
دبلوم
دبلوم متقدم

بكالوريوس العلوم

في المحاسبة والمالية

ترحب جامعة مسقط بالطلبة من مختلف دول العالم. 
يمكنك االطالع على جميع برامجنا على الموقع اإللكتروني 

يارة: للجامعة ولبدء عملية تقديم الطلب قم بز
www.muscatuniversity.edu.om/admissions 

آلية التسجيل

تواصل معنا:
لإلستفسارات:  24645444    |     24645456   |   24645475

واتس اب:  ٩٩١٨5٠72

النتائج الشهادة
الحصول على ج في ثالث مقررات، بشرط أن تكون 

مقرر الرياضيات من ضمنها.
اللغة اإلنجليزية: حصول الطالب على درجة التقل عن 
“ج” في مقرر اللغة اإلنجليزية في الشهادة الدولية 

العامة للتعليم الثانوي GCSE  أو  الحصول على 
مستىوى اليقل عن 5.0 في اختبار اللغة اإلنجليزية 

IELTS األكاديمي أو الحصول على مستىوى اليقل 
TOEFL iBT عن 65 في اختبار اللغة اإلنجليزية

الشهادة 
الدولية 

 A-Level

الحصول على 24 نقطة بحيث التقل نتيجة مادة 
الرياضيات عن 4 في المستوى العادي أو 3 في 

المستوى العالي.
اللغة اإلنجليزية: حصول الطالب على نتيجة التقل عن 

يا  5 في مقرر اللغة اإلنجليزية في شهادة البكالور
الدولية في المستوى العادي أو 4 في المستوى 

العالي   أو  الحصول على مستىوى اليقل عن 5.0 
في اختبار اللغة اإلنجليزية IELTS األكاديمي أو 

الحصول على مستىوى اليقل عن 65 في اختبار اللغة 
TOEFL iBT اإلنجليزية

 شهادة 
البكالوريا 

IB الدولية

اجتياز امتحانات المجلس المركزي للتعليم الثانوي 
)CBSE( أو امتحانات مجلس الوالية الهندية  بمعدل 
اليقل عن %55 على أن ال تقل نتيجة مادة الرياضيات 

والكيمياء عن 55.
اللغة اإلنجليزية: الحصول على مستىوى اليقل عن 
5.0 في اختبار اللغة اإلنجليزية IELTS األكاديمي أو 

الحصول على مستىوى اليقل عن 65 في اختبار اللغة 
TOEFL iBT اإلنجليزية

الشهادة 
الهندية 

شروط القبول لحاملي الشهادات الدولية:

شروط القبول لحاملي شهادة دبلوم التعليم العام:

يتم قبول طلبة الشعادات الدولية اآلتية في البرنامج الدراسي مباشرة 
بشرط تحقق الشروط المبينة ادناه:

*في حالة عدم إستيفاء الطالب للشروط أعاله فيمكن النظر في 
إمكانية قبوله في السنة التأسيسية.

يشترط أن يكون الطالب المتقدم لدراسة البرنامج التأسيسي من حملة 
شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها )بشرط معادلتها من قبل 

وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان( مستوفًيا الشروط اآلتية:
 الشهادة النتائج

النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام بمعدل 
اليقل عن )6٠%( والحصول على:

55% في اللغة اإلنجليزية
6٠٪ في الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية

 شهادة دبلوم 
التعليم العام 

*يمكن النظر في الطلبات المقدمة للطلبة الحاصلين على معدالت أقل 
 على حده

ً
كل

*االعفاء من السنة التأسيسية:في حالة حصول المتقدم على اختبار 
االيلتس IELTS  األكاديمي  بمعدل اليقل عن 5.0 أو 65 في اختبار 

التوفل TOFEL iBT و الحصول على شهادة IC3  فمن الممكن النظر 
في إعفائه من السنة التأسيسية بشرط اجتياز اختبار الرياضيات بالجامعة.

*يمكن قبول الطالب في البرنامج الدراسي مباشرة في حالة اجتيازه 
بنجاح للسنة التأسيسية من اي مؤسسة تعليم عالي



يوفر برنامج المحاسبة والمالية للطلبة فرصة الكتساب 
أساس قوي في المجاالت الرئيسية للمحاسبة والمالية، 

وأطار للمفاهيم والمبادئ وتطبيقات المحاسبة والمالية 
الحديثة، والتهيئة الالزمة للعمل في مؤسسات الوطنية 

واالقليمية والدولية.
حيث يغطي البرنامج كافة الجوانب األساسية في مجال 

للمحاسبة والمالية، ويوفر المعرفة وينمي القدرات التحليلية 
والفهم الدقيق لعمليات المحاسبة والمالية بصورة شاملة.

يز قدراتهم العملية الالزمة  كما سيكون بمقدور الطلبة تعز
في مجال المحاسبة، واالستثمار، واتخاذ القرارات المالية. 
وعالوة على ذلك، يؤهل البرنامج الطلبة ليصبحوا قادرين 

على اظهار مستوى عالي من المهارات القيادية والعمل 
ضمن الفريق.

السنة التدريبية اإللزامية:
يتضمن المقرر األكاديمي للبرنامج سنة تدريب إلزامية بسوق 

العمل توفرها جامعة مسقط بالتعاون مع الشركاء 
االستراتيجيين مما يتيح الفرصة للطلبة في الحصول على 

الخبرة المهنية ألجل سد الفجوة بين المعرفة األكاديمية 
والتطبيق العملي.

يهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة من إجراء تحليالت 
نقدية، ووضع الخطط الالزمة وتقديم التوصيات 

المناسبة في هذا الشأن، واتخاذ القرارات 
االستراتيجية القائمة على البيانات المحاسبية. ويتيح 
ل 

ِّ
البرنامج للخريجين خيارات وظيفية عدة، منها: ُمحل

ل أو مستشار 
ِّ
ط مالي، مصرفي تجاري ُمحل

ِّ
ومخط

ل استثمار أو مستشار مالي بمختلف 
ِّ
مالي، ُمَحل

القطاعات والمؤسسات التجارية.

المهنة والمهارات

السنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة االولى

Foundations in Financial and 
Management Accounting 

International Financial 
Reporting

Professional 
Placement Year

Entrepreneurship

Advanced International 
Financial Reporting

Careers in AccountingApplied Management 
Accounting 

Audit and Professional 
Ethics

Introduction to Organisational 
Behaviour Business Tax Strategic Management 

Accounting

Law for BusinessAudit, Governance and 
Company Law International Finance

Principles of Operations 
Management 

Financial Management

Integrated Case Study

Foundations of Business 
Analytics 

Tax Policy and Personal Tax
An Introduction to Business 
Economics 

Virtual Business 
Simulation

الرسوم الدراسية
الطلبة الدوليين )ر.ع( الطلبة العمانيين 

والمقيمين  )ر.ع(
المخرج

3,200 2,900 السنة التأسيسية
8,800 7,800 دبلوم

10,900 9,900 دبلوم متقدم
15,300 13,800 بكالوريوس

المحاسبة والمالية

خطة الدراسة
دبلوم

دبلوم متقدم
بكالوريوس العلوم

رسوم التسجيل 25٠ ر.ع رسوم آخرى:


