانوية والجواز والبطاقة الشخصية وصورة شخصية واثبات
االقامة  ،والتعهد ،وورقة من وزارة القوى العاملة).

طريقة عمل ملف الكتروني (مواصلة دراسة ) لمن سبق له الدراسة:

سفارة سلطنة ُعمان
الملحقية الثقافية

المملكة األردنية الهاشمية
دليل الطالب ال ُعماني
2020

 -1الدخول لموقع وزارة التعليم العالي :

www.mohe.gov.om
-2
-3
-4
-5

الضغط على الخدمات االكاديمية
( أتعهد باإللتزام )
ثم الضغط على خيار
الضغط على الخدمات الذاتية وكتابة الرقم المدني والرقم
السري .
تظهر شاشة الطالب ونضغط على الخدمات االلكترونية
ونختار نوع الطلب  ،في حالة لم تظهر الخدمات االلكترونية
يجب تعديل بيانات الطالب والخروج من النظام والدخول
مرة اخرى .

مالحظة  :اذا لم يتوفر للطالب كلمة السر يمكن استعادتها عن
طريق نسيت كلمة السر وسوف يصلك ايميل بكلمة السر
ثم تعود للنقطة االولى .
تطبيق الهاتف النقال الرسمي لوزارة التعليم العالي العمانية :
يمكنكم من خالله االستفادة من استخدام العديد من الخدمات دون
الرجوع ألجهزة الحاسوب  ،علما بأن التطبيق متوفر في:
)( Apple Store ، Google Play

هاتف 00962 6 5601505 – 00962 65601525 :
فاكس 00962 6 5601515 :
ص.ب:

 926024عمان  11190األردن

بريد الكتروني Info@ca-oman.org.jo :
الموقع االلكتروني www.ca-oman.org.jo :
العنوان ّ :عمان  -جبل ّعمان – بناية رقم ( 100شارع زهران )
بين الدوار الرابع والخامس  -غرب رئاسة الوزراء

نظام الدراسة في الجامعات األردنية :
يمتاز نظام الدراسة بإعتماده على نظام الساعات المعتمدة وهو نظام
عالمي حديث ،يتصف بالمرونة والحرية األكاديمية ألنه :
 ينقسم العام الدراسي إلى ثالثة فصول :
الفصل األول و الفصل الثاني (حيث يسمح للطالب بتسجيل  18ساعة
معتمدة ) ،و الفصل الصيفي بواقع  12ساعة معتمدة  ،أما فصل
التخرج فيسمح بزيادة  3ساعات معتمدة أيضا .
 اختيار عدد الساعات المعتمدة ،و االوقات و المواد التي يرغب في
تسجيلها فصليا.
 الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق لطلبة البكالوريوس ()%50
أو (د) والحد األدنى للتخرج في معدل تراكمي ( )%60أو ( 2نقطة).
 ينذر الطالب إذا حصل على معدل تراكمي أقل من  % 60ثم يفصل
من التخصص إذا لم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى  % 60ضمن
الفصول الالحقة المحددة لهذه الغاية.
 يفصل الطالب من التخصص إذا حصل في أي فصل دراسي على
معدل تراكمي أقل من.50% .
 عند انتقال الطالب من جامعة إلى أخرى يعادل له من دراسته السابقة
كحد أعلى  %50من خطة التخصص الجديد .
شروط القبول والتسجيل :
 احضار الشهادات العلمية السابقة األصلية أو صورة عنها مصدقة
من الجهات المختصة في السلطنة ( التعليم العالي  ،الخارجية
والسفاره األردنية ).
 موافقة وزارة التعليم العالي  ،أما الموظفون فيجب موافقة جهة العمل
و وزارة التعليم العالي بالسلطنة .
 الحصول على كتاب خطي من الملحقية الثقافية موجه للجامعة .
 يتم قبول الطلبة العُمانيين في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة
حسب األسس التي يقبل عليها الطلبة األردنيون دون أي أستثناء.
إجراءات التسجيل الفعلي للمقبولين :
 مراجعة دائرة القبول والتسجيل لدى الجامعة لتسليم وثائقه ،
والحصول على الرقم الجامعي ،ومراجعة الدائرة المالية لتسديد
الرسوم المطلوبة  ،ثم تسجيل المواد الدراسية حسب الخطة
الدراسية المقررة للتخصص.
 مراجعة عمادة شؤون الطلبة للحصول على البطاقة الجامعية
وكتاب دليل الطالب .
 تعرف على تأمينك الصحي لدى الجامعة من حيث،الشبكة
الطبية والمستشفيات والحاالت التي يشملها التأمين الصحي
وآلية المراجعة واالستفادة من كل ذلك.
 على الطالب المستجد فتح ملف إلكتروني يتضمن ملء استمارة
طالب مستجد .ويرفق صورة شخصية .وصورة من الشهادات
العلمية ،جواز سفر ،البطاقة الشخصية شهادة الميالد وخطاب
القبول من الجامعة  ،أنظر موقع الملحقية :

www.ca-oman.org.jo

الدراسات العليا
 يشترط نجاح طالب الدراسات العليا في امتحان اللغة االنجليــــــزية
( التوفل ) أو ( االمتحان المكافىء ) أو ( اآليلتس ) في االردن خالل
أول فصل من دراسته وفي حال عدم اجتيازه يقوم بتسجيل مادتين لغة
انجليزية .
 إذا كان تقدير الطالب ( مقبول ) في البكالوريوس يعطى في الفصل
األول  3مواد من تخصص الماجستير ( تسمى حزمة المقبول ) ويشترط
النجاح فيها بمعدل تراكمي ال يقل عن  %75وإال يفصل من التخصص.
 إذا كان التخصص المطلوب مغايرا لشهادة المرحلة السابقة يعطى
الطالب عددا من المواد االستدراكية .
 عالمة النجاح في كل مادة  %70والمعدل التراكمي اليقل عن.%75
إجراءات التخرج :
 إنجاز براءة الذمة من الجامعة.
 تسديد رسوم التخرج لدى مالية الجامعة.
 إستخراج شهادات التخرج.
 سحب األوراق التي تم القبول على أساسها ( سحب الملف ) .
 تصديق شهادات التخرج حسب الترتيب التالي :وزارة التعليم العالي
األردنية .وزارة الخارجية األردنية  ،سفارة سلطنة عُمان لدى
األردن.
مالحظة(( :رسوم التخرج تختلف من جامعة إلى أخرى وكذلك
باختالف المراحل والبرامج الدراسية))
 رسوم تصديق الوثيقة ثالثة دنانير من التعليم العالي ،وخمسة دنانير
الخارجية  ،وعشرون دينار السفارة ال ُعمانية.
نصائح وارشادات هامة لجميع الطلبة والطالبات :
من منطلق حرص الملحقية الثقافية على أبنائها الدارسين بالجامعات
األردنية،ألجل تحقيق النجاح والتفوق العلمي فاننا نأمل االلتزام
بالنصائح التالية:
 أختيار التخصص المناسب لسوق العمل  ،ومراعاة قرار مجلس
التعليم رقم ( )2015/3/5لعام  2015الخاص باقتصار التوظيف
في مجال التدريس على خريجي المؤسسات التعليمية العمانية أو
المبعوثين على نفقة الوزارة.
 اإللتزام بحضور المحاضرات من بداية السحب واإلضافة .
 االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات الجامعية،والرسمية لبلد
الدراسة ،وكذلك احترام العادات والتقاليد .
 التفرغ للدراسة بجد واجتهاد ومثابرة،والتترك المقررات تتراكم
عليك حتى موعد االمتحانات.
 كن قدوة حسنة في أخالقك الفاضلة،واحرص على سمعة بلدك
وزمالئك،وتعامل مع اآلخرين بالصفات العُمانية المميزة باألدب
والتهذيب.

 اعتمد على نفسك أكثر،استعدادا لتحمل مسؤولية المشاركة في بناء
الوطن مستقبال .
 األهل ينتظرون تخرجك،فال تثقل عليهم،والتحملهم فوق طاقتهم
والتقلقهم بالمواضيع الصغيرة.
 المحافظة على ممتلكاتك الشخصية  ،وعلى جواز سفرك .
 حاول التواصل مع المسؤولين بجامعتك فيما يخص أمورك
الدراسية،واذا لم تجد تجاوبا فبادر بالتواصل مع الملحقية الثقافية.
 التقيد بالخطة الدراسية عند تسجيل المواد في كل فصل دراسي.
 مراجعة واستشارة رئيس القسم ومسجل التخصص .
 اعادة دراسة المواد التي يتم الرسوب فيها في الفصل الذي يلي ذلك
مباشرة حتى التؤثر سلبا على معدلك التراكمي.
 الحرص على تسجيل مواد امتحان المستوى ( اللغة االنجليزية
والحاسوب واللغة العربية )للبكالوريوس والمواد االستدراكية للدراسات
العليا في السنة األولى من االلتحاق بالدراسة .
 سجل موادك الدراسية بنفسك  ،وانتظم في الدراسة من بداية الفصل
والتزم بالحضور دون غياب.
 قبل التوقيع على عقد االيجار أو اي شيء آخر اقرأ الموضوع جيدا
واحتفظ بنسخة منه،واعلم أن العقد ملزم لكال الطرفين.
 ننصح الطالبات االلتزام باالقامة في المساكن التي اعتمدتها الملحقية
وبخالف ذلك تتحمل الطالبة نفسها مسؤولية وتبعات سكنها.
 ضرورة متابعة اإلطالع على موقع الملحقية االلكتروني.
 الحرص على الوصول للمطار قبل موعد اقالع الطائرة بساعتين
على األقل .
نادي طلبة سلطنة عمان :
عمان – منطقة الجبيهه – شارع خليل الساكت – بناية رقم 16
هاتف رقم 0096265159351 :
للنادي صفحة على موقع الملحقية
مساكن الطالبات المعتمدة ( حاليا ) :
تسكن الطالبات العمانيات في عدد من مساكن الطالبات المعتمدة في
الملحقية الثقافية ،للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمشرفة
الطالبات في الملحقية الثقافية على هاتف رقم :
00962 79 604 1059

أو زيارة موقع الملحقية الثقافية على االنترنت من خالل تبويب
االعالنات.

