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Process Engineering
Programme Overview 
The Process Engineering (PE) programme enables you to apply your knowledge and skills 
to real-world challenges. Combining exceptional facilities with teaching from research-
active academics. This programme prepares you to become a successful professional, able 
to address technological and societal challenges. Besides the core content of process 
engineering such as design and development of unit processes, chemical plants and process 
automation, the programme includes control engineering, economics, environmental 
aspects as well as industrial safety and ergonomics. 
Process Engineers are found in almost all industrial plants, and they are responsible for 
the design, operation, control and optimization of the processes. They examine how raw 
materials are converted into useable products and how to improve the process of conversion. 
They are involved in many aspects of plant design and operation, including safety and 
hazard assessments, process design and analysis, control and instrumentation, chemical 
reactions, construction specifications and operating instructions. 



Full Time Study 
Admission requirements
• General Education Diploma (Grade 12 Certificate) or equivalent 
• Applicants must have studied English, Mathematics, Physics and Chemistry 

*For direct entry into the programme, The applicant must pass the IMCO General Foundation 
programme or IMCO Placement tests in English, Maths and IT 

Award 
Diploma of Engineering in Process Engineering 
Bachelor of Engineering in Process Engineering 

Programme Information
Tuition  3675 OMR per year
Duration  Diploma   2 years 
                        Bachelor 4 years

Other fees 
Registration 
Omani Students                             50 OMR (nonrefundable)
International Students                 100 OMR (nonrefundable)
Books/study materials                 200 OMR per year
Security deposit                             100 OMR (refundable) 



Part Time Study                                                                   
Admission requirements

Diploma:
• General Education Diploma (Grade 12 Certificate) or equivalent
• Applicants must have studied English, Mathematics, Physics and Chemistry 
• Pass IMCO selection test 

Bachelor:
• General Education Diploma (Grade 12 Certificate) or equivalent
• A diploma or advanced diploma in engineering approved by the Ministry of Higher Education
• Pass IMCO selection test (except for IMCO Diploma Holder) 

Award 
Diploma of Engineering in Process Engineering 
Bachelor of Engineering in Process Engineering 

Programme Information
Course                                                     Fees                                         Duration 
Diploma                                                         2600 OMR per year                 3 years
IMCO Diploma Holder                                3675 OMR per year          2 years 
Non-IMCO Diploma Holder                2600 OMR per year          3 years 
 
*Exemption from industrial training semester is subject to the college approval for students 
with industrial experience.
* Academic rules and regulations apply.

Other fees 
Registration 
Omani Students                              50 OMR   (nonrefundable)
International Students                 100 OMR  (nonrefundable)
Security deposit                             200 OMR (refundable)



International Students 
IMCO welcomes students from all nationalities. 
Currently, IMCO has international students from more than 10 countries. 

In order to be admitted, international applicants must provide the following documents: 
•The original General Education Diploma certificate (Secondary School Certificate - High 
School Certificate) and the original transcript if available.
•The original certificates of the pre-certificate stage
• Diploma of Engineering (Applicants for Bachelor Part Time Programme) 

Attested by:
•The Ministry of Education or the educational institution issuing the certificate 
•The Ministry of Foreign Affairs in the country issuing the certificate
•The Embassy of Oman or the Cultural Attache› of Oman in the country issuing the certificate
•A photocopy of a valid passport 

The Admission & Registration department at IMCO will guide the applicant through the 
attestation process and will provide the needed support. 

For more information, please contact the Admission & Registration department through 
+968  93210326 
admission@imco.edu.om 



Career opportunities 
After obtaining the Diploma or bachelor of Engineering in Process Engineering
A graduate might work as a field operator, technical/safety engineer or occupy a finance or 
management position. 
Graduates can work in for a variety of careers in different areas including: 
• Health, Safety and Environment
• Plastics and polymers
• Instrumentation and process control
• Petrochemicals, petroleum and natural gas processing 
• Energy conversion and utilization
• Biotechnology
• Food processing
• Minerals and composite material
• Pharmaceutical and healthcare
• Water and waste management
• Corrosion and protective coatings
• Microelectronic component manufacturing
• Research and Development 

Student Hostel Service 
IMCO can provide accommodation if requested at the campus for male students and will 
make the utmost effort to facilitate reasonable accommodation outside the campus in 
nearby areas for female students. 
Information about fees is available at the Finance and Student Affairs Departments. 
Available accommodation will be allotted on ‘first come first serve’ basis. 

Student Services Facilities 
• A well-equipped Sport complex with indoor swimming pool, GYM, indoor playing court as 
well as outside football playground.
• Students’ restaurant.
• In campus minimart. 



نبذة عن البرنامج 
ــا  ــات العالــــم الحقيقــــي. كمــ ــبتها علــــى تحديــ كتســ ــارات التــــي ا ــة و المهــ يمكّنــــك البرنامــــج مــــن تطبيــــق المعرفــ
يجمــع هــذا البرنامــج بيــن التســهيالت اإلسـتثنائية و التدريـس مـن قبـل األكاديمييـن يف مجـال البحـوث العلميـة 
ممـا سيســهم يف إعــدادك لتصبــح محترً فــا ناجً حــا و قــادراً علــى مواجهــة التحديــات التكنولوجيــة و المجتمعيــة 
و عــــالوة علــــى العناصــــر الجوهريــــة لهندســــة العمليــــات مثــــل تصميــــم و تطويــــر عمليــــات الوحــــدة، و المصانــــع 
الكيميائيــة و التشــغيل اآليل للعمليــات ، يشــتمل البرنامــج أيضــا علــى هندســة التحكــم و االقتصاد و الجوانب 

البيئيــة و كذلــك الســالمة الصناعيــة و بيئــة العمــل. 
يتواجــــد المهندســــون التحويليــــون يف معظــــم المنشــــآت الصناعــــات تقريبــــاً، و يعــــدون المســؤولين عــن تصميــم 
العمليــــات و التحكــــم بهــــا و تحســــينها. كمــــا يقومــــون بالبحــــث حــــول كيفيــــة تحويــــل المــــواد الخــــام اىٕل منتجــــات 
قابلــة لالســتخدام و كيفيــة تحســين عمليــة التحويــل. إضافــة اىٕل أنهــم يشــاركون يف العديــد مــن جوانــب تصميــم 
و تشــــغيل المصنــــع، بمــــا يف ذلــــك تقييمــــات الســــالمة و المخاطــــر، و تصميــــم و تحليــــل العمليــــات، و التحكــــم و 

األجهــــزة، و التفاعــالت الكيميائيــة، و مواصفــات البنــاء و تعليمــات التشــغيل. 



طلبة الدوام الكامل 
متطلبات القبول

دبلوم التعليم العام 
• )شهادة الصف الثاين عشر( أو ما يعادلها 

• يجب أن يكون المتقدم قد درس اللغة اإلنجليزية و الرياضيات و الكيمياء 

* لإللتحــاق المباشــر اىٕل البرنامــج، يجــب علــى المتقــدم اجتيــاز البرنامــج التأسيســي العــام أو اجتيــاز إمتحانــات 
تحديــد المســتوى يف مــواد اللغــة اإلنجليزيــة و الرياضيــات و تقنيــة المعلومــات

الدرجة الممنوحة 
دبلوم الهندسة يف الهندسة التحويلية 

بكالوريوس الهندسة يف الهندسة التحويلية 

معلومات البرنامج
الرسوم الدراسية          ٣٦٧٥ ريال عماين للعام دراسي

مدة الدراسة                سنتين للدبلوم   
                                  ٤ سنوات للبكالوريوس

رسوم أخرى 
التسجيل 

الطلبة العمانيين                         ٥٠ ريال )غير مسترجعة( 
 الطلبة الدوليين                         ١٠٠ ريال )غير مسترجعة( 

الكتب والمواد الدراسية              ٢٠٠ ريال سنويا 
التأمين                                      ١٠٠ ريال )مسترجع(



طلبة الدوام الجزيئ 
متطلبات القبول

درجة الدبلوم: 
• دبلوم التعليم العام )شهادة الصف الثاين عشر( أو ما يعادلها 

• يجب أن يكون المتقدم قد درس اللغة اإلنجليزية و الرياضيات و الكيمياء و الفيزياء 
• اجتياز اختبار القبول. 

درجة البكالوريوس: 
• دبلوم التعليم العام )شهادة الصف الثاين عشر( أو ما يعادلها. 

• دبلوم أو دبلوم متقدم يف الهندسة وأن يكون المؤهل معتمداً من وزارة التعليم العايل.
 • اجتياز اختبار القبول )باستثناء خريجي الدبلوم من كلية عمان البحرية الدولية(. 

الدرجة الممنوحة 
دبلوم الهندسة يف الهندسة التحويلية 

بكالوريوس الهندسة يف الهندسة التحويلية 

معلومات البرنامج
البرنامج                                              الرسوم الدراسية                                   مدة الدراسة 

الدبلوم                                             ٢٦٠٠ ريال عماين لكل عام دراسي          ٣ سنوات
حملة الدبلوم من الكلية                     ٣٦٧٥ ريال عماين لكل عام دراسي           سنتين

حملة الدبلوم من خارج الكلية            ٢٦٠٠ ريال عماين لكل عام دراسي           ٣ سنوات

يمكن اإلعفاء من فصل التدريب العملي بعد موافقة الكلية للطلبة ذوي الخبرة العملية يف الصناعة. 
* تطبق جميع القوانين واألنظمة األكاديمية. 

رسوم أخرى 
التسجيل 

الطلبة العمانيين                         ٥٠ ريال )غير مسترجعة( 
 الطلبة الدوليين                         ١٠٠ ريال )غير مسترجعة( 

التأمين                                      ٢٠٠ ريال )مسترجع(



الطلبة الدوليين 
ترحب كلية عمان البحرية الدولية بجميع الطلبة من جميع الجنسيات 

حيث تضم الكلية يف الوقت الحايل طلبة من أ كثر من عشر دول. 
للقبول يف الكلية يجب على الطلبة الدوليين تقديم التايل: 

• شهادة دبلوم التعليم العام األصلية )شهادة الثانوية العامة( أو ما يعادلها وكشف الدرجات إن وجد
• الشهادة الدراسية األصلية السابقة للشهادة المراد تقييمها

• شهادة دبلوم الهندسة )للمتقدمين لبرنامج البكالوريوس بالدوام الجزيئ( 

مصدقة من: 
• وزارة التعليم أو المؤسسة التي أصدرت الشهادة يف البلد التي أصدرت الشهادة

• وزارة الخارجية يف البلد التي أصدرت الشهادة
• سفارة سلطنة عمان أو الملحقية الثقافية العمانية يف البلد التي أصدرت الشهادة 

• صورة جواز سفر صاحب الشهادة 

ســــيقوم قســــم القبــــول والتســــجيل بكليــــة عمــــان البحريــــة الدوليــة بتوجيــه مقــدم الطلــب أثنــاء عمليــة التصديق 
وتقديــم الدعــم الــالزم. 

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع قسم القبول والتسجيل عبر
+٩٣٢١٠٣٢٦ ٩٦٨ 

 admission@imco.edu.om 



مجـــاالت العمــل 
بعد الحصول على شــهادة دبلوم أو بكالوريوس الهندســة يف الهندســة التحويلية قد يعمل الخريج كمشــغل 

ميــداين أو مهنــدس تقنــي / مهنــدس ســالمة أو يشــغل منــصً بــا مــالً يــا أو إدارً يــا. 
بإمكان خريجي هذا البرنامج العمل يف مجاالت مختلفة بما يف ذلك: 

• الصحة والسالمة والبيئة
• البالستيك والبوليمرات
• األجهزة وعملية التحكم

• معالجة البتروكيماويات والبترول والغاز الطبيعي
• تحويل الطاقة واستخدامها

• التقنية الحيوية
• معالجة الغذاء

• المعادن والمواد المركبة
• األدوية والرعاية الصحية

• إدارة المياه والنفايات 
• الطالءات الواقية والتآ كل

• تصنيع المكونات اإللكترونية الدقيقة
• البحوث والتطوير 

خدمـــــات السكن الطـــاليب 
توفــر الكليــة مســكن داخــل حــرم الكليــة لمــن يرغــب مــن الطلبــة الذكــور كمــا أن الكليــة تبــذل كل مــا بوســعها 

لتســهيل الحصــول علــى مســكن الئــق خــارج حــرم الكليــة للطالبــات. 
تتوفر معلومات تكاليف المسكن لدى قسم المالية وقسم شؤون الطلبة وتكون األولوية لمن يحجز أوال.

الخدمـــــات الطـــالبية 
• مركــز رياضــي مجهــز بحــوض ســباحة داخلــي وصالــة رياضــة وملعــب داخلــي باإلضافــة اىل ملعــب كــرة قــدم 

خارجــي
• مطعم للطلبة 
• سوبر ماركت 




