إعالى بوواعيذ وأهاكي الوقابالث واإلخخباراث للعام األكاديوي 5102/5102

سلطٌت عواى
وزارة الخعلين العالي

ٌغش ٔصاسح انزعهٍى انعبنً ـ يشكض انقجٕل انًٕحذ ـ أٌ رعهٍ نهطهجخ انًؤ ْهٍٍ إلجشاء إخزجبساد انقجٕل ٔانًقبثالد انشخصٍخ ٔانفحٕصبد انطجٍخ (فً انجشايج انزً رزطهت رنك)
ثًؤعغبد انزعهٍى انعبنً انًزكٕسح فً انجذٔل أدَبِ نهعبو األكبدًًٌ 2016/2015ؤ ،انزٌٍ رى رششٍحٓى عٍ طشٌق انشعبئم انُصٍخ انقصٍشح ٌٕو األسثعبء انًٕافق  05اغغطظ
2015و  ،ثأٌ عهٍٓى انزٕاجذ فً األٔقبد ٔاأليبكٍ انًزكٕسح ثٕقذ كبف ٔيصطحجٍٍ يعٓى َغخخ يٍ شٓبدح دثهٕو انزعهٍى انعبو أٔ يب ٌعبدنٓب ٔيب ٌضجذ شخصٍزٓى .كًب عهى انطهجخ
انًششحٍٍ نجشَبيج انزشثٍخ انشٌبظٍخ اصطحبة انًالثظ انشٌبظٍخٔ ،انطهجخ انًششحٍٍ إلخزجبس انًٕعٍقى اصطحبة اَالد انًٕعٍقٍخ انزً ٌجٍذٌٔ انعضف عهٍٓب إٌ ٔجذد.
اسن الوؤسست

انكهٍخ انعغكشٌخ
انزقٍُخ

انجعضبد انخبسجٍخ

اسن البرًاهج

رهس البرًاهج

سئبعخ أسكبٌ قٕاد انغهطبٌ
انًغهحخ
انجٍش انغهطبًَ انعًبًَ
عالح انجٕ انغهطبًَ انعًبًَ
انجحشٌخ انغهطبٍَخ انعًبٍَخ
انخذيبد انُٓذعٍخ
شؤٌٔ انجالط انغهطبًَ
انطٍشاٌ انعًبًَ
انقبٌَٕ

MT002
MT003
MT004
MT005
MT006
MT009
LE001

انطت ٔانعهٕو انجٍطشٌخ

SE032

انًغبحخ

SE553
SE554
SE555

عهٕو َ /ظى انًعهٕيبد
انجغشافٍخ

SE574

حاريخ اإلخخبار/
الوقابلت

الوقج

االخخبار/
الوقابلت
هخصص لـ:

هاحف الوؤسست

هكاى إجراء اإلخخبار أو الوقابلت

MT001
األصٍٍُ2015/8/10 :و
انضالصبء 2015/8/11 :و
األسثعبء 2015/8/12 :و
انخًٍظ 2015/8/13 :و

 6صجبحب ً  1 -ظٓشاً

انضالصبء 2015/8/11 :و
األسثعبء 2015/8/12 :و
انخًٍظ 2015/8/13 :و

 10صجبحب ً

ركٕس

22091111

نهجُغٍٍ
نهجُغٍٍ

24340900

يجُى انكهٍخ انعغكشٌخ انزقٍُخ ثًشرفعبد
انًطبس

يجُى دٌٕاٌ عبو انٕصاسح ثًشرفعبد
انًطبس
قبعخ انزذسٌت-انطبثق انضبنش

 8صجبحب ً –  11صجبحب ً

ركٕس

انخًٍظ 2015/8/6 :و
 11صجبحب ً –  1ظٓشاً

24312261

يجُى انٍٓئخ انٕطٍُخ نهًغبحخ ٔصاسح
انذفبع
يعغكش ثٍذ انفهج – سٔي

اسن الوؤسست

اسن البرًاهج

رهس البرًاهج

انجعضبد
انخبسجٍخ

ثشايج (يششٔع جبيعخ
عًبٌ)

OE001
حتى
OE045
ما عدا
OE038
(ملغي)

انجعضبد
انخبسجٍخ
(الخخصصاث
الخربويت)

رخصصبد انعهٕو:
انشٌبظٍبد
رخصصبد انعهٕو :انفٍضٌبء

ED002

رخصصبد انعهٕو :انكًٍٍبء

ED003

رخصصبد انعهٕو :األحٍبء

ED004

انهغخ اإلَجهٍضٌخ
رخصصبد انعهٕو:
انشٌبظٍبد
رخصصبد انعهٕو :انفٍضٌبء

ED005
ED007

رخصصبد انعهٕو :انكًٍٍبء

ED008

رخصصبد انعهٕو :األحٍبء

ED009

انهغخ اإلَجهٍضٌخ

ED010

انزشثٍخ انفٍُخ

SQ650

انزشثٍخ انشٌبظٍخ

SQ600

انًٕعٍقى ٔانعهٕو انًٕعٍقٍخ

SQ780

حاريخ اإلخخبار/
الوقابلت

الوقج

االحذ 2015/8/ 9و
االصٍٍُ 2015/8/10و
انضالصبء 2015/8/11و

 8صجبحب ً  1-ظٓشاً

االخخبار/
الوقابلت
هخصص لـ:

نهجُغٍٍ

هاحف الوؤسست

ٔصاسح انزعهٍى انعبنً
انطبثق انضبًَ
قبعخ االجزًبعبد (نالَزظبس )
سقى (/2ة) ٔ (/2أ)

24340255

ED001

ED006

نهجُغٍٍ

انضالصبء 2015/8/11و
األسثعبء 2015/8/12و

ركٕس
 8صجبحب ً  2-ظٓشاً

يجُى انًذٌشٌخ انعبيخ نزًٍُخ انًٕاسد انجششٌخ
ثبنعزٌجخ

24624062
91237426

نهجُغٍٍ

األحذ2015/8/9 :و
اإلصٍٍُ2015/8/10 :و

 8:00صجبحب ً

ركٕس
ركٕس
إَبس

األحذ2015/8/9 :و

جبيعخ انغهطبٌ
قبثٕط

هكاى إجراء اإلخخبار أو الوقابلت

اإلصٍٍُ2015/8/10 :و

 3:00ظٓشاً
24145790

انضالصبء 2015/8/11و

نهجُغٍٍ

األحذ2015/8/9 :و
اإلصٍٍُ2015/8/10 :و
انضالصبء 2015/8/11و
األسثعبء 2015/8/12و

 8:00صجبحب ً

-

اصطحاب البطاقة الشخصية

-

التجمع في قاعة المحاضرات رقم ()1

-

التجمع في قاعة المؤتمرات بجوار عمادة
شؤون الطلبة
اصطحاب البطاقة الشخصية
المالبس الرياضية وحذاء رياضي بدون نتوءات
سيتم اختبار  111طالب و 111طالبة باليوم
وسيتم ارسال رسالة نصية الى الطلبة
كلية االداب والعلوم االجتماعية
سيتم ارسال رسائل نصية لتحديد وقت المقابلة
اصطحاب البطاقة الشخصية ان كانت لديه
موهبة للعزف
يرجى اصطحاب آلة العزف

-

-

اسن الوؤسست

اسن البرًاهج

رهس البرًاهج

حاريخ اإلخخبار/
الوقابلت

انفقّ ٔانذعٕح ٔأصٕل انذٌٍ

IS003
IS005

األحذ2015/8/9 :و
 9.00صجبحب ً

كهٍخ انعهٕو
انششعٍخ

انكهٍخ انزقٍُخ
انعهٍب
جبيعخ
انجشًًٌ

الوقج

انذساعبد اإلعاليٍخ

IS004
IS006

انخًٍظ 2015/8/6 :

رصًٍى األصٌبء

TC007

األسثعبء 2015/8/12 :و

انزًشٌط

SA227
SR227
SA228
SR228

األسثعبء 2015/8/12 :و

عهٕو انجصشٌبد

االخخبار/الوقابلت
هخصص لـ:

هاحف الوؤسست

ركٕس ( +طهجخ
رٔي اإلعبقبد
انخبصخ ركٕس)
30232312

إَبس +
(طهجخ رٔي
اإلعبقبد
انخبصخ إَبس)
 9.00صجبحب ً
 10صجبحب ً 12-ظٓشاً

انخًٍظ 2015/8/13 :و

إَبس
نهجُغٍٍ

24473873
36566613
محوالت
() 111 - 116

األحذ2015/8/9 :و
كهٍخ عًبٌ
انطجٍخ

انطت انعبو

انجبيعخ
األنًبٍَخ
نهزكُٕنٕجٍب
فً عًبٌ

ثكبنٕسٌٕط انعهٕو فً عهٕو
األسض انزطجٍقٍخ

SI023

 8صجبحبًًً

نهجُغٍٍ

انضالصبء 2015/8/11 :و
انخًٍظ 2015/8/6 :و

يجُى انكهٍخ فً انخٌٕش

انكهٍخ انزقٍُخ انعهٍب
(يجُى اإلداسح)
ثًقش انجبيعخ فً انجشًًٌ
ثًقش انكهٍخ فً ثٕشش

اإلصٍٍُ2015/8/10 :و

SA001

هكاى إجراء اإلخخبار أو الوقابلت

 10:30صجبحب ً

نهجُغٍٍ

24504068
يحٕالد
117-184-129
22061168
22061169
22061111
22061103

مالحظه :
الرجاء من جميع الطلبة المرشحين
إلجراء المقابلة ،الدخول على الموقع
التاليwww.omc.edu.om :
لمعرفة المزيد من المعلومات .

ثًقش انجبيعخ األنًبٍَخ فً حهجبٌ

