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                                                                                              سلـــطــنـــة عـــمـــان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                            وزارة التعليم العالي                                                                                   

 

 
يم العالي الطبية )في البرامج التي تتطلب ذلك( بمؤسسات التعل علن للطلبة المؤهلين إلجراء إختبارات القبول والمقابالت الشخصية والفحوصاتييسر مركز القبول الموحد أن 

، بأن يهمإلالرسائل النصية القصيرة  نظام القبول اإللكتروني، باإلضافة إلى إرسال طريقتم ترشيحهم عن سي، والذين م1029/1010المذكورة في الجدول أدناه للعام األكاديمي 
 . الشخصيةوأصل البطاقة  ومصطحبين معهم نسخة من شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلهاعليهم التواجد في األوقات واألماكن المذكورة بوقت كاف 

 
 
 
 
 

اسم 
 تاريــــخ اإلختبار/  رمز البرنامج اسم البرنامج المؤسسة

 الوقت المقابلة
 االختبار/ 
المقابلة 

 مخصص لـ: 
 اإلختبار أو المقابلة مكان إجراء هاتف المؤسسة

الكلية 
العسكرية 

 التقنية

 MT001 رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة
 

  م12/7/1029حد األ 
  م19/7/1029األثنين 
  م00/7/1029الثالثاء 

 م02/7/1029ربعاء األ
 

6  
ً
  2 -صباحا

ً
 22091111  ذكور   ظهرا

مبنى الكلية العسكرية التقنية بمرتفعات 
 المطار

 MT002 الجيش السلطاني العماني

 MT003 سالح الجو السلطاني العماني

 MT004 البحرية السلطانية العمانية

 MT005 الخدمات الهندسية

 MT009 الطيران العماني

البعثات 
 الخارجية

Medicine SE002  م02/7/1029األربعاء 
 

 م2/2/1029 الخميس

2000  
ً
  1000-صباحا

ً
 ظهرا

  21استراحة الساعة 
ً
 ظهرا

 10000900 نللجنسي
 قاعة اإلجتماعات 

 ديوان عام وزارة التعليم العالي

Medicine SE000 

Medicine   SE009 

Medicine OE001 م2/2/1029 الخميس 

Podiatry SE409 
 م02/7/1029األربعاء 

Occupational Therapy SE410 

Dentistry SE011 
 Dentistry SE013 م2/2/1029 الخميس

Nursing SE801 
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 تاريــــخ اإلختبار/  رمز البرنامج اسم البرنامج اسم المؤسسة
 الوقت المقابلة

االختبار/ 
المقابلة 

 مخصص لـ: 
 اإلختبار أو المقابلة مكان إجراء هاتف المؤسسة

 الخارجيةالبعثات 

Surveying Engineering  SE553 
  

 2000 م2/2/1029 الخميس
ً
 10021162 للذكور ظهرا2–صباحا

 وزارة الدفاع  -مبنى الهيئة الوطنية للمساحة 
 Geographical Information روي –معسكر بيت الفلج 

Systems or Science 
SE572 

 برامج )مشروع جامعة عمان(

OE001 

 حتى

OE130 

 األحد
 م12/7/1029

 

 صباحا 2.00

  
 10000122 للجنسين

 الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا   
 )الحرم الجامعي بمرتفعات المطار(

أرقام البيانات الشخصية و ضرورة تحديث -
البريد اإللكتروني ساري  والتأكد من أن  التواصل 

المفعول حيث أنه مطلب أساسي إلجراء اختبارات 
 القبول. 

قبل يوم االختبار ستصل للطلبة المتقدمين دعوة -

ن الستكمال مقابلة ع عن طريق البريد اإللكتروني 

، عليه يتوجب  Onlineطريق الفيديو و كتابة فقرة 

على الطلبة المتقدمين التأكد من تحديث البريد 

 اإللكتروني

سيخضع أيضا  OE001الطالب الذي اختار برنامج 

 التعليم العاليخر بوزارة أاختبار إلى 

الوظائف التدريسية في وزارة التربية 
 والتعليم

ED006 

حتى 

ED022  

 م12/7/1029األحد   
 

 م19/7/1029األثنين 
9000  

ً
 1000-صباحا

ً
 91219001 للجنسين ظهرا

 الطابق األرضي  –/ أ(  2قاعة )
 ديوان عام وزارة التربية والتعليم
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 تاريــــخ اإلختبار/  رمز البرنامج اسم البرنامج اسم المؤسسة
 الوقت المقابلة

االختبار/ 
المقابلة 

 مخصص لـ: 
 اإلختبار أو المقابلة مكان إجراء هاتف المؤسسة

 جامعة السلطان قابوس

 SQ650 التربية الفنية
 م00/7/1029الثالثاء  

2000  
ً
 صباحا

 إناث 

24141809 
24141887 
10200222 

 اصطحاب البطاقة الشخصية -
 ذكور م02/7/1029األربعاء  قاعة المؤتمرات   -

 SQ600 التربية الرياضية
  
  

 م2/2/1029 الخميس

 للجنسين

  المؤتمرات قاعة  -

 اصطحاب البطاقة الشخصية  -

 المالبس الرياضية وحذاء رياضي بدون نتوءات -

 طالبة باليوم وسيتم 220طالب و 220سيتم اختبار  -

 ارسال رسالة نصية الى الطلبة 

الموسيقى والعلوم 
 الموسيقية

SQ780 

  م12/7/1029األحد 
  م19/7/1029األثنين 
  م00/7/1029الثالثاء 
  م02/7/1029األربعاء 

 التجمع في كلية االداب والعلوم االجتماعية  -
 اصطحاب البطاقة الشخصية -
إن كانت لديه موهبة للعزف يرجى اصطحاب آلة  -

 العزف
 سيتم ارسال رسائل نصية لتحديد وقت المقابلة   -

كلية العلوم الشرعية 
)البرامج المخصصة 
 لطلبة ذوي اإلعاقة (

 الفقة و أصولة 
 أصول الدين 

 الفقة و الدعوة 
IS005 الثالثاء 

 م00/7/1029 
 

9 
ً
  20-صباحا

ً
 صباحا

 ذكور
10090920 

 مبنى كلية العلوم الشرعية بالخوير -
 العميد للشؤون األكاديميةمكتب مساعد 

 إناث IS006 الدراسات اإلسالمية

الجامعة الوطنية للعلوم 
  و التكنولوجيا 

 BS001 الطب العام
 م00/7/1029الثالثاء 
 م02/7/1029األربعاء 

 م 2/2/1029 الخميس

2000  
ً
 0 –صباحا

 
ً
  عصرا

 كلية الطب في ) صحار(   - 16221007 للجنسين

 جامعة البريمي
 م12/7/1029األحد  BS227 التمريض

9000  
ً
 21000-صباحا
 
ً
 ظهرا

 للجنسين

12602000 
 محوالت 

-102 202 – 
222 

 بمقر الجامعة في البريمي -

 م19/7/1029األثنين  BS222 علوم البصريات
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اإلختبار أو المقابلة مكان إجراء  

 

 هاتف المؤسسة

 

االختبار/ 

المقابلة 

 مخصص لـ: 

 

 الوقت

 

 اإلختبار/ تاريــــخ 
 المقابلة

 

 رمز البرنامج

 

 اسم البرنامج

 

اسم 

 المؤسسة

00210070  مبنى اإلدارة -الكلية التقنية العليا   
 إناث

 
ً
 األربعاء 9صباحا

 تصميم األزياء TC007 م02/7/1029 

 
 
 
 

الكلية 
 التقنية

مبنى االدارة -الكلية التقنية العليا   10070200 

 لجنسينل

 
ً
 9صباحا

 
 

 األربعاء
 م02/7/1029 

 
 

TC012 
 

TC012 
 

TC013 

 
 
 

 هندسة
 

 تقنية المعلومات
 

 دراسات التجارية

 الكلية التقنية بنزوى

مكتب قسم اإلسكان وأنشطة الطالب والتخرج بمبنى شؤون 

 الطالب بالكلية

96026110 2000  
ً
 ظ1000-صباحا

ً
 هرا

 الكلية التقنية بابراء

التسجيلقسم القبول و  -مبنى شؤون الطلبه   

12227201 9000  
ً
صباحا  

 الكلية التقنية بصاللة

)شؤون الطلبة و قسم القبول و التسجيل( 0مبنى رقم   

صباحا 9000 10110012  

 الكلية التقنية بالمصنعة

(206مبني أنشطة الطالب الغرفة )  

16272092 20  
ً
صباحا  

 الكلية التقنية بشناص

القبول و التسجيلقسم  -مبنى االدارة   

صباحا 9000 16221910  

 الكلية التقنية بعبري

 قسم القبول والتسجيل

25686032  

25686035 

صباحا 9000  

 


