
                                                                                                                                                          

  

 

 

  للفرز الثاني إعالن مواعيد وأماكن إجراء اختبارات القبول والمقابالت الشخصية

 

لبرامج التي لختبارات القبول والمقابالت الشخصية والفحوصات الطبية )اإلجراء الذين سيتم ترشيحهم  يسر مركز القبول الموحد أن يعلن للطلبة 

ريق ، والذين سيتم ترشيحهم عن طللفرز الثاني  م2022/2022تتطلب ذلك( بمؤسسات التعليم العالي المذكورة في الجدول أدناه للعام األكاديمي 

، بأن عليهم التواجد في األوقات واألماكن المذكورة بوقت كاف نظام القبول اإللكتروني، باإلضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة إليهم

 . وأصل البطاقة الشخصية ومصطحبين معهم نسخة من شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها

 



 

 

 الجنس الوقت تاريخ اإلختبار/المقابلة رمز البرنامج اسم البرنامج اسم المؤسسة
هاتف 
 المؤسسة

 مكان إجراء اإلختبار أو المقابلة

جامعة السلطان 
 قابوس 

ةالتربية الفني  SQ650  مبنى الملحق –كلية التربية  - للجنسين صباحا   0000 م11/10/2022الثالثاء 

ة بدنيالتربية ال
 - للجنسين صباحا   0000 م10/10/2022األثنين  SQ600 وعلوم الرياضة

 كلية التربية منسق قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة. -
 ستالم إستمارات الفحص الطبي وتسجيل الحضور.ال

 التنسيق مع عيادة الطلبة أو فامكو للفحص الطبي للمتقدمين.
 المجمع الرياضي بنين والمجمع الرياضي بنات. -

الموسيقى 
والعلوم 

 الموسيقية 
SQ780  مكتب رئيس قسم الموسيقي 22122121 للجنسين ظهرا   2:30 م10/10/2022األثنين 

الكلية العسكرية 
 التقنية

 هندسة
 الجيوماتكس

MT020  مبنى الكلية العسكرية التقنية بمرتفعات المطار 22091111 للجنسين صباحا   1000 م10/10/2022األثنين 
admission@mtc.edu.om 

الكلية العلمية 
 مرتفعات  المطار –مبنى الكلية العلمية للتصميم  05000099 للجنسين صباحا   0000 م10/10/2022األثنين  BS137 الفنون الجميلة للتصميم

كلية العلوم 
 الشرعية

 الفقه وأصوله

 أصول الدين
 )البرامج

المخصصة لطلبة 
 ذوي اإلعاقة(

IS005 

 م10/10/2022األثنين 

 من الساعة 
 صباحا   0000
 11.00وحتى 
 صباحا  

 ذكور
22202090 

22202122 

24393830 

22202122 

 الخوير - مبنى كلية العلوم الشرعية
admin@css.edu.om 

IS006 إناث 

  الفقه وأصوله

 أصول الدين
 

IS003 ذكور 
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 مكان إجراء اإلختبار أو المقابلة هاتف المؤسسة الجنس الوقت تاريخ اإلختبار/المقابلة رمز البرنامج اسم البرنامج المؤسسةاسم 

 جامعة نزوى 

 BS017 التمريض
 م11/10/2022الثالثاء 

 1000 من الساعة
الى  صباحا  
 ظهرا   1000

 للجنسين
 25446450 
25446464 

25446234 

 مبنى جامعة نزوى 

 )قاعة المشارق(

 BS289 الصيدلة

 م10/10/2022األثنين  NG001 العالج الفيزيائي 

 م11/10/2022الثالثاء  NG002 العالج الوظيفي 

امراض النطق 
 واللغة 

NG003  م10/10/2022األثنين 

الجامعة الوطنية 
للعلوم 

 والتكنولوجيا
 م11/10/2022الثالثاء  BS001 الطب العام

 من الساعة 
 صباحا   0000
 12000وحتى

 صباحا  

 92999791 للجنسين
92655887 

  onlineستكون المقابلة 

جامعة التقنية 
 والعلوم التطبيقية

 م11/10/2022الثالثاء  U0108 صميم األزياءت
 10000صباحا  

 صباحا  
 97794476 إناث

 بمسقط فرع الجامعة
mubarak.alsalti@hct.edu.om 

 م10/10/2022األثنين  U0210 التصميم
 من الساعة 

11000 
 29222110 للجنسين

)كلية العلوم  جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى 
 التطبيقية سابقًا بنزوى(

رصاص،  ينعلى الطلبة احضار قلم حبر، قلم
 مبراه وممحاه.

mailto:mubarak.alsalti@hct.edu.om
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 مكان إجراء اإلختبار أو المقابلة هاتف المؤسسة الجنس الوقت تاريخ اإلختبار/المقابلة رمز البرنامج اسم البرنامج اسم المؤسسة

التقنية  جامعة
 والعلوم التطبيقية

 تقنية المعلومات
)ذوي اإلعاقات 

 الخاصة(
U0098 

األثنين 
 م10/10/2022

 صباحا   10000

 

مالحظة 0 على الطالب مراجعة اقرب فرع جامعة التقنية والعلوم 
 التطبيقة

 )كليات التقنية سابقًا فقط(

 بإبراء الجامعة فرع 00122200
alazri@ict.edu.om 

 
 

93960271 

 

 الجامعة بعبري ) تقنية عبري ( فرع
ard@ibrict.edu.om 

 
 

47747779 
 الجامعة بمسقط فرع

@hct.edu.ommubarak.alsalti 

 الجامعة بنزوى)تقنية نزوى ( فرع 05220202 
i@nct.edu.omzuwaina.alriyam 

  

22222732 

الجامعة بصاللة) تقنية صاللة(   فرع
edu.omregistration.dept@sct. 

 

- 

 الجامعة بشناص فرع

 الجامعة بالمصنعة فرع
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 مكان إجراء اإلختبار أو المقابلة هاتف المؤسسة الجنس الوقت تاريخ اإلختبار/المقابلة رمز البرنامج اسم البرنامج اسم المؤسسة

التقنية  جامعة
 والعلوم التطبيقية

إدارة األعمال / 
الدراسات التجارية 
)ذوي اإلعاقات 

 الخاصة(

 

U0099 

 

 

 م10/10/2022األثنين 

 

 صباحا   10000

 مالحظة 0 على الطالب مراجعة اقرب فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقة
 )كليات التقنية سابقًا فقط(

 
 

99844200 
 بإبراء الجامعة فرع

du.omt.ealazri@ic 

 الجامعة بعبري ) تقنية عبري ( فرع 42496279  صباحا   0000
ard@ibrict.edu.om 

 

 

 صباحا   10000

 نزوى (الجامعة بنزوى)تقنية  فرع 05220202 
lriyami@nct.edu.omzuwaina.a 

 الجامعة بمسقط فرع 47747779 
mmubarak.alsalti@hct.edu.o 

  

22222732 
 الجامعة بصاللة )تقنية بصاللة( فرع

@sct.edu.omregistration.dept 

  

- 

 

 
 الجامعة بالمصنعة فرع
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