سلـــطــنـــة عـــمـــان
وزارة التعليم العالي

يسر وزارة التعليم العالي ـ مركز القبول املوحد ـ أن تعلن للطلبة املؤهلني إلجراء إختبارات القبول واملقابالت الشخصية والفحوصات الطبية (يف الربامج اليت تتطلب ذلك) للفرز الثاني
مبؤسسات التعليم العالي املذكورة يف اجلدول أدناه للعام األكادميي2016/2015م ،والذين مت ترشيحهم عن طريق الرسائل النصية القصرية يوم األحد املوافق  13سبتمرب 2015م ،
بأن عليهم التواجد يف األوقات واألماكن املذكورة بوقت كاف ومصطحبني معهم نسخة من شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادهلا وما يثبت شخصيتهم.
اسم الربنامج

رمز الربنامج

اسم املؤسسة

رئاسة أركان قوات السلطان املسلحة

MT001

الكلية العسكرية

اجليش السلطاني العماني

MT002

التقنية

البحرية السلطانية العمانية

MT004

اخلدمات اهلندسية

MT005

القانون

LE001

تاريخ اإلختبار/
املقابلة

الوقت

األثنني2015/9/14 :م
الثالثاء 2015/9/15 :م
األربعاء 2015/9/16 :م
اخلميس 2015/9/17 :م

 6صباحاً –  1ظهراً

االختبار/
املقابلة
خمصص لـ:
ذكور

هاتف املؤسسة

22091111

مكان إجراء اإلختبار أو املقابلة

مقر الكلية العسكرية التقنية مبرتفعات املطار

مبنى ديوان عام وزارة التعليم العالي مبرتفعات
املطار
األثنني2015/9/14 :م

 9صباحاً

الدور األول قاعة (1أ) ،و(1ب)

ذكور

مالحظة :لن يسمح للطالب حضور االختبار واملقابلة

24340900

الشخصية يف حالة عدم احضار نتيجة اختبار الـ
IELTSأو TOEFL

البعثات اخلارجية
الطب والعلوم البيطرية

علوم  /نظم املعلومات
اجلغرافية

SE032

الثالثاء 2015/9/15 :م

 10صباحاً

للجنسني

SE574

األربعاء 2015/9/16 :م

 8صباحاً

ذكور

مبنى ديوان عام وزارة التعليم العالي مبرتفعات
املطار  -دائرة البعثات اخلارجية
اهليئة الوطنية للمساحة
24312261

وزارة الدفاع (بيت الفلج -روي)
مالحظة :ضرورة اصطحاب كشف الدرجات

اسم املؤسسة
البعثات
اخلارجية

البعثات
اخلارجية
(ختصصات
العلوم)

اسم الربنامج

رمز الربنامج

تاريخ اإلختبار/
املقابلة

برامج (مشروع جامعة عمان)

OE

األثنني2015/9/14 :م
الثالثاء 2015/9/15 :م

ختصصات العلوم :الرياضيات

ED001

ختصصات العلوم :الفيزياء

ED002

ختصصات العلوم :الكيمياء

ED003

ختصصات العلوم :األحياء

ED004

اللغة اإلجنليزية

ED005

ختصصات العلوم :الرياضيات

ED006

ختصصات العلوم :الفيزياء

ED007

ختصصات العلوم :الكيمياء

ED008

ختصصات العلوم :األحياء

ED009

اللغة اإلجنليزية

ED010

تصميم األزياء

TC007

اهلندسة
الكلية
التقنية العليا

(طلبة ذوي اإلعاقة)
تقنية املعلومات
(طلبة ذوي اإلعاقة)
الدراسات التجارية
(طلبة ذوي اإلعاقة)

جامعة الربميي

التمريض

 8:30صباحاً – 12
ظهراً

للجنسني

24340255

مبنى ديوان عام وزارة التعليم العالي مبرتفعات
املطار -الدور الثاني
قاعة اإلجتماعات (2أ) ،و(2ب)

للجنسني
الثالثاء 2015/9/15 :م
األربعاء 2015/9/16 :م
اخلميس 2015/9/17:م

 8صباحاً –  2ظهراً

ذكور

24624062
91237426

مبنى املديرية العامة لتنمية املوارد البشرية
بالعذيبة
وزارة الرتبية والتعليم

للجنسني

ذكور
األثنني2015/9/14 :م

 9صباحاً –  12ظهراً

إناث

24473873

الكلية التقنية العليا
قسم الدراسات التجارية -قاعة رقم 310

TC011
TC012

الثالثاء 2015/9/15 :م

 10صباحاً –  12ظهراً

للجنسني

-

التوجه إىل أقرب كلية تقنية ملنطقة الطالب

TC013
SA227

األربعاء 2015/9/16 :م

SR227
علوم البصريات

الوقت

االختبار /املقابلة
خمصص لـ:

هاتف املؤسسة

مكان إجراء اإلختبار أو املقابلة

SA228

اخلميس 2015/9/17:م

 11 – 9صباحاً

للجنسني

25655509
حموالت
188- 105

جامعة الربميي

