العلم والعمل الجاد

إعالن رقم ( ) 2021/ 1
الكلية العسكرية التقنية
المقاعد الدراسيــة المحــدودة المقرونة بالتشغيل
تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع الكليــة العســكرية التقنيــة
بــوزارة الدفــاع عــن توفــر مقاعــد دراســية محــدودة مقرونــة
بالتشــغيل لمخرجــات دبلــوم التعليــم العــام أو مايعادلهــا
لألعــوام الدراســية الســابقة فــي برامجهــا لقــوات الســلطان
المســلحة (رئاســة أركان قــوات الســلطان المســلحة  /الجيــــش
السلطــــاني العمـــاني  /ســاح الجــو السلطــــاني العمانــي/
البحريــة الســلطانية العمانيــة  /الخدمــات الهندسيــــة بــوزارة
الدفــاع) فمــن يجــد فــي نفســه الرغبــة واســتيفاء الشــروط
المحــددة فعليــه التقــدم بطلبــه عــن طريــق موقــع تجنيــد
(  ) TAJ.NCE.GOV.OMوذلــك ابتــداء مــن يــوم (األحــد ) الموافــق
 3ينايــر 2021م وحتــى يــوم (الثالثــاء) الموافــق  ١يونيــو ٢٠٢١م.

أو ً
ال :متطلبــات التحــاق وقبــول الطالــب فــي البرنامج الهندســي
(تخصص):
•حصــول الطالــب علــى شــهادة اللغــة اإلنجليزيــة اآليلتــس ( )IELTSاألكاديمــي بمعــدل
ال يقــل عــن (  ) 5ســارية المفعــول بحــد أدنــى حتــى تاريــخ  01أكتوبــر 2021م عنــد بدايــة
العــام األكاديمــي (2021م2022/م) ويجــب علــى الطالــب إرفــاق نســخة مــن الشــهادة
عنــد التســجيل عبــر النظــام اإللكترونــي بموقــع الكليــة وإال لــن يتــم قبــول الطلــب.
•اجتيــاز اختبــارات القبــول بنجــاح بمعــدل ال يقــل عــن ( )%60للمــواد (الرياضيــات األساســية /
الرياضيــات البحتــة  /الفيزيــاء  /الحاســب اآللــي ) .ويمكــن للطالــب االطــاع علــى وصــف
المقــرر للمــواد التــي ســيختبرها مــن الموقــع اإللكترونــي للكليــة.

ثانيًا :الشــروط العامــة :
•أن يكون المتقدم عماني الجنسية.
•أال يزيــد عمــر الطالــب عــن  23عامــً فــي  1ســبتمبر 2021م أي أن يكــون مــن مواليــد مــا
بعــد  31أغســطس 1998م .
•النجــاح فــي جميــع المــواد الدراســية فــي دبلــوم التعليــم العــام ،وأن يكــون الطالــب
قــد درس المــواد العلميــة اآلتيــة فــي شــهادة دبلــوم التعليــم العــام أو مايعادلهــا:
اللغـة اإلنجليزية .الرياضيات البحتة .الفيزياء .•أن يكون حسن السيرة والسلوك ،وأال يكون قد صدر ضده حكم جزائي .
•أال يكون المتقدم شاغ ً
ال للعمل في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص.
•اجتياز الفحوصات الطبية والمقابلة الشخصية بنجاح .

•يخضــع الطالــب لبرنامــج التدريــب العســكري الــذي وضــع لتهيئــة الطالــب للدخــول
للبرنامــج األكاديمــي ،و ذلــك لفتــرة زمنيــة محــددة وهــي (  ) ٤أســابيع متواصلــة قبــل
بــدء الدراســة فــي الســنة التخصصيــة ،بينمــا يقتصــر التدريــب خــال الدراســة األكاديمية
علــى برنامــج الرياضــة والمحاضــرات بمعــدل محاضرتيــن في كل أســبوع ،ولمدة ســاعة
واحــدة للمحاضــرة ،باإلضافــة إلــى البرامــج التدريبيــة العســكرية المتقدمــة األخــرى .
•يقبــل الطالــب بالبرنامــج  /التخصصــات فــي الجهــة التــي اســتوفى المعاييــر المحــددة
ـاء علــى النحــو اآلتــي:
لهــا لاللتحــاق بهــا بنـ ً
شواغر الوحدات العسكرية .ترتيب الخيارات ( تعطى األولوية ألصحاب الخيار األول ثم الثاني وهكذا).معدل مجموع الثالث المواد من مواد دبلوم التعليم العام .المفاضلــة فــي حالــة تســاوي طالبيــن أو أكثــر فــي المعــدل بيــن مجمــوعالثــاث مــواد بالترتيــب اآلتــي:
1.درجة اللغة اإلنجليزية.
2.درجة الرياضيات البحتة.
3.درجة الفيزياء .
•تقتصر الدراسة في الكلية العسكرية التقنية على الذكور فقط .
•لم يسبق للمتقدم أن حصل على مقعد في الكلية العسكرية التقنية .
*فــي حالــة قيــد الطالــب فــي الكليــة ال يحــق لــه التقــدم للعمــل فــي أي مــن
المؤسســات العســكرية أو األمنيــة أو المدنيــة أو مؤسســات القطــاع الخــاص.
*يعــد الطلــب الغيــا إذا ثبــت فــي أي وقــت مــا يخالــف متطلبــات القبــول وصحــة
البيانــات المدخلــة عنــد التســجيل.
*لن يعتد بأي طلب ُيقدم قبل أو بعد انقضاء فترة اإلعالن.
*يحــق للكليــة التعديــل فــي قوانينهــا وانظمتهــا حســب مــا تقتضيــة سياســتها
وتراه مناســبًا.

معلومــات عامـة :
•يسمح للطالب الخروج من حرم الكلية في منتصف كل أسبوع وفق آلية محددة.
•يلتــزم الطالــب بالعمــل فــي الجهــة المنتمــي إليهــا بــوزارة الدفــاع وقــوات الســلطان المســلحة
لمــدة ( )10أعــوام بعــد تخرجــه بمؤهــل الدبلــوم المتقــدم ،وذلــك حســب مــا هــو موضــح تفصيــا
بالعقــود المحــددة لــكل جهــة ،ويمكــن االطــاع علــى ذلــك مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للكليــة.
•ال يجــوز للطالــب االنســحاب مــن الكليــة بعــد بــدء العــام الدراســي األول إال لظــروف قاهــرة
خارجــة عــن اإلرادة ،كتعثــر حالتــه الصحيــة بشــهادة مصدقــة مــن الطبيــب مــن الخدمــات الطبيــة
بمستشــفى القــوات المســلحة ،أو لظــروف شــخصية أخــرى ُتحددهــا لجنــة متخصصــة بالكليــة.
•تمنــح الكليــة العســكرية التقنيــة جميــع مخرجاتهــا الدبلــوم المتقــدم ()Advanced Diploma
أو شــهادة البكالوريــوس ( )BEngمعتــرف بهــا دوليــً ،وذلــك الرتبــاط الكليــة بجامعــة بورتســموث
البريطانيــة ( )University of Portsmouthبنــاء علــى اســتيفائهم للمعــدل األكاديمــي واالنضبــاط
العســكري ،وينطبــق هــذا النظــام علــى جميــع الجهــات المســتفيدة مــن الكليــة دون اســتثناء
باإلضافــة إلــى إســتيفائه للمتطلبــات األكاديميــة بالكليــة وهــي :
أال يقــل المعــدل الكلــي للطالــب فــي البرنامــج التأسيســي فــي المــواد (الرياضيــات البحتــة والرياضيــات األساســية والفيزيــاء وتقنيــة المعلومــات) عــن (.)% 60
 الحصول على معدل ( )5.5في اختبار اآليلتس األكاديمي (.)IELTSاجتيــاز كافــة مــواد الســنة األكاديميــة الهندســية األولــى والثانيــة والثالثــة (المســتوى الثالــثوالرابــع والخامــس) مــن أول محاولــة (دون رســوب).
أال يقــل المعــدل العــام للطالــب عــن ( )% 65فــي برنامــج الدبلــوم المتقــدم الســنة الهندســيةالثانيــة والثالثــة (المستــــوى الرابــــع والمستــــوى الخامــــس) بحيــث ال يقــــل عــن ( )% 60فــي كل
مــادة.
توصيــة مديريــة األنشــطة العســكرية والمتعلقــة بالتــزام الطالــب بمعاييــر الضبــط والربــطوااللتــزام خــال فتــرة دراســته بالكليــة.
ال يوجــد لــدى الكليــة العســكرية التقنيــة سياســة معادلــة المــواد التــي درســها الطالــب فــيالمؤسســات التعليميــة األخــرى.

مالحظــات
*سيباشــر الطلبــة المقبولــون بالكليــة فــي برنامجهــم العســكري فــي شــهر
ســبتمبر 2021م .
*ســيتم اســتدعاء الطلبــة المســتوفين لشــروط ومتطلبــات القبــول للفحوصــات
الطبيــة والمقابــات الشــخصية واختبــارات القبــول عبــر الرســائل النصيــة
القصيــرة مــن وزارة العمــل .

شروط القبول للحاصلين على شهادة الدبلوم التعليم العام
للعام األكاديمي ٢٠٢١م٢٠٢٢ /م
رمز البرنامج

اسم البرنامج

MT001

رئاسة أركان
قوات السلطان
المسلحة

MT002

الجيش
السلطاني
العماني

MT003

سالح الجو
السلطاني
العماني

MT004

البحرية
السلطانية
العمانية

MT005

الخدمات
الهندسية

معلومات إضافية عن البرنامج
ابتــداء مــن تاريــخ التحاقــه بالكليــة وفــق
يصــرف للطالــب منحــة شــهريةً
اآلتــي:
1.يحصــل الطالــب المقيــد فــي البرنامــج التأسيســي علــى منحــة شــهرية
وقدرهــا (= 80/ر.ع).
2.يحصــل الطالــب المقيــد فــي البرنامــج الهندســي علــى منحــة شــهرية
وقدرهــا (= 125 /ر.ع) وذلــك حتــى حصولــه علــى شــهادة الدبلــوم
المتقــدم.
3.يحصـــل الطالــب المقيــد فــي البرنامــج الهندســي للســنة األخيــرة (مرحلة
البكالوريــوس) علــى منحــة شــهرية وقدرهــا (= 250/ر.ع).
توفيــر ثــاث وجبــات يوميــة طيلــة فتــرة دراســته بالكليــة ،وتوفيــر الســكنوالرعايــةالصحيــةوالمالبــسالرســميةوالرياضيــةوخدمــةغســيلالمالبــس.
تضمــن الكليــة العســكرية التقنيــة بالتنســيق مــع الجهــات المســتفيدةلخريجيهــا فرصــً وظيفيــة بعــد التخــرج وفقــا للبرنامــج المقبــول بــه
واألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا.
يتــم توظيــف خريجــي الكليــة مــن حملــة الدبلــوم المتقــدم فــي وزارةالدفــاع وقــوات الســلطان المســلحة برتبــة رقيــب ،وخريجــي البكالوريــوس
برتبــة رقيــب أول.
يتم تأمين كافة الطلبة ضد المخاطر داخل حرم الكلية.ترتبــط الكليــة مــع مؤسســات هندســية عالميــة متخصصــة كالمؤسســات
اآلتيــةIET, RICS, ICE, RAeS, IMechE, IMarEST, EI and EASA Part( :
(.))66
جميــع برامــج الطيــران تتطلــب النجــاح فــي كافــة أجــزاء امتحانــات ()EASAبنســبة (.)% 75
يمنــح كل طالــب جهــاز حاســب آلــي محمــول عنــد التحاقــه بالكليــة مــعتوفيــر خدمــة اإلنترنــت.
يمكــن للطالــب االطــاع علــى التخصصــات الفرعيــة والشــروط الطبيــةالمطلوبــة توافرهــا فــي المتقــدم لطلــب االلتحــاق كطالــب فــي الكليــة
العســكرية التقنيــة فــي موقــع الكليــة . www.mtc.edu.om

ولمزيد من االستفسـار يرجى االتصال بمركز االتصـــــاالت على الرقم ()80077٠٠٠

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

