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عقد أكاديمي لكافة الطلبة للدراسة بالكلية العسكرية التقنية
املقدمة
.1

تم إبرام هذا العقد فــي يـوم ______ مـن شهر ________ عام ____________ بـيـن الكـلـيـة العسكريـة

الـتـقـنـيـة الـتي سيشار إليها فيـما بعد بالطـرف األول وبـيـن الطالب __________________________________ /
الذي سيشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني.
يهدف هذا العقد إلى ضمان التزام الطالب باملتطلبات األكاديمية للدراسة بالكلية العسكرية التقنية
.2
ً
ويعتبر توقيعه على هذا العقد تأكيدا منه بالتزامه باألنظمة والقوانين املعمول بها بالكلية باإلضافة إلى علمه
بامليزات التي سوف يحصل عليها خالل فترة دراسته بالكلية.
.3

تعتبر فترة الدراسة األكاديمية بالكلية العسكرية التقنية فترة للتحصيل العلمي وال تحتسب ضمن املدة

التي سيخدمها الطالب بعد انتهاء الدراسة ،وبالتالي ستنحصر املنافع واالمتيازات والتعويضات التي سيحصل
عليها الطالب على ما تم ذكره في هذا العقد أو الالئحة الداخلية للكلية .
النظام األكاديمي
يلتزم الطرف الثاني بنظام الدراسة في الكلية ،وتتكون السنة الدراسية األكاديمية بالكلية من ()36
.4
َ
ً
ً
ً
أسبوعا دراسيا بمعدل فصلين دراسيين لبرنامج ،وكل فصل يتكون من ( )18أسبوعا دراسيا لبرنامج الهندسة .أما
ً
ً
البرنامج التأسيس ي فيتكون من ( )36أسبوعا دراسيا بمعدل ثالث فصول دراسية  ،وكل فصل يتكون من ()12
ً
أسبوعا  ،وتعد السنة األولى بالكلية سنة تأسيسية (على الطالب أن يبذل قصارى جهده في اجتياز مقرراتها في
سنة واحدة وإن لم يتمكن من اجتياز املقررات بنجاح عليه إعادة الدراسة لسنة إضافية أخرى كفرصة أخيرة
تمنح للطالب للتعويض  ،أي بواقع سنتين كحد أقص ى في برنامج السنة التأسيسية حيث يجب أن يحصل فيها
الطالب على معدل ( )5,0كحد أدنى في اختبار تحديد مستوى اللغة االنجليزية ( ،)IELTSكما أن على الطالب
اجتياز املواد العلمية اإللزامية بنجاح وهي الرياضيات والفيزياء والحاسب اآللي) متبوعة بثالث سنوات دراسية
أكاديمية في مجال التخصص كالتالي:
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أ  .السنة الدراسية األولى (هندسة) :سيلتحق كافة الطلبة بالبرامج التالية:
( )1الدراسة التقنية التخصصية لكافة الطلبة حيث يتوقع منهم اجتياز جميع االختبارات املقررة
ً
خالل هذه السنة الدراسية كال حسب تخصصه وسيكون هناك تطبيق عملي.
( )2سيلتحق الطلبة ببرنامج التدريب العسكري املستمر وسيكون خالل فترة الدراسة األكاديمية
بمعدل حصتين في األسبوع.
ب .السنة الدراسية الثانية (هندسة) :سيلتحق كافة الطلبة بالبرامج التالي ــة:
( )1مواصلة الدراسة التقنية التخصصية كال حسب تخصصه ،وسيتم التعمق في التخصص والتركيز
بشكل أكبر على املواد التخصصية حيث ستكون نسبة الدراسة في املواد التقنية التخصصية املشتركة
للقسم ( )%50واملواد العلمية العامة املشتركة بين جميع الطلبة ( )%50باستثناء تخصص هندسة
الطيران ،وسيكون هناك تطبيق عملي من خالل الورش وذلك حسب متطلبات كل تخصص.
( )2سيلتحق الطلبة ببرنامج التدريب العسكري املستمر وسيكون خالل فترة الدراسة األكاديمية
بمعدل حصتين في األسبوع.
ج .السنة الدراسية الثالثة (هندسة) :ستكون سنة التخصص حيث تعتبر السنة النهائية لطلبة الدبلوم
املتقدم كالتالي:
( )1ستكون نسبة الدراسة في املواد التقنية التخصصية ( )%50أما بالنسبة للمواد العلمية العامة
املشتركة بين طلبة القسم الواحد بنسبة ( )%50حيث يتوقع من الطالب اجتياز جميع االختبارات
املقررة خالل هذه السنة الدراسية للحصول على شهادة الدبلوم املتقدم ،وبعدها يلتحق بجهة عمله
برتبة (رقيب).
( )2في نهاية السنة الدراسية األكاديمية الثالثة يكون الطالب أكمل متطلبات الحصول على شهادة
الدبلوم املتقدم ويحق له مواصلة الدراسة لنيل شهادة البكالوريوس وفق املعايير والشروط التالية:
(أ) الحصول على معدل ( )5.5في اختبار اآليلتس ( )IELTSبجميع أجزائه األربعة (املحادثة –
اإلنصات – القراءة – الكتابة)
(ب) أن يكون املعدل الكلي للطالب في البرنامج التأسيس ي في املواد (الرياضيات والفيزياء وتقنية
املعلومات) ال يقل عن .%75
(ج) اجتياز كافة مواد السنة الدراسية الهندسية األولى والثانية والثالثة (املستوى الثالث والرابع
والخامس) من أول محاولة.
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(د) أن يكون املعدل العام للطالب ال يقل عن  %65في برنامج الدبلوم املتقدم السنة الهندسية
الثانية والثالثة (املستوى الرابع واملستوى الخامس) ومعدل ال يقل عن  %60في كل مادة.
(ه) موافقة مديرية األنشطة العسكرية.
د .السنة الدراسية الرابعة :سيواصل طلبة الدبلوم املتقدم لدراسة السنة الخامسة مواد تخصصية
ممن استوفى متطلبات وشروط الحصول على شهادة البكالوريوس ،وسيتم إضافة بعض الحصص في
التدريب العسكري.
إكمال الساعات األكاديمية املعتمدة
 .5يلتزم الطرف الثاني بحضور جميع فصول الدراسة األكاديمية وفق الساعات املعتمدة املقررة عليه خالل
فترة دراسته بالكلية وعليه بذل قصارى جهده في التحصيل العلمي وتجنب الوقوع في املالحظة األكاديمية،
وفي حال أخفق الطالب في الخروج من املالحظة األكاديمية سيتم التعامل معه في هذا الشأن وفقا للنظم
والقوانين املعمول بها والتي قد تؤدي الى الفصل من الكلية بحسب الحالة.
اجتياز متطلبات الوكالة األوروبية لسالمة الطيران ([ )EASAخاص بطلبة قسم هندسة الطيران فقط]
 .6يجب على طلبة قسم هندسة الطيران إكمال واجتياز متطلبات الوكالة بنجاح من مقررات دراسية وتدريب
عملي .وتمنح هذه الشهادة بعد أن يحقق الطالب ما يلي:
( -)1حضور ما ال يقل عن  2400ساعة من حصص مقررات الوكالة األوروبية لسالمة الطيران (.)EASA
( -)2النجاح بمعدل ال يقل عن  %75في جميع مقررات الوكالة األوروبية لسالمة الطيران (.)EASA
( -)3إتقان املهارات التدريبية املقررة ( املهارات العملية ومهارات الصيانة).
وتعتبر هذه املقررات إلزامية على جميع طلبة قسم هندسة الطيران من أجل الحصول على رخصة الوكالة
بعد التدريب وممارسة العمل ملدة ال تقل عن سنتين بعد التخرج.
سيتم إعطاء الطلبة املعلومات الكافية عن متطلبات رخصة الوكالة األوروبية لسالمة الطيران ( )EASAفور
التحاقهم بقسم هندسة الطيران.
تغيير التخصص
 .7يحق للطالب تغيير تخصصه الدراس ي ضمن البرنامج الذي يدرس فيه وذلك وفق الشروط املعمول بها في
كل برنامج شريطة وجود شواغر في التخصص املرغوب ،باإلضافة ملراعاة احتياجات الجهة املستفيدة ( جهة
العمل):
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الهندسة املدنية ومسح الكميات :يحق للطالب تغير تخصصه في السنة الدراسية الثانية
أ.
(املستوى الرابع) قبل نهاية األسبوع األول من الفصل الدراس ي األول.
الهندسة البحرية  :يحق للطالب تغيير تخصصه قبل نهاية السنة الدراسية األولى (املستوى
ب.
الثالث).
جـ.

هندسة الطيران  :يحق للطالب تغيير تخصصه في السنة الدراسية الثانية (املستوى الرابع) قبل

نهاية الفصل الدراس ي الثاني.
هندسة النظم  :تنقسم تخصصات هندسة النظم إلى مجموعتين :
د.
( )1املجموعة األولى :هندسة املركبات ـ هندسة الطاقة ـ هندسة التدفئة والتهوية والتكييف
والتبريد ـ هندسة امليكاترونيات
( )2املجموعة الثانية :االتصاالت األرضية والرادار ـ الكهرباء واإللكترونيات-نظم االتصاالت ـ
الحاسب اآللي
ه .يحق للطالب تغيير تخصصه بين املجموعتين في السنة الدراسية الثانية (املستوى الرابع) قبل نهاية
األسبوع األول من الفصل الدراس ي األول.
و .كما يحق للطالب تغيير تخصصه من بين تخصصات املجموعة الواحدة في السنة الدراسية الثانية
(املستوى الرابع) قبل نهاية األسبوع األخير من الفصل الدراس ي الثاني.
تأجيل الدراسة واالنسحاب
 .8ال يجوز للطرف الثاني تأجيل الدراسة األكاديمية أو االنسحاب من الكلية إال لظروف قاهرة كتعثر حالته
الصحية وبتوصية من الطبيب املعالج بالخدمات الطبية للقوات املسلحة ،أو لظروف شخصية تكون محل
تقدير الطرف األول .
االلتزام بالخدمة بعد الدراسة
 .9يلتزم الطرف الثاني بالعمل في الجهة املستفيدة كالتالي:
وزارة الدفاع وقوات السلطان املسلحة ملدة ( )10عشر سنوات بعد تخرجه .
أ.
ب .شؤون البالط السلطاني ملدة ( )10عشر سنوات بعد تخرجه.
ج .الطيران ُ
العماني ملدة ( )5خمس سنوات بعد تخرجه ،وال تحتسب من ضمنها فترة التدريب على
رأس العمل والتي ستكون مدته سنتين.
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التدريب العسكري
.10

يتكون التدريب العسكري من ثالث مراحل وهي :
أ -املرحلة األولى .التدريب في حرم الكلية وملدة ( )4أسابيع متواصلة للتدريب العسكري وذلك قبل بدء
السنة التأسيسية وستشمل على املواد التالية:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

اللياقة البدنية .
املشاة العسكرية .
التدريب على اإلسعافات األولية.
التدريب على مهارة امليدان.
محاضرات عن التعبئة الصغرى.
التثقيف باملحاضرات العامة الضرورية .

ب .املرحلة الثانية ( :مرحلة التدريب املستمر)  .ستكون خالل فترة الدراسة األكاديمية وسيقتصر على
التالي:
( )1الطابور الصباحي .
( )2حصص رياضية بمعدل حصتين في األسبوع .
( )3حصة مشاة واحدة في األسبوع األول من كل شهر.
( )4املحاضرات الثقافية/العسكرية والبرامج التدريبية وفق ما يسمح به البرنامج األكاديمي خالل سنوات
الدراسة .
ج .املرحلة الثالثة  :سيكون التدريب املتقدم قبل بداية السنة الدراسية الثالثة بواقع أسبوعين ،
ويشمل التدريب على األسلحـة .

الحضور واالنضباط
 .11الحضور في جميع الفصول الدراسية إجباري ويقوم املدرسون باالحتفاظ بسجالت الحضور ،وفي حالة
تغيب الطالب ألكثر من ( )% 10من ساعات الدراسة للمادة يقوم مكتب مساعد العميد للشؤون األكاديمية
بإرسال خطاب إنذار للطالب املتغيب ،وإذا لم يلتزم الطالب بالحضور وزادت نسبة غيابة عن ( )% 20يقوم
مساعد العميد للشؤون األكاديمية بإرسال خطاب إلى قسم القبول والتسجيل لحرمانه من حضور
َ
االمتحان النهائي واعتباره راسبا في املادة ويظهر هذا الرسوب في كشف العالمات الفصلية وثم تعرض حالته
على املجلس التأديبي التخاذ القرار.
 .12يتحمل الطالب مسؤولية الغياب ألية أسباب وعليه إبالغ قائد الفصيل وقسم القبول والتسجيل بذلك،
ويعتبر املرض امللزم للفراش أو التنويم في املستشفى أو وفاة أحد األقارب أو الظروف العائلية الطارئة
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ً
أسبابا مقبولة للغياب بعد تعزيزها بشهادة رسمية على أن يخطر الطالب الكلية عن غيابه خالل ( )24ساعة
بعد عودته للدراسة بالكلية ،وماعدا هذا فإن الكلية ستتبع اللوائح األكاديمية املنظمة للحضور والغياب.
االلتزام باملواعيد
 .13يلتزم الطلبة بالحضور إلى املحاضرات وورش التدريب العملي والتدريب العسكري وكافة األنشطة املقررة
في املواعيد املحددة ،وفي حالة تأخر الطالب عن الحضور في الوقت املحدد تطبق عليه لوائح الضبط
والربط العسكري .سيتم استقطاع مبلغ مالي من املنحة الشهرية للطالب إذا زادت نسبة الغياب عن ()% 5
ويتم اعتماد تقرير االستقطاع املالي نتيجة غياب الطالب من قبل قسمي القبول والتسجيل واملالية في اليوم
العاشر ( )10من كل شهر.
االلتزام باألنظمة والقوانين
 .14على الطرف الثاني مراعاة جوانب االنضباط وااللتزام بكافة األنظمة و القوانين املعمول بها في الكلية وعدم
تجاوزها مع ضرورة تجنب أي من املخالفات املشار إليها بدليل الطالب واالطالع على التعليمات وأي تعديالت
لها فور صدورها  .تتوفر جميع األنظمة والقوانين الخاصة بالكلية والخدمات املقدمة في بوابة التعليم
اإللكتروني ( ،)Moodleويمكن االطالع عليها من خالل الرابط التالي ).(http://moodle.mtc.edu.om
اإلجازات الفصلية
 .15سيحصل الطرف الثاني على إجازة في نهاية كل فصل دراس ي ،وتحتفظ الكلية بحق التعديل في مدة اإلجازة
بما يتوافق مع مصلحة الطلبة وينسجم مع العطل واإلجازات الرسمية أو أية أحداث طارئة.
دليل الطالب
 .16يحتوي دليل الطالب على معلومات عامة عن الكلية والنظام األكاديمي بها والبرامج التي تطرحها وإرشادات
عامة للطلبة وعلى الطرف الثاني قراءته وااللتزام بما جاء فيه من إرشادات وتوجيهات وتعليمات.
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التواقيع
ً ً
 .17بعد قراءة الطرف الثاني لبنود وشروط هذا العقد وفهمه بما ورد بمضمونه فهما نافيا للجهالة ،فقد تم
التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين أدناه.
الطرف األول  :عن الكلية العسكرية التقنية
التوقيـ ــع :

_____________________________________________________

االس ـ ــم :

_____________________________________________________

الرتبـة/الدرجة:

_____________________________________________________

املنصب :

_____________________________________________________

الطرف الثانـي :الطالـ ـ ـ ـ ــب
_____________________________________________________
التوقيـ ــع :
الرقم املدني :

_____________________________________________________

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم :

_____________________________________________________

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح :

_____________________________________________________
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