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تي تتطلب ذلك( لبرامج اللوالفحوصات الطبية )ت الشخصية ختبارات القبول والمقابالايسر مركز القبول الموحد أن يعلن للطلبة المؤهلين إلجراء 

، والذين سيتم ترشيحهم عن طريق نظام القبول اإللكتروني، م0202/0200بمؤسسات التعليم العالي المذكورة في الجدول أدناه للعام األكاديمي 

سخة من ومصطحبين معهم نالمذكورة بوقت كاف  ، بأن عليهم التواجد في األوقات واألماكنباإلضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة إليهم

 . وأصل البطاقة الشخصية شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها

 

 

 

 

 

 

سبب داء االختبارات والفحوصات سواء بأو أويسترعي المركز انتباه الطلبة الذين لديهم مانع صحي  لحضور المقابالت 
 ة  بأن عليهم التواصل مع المؤسسة مباشر  ،خرى أاإلصابة بفيروس كورونا أو مخالطين لمرضى أو بسبب ظروف صحية 

ختبارات داء االبأن الطالب يتحمل نتائج عدم حضوره أل والتنسيق معها حول البدائل المتاحة لهم في هذا الشأن. علما  
 ألي سبب من األسباب.و المقابالت أ
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 رمز البرنامج اسم البرنامج اسم المؤسسة
 تاريخ اإلختبار/

 الوقت المقابلة
االختبار/ 
المقابلة 

 مخصص لـ:
 مكان إجراء اإلختبار أو المقابلة هاتف المؤسسة

الكلية العسكرية 
 التقنية

رئاسة أركان قوات السلطان 
 MT001 المسلحة

 
 األثنينمن 

 م2021/8/23
 الخميسحتى 

 م2021/8/26

 مبنى الكلية العسكرية التقنية بمرتفعات المطار 22091111 ذكور صباحا   6
 MT002 الجيش السلطاني العماني
سالح الجو السلطاني 

 MT003 العماني

 MT004 البحرية السلطانية العمانية
 MT005 الخدمات الهندسية

 الخارجيةالبعثات  
الوظائف التدريسية في وزارة 

 التربية والتعليم
ED006 

 ED010حتى 

من األثنين 
 م2021/8/23
 حتى األربعاء

 م02/8/0202

صباحا  حتى  0022
 ( Onlineاالختبار عن ُبعد )   00598209 نللجنسي  ظهرا   0022

 Microsoft Teamsبإستخدام برنامج 

جامعة السلطان 
 قابوس

 SQ650 التربية الفنية

من األربعاء 
 م02/8/0202

 حتى الخميس
 م2021/8/26

 للجنسين صباحا   8022

 
24141697 

 

 اصطحاب البطاقة الشخصية -
 الفصول الدراسية ) و ( -
سيتم ارسال رسائل نصية لتحديد وقت  -

 االختبار

 SQ600 التربية الرياضية

من األثنين 
 م2021/8/23
 حتى األربعاء

 م02/8/0202

 للجنسين صباحا   8022

 قاعة المؤتمرات   -
 اصطحاب البطاقة الشخصية  -
المالبس الرياضية وحذاء رياضي بدون  -

 نتوءات
سيتم ارسال رسائل نصية لتحديد وقت  -

 االختبار
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 رمز البرنامج اسم البرنامج اسم المؤسسة
 تاريخ اإلختبار/

 الوقت المقابلة
االختبار/ 
المقابلة 

 مخصص لـ:
 مكان إجراء اإلختبار أو المقابلة المؤسسةهاتف 

جامعة السلطان 
 قابوس

الموسيقى والعلوم 
 م2021/8/23من األثنين  SQ780 الموسيقية

 24141667 للجنسين صباحا   8022 م2021/8/26لخميسا حتى

 كلية االداب والعلوم االجتماعية  -
 اصطحاب البطاقة الشخصية -
اصطحاب آلة  إن كانت لديه موهبة للعزف يرجى -

 العزف
 سيتم ارسال رسائل نصية لتحديد وقت االختبار -

كلية العلوم 
 الشرعية

 الفقه وأصوله
 أصول الدين
)البرامج 

المخصصة لطلبة 
 ذوي اإلعاقة (

IS005 
 األحد

 م00/8/0202
صباحا  حتى  0092

 ظهرا   20022

 ذكور
05909022 
05909805 

 مبنى كلية العلوم الشرعية بالخوير
 قاعة الحاسوب() 

IS006 إناث 

 جامعة البريمي
 التمريض

BS227 األربعاء 
 م02/8/0202

صباحا  حتى  0092
 للجنسين مساءا   2022

05222285 
02658962 
02658909 
02658928 

 
 ( Onlineاالختبار عن ُبعد ) 

 Moodle بإستخدام برنامج

IG114  م2021/8/24الثالثاء 

PD015  م2021/8/23األثنينمن 
 م021/8/24حتى الثالثاء 

 علوم البصريات
BS228 الخميس 

 IG115 م2021/8/26

 جامعة صحار
 BS273 التربية الرياضية

 م2021/8/23من األثنين 
 صباحا   0022 م2021/8/26حتى الخميس

 إناث
06822280 

 حرم جامعة صحار
 مبنى شناص )محطة الطلبة(

 حرم جامعة صحار للجنسين BS274 الموسيقيةالتربية 
 مبنى بركاء ) المدرج الرئيسي(
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 رمز البرنامج اسم البرنامج اسم المؤسسة
 تاريخ اإلختبار/

 الوقت المقابلة
االختبار/ 
المقابلة 

 مخصص لـ:
 مكان إجراء اإلختبار أو المقابلة هاتف المؤسسة

 جامعة نزوى 

  م24/8/0202الثالثاءمن   BS282 التربية الفنية
 م02/8/0202حتى األربعاء

  صباحا  حتى 0022
 صباحا   22022

 ذكور

05277066 
00966279 
02556988 
02556095 

 نزوى جامعة مبنى  
 (20-95)و  (22-95)قاعة 

 التمريض

BS017 األثنين 
 للجنسين م2021/8/23 

02556522 
02556565 
02556027 
02556095 

 نزوى جامعة مبنى 
 المشارق()قاعة 

IG125 

PD015  م2021/8/23من األثنين 

الجامعة الوطنية 
 للعلوم والتكنولوجيا

 م2021/8/23من األثنين  BS001 الطب العام
 م02/8/0202األربعاء حتى

صباحا  حتى  0022
 ( Onlineاالختبار عن ُبعد )    06820206 للجنسين ظهرا   2022

 IG111 بإستخدام برنامج ويبيكس
الكلية العلمية 

 للتصميم
 الثالثاء BS137 الفنون الجميلة

 مرتفعات  المطار –مبنى الكلية العلمية للتصميم  06727722 للجنسين صباحا   8092 م2021/8/24 
IG042 

جامعة التقنية 
 والعلوم التطبيقية

 الخميس US011 صميم األزياءت
 م2021/8/26

حتى صباحا   0022
 09600202 إناث ظهرا   0022

مبنى اإلدارة بجامعة التقنية والعلوم 
 التطبيقية بمسقط

salwa.alhabsi@hct.edu.om 

 األربعاء US007 التصميم
 م02/8/0202

ى صباحا  حت 0022
صباحا   22022

 )االختبار(
صباحا  حتى  22022

 )المقابلة(ظهرا   9022

 72120003 للجنسين

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

 (Fالمبنى )  
Deanoffice.niz@cas.edu.om 

على الطلبة احضار قلم حبر، قلم رصاص، -
 مبراه وممحاه.

 

mailto:Deanoffice.niz@cas.edu.om
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 البرنامجرمز  اسم البرنامج اسم المؤسسة
 تاريخ اإلختبار/

 الوقت المقابلة
االختبار/ 
المقابلة 

 مخصص لـ:
 مكان إجراء اإلختبار أو المقابلة هاتف المؤسسة

جامعة التقنية والعلوم 
 التطبيقية

 تقنية المعلومات
)ذوي اإلعاقات 

 الخاصة(
US027 

 الخميس
 م2021/8/26

 22022  صباحا  حتى 0022
 صباحا  

 للجنسين

على الطالب مراجعة اقرب فرع جامعة التقنية والعلوم مالحظة 0 
 التطبيقة

 )كليات التقنية سابقًا فقط(

 براءفرع  00008299
 )القبول والتسجيل(

00552822 
 فرع عبري 

 )القبول والتسجيل(
Azaa.Wadair@ibrict.edu.om 

 تجاريةدراسات 
)ذوي اإلعاقات 

 الخاصة(
US028 

02962209 
 فرع شناص

 )القبول والتسجيل(
Support.Registration@shct.edu.om 

 المصنعةفرع  02925225
 )القبول والتسجيل(

 نزوى فرع  92279571
 )قاعة االجتماعات(

 20022  صباحا  حتى 22022
 ظهرا  

24473681 
92670077 

 مسقط فرع  
 )مبنى اإلدارة(

maher.almahrooqi@hct.edu.om 

 20022  صباحا  حتى 0092
 99490061 ظهرا  

 صاللةفرع 
 )القبول والتسجيل(

 sa.mashani@sct.edu.om  
 

mailto:Azaa.Wadair@ibrict.edu.om
mailto:Support.Registration@shct.edu.om
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