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 مواعيد بدء الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، 

 وأرقام التواصل

 م المؤسسة التعليمية الحكومية بدء الدراسةتاري    خ  أرقام الهواتف البريد اإللكتروني

info @mtc.edu.om 11112222 12/8/11112 الكلية العسكرية التقنية م. 

admin@css.edu.om 

12919811 

12919141 

12919819 

 .1 كلية العلوم الشرعية م6/1/1111

ochs.adsa.ar@gmail.com 

24560184 

12461184 

12462221 

12462229 

  يحدد 
 
 .9 كلية عمان للعلوم الصحية الحقا

 .2 والعلوم التطبيقيةجامعة التقنية 

maher.almahrooqi@hct.edu.om 

ghazala.alharthi@hct.edu.om 

12229621 

12229689 

 
 
 يحدد الحقا

 التقنية العلياالكلية 

azza.alnabhani@nct.edu.om 

ibtisam.aljuniabi@nct.edu.om 

14226429 

14226412 
 التقنية بنزوىالكلية 

mailto:admin@css.edu.om
mailto:ochs.adsa.ar@gmail.com
mailto:maher.almahrooqi@hct.edu.om
mailto:ghazala.alharthi@hct.edu.om
mailto:azza.alnabhani@nct.edu.om
mailto:ibtisam.aljuniabi@nct.edu.om
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 م المؤسسة التعليمية الحكومية بدء الدراسةتاري    خ  أرقام الهواتف البريد اإللكتروني

fatma@ict.edu.om 

badria2@ict.edu.om 

14482821 

14482161 

 
 
 يحدد الحقا

 التقنية بإبراءالكلية 

sa.mashani@sct.edu.om 

a.zoubi@sct.edu.om 

19119218 

19119211 
 التقنية بصاللةالكلية 

khalifa.albakri@act.edu.om 

alia@act.edu.om 

16822914 

16822911 
 ةالتقنية بالمصنعالكلية 

abdullah.albalushi@shct.edu.om 

khamis.almasoudi@shct.edu.om 

16841822 

16841822 
 التقنية بشناصالكلية 

fatma.AlGassani@ibrict.edu.om 

alia.alfarsi@ibrict.edu.om 

14686224 

14686121 
 التقنية بعبريالكلية 
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 أرقام الهواتف البريد اإللكتروني
بدء تاري    خ 

 الدراسة
 م المؤسسة التعليمية الحكومية

 نية والعلوم التطبيقية ) كليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق(تابع : جامعة التق

reg.soh@cas.edu.om 
22057131 

22057133 

 
 
 يحدد الحقا

 العلوم التطبيقية بصحار كلية

du.om2020.sur@cas.e-reg 

 

25543055 

25544150 

 123 – 321 -328  محوالت 

 العلوم التطبيقية بصور كلية

reg.sal@cas.edu.om 
23224300  /23224305 

23224306 

 العلوم التطبيقية بصاللة كلية 

as.edu.omnasrar.ibr@c 25692470  العلوم التطبيقية بعبري كلية 

reg.niz@cas.edu.om 25431409   العلوم التطبيقية بنزوى كلية 

reg.rus@cas.edu.om  26774975-   26774798   التربية بالرستاق كلية 

 

 

mailto:reg.soh@cas.edu.om
mailto:reg-2020.sur@cas.edu.om
mailto:reg.sal@cas.edu.om
mailto:nasrar.ibr@cas.edu.om
mailto:reg.niz@cas.edu.om
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 م المؤسسة التعليمية الحكومية بدء الدراسةتاري    خ  أرقام الهواتف اإللكتروني/ الموقع ريد الب

www.squ.edu.om 12222812  
 
 .4 جامعة السلطان قابوس يحدد الحقا

 .6 الكليات المهنية

www.manpower.gov.om 

12446411 

 
 
 يحدد الحقا

 الكلية المهنية بالسيب

 الكلية المهنية بصحم 16842288

 الكلية المهنية بعبري 14681186

 هنية بصورالكلية الم 14491119

 الكلية المهنية بشناص 16222612

 بالبريميالكلية المهنية  14662292

 بصاللة المهنيةالكلية  19121624

 للعلوم البحرية بالخابورة المهنيةالكلية  16812192
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 م خاصةالمؤسسة التعليمية ال بدء الدراسةتاري    خ  أرقام الهواتف البريد اإللكتروني

reg@asu.edu.om-asu 

14212198 

14212191 
 .2 جامعة الشرقية م11/1/1111

sa@muscatuniversity.edu.om 

24645428 

24645488 

24645444 

 .1 جامعة مسقط م11/1/1111

Admissions.reg@uob.edu.om 

الرقم المجاني : 
81111111 

رقم الواتساب : 
22222211 
البدالة : 

14628911 

 .9 جامعة البريمي م12/1/1111

admission@nu.edu.om 

24250417 

24250418 

24250421 

 .2 الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا م29/1/1111

Admission@su.edu.om 

16841212 

16841212 

ب : ارقم الواتس

21144112 

 .4 جامعة صحار م2/21/1111

mailto:asu-reg@asu.edu.om
mailto:sa@muscatuniversity.edu.om
mailto:Admissions.reg@uob.edu.om
mailto:admission@nu.edu.om
mailto:Admission@su.edu.om
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 البريد اإللكتروني
أرقام 

 الهواتف
 م خاصةلمؤسسة التعليمية الا بدء الدراسةتاري    خ 

admission@du.edu.om 

19192122 

19192222 

ب : ارقم الواتس

22222114 

 .6 ظفار جامعة م2/1/1111

alwaleed@unizwa.edu.om 

abdullah.alkindi@unizwa.edu.om 

amina@unizwa.edu.om 

25446234 

14226121 

14226961 

25446340 

 .2 نزوى جامعة م6/1/1111

study@gutech.edu.om 

admissions@gutech.edu.om 

80082222 

11162268 

11162222 

 ب : ارقم الواتس

12422122 

 .8 مانعاأللمانية للتكنولوجيا في  جامعةال م11/1/1111

omshamsa.almusalami@majancollege.edu. 

ziyad.maimani@majancollege.edu.om 

admissions@majancollege.edu.om 

12291212 

12291219 

81122111 

 .1 كلية مجان الجامعية م29/1/1111

mailto:admission@du.edu.om
mailto:alwaleed@unizwa.edu.om
mailto:abdullah.alkindi@unizwa.edu.om
mailto:amina@unizwa.edu.om
mailto:study@gutech.edu.om
mailto:admissions@gutech.edu.om
mailto:shamsa.almusalami@majancollege.edu.om
mailto:ziyad.maimani@majancollege.edu.om
mailto:admissions@majancollege.edu.om
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 م خاصةالمؤسسة التعليمية ال بدء الدراسةتاري    خ  أرقام الهواتف البريد اإللكتروني

admission@zcw.edu.om 

zona@zcw.edu.om 

dean.sec@zcw.edu.om 

24512839 
24512804 
24512888 

 .21 كلية الزهراء للبنات م28/21/1111

reg@mazcol.edu.om 

12429919 

12429929 

12429982 

 .22 كلية مزون م2/1/1111

zainab.alamri@bayancollege.net 

abdullah.saif@bayancollege.net 

atta.kadhum@bayancollege.net 

12169621 

12169622 

12169621 

 .21 كلية البيان م6/1/1111

ohe.gc@gulfcollege.edu.omm 11186119 2/21/111129 كلية الخليج م. 

adil@gcet.edu.om 

k.alfarsi@gcet.edu.om 

amal.regist@gcet.edu.om 

12112161 

12112124 

12112119 

 .22 الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا م12/1/1111

 

mailto:admission@zcw.edu.om
mailto:zona@zcw.edu.om
mailto:dean.sec@zcw.edu.om
mailto:reg@mazcol.edu.om
mailto:zainab.alamri@bayancollege.net
mailto:abdullah.saif@bayancollege.net
mailto:atta.kadhum@bayancollege.net
mailto:adil@gcet.edu.om
mailto:k.alfarsi@gcet.edu.om
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بدء تاري    خ  أرقام الهواتف البريد اإللكتروني

 الدراسة
 م خاصةالمؤسسة التعليمية ال

Admission@scd.edu.om 

amanialjabri@scd.edu.om 

Shams@scd.edu.om 

b.allamki@scd.edu.om 

96707755 

24513251 

24513233 

24513252 

 .24 الكلية العلمية للتصميم م2/21/1111

admission@imco.edu.om 
19121916 

16812222 

التأسيسي 

 م29/1/1111

التخصصي 

 م12/1/1111

 .26 كلية عمان البحرية الدولية

med.alzadjali@omancollege.edu.ommoham 

muneera.alsiyabi@omancollege.edu.om 

anwar.alfory@omancollege.edu.om 

12142111 

12142119 

12142198 

التأسيسي 

 م11/1/1111

التخصصي 

 م12/1/1111

 .22 كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا 

mcreg@muscatcollege.edu.om 

11129142 

24501181 

Ext 46 or 41 

 .28 كلية مسقط م29/1/1111

 

mailto:Admission@scd.edu.om
mailto:amanialjabri@scd.edu.om
mailto:Shams@scd.edu.om
mailto:b.allamki@scd.edu.om
mailto:admission@imco.edu.om
mailto:mohammed.alzadjali@omancollege.edu.om
mailto:muneera.alsiyabi@omancollege.edu.om
mailto:anwar.alfory@omancollege.edu.om
mailto:mcreg@muscatcollege.edu.om
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بدء تاري    خ  أرقام الهواتف البريد اإللكتروني

 الدراسة
 م خاصةالتعليمية ال المؤسسة

Azhar.ahmed@otc.edu.om 

alhattali@otc.edu.om-salim.saleh 

12421989 

12421912 

التأسيسي 

 م6/1/1111

 التخصصي

 م11/1/1111

 .21 كلية عمان للسياحة

admissions@icem.edu.om 

12421111 

12421112 

12912681 

12912641 

 .11 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة م29/1/1111

mohammed@mec.edu.om 

malhudifi@mec.edu.om 

24531588 

12492414 
 .12 كلية الشرق األوسط م22/21/1111

abdullah1@mcbs.edu.om 

saida@mcbs.edu.om 

awisha.almamari@mcbs.edu.om 

12489414 

12489412 
 .11 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم م29/1/1111

 

mailto:Azhar.ahmed@otc.edu.om
mailto:salim.saleh-alhattali@otc.edu.om
mailto:admissions@icem.edu.om
mailto:mohammed@mec.edu.om
mailto:malhudifi@mec.edu.om
mailto:abdullah1@mcbs.edu.om
mailto:saida@mcbs.edu.om
mailto:awisha.almamari@mcbs.edu.om
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بدء تاري    خ  أرقام الهواتف اإللكتروني / الموقع البريد

 الدراسة
 م خاصةالمؤسسة التعليمية ال

reg@suc.edu.om 

maryam@suc.edu.om 

25565556 

25565554 

16218422 

 .19 كلية صور الجامعية م29/1/1111

Zahra.AlAmri@ncat.edu.om 

nahad@ncat.edu.om 

Noora.Alkindi@ncat.edu.om 

12161466 

12161429 

12161422 

 .12 الكلية الوطنية لتقنية السيارات م4/21/1111

malbalushi@omandentalcollege.org 

falbalushi@Staff.omandentalcollege.org 

saljarijari@Staff.omandentalcollege.org 

sdaham@Staff.omandentalcollege.org 

12664421 

12664426 

12664422 

 
 
 .14 كلية عمان لطب األسنان يحدد الحقا

www.buc.edu.om 14642666  
 
 .16 كلية البريمي الجامعية  يحدد الحقا

www.aou.edu.om 12612911  
 
 .12 الجامعة العربية المفتوحة يحدد الحقا

www.cbfs.edu.om 
11141226 

11141228 
 
 
 .18 كلية الدراسات المصرفية والمالية يحدد الحقا

 

mailto:reg@suc.edu.om
mailto:maryam@suc.edu.om
mailto:Zahra.AlAmri@ncat.edu.om
mailto:nahad@ncat.edu.om
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