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 من  في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية )الكليات التقنية( الوصول إلى نظام القبول البيمكن للط

 التالي )فقط في الفترة الزمنية المسموح بها( رابطالخالل 

https://cims.manpower.gov.om/hei/faces/Pages/General/Login.jsf 

 

   ثم يقوم بالدخول من خالل ، لعرض اوال من خالل موقع القبول الموحدقبول ايجب على الطالب

ليتمكن من  في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية )الكليات التقنية( نظام القبولالوصلة أعاله الى 

  ية تسجيله وتسليم اوراقة.إستكمال عمل

 :قبل بدء عملية التسجيل تأكد من انك تحتفظ بنسخة إلكترونية للملفات التالية 

 صورة شخصية (1
 البطاقة الشخصية من االمام (2

 البطاقة الشخصية من الخلف (3
 العامشهادة دبلوم التعليم  (4

 (شهادة الضمان االجتماعي أو اي مستند اخراو  االعاقةبطاقة اي مرفقات اخرى ) (5

 

  الرجاء ادخال الرقم المدني ورقم الهاتف المسجل بنظام القبول في نظام الجامعة لتسجيل الدخول

 الموحد

 

 

 

 

  في بداية الدخول لشاشة التسجيل يرجى ملء الحقول االساسية 

https://cims.manpower.gov.om/hei/faces/Pages/General/Login.jsf
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  الرجاء الضغط على التالياالساسية بعد ملء الحقول. 

  الشاشة التالية عليك ارفاق التاليمن خالل :- 

 

 صورة شخصية (1
 البطاقة الشخصية من االمام (2

 البطاقة الشخصية من الخلف (3
 شهادة دبلوم التعليم العام (4

 (شهادة الضمان االجتماعي أو اي مستند اخراو  االعاقةبطاقة ) اي مرفقات اخرى (5
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  إلختيار الملف المراد ارفاقه.كل مرفق سيظهر المربع التالي  ايقونةبالنقر فوق 

 

  
 ط على السابقة من خالل الضغ الرجوع الى الصفحة مكان الطالب االنتقال الى الصفحة التالية اوبإ

 االزرار المتوفرة في أسفل الصفحة.

  ر فوق كلمة حفظ إلنهاء الشاشة التالية ستكون لتأكيد الموافقة على الشروط ويمكن للطالب النق

 .التسجيل ، ثم سيرسل النظام رسالة نصية قصيرة لتأكيد التسجيل إلى رقم الهاتف
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 الشاشة قبل انهاء التسجيل

 

 

 

 الشاشة قبل انهاء التسجيل
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 في حالة رغبة الطالب باالنسحاب يمكنه الدخول مرة اخرى الى النظام وسينقله الى صفحة االنسحاب 

 

 

 
 

  بعد تحديد المربع المجاور ، سيحصل الطالب على رسالة تأكيد أخرى يمكنه من خاللها تأكيد

 االنسحاب أو إلغاء االنسحاب .

 

 

Check box for 

confirming 

withdrawal 


