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المقدمة
يقدم البرنامــــــــج العمانــــــي للتعاون الثقافي والعلمي مع الدول الشقيقة
والصديقة منحًا دراسية معفية الرسوم للطلبة من أبناء الدول الشقيقة
والصديقة المقيمين في سلطنة عمان والذين أنهوا دراسة الصف الثاني عشر
بإحدى المدارس العمانية أو المدارس (الدولية) بالسلطنة.
وهذا الدليل يوفر نبذة تعريفية عن البرامج الدراسية المطروحة وشروط اإللتحاق
بها ،ومواعيد وآليات التسجيل والقبول بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية
وغيرها من المعلومات التي قد تفيد الطالب الراغب في التقدم للمنحة.
واهلل ولي التوفيق.
مركز القبول الموحد
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أو ً
ال :شروط االلتحاق بالبرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي مع الدول الشقيقة والصديقة

أن يكون الطالب المتقدم مواطن من أحدى الدول الشقيقة والصديقة.
أن يكون الطالب المتقدم مقيم في سلطنة عمان إقامة دائمة (مدة ال تقل عن
عام دراسي كامل) ،وحصل على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله من
إحدى المدارس العمانية أو المدارس الدولية بالسلطنة.
أن يكون الطالب حاصل على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدراسي
الحالي ( 2022/2021حديث التخرج ).
أن ال يتجاوز عمر الطالب  25عامًا في األول من أكتوبر من العام الذي يسجل فيه
(أي أن يكون من مواليد ما بعد  ،)1997/10/01وأن ال يقل عن  16عامًا .
أن يحقق الطالب شروط التقدم للبرنامج حسب االشتراطات الواردة في القسم
الخاص بالبرامج الدراسية وشروط االلتحاق بها.
أن يقدم شهادة المعادلة صادرة من وزارة التربية والتعليم بالسلطنة إذا كان
الطالب من مخرجات الشهادات غير العمانية .
على الطالب المقبول اإللتزام باألنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي واإلبتكار بسلطنة عمان وكذلك المؤسسة المقبول بها.

مالحظة
الطلبة غير العمانيين من أبناء العمانيات يمكنهم التسجيل والتنافس من خالل النظام
الخاص بالطلبة العمانيين وفق االشتراطات الخاصة بهم.
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ثانيًا :البيانات والوثائق المطلوبة للتسجيل في نظام القبول اإللكتروني

أو ً
ال :الطلبة الدارسين في المدارس العمانية
يستلم المركز بيانات الطلبة الدارسين في المدارس العمانية من خالل وزارة التربية
والتعليم ،لذا وأثناء التسجيل في النظام عليهم التأكد من صحة بياناتهم المتوفرة
في نظام القبول اإللكتروني ،وفي حال وجود أي خطأ على هؤالء الطلبة مراجعة مركز
القياس والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم لتعديل بياناتهم.

ثانيًا :الطلبة الدارسين في المدارس الدولية
على هؤالء الطلبة إدخال بياناتهم الشخصية ودرجاتهم النهائية في نظام القبول
االلكتروني بانفسهم كما عليهم إرفاق الوثائق التالية في الفترات المحددة لذلك.
 - 1صورة من الشهادة النهائية وكشف الدرجات.
( - 2شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التربية والتعليم (للشهادات غير العمانية).
 - 3صورة من بطاقة اإلقامة ( سارية المفعول ).

ثالثًا :آلية احتساب المعدل التنافسي للمفاضلة بين الطلبة المتقدمين
المعدل التنافسي هــو المعــدل الــذي يحتســبه نظــام القبــول الموحــد للطالــب
أثنــاء الفــرز اإللكترونــي فــي كل برنامــج بنــاء علــى معــدل درجـات جميـع المـواد التـي
درسـها الطالـب ،إضافـة إلـى معـدل درجـات المـواد المطلوبـة للبرنامـج .وقـد يختلـف
المعـدل التنافسـي لنفـس الطالـب مـن برنامـج آلخـر بإختالف المـواد المطلوبـة فـي كل
برنامج والمعادلة الحسابية إليجاد المعدل التنافسي هي :

المعدل التنافسي = معدل درجات جميع المواد التي درسها الطالب × + %40
معدل درجات المواد المطلوبة للتخصص × . %60
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رابعًا :مراحل التسجيل والقبول
م

المرحلة

الموعد

اإلجراء
من
التسجيل بنظام
القبول الموحد

1

2

إلى

التسجيل
وإدخال
الرغبات

إدخال الرغبات من
البرامج الدراسية

3

ارفاق الوثائق المطلوبة
للطلبة الدارسين في
المدارس الدولية

4

إعالن نتائج القبول

18
يوليو
2022

18
أغسطس
2022

31
أغسطس
2022

القبول

5

اعتماد المقاعد واستكمال
اجراءات التسجيل
بالمؤسسات

1
سبتمبر
2022

8
سبتمبر
2022

مالحظة
التواريخ والمواعيد المشار إليها أعاله قد تتغير ويمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لمركز
القبول الموحد www.heac.gov.om
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خامسًا :إجراءات تقديم الطلب

أوال :مرحلة التسجيل وإدخال الرغبات
على الطالب الراغب بالتنافس على المنح الدراسية إتباع األتي:
 - 1التسجيـــل فــي نظـــام القبـــول الموحـــد بالولـــوج للموقــع اإللـــكترونــــي للمـــركــــز
 ( www.heac.gov.omللحصـول علــى رقـم مسـتخدم ورقـم سـري ) واإلحتفـاظ بالرقــم
وعـدم البوح بـه.
 - 2على جميع الطلبة ضرورة التسجيل واختيار البرامج في هذه الفترة ،كما أن عليهم
اإللتزام بمواعيد الفترات المحددة.
 - 3الطلبـة الـواردة بياناتهـم مـن وزارة التربيـة والتعليـم عليهـم التأكـد مـن صحـة
بياناتهـم الشـخصية ( اإلسم ،تاريـخ الميـالد ،نــوع الجنــس ،رقم بطاقة المقيم،الـخ،)......
وفــي حالــة وجــود أي خطــأ عليهــم مراجعــة مركــز القيــاس والتقويــم التربــوي
بــوزارة التربيــة والتعليــم علــى األرقــام التاليــة-24255753 - 24255837 - 24255745( :
.)24255754 - 24255752 - 24255755
 - 4استكمل كافة البيانات المطلوبة عند التسجيل في نظام القبول الموحد اإللكتروني،
مع الحرص على وجود رقم هاتفك وبريدك اإللكتروني ،والتي من شأنها أن تمكن المركز
من التواصل معك في حالة حصولك على عرض لمقعد دراسي .لذلك من الضروري جدًا
تزويدنا برقم هاتفك النقال ألهميته في استقبال رسائل مهمة من المركز مثل عرض
لمقعد دراسي.
 - 5تحـدد مؤسسـات التعليـم العالـي الحد األدنى لـكل برنامـج دراسـي  ،لـذا يجـب عليـك
التأكـد مـن تحقيقهـا قبـل التقـدم لاللتحاق بـأي برنامـج دراسـي ،وعليـه عنـد التقـدم
ألي برنامـج يرجـى التأكـد مـن أنـك مسـتوف ألدنى متطلبـات االلتحاق بذلـك البرنامـج
مـن حيـث المـواد الدراسـية المطلوبـة ،والدرجـات فـي كل مـادة.
 - 6يجـب أن ترتـب البرامـج الدراسـية التـي ترغـب فـي دراسـتها حسـب األفضلية ،لكـون
نظـام القبـول اإللكتروني يعمـل علـى تلبيـة أفضـل رغباتـك.
 - 7ننصحـك بإختيـار أكبـر عـدد مـن البرامـج المسـتوفي لمتطلباتهـا  ،وذلـك ضمانـًا لـك
للحصـول علـى فرصـة فـي إحـدى البرامـج المختـارة.
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سادسًا  10 :خطوات عليك إتباعها للتسجيل في نظام القبول الموحد
سجل في النظام اإللكتروني في
الفترة المحددة من خالل الولوج إلى
www.heac.gov.om

2

إختر البرنامج العماني للتعاون
الثقافي والعلمي ،ثم إضغط على
تسجيل جديد

أختر نوع الطلب ونوع الشهادة ،ثم
ادخل الرقم المدني ورقم الجلوس

4

7

ستظهر لك الرغبات التي ال تحقق
شروطها باللون األحمر

احذف الرغبات التي لم تحقق
شروطها،ثم اضغط على زر حفظ

10

5

أداخل النظام،ومن ثم أدخل رغباتك
من البرامج الدراسية

تأكد من ترتيبها حسب األفضلية،
ثم اضغط على زر (حفظ)

8

3

عليك التأكد من صحة بياناتك
الشخصية

احتفظ بالرقم السري

6

1

9

بإمكانك الدخول إلى النظام قبل
إنتهاء فترة التسجيل للتأكد من
صحة تسجيلك
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سابعًا  :مرحلة ظهور النتائج
بعد االنتهاء من مرحلة التسجيل وادخال الرغبات سيتم اإلعالن عن نتيجة الفرز حيث
سيتم عرض المقعد الدراسي عليك حسب ترتيبك في قائمة اإلستحقاق أي أن كل
متقدم من المتقدمين المستحقين سوف يحصل على عرض واحد بمقعد دراسي واحد،
وهذا المقعد سيكون بناء على أعلى رغبة يكون الطالب مستحقًا لها إعتمادًا على
نتائج اإلمتحانات وشروط المؤسسة المتقدم إليها
كل طالب والمقاعد المتوفرة بكل برنامج.
يتلقى كل طالب مقبول في برنامج ما -يحتفظ
مركز القبول الموحد برقم هاتفه النقال -رسالة
نصية في اليوم الذي تعلن فيه النتائج يوضح له
فيها اسم المستخدم ( رقم البطاقة المدنية )
ورمز البرنامج المقبول فيه علمًا بأن خدمة الرسائل
النصية القصيرة خدمة مساعدة ،وال يتحمل المركز
مسؤولية عدم استالم الطالب لهذه الرسالة .لذا
عليه الولوج إلى الموقع اإللكتروني لمركز القبول
الموحد و مشاهدة العرض في نظام القبول.
سـيتم إعطـاؤك فتـرة محـددة لقبولـك للبرنامـج
(التخصـص) المقـدم لـك وعليـك الـرد بالقبـول أو
الرفض واسـتكمال إجراءات التسـجيل في المؤسسة
المقبـول بهـا قبـل انتهـاء الفتـرة المحـددة لذلـك،
وفي حالة حلول الساعة  02:00بعد الظهر بتوقيت
السـلطنة مـن آخـر يـوم محـدد لذلـك ،ولـم يسـتلم
المركـز ردك ،فسـوف تفقـد حقـك فـي الحصـول
علـى المقعـد الدراسـي ،وال يحـق لـك المطالبـة بـه
بعـد ذلـك ،وعنـد إسـتكمالك كافـة إجـراءات القبـول

المرسلHEAC :

رقــــــم المستخــــــــــدم XXX
المقعـــــــــد المعروض عليك
 XXXXبتاريـــــــــخ******/**/
يمكنـــــك الموافقــــــة علــــــى
المقعــــــد وتقديــــــم طلــــــب
استكمال التسجيـــــل فــــــي
المؤسسة المقبول بها من
خالل الموقــــــع اإللكترونــــــــي
للمركــــــز أو إرســــــال رسالــــــة
نصيــــــة تبــــــدأ بالحــــــــــرف A
متبوعًا بالرقم الســـــري إلـــى
الرقم  90190علمًا بأن آخـر
موعد الستكمـــــال إجـــــراءات
التسجيل فـــــي المؤسســـــة
المقبـــــول بهــــــا يـــوم [ ] ....
** ****/**/قبل الساعـــــة 2
ظهرًا بتوقيت السلطنة.

بالمؤسسـة المقبول بها حسـب اآللية التي تحددها المؤسسـة ،سـتصلك رسـالة قصيرة
تفيـد بذلـك ،وعليك التأكد من إسـتالم تلك الرسـالة ،أو الرجوع إلـى نظام القبول للتأكد
مـن حالـة تسـجيلك.
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تابع سابعًا :مرحلة ظهور النتائج

إذا رغبت في قبول العرض فعليك إتباع إحدى الطريقتين اآلتيتين :
 - 1الدخول إلى الموقع اإللكتروني للمركز  www.heac.gov.omثم إلى نظام القبول
اإللكتروني لتأكيد قبولك للعرض.
 - 2إرسل رسالة نصية ( )SMSمن هاتفك النقال إلى الرقم ( )90190بكتابة الحرف ()A
وبجواره رقمك السري بمركز القبول الموحد .وسوف تستلم بعد ذلك رسالة نصية أخرى
تؤكد َت ّ
لقي القبول الذي أرسلته بشكل صحيح وتنص على “ :لقد قمت بإعتماد العرض
بنجاح”.
إذا لم تتلق رسالة لتأكيد العرض من المركز خالل نصف ساعة فعليك الدخول إلى نظام
القبول اإللكتروني والتأكد من قبول العرض.

طريقة استكمال إجراءات التسجيل
المؤسسة

طريقة استكمال اجراءات التسجيل

جامعة التقنية
والعلوم التطبيقية

من خالل الدخول إلى الرابط :

https://cims.mol.gov.om/hei

العودة إلى الفهرس
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ثامنًا :شاشات التسجيل بنظام القبول اإللكتروني
 - 1الدخول على موقع مركز القبول القبول الموحد www.heac.gov.om

 - 2الضغط على أيقونة البرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي.
 - 3الضغط على أيقونة تسجيل.

ستظهر شاشة الدخول برقم المستخدم والرقم السري ُقم بالضغط
على اضغط هنا في أسفل الشاشة إذا لم تكن مسجل مسبقًا.
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شاشة التسجيل في النظام

أدخل رقم الطالب المدني (رقم المقيم) ورقم الجلوس
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ستظهر بياناتك الشخصية حسب ما وردت من وزارة التربية والتعليم
يرجى إكمال البيانات المطلوبة
**** ****
**** ****
**** ****
**** ****
**** ****
**** ****
****

**** ****
**** ****
**** ****
**** ****
**** ****
**** ****
**** **** ****

****
****
**** **** ****
**** **** ****

**** **** ****
**** **** ****

***** *****
***** *****

***** *****

***** *****

ستحصل على رقم المستخدم والرقم السري

شاشة الحصول على رقم المستخدم والرقم السري للطلبة الدارسين في مدارس
الجاليات والمدارس األخرى ( ليس لديه رقم جلوس)
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ستظهر شاشة إدخال بياناتك الشخصية يرجى إكمال البيانات المطلوبة

بعد اإلنتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة والضغط على زر (حفظ) سيظهر لك
رقم المستخدم والرقم السري.

شاشة لوحة التحكم الخاصة بالطالب
للطلبة الدارسين في مدارس الجاليات والمدارس األخرى ( ليس لديه رقم جلوس).
أوال :يتوجب عليك إدخال المواد التي قمت بدراستها باإلضافة الى الدرجات التي حصلت
عليها ( مرفق في الشاشة أدناه ) النقطة  2إدخال الدرجات.
ثانيًا :يتوجب عليك تحميل الوثائق المطلوبة النقطة  6تحميل الوثائق المطلوبة.

العودة إلى الفهرس
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شاشة إدراج البرامج الدراسية
من خالل هذه الشاشة أناده يمكنك إدخال رغباتك من البرامج الدراسية وترتيبها تنازليًا
حسب األفضلية بالنسبة إليك.

شاشة مشاهدة وقبول العرض

1
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العودة إلى الفهرس

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية برنامج حكومي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية طلب استكمال إجراءات التسجيل بالمؤسسة
( فرع مسقط )
( فرع مسقط )

مسجل

نبذة عن جامعة التقنية
والعلوم التطبيقية

العودة إلى الفهرس
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جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
متطلبات إجتياز المراحل الدراسية

يتم تحديد المتطلبات الخاصة لمنح درجة الدبلوم أو الدبلوم
المتقدم أو البكالوريوس على أساس نظام الساعات المعتمدة وفق
متطلبات الجامعة ،والكلية والبرامج .ويجـب أن يكمل الطالب بنجاح
متطلبات خطة التخرج مع الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)2
مدة الدراسة بالبرنامج األكاديمي كاآلتي:

عدد سنوات الدراسة

الدبلوم

72 - 60

( 2سنتان)

 3سنوات

الدبلوم المتقدم

108 - 90

 3سنوات

 4سنوات

البكالوريوس

144 - 120

 4سنوات

 6سنوات

مميزات السكن
والمواصالت إن وجدت

يتوفر سكن داخلي للطالبات فقط في أفرع الجامعة (عبري،
الرستاق ،وصور) الالتي يبعد مقر سكنهن بأكثر من  50كم عن فرع
الجامعة التي ُقبلت بها.

العالوات الشهرية
(المخصصات المالية)

• بالنسبة للطالب القاطنين على بعد ( )50كم فأكثر عن مقر
الجامعة يصرف لهم مبلغ وقدره ( )90تسعون ريا ً
ال عمانيًا شهريًا
على مدار العام ،أما الطالب القاطنون على بعد أقل من ( )50كم عن
مقر فرع الجامعة يصرف لهم مبلغ وقدره ( )45خمسة وأربعون ريا ً
ال
عمانيًا على مدار العام.
• أما بالنسبة للطالبات القاطنات على بعد ( )50كم فأكثر عن
مقر فرع الجامعة يتم توفير سكن داخلي لهن في حدود الطاقة
االستيعابية؛ ويصرف لهن مبلغ وقدره ( )45خمسة وأربعون ريا ً
ال
عمانيًا شهريًا على مدار العام وفي حالة عدم توفر اإلقامة باألقسام
الداخلية يصرف لهن مبلغ وقدره ( )90تسعون ريا ً
ال عمانيًا شهريًا
لإلعاشة واالنتقال على مدار العام.
• أما الطالبات القاطنات على بعد أقل من ( )50كم فيصرف لهن
مبلغ وقدره ( )45خمسة وأربعون ريا ً
ال عمانيًا شهريًا على مدار العام.

لغة الدراسة

تذاكر السفر

18

الــــدرجة

مجموع الساعات
المعتمدة

الفترة الزمنية
العادية

الحد األقصى لمدة
الدراسة

العودة إلى الفهرس

• اللغة اإلنجليزية في جميع البرامج األكاديمية بالجامعة
وبكالوريوس إعداد معلم اللغة اإلنجليزية.
• اللغة العربية لبكالوريوس البرامج التربوية « علوم ورياضيات »
في تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء واألحياء.
• تصرف تذاكر سفر بالطائرة ذهابًا وإيابًا للطالب أو الطالبة مرة
واحدة خالل العام الدراسي ويجوز التعويض عن قيمة التذكرة
المشار إليها نقدًا وفقًا ألقل األسعار السائدة وقت تقديم طلب
صرف التعويض وذلك للفئات اآلتية:
• الطلبـــة والطالبــــات الدارســــون في فرع الجامعة بصاللة من
خارج محافظة ظفار.
• طلبة وطالبات محافظة ظفار الدارسون في أفرع الجامعة األخرى
عدا فرع الجامعة بصاللة.
• ويصرف بدل انتقال بقيمة  25ريال لمرة واحدة خالل الفصل الدراسي
لطلبة وطالبات محافظـــــة مســــندم ووالية مصيــــــــرة على أال
تقـــل المسافة عن ( )200كم عن مقر الجامعة.

تابع  :جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

معلومات آخرى

• أن يكون الطالب/الطالبة الئقا صحيا للتقدم لشروط القبول
في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ،وعلى طلبة ذوي اإلعاقة
الخاصة التنافس على البرامج المخصصة لهم  ،وفي حالة تنافس
طالب من ذوي اإلعاقة على البرامج المخصصة للطلبة من غير
ذوي اإلعاقة فيحق للجامعة تغيير البرنامج أو عدم القبول.
• تطرح الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمية في مختلف
التخصصات العلمية.
• تمنح الجامعة مؤهالت في مختلف المستويات األكاديمية
حيث أن تمنح الدبلوم فقط وبعضها تمنح الدبلوم المتقدم
والبعض اآلخر تمنح الثالث مؤهالت إلى مرحلة البكالوريوس ،
بينما توجد بعض البرامج األخرى تمنح درجة البكالوريوس فقط
لذلك على الطالب التأكد من البرنامج الذي يتقدم له والدرجة
التي يمنحها البرنامج.
• كل البرامج األكاديمية بالجامعة تتطلب دراسة البرنامج
التأسيسي واجتيازه بنجاح.
• يخضع جميع الطلبة المقبولين الى اختبار تحديد المستوى
لمكونات البرنامج التأسيسي العام والذي يُعقد في األسبوع
التعريفي المتزامن مع بدء الدراسة ،ويعتبر اجتياز السنة
التأسيسية بمكوناتها الثالث شرط أساسي لدراسة البرامج
األكاديمية بالجامعة وذلك حسب األنظمة واللوائح المنظمة
لذلك.
• البرنامج التأسيسي العام هو برنامج تمهيدي للطالب لتأهيله
في بعض المهارات األساسية التي تتطلبها دراسة البرنامج
جزء من البرنامج
األكاديمي وال يعد البرنامج التأسيسي العام
ً
أداء مرضيا
تحقيق
األكاديمي للطالب ،حيث يتطلب من الطالب
ً
في ثالثة مكونات وهي :اللغة اإلنجليزية والرياضيات والحاسب
اآللي.
• يمكن للطالب أن يستثنى من إحدى مكونات البرنامج التأسيسي
العام أو جميعها في حالة اجتيازه اختبارات التحدي لمكونات
البرنامج التأسيسي العام .ويمكن للطالب تقديم شهادة اآليلتس
األكاديمي سارية المفعول في بداية الفصل الدراسي ،وأال يكون
قد مضى على الشهادة أكثر من عامين من تاريخها ،وأن تكون
صادرة من مركز معتمد من داخل أو خارج السلطنة .حيث يمكن
أن يتم تحديد مستوى الطالب من خالل هذه الشهادة او اعفاؤه
من دراسة مكون اللغة اإلنجليزية عند تقديمه لشهادة اآليلتس
أكاديمي معتمدة بدرجة ( )5بحيث ال تقل درجة كل مهارة عن
( )4.5في بداية التحاقه.

العودة إلى الفهرس
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البرامج الدراسية
وشروط االلتحاق بها

20

العودة إلى الفهرس

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
رمز البرنامج

اسم البرنامج

الحد األدنى للتقدم للبرنامج

حسم التعادل

معلومات إضافية عن البرنامج
فــــــرع مسقط

T0001

الهندسة

 معدل عام ال يقل عن ( )٪ 75 (  )٪ 65في المواد التالية-: الرياضيات البحتة الفيزياء الكيمياء اللغة اإلنجليزية أو()Academic IELTS 4

الدرجات
األعلى في
المواد:
 الرياضياتالبحتة
 الفيزياء الكيمياء اللغةاإلنجليزية

T0003

الدراسات
التجارية/
إدارة األعمال

 معدل عام ال يقل عن( )٪ 75 ( )٪ 65في اللغة اإلنجليزية أو()Academic IELTS 4
 ( )٪ 65في إحدى الموادالتالية-:
 الرياضيات البحتة أوالتطبيقية  ،المحاسبة ،إدارة
األعمال ،اإلقتصاد

الدرجات األعلى
في المواد:
 اللغةاإلنجليزية
 الرياضياتالبحتة أو
التطبيقية
 المحاسبة إدارة األعمال -اإلقتصاد

T0002

تقنية
المعلومات

 معدل عام ال يقل عن ()٪ 75 ( )٪ 65في اللغة اإلنجليزية أو()Academic IELTS 4
 )٪ 65( -في الرياضيات البحتة

الدرجات األعلى
في المواد:
 الرياضياتالبحتة
 اللغةاإلنجليزية

T0004

اإلتصال
الجماهيري

 معدل عام ال يقل عن ()٪ 75 ( )٪ 65في اللغة اإلنجليزية أو()Academic IELTS 4
( )٪ 65في احدى الموادالتالية-:
 اللغة العربية الصحافة علم النفس -تقنية المعلومات

فــــــرع نـــــزوى
فــــــرع إبـــــــراء
فــــــرع صاللـــة
فــــــرع المصنعة
فــــــرع شنـاص
فــــــرع عبـــــري
فــــــرع صحــــار
فــــــرع مسقط
فــــــرع نـــــزوى
فــــــرع إبـــــــراء
فــــــرع صاللـــة
فــــــرع المصنعة
فــــــرع شنـاص
فــــــرع عبـــــري
فــــــرع مسقط
فــــــرع نـــــزوى
فــــــرع إبـــــــراء
فــــــرع صاللـــة
فــــــرع المصنعة
فــــــرع شنـاص
فــــــرع عبـــــري
فــــــرع صحــــار
فــــــرع صــــــور

فــــــرع نـــــزوى

الدرجات األعلى
في المواد:
 اللغةاإلنجليزية
 -اللغة العربية

فــــــرع صاللـــة

فــــــرع صــــــور

مالحظة  :عند التسجيل في النظام اإللكتروني على المتقدم إدخال رمز البرنامج.
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عناويــــن المؤسســـة
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العودة إلى الفهرس

عناوين المؤسسة
جامعة التقنية و العلوم التطبيقية

الموقع

الموقع اإللكتروني

الهاتف

الفاكس

فرع مسقط

www.hct.edu.om

24473622

24478401

فرعي نزوى

reg.niz@cas.edu.om
www.nct.edu.om

25433760

25431102

25446555

25431020

فرع صحار

reg.sal@cas.edu.om

22057133

22057001

reg.sal@cas.edu.om
www.sct.edu.om
reg.sur@cas.edu.om
www.act.edu.om
www.ctshinas.edu.om
reg.ibr@cas.edu.om
www.ibrict.edu.om
www.ict.edu.om

23224303

23225620

23223401

23226267

25543055

25544751

26871333

26869257

26852811

26747426

25692470

25691696

25690664

25689723

25587800

25549020

فرعي صاللة
فرع صور
فرع المصنعة
فرع شناص
فرعي عبري
فرع إبراء
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