
إعالن رقم ) 1 /2021 (

الكلية العسكرية التقنية
المقاعد الدراسيــة المحــدودة المقرونة بالتشغيل

        تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع الكليــة العســكرية التقنيــة 
مقرونــة  محــدودة  دراســية  مقاعــد  توفــر  عــن  الدفــاع  بــوزارة 
مايعادلهــا  أو  العــام  التعليــم  دبلــوم  لمخرجــات  بالتشــغيل 
الســلطان  لقــوات  برامجهــا  فــي  الســابقة  الدراســية  لألعــوام 
ــش  ــلحة / الجيــ ــلطان المس ــوات الس ــة أركان ق ــلحة )رئاس المس
العمانــي/  السلطــــاني  الجــو  ســاح   / العمـــاني  السلطــــاني 
بــوزارة  الهندسيــــة  الخدمــات   / العمانيــة  الســلطانية  البحريــة 
الشــروط  واســتيفاء  الرغبــة  نفســه  فــي  يجــد  فمــن  الدفــاع( 
تجنيــد  موقــع  طريــق  عــن  بطلبــه  التقــدم  فعليــه  المحــددة 
) TAJ.NCE.GOV.OM ( وذلــك ابتــداء مــن يــوم )األحــد ( الموافــق 

3 ينايــر ٢٠٢١م وحتــى يــوم  )الثاثــاء(  الموافــق  ١ يونيــو ٢٠٢١م.

العلم والعمل الجاد



أواًل: متطلبــات التحــاق وقبــول الطالــب فــي البرنامج الهندســي  
)تخصص(:

حصــول الطالــب علــى شــهادة اللغــة اإلنجليزيــة اآليلتــس )IELTS( األكاديمــي بمعــدل 	 
ــة  ــد بداي ــر 2021م عن ــخ 01 أكتوب ــى تاري ــى حت ــد أدن ــول بح ــارية المفع ــن ) 5 ( س ــل ع ال يق
العــام األكاديمــي )2021م/2022م( 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 )60%( للمــواد )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.	 
ــا 	  ــد م ــن موالي ــون م ــبتمبر 2021م أي أن يك ــي 1 س ــً ف ــن 23 عام ــب ع ــر الطال ــد عم أال يزي

بعــد 31 أغســطس 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 شاغًا للعمل في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص.	 
اجتياز الفحوصات الطبية والمقابلة الشخصية بنجاح  .	 



ــول 	  ــب للدخ ــة الطال ــع لتهيئ ــذي وض ــكري ال ــب العس ــج التدري ــب لبرنام ــع الطال يخض
للبرنامــج األكاديمــي، و ذلــك لفتــرة زمنيــة محــددة وهــي ) ٤ ( أســابيع 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 	 

لهــا لالتحــاق بهــا بنــاًء علــى النحــو اآلتــي:
شواغر الوحدات العسكرية . 	
ترتيب الخيارات ) تعطى األولوية ألصحاب الخيار األول ثم الثاني وهكذا(. 	
معدل مجموع الثاث المواد من مواد دبلوم التعليم العام  . 	
ــر فــي المعــدل بيــن مجمــوع  	 ــن أو أكث ــة تســاوي طالبي ــة فــي حال المفاضل

ــي: الثــاث مــواد بالترتيــب اآلت
درجة اللغة اإلنجليزية.. 1

درجة الرياضيات البحتة.. 2
درجة الفيزياء .. 3

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 	 
ــاص.  ــاع الخ ــات القط ــة أو مؤسس ــة أو المدني ــكرية أو األمني ــات العس المؤسس

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 اإلعان.	 
يحــق للكليــة التعديــل فــي قوانينهــا وانظمتهــا حســب مــا تقتضيــة سياســتها 	 

ــبً. وتراه مناس



معلومــات عامـة :
يسمح للطالب الخروج من حرم الكلية في منتصف كل أسبوع وفق آلية محددة.	 
ــوزارة الدفــاع وقــوات الســلطان المســلحة 	  يلتــزم الطالــب بالعمــل فــي الجهــة المنتمــي إليهــا ب

لمــدة )10( أعــوام 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 
ــة. ــة بالكلي ــة متخصص ــا لجن ــرى ُتحدده ــخصية أخ ــروف ش ــلحة، أو لظ ــوات المس ــفى الق بمستش

 	 )Advanced Diploma( ــدم ــوم المتق ــا الدبل ــع مخرجاته ــة جمي ــكرية التقني ــة العس ــح الكلي تمن
أو شــهادة البكالوريــوس  )BEng( معتــرف بهــا دوليــً، وذلــك الرتبــاط الكليــة بجامعــة بورتســموث 
البريطانيــة )University of Portsmouth(  بنــاء علــى اســتيفائهم للمعــدل األكاديمــي واالنضبــاط 
ــتثناء  ــة دون اس ــن الكلي ــتفيدة م ــات المس ــع الجه ــى جمي ــام عل ــذا النظ ــق ه ــكري، وينطب العس

باإلضافــة إلــى إســتيفائه للمتطلبــات األكاديميــة بالكليــة وهــي :
أال يقــل المعــدل الكلــي للطالــب فــي البرنامــج التأسيســي فــي المــواد )الرياضيــات البحتــة و  	

ــاء وتقنيــة المعلومــات( عــن )60 %(. الرياضيــات األساســية والفيزي
	 .)IELTS( في اختبار اآليلتس األكاديمي )الحصول على معدل )5.5 
اجتيــاز كافــة مــواد الســنة األكاديميــة الهندســية األولــى والثانيــة والثالثــة )المســتوى الثالــث  	

والرابــع والخامــس( مــن أول محاولــة )دون رســوب(.
أال يقــل المعــدل العــام للطالــب عــن )65 %( فــي برنامــج الدبلــوم المتقــدم الســنة الهندســية  	

الثانيــة والثالثــة )المستــــوى الرابــــع والمستــــوى الخامــــس( بحيــث ال يقــــل عــن )60 %( فــي كل 
مــادة.

ــط  	 ــط والرب ــر الضب ــب بمعايي ــزام الطال ــة بالت ــكرية والمتعلق ــطة العس ــة األنش ــة مديري توصي
ــة. ــته بالكلي ــرة دراس ــال فت ــزام خ وااللت

ال يوجــد لــدى الكليــة العســكرية التقنيــة سياســة معادلــة المــواد التــي درســها الطالــب فــي  	
المؤسســات التعليميــة األخــرى.

ماحظــات

ــهر 	  ــي ش ــكري ف ــم العس ــي برنامجه ــة ف ــون بالكلي ــة المقبول ــر الطلب سيباش
ســبتمبر 2021م .

ســيتم اســتدعاء الطلبــة المســتوفين لشــروط ومتطلبــات القبــول للفحوصــات 	 
النصيــة  الرســائل  عبــر  القبــول  واختبــارات  الشــخصية  والمقابــات  الطبيــة 

القصيــرة مــن وزارة العمــل .



شروط القبول للحاصلين على شهادة الدبلوم التعليم العام
 للعام األكاديمي ٢٠٢١م/ ٢٠٢٢م

معلومات إضافية عن البرنامجاسم البرنامجرمز البرنامج

MT001
 رئاسة أركان

 قوات السلطان
المسلحة

ــق  	 ــة وف ــه بالكلي ــخ التحاق ــن تاري ــداًء م ــهرية ابت ــة ش ــب منح ــرف للطال يص
ــي: اآلت

ــهرية . 1 ــة ش ــى منح ــي عل ــج التأسيس ــي البرنام ــد ف ــب المقي ــل الطال يحص
وقدرهــا )=/80 ر.ع(.

ــهرية . 2 ــة ش ــى منح ــي عل ــج الهندس ــي البرنام ــد ف ــب المقي ــل الطال يحص
الدبلــوم  شــهادة  علــى  حصولــه  حتــى  وذلــك  ر.ع(   125  /=( وقدرهــا 

المتقــدم.
يحصـــل الطالــب المقيــد فــي البرنامــج الهندســي للســنة األخيــرة )مرحلة . 3

البكالوريــوس( علــى منحــة شــهرية وقدرهــا )=/250 ر.ع(.

ــكن  	 ــر الس ــة، وتوفي ــته بالكلي ــرة دراس ــة فت ــة طيل ــات يومي ــاث وجب ــر ث توفي
ــس. ــيل الماب ــة غس ــة وخدم ــمية والرياضي ــس الرس ــة والماب ــة الصحي والرعاي

تضمــن الكليــة العســكرية التقنيــة بالتنســيق مــع الجهــات المســتفيدة  	
بــه  المقبــول  للبرنامــج  وفقــا  التخــرج  بعــد  وظيفيــة  فرصــً  لخريجيهــا 

بهــا. المعمــول  والقوانيــن  واألنظمــة 

يتــم توظيــف خريجــي الكليــة مــن حملــة الدبلــوم المتقــدم فــي وزارة  	
الدفــاع وقــوات الســلطان المســلحة برتبــة رقيــب، وخريجــي البكالوريــوس 

ــب أول.  ــة رقي برتب

يتم تأمين كافة الطلبة ضد المخاطر داخل حرم الكلية.  	
	 
ترتبــط الكليــة مــع مؤسســات هندســية عالميــة متخصصــة كالمؤسســات  	

 IET, RICS, ICE, RAeS, IMechE, IMarEST, EI and EASA Part( :اآلتيــة
.))66(

	  )EASA( جميــع برامــج الطيــران تتطلــب النجــاح فــي كافــة أجــزاء امتحانــات
بنســبة )75 %(.

ــع  	 ــة م ــه بالكلي ــد التحاق ــول عن ــي محم ــب آل ــاز حاس ــب جه ــح كل طال يمن
ــت.  ــة اإلنترن ــر خدم توفي

الطبيــة  	 والشــروط  الفرعيــة  التخصصــات  علــى  االطــاع  للطالــب  يمكــن 
ــة  ــي الكلي ــب ف ــاق كطال ــب االلتح ــدم لطل ــي المتق ــا ف ــة توافره المطلوب

.  www.mtc.edu.om الكليــة  التقنيــة فــي موقــع  العســكرية 

MT002
 الجيش

 السلطاني
العماني

MT003
 ساح الجو
 السلطاني

العماني

MT004
 البحرية

 السلطانية
العمانية

MT005الخدمات 
الهندسية

ولمزيد من االستفسـار يرجى االتصال بمركز االتصـــــاالت على الرقم )80077000(

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق


