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 الكلية العسكرية التقنية  طلبةلالعقد األكاديمي 
 

 

 المقدمة 

 

بـيـن الكـلـيـة    _______عام  _______  شهر _______ مـن  تم إبرام هذا العقد فــي يـوم   .1

ال الـتـقـنـيـة  إليها  ـالعسكريـة  سيشار  األولتي  بالطـرف  بعد  /   فيـما  الطالب  وبـيـن 

 ______________________ الذي سيشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني. ____________
 

الطالب بالمتطلبات األكاديمية للدراسة بالكلية العسكرية   لتزامإيهدف هذا العقد إلى ضمان   .2

ب منه  تأكيداً  العقد  هذا  على  توقيعه  ويعتبر  بالكلية  إالتقنية  بها  المعمول  والقوانين  باألنظمة  لتزامه 

 باإلضافة إلى علمه بالميزات التي سوف يحصل عليها خالل فترة دراسته بالكلية.
 

ب .3 األكاديمية  الدراسة  فترة  تحتسب تعتبر  العلمي وال  للتحصيل  فترة  التقنية  العسكرية  الكلية 

بعد   الطالب  سيخدمها  التي  المدة  واإل  الدراسة،  نتهاءإضمن  المنافع  ستنحصر  متيازات وبالتالي 

 للكلية. والتعويضات التي سيحصل عليها الطالب على ما تم ذكره في هذا العقد أو الالئحة الداخلية 
 

 النظام األكاديمي

 

 من بالكليةوتتكون السنة الدراسية األكاديمية    الكلية، يلتزم الطرف الثاني بنظام الدراسة في   .4

ً 18وكل فصل يتكون من )  ،للبرنامجفصلين دراسيين  ( أسبوعاً دراسياً بمعدل  36)   ( أسبوعاَ دراسيا

( أسبوعاً دراسياً بمعدل ثالث فصول دراسية  36أما البرنامج التأسيسي فيتكون من )  لبرنامج الهندسة.

الطالب أن يبذل وتعد السنة األولى بالكلية سنة تأسيسية )على  ( أسبوعاً ،  12، وكل فصل يتكون من )

عليه    ،جتياز المقررات بنجاحإجتياز مقرراتها في سنة واحدة وإن لم يتمكن من  إقصارى جهده في  

لسنة إضافية أخرى   الدراسة  للتعويضإعادة  للطالب  تمنح  أخيرة  بواقع سنتين كحد  كفرصة  أي   ،

( كحد أدنى في  5,0أقصى في برنامج السنة التأسيسية حيث يجب أن يحصل فيها الطالب على معدل )

جتياز المواد العلمية اإللزامية  إ(، كما أن على الطالب  IELTSنجليزية )ختبار تحديد مستوى اللغة اإلإ

                                                                                                                                                                     

 

 سلطنة عمان

 وزارة الـــدفـــــــــــــاع 

 الـكلـيـة الـعـسكريـة التقنيـة

 Sultanate of Oman 

Ministry of Defence 

Military Technological College 
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الرياضيات والفيزياء والحاسب اآللي( متبوعة بثالث سنوات دراسية أكاديمية في مجال  )بنجاح وهي  

 التخصص كالتالي:

 

 سيلتحق كافة الطلبة بالبرامج التالية:  )هندسة(:السنة الدراسية األولى .  أ

ختبارات  جتياز جميع اإلإالدراسة التقنية التخصصية لكافة الطلبة حيث يتوقع منهم  (  1)      

 المقررة خالل هذه السنة الدراسية كالً حسب تخصصه وسيكون هناك تطبيق عملي. 

سة  خالل فترة الدراذلك  المستمر وسيكون    العسكري  سيلتحق الطلبة ببرنامج التدريب(  2)     

 سبوع. األكاديمية بمعدل حصتين في اإل

 

 سيلتحق كافة الطلبة بالبرامج التاليـــة: السنة الدراسية الثانية )هندسة(:ب.  

مواصلة الدراسة التقنية التخصصية كال حسب تخصصه، وسيتم التعمق في التخصص  (  1)

والتركيز بشكل أكبر على المواد التخصصية حيث ستكون نسبة الدراسة في المواد التقنية  

( للقسم  المشتركة  الطلبة 50التخصصية  جميع  بين  المشتركة  العامة  العلمية  والمواد   )%

اإب-%(  50) هندسة  تخصص  خالل -  لطيرانستثناء  من  عملي  تطبيق  هناك  وسيكون   ،

 الورش وذلك حسب متطلبات كل تخصص. 

التدريب(  2) ببرنامج  الطلبة  الدرا  العسكري  سيلتحق  فترة  خالل  وسيكون  سة  المستمر 

 سبوع. األكاديمية بمعدل حصتين في اإل

 

لطلبة   األخيرةستكون سنة التخصص حيث تعتبر السنة    السنة الدراسية الثالثة )هندسة(: ج.   

 الدبلوم المتقدم كالتالي: 

التقنية التخصصية )(  1) بالنسبة للمواد العلمية  50ستكون نسبة الدراسة في المواد  %( أما 

جتياز جميع  إ%( حيث يتوقع من الطالب  50العامة المشتركة بين طلبة القسم الواحد بنسبة )

 . حصول على شهادة الدبلوم المتقدمختبارات المقررة خالل هذه السنة الدراسية للاإل
الحصول على  أكمل متطلبات  قد  الدراسية األكاديمية الثالثة يكون الطالب    في نهاية السنة(  2)

الدبلوم   المعايير المتقدم،  شهادة  وفق  البكالوريوس  شهادة  لنيل  الدراسة  مواصلة  له  ويحق 

 والشروط التالية:
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)الرياضيات البحتة  ال يقل المعدل الكلي للطالب في برنامج الدراسات العامة في المواد  أن  )أ(  

 %(. 60ساسية والفيزياء وتقنية المعلومات( عن )والرياضيات األ

 . (IELTSكاديمي )األ( في اختبار اآليلتس 5.5الحصول على معدل ))ب( 

ال   )ج( )المستوى  والثالثة  والثانية  األولى  الهندسية  األكاديمية  السنة  مواد  كافة  اجتياز 

 ثالث والرابع والخامس( من أول محاولة )دون رسوب(. 

%( في برنامج الدبلوم المتقدم السنة الهندسية    65أن ال يقل المعدل العام للطالب عن )  )د(

%( في كل    60مستــوى الخامــس( بحيث ال يقــل عن )الثانية والثالثة )المستــوى الرابــع وال

 .مادة

والربط  )هـ(   الضبط  بمعايير  الطالب  بالتزام  والمتعلقة  العسكرية  األنشطة  مديرية  توصية 

 واإللتزام خالل فترة دراسته بالكلية.

 

متطلبات  ستوفى  إممن    سيواصل طلبة الدبلوم المتقدم  )هندسة(:الرابعة  السنة الدراسية  د.   

البكالوريوس شهادة  على  الحصول  الدراسية المواد  الراسة  د  وشروط  السنة  في  تخصصية 

   ، وسيتم إضافة بعض الحصص في التدريب العسكري.الخامسة

 
 

 متطلبات البرنامج األكاديمي  إكمال  

 

 : باآلتي يلتزم الطرف الثاني .5

فصول الدراسة األكاديمية وفق الساعات المعتمدة المقررة عليه خالل فترة   عحضور جمي .أ

   .دراسته بالكلية

سواء في   (TNA)جتياز برامج التدريب العملي الخاص بمتطلبات األسلحة  احضور و  .ب

 بمواقع جهات العمل حسب البرنامج المعد لكل تخصص.  وأالكلية 

 (EASA)  ـمتحانات الإجتياز  إى الطلبة  بالنسبة لتخصصات هندسة الطيران، يجب عل ج. 

 .أدنى في جميع أجزاءه% كحد 75والحصول على 

في التحصيل العلمي وتجنب الوقوع في المالحظة األكاديمية، وفي حال   الجهدبذل قصارى   .د

 ً للنظم   أخفق الطالب في الخروج من المالحظة األكاديمية سيتم التعامل معه في هذا الشأن وفقا

 لى الفصل من الكلية بحسب الحالة.إوالقوانين المعمول بها والتي قد تؤدي 
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األوروبية  إ الوكالة  متطلبات  الطيران )جتياز  الطيران   (EASAلسالمة  قسم هندسة  ]خاص بطلبة 

 فقط[ 

 

من مقررات دراسية    جتياز متطلبات الوكالة بنجاحإيجب على طلبة قسم هندسة الطيران إكمال و .6

 وتمنح هذه الشهادة بعد أن يحقق الطالب ما يلي:  وتدريب عملي. 

الوكالة األوروبية لسالمة الطيران  ساعة من حصص مقررات  2400أ.   حضور ما ال يقل عن 

(EASA.) 

عن   يقل  ال  بمعدل  النجاح  الطيران 75ب.   لسالمة  األوروبية  الوكالة  مقررات  جميع  في   %

(EASA) ، للطلبة المنتمين للطيران العماني كمعيار أساسي للتوظيف . 

 ج.   إتقان المهارات التدريبية المقررة )المهارات العملية ومهارات الصيانة(.

 

تعتبر هذه المقررات إلزامية على جميع طلبة قسم هندسة الطيران من أجل الحصول  حيث   -

 على رخصة الوكالة بعد التدريب وممارسة العمل لمدة ال تقل عن سنتين بعد التخرج.  

لسالمة  - األوروبية  الوكالة  رخصة  متطلبات  عن  الكافية  المعلومات  الطلبة  إعطاء  سيتم 

   لتحاقهم بقسم هندسة الطيران. افور  (EASAالطيران )

 

 التخصص  تغيير

 

تغيير تخصصه الدراسي ضمن البرنامج الذي يدرس فيه وذلك وفق    فرصة  لطالبا  منحي  .7

التخصص   في  شواغر  وجود  برنامج شريطة  كل  في  بها  المعمول  باإلضافة    المرغوب،الشروط 

 . هة العمل(جحتياجات الجهة المستفيدة )إلمراعاة 
 

 

 

 

 

 

 

 واالنسحاب  الدراسة تأجيل
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،  نسحاب من الكلية إال لظروف قاهرة تأجيل الدراسة األكاديمية أو اإل  ال يجوز للطرف الثاني .8

كتعثر حالته الصحية وبتوصية من الطبيب المعالج بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، أو لظروف  

 األول.  تقدير الطرف شخصية تكون محل 
 

 

 لتزام بالخدمة بعد الدراسة اإل

 

 يلتزم الطرف الثاني بالعمل في الجهة المستفيدة كالتالي: .9

 ( عشر سنوات بعد تخرجه.10)وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة لمدة  أ.

 سنوات بعد تخرجه. عشر( 10شؤون البالط السلطاني لمدة ) .ب

، وال تحتسب من ضمنها فترة التدريب ( خمس سنوات بعد تخرجه5الطيران العُماني لمدة ) .ج

 سنتين.  اعلى رأس العمل والتي ستكون مدته

 

  العسكري التدريب

 

 : وهي مراحل ثالث من التدريب العسكري يتكون .10

 األولى: لمرحلةا .أ

 السنة  بدء  قبل  وذلك   العسكري  متواصلة من التدريب  أسابيع  4  ولمدة  الكلية  حرم  في  التدريب

اللياقة  وستشمل  التأسيسية المشاة  على  األولية،    البدنية،  اإلسعافات  على  التدريب  العسكرية، 

بالمحاضرات العامة   الصغرى،التعبئة    عن  التدريب على مهارة الميدان، محاضرات التثقيف 

 . الضرورية

 

 : المرحلة الثانية .ب

الطابور الصباحي، حصص   خالل فترة الدراسة األكاديمية وستشمل  مرحلة التدريب المستمر

بمعدل فياإل  في  حصتين  رياضية  واحدة  مشاة  حصة  شهر،   كل  من  األول  سبوعاإل  سبوع، 

  األكاديمي خالل   به البرنامج  يسمح  ما  التدريبية وفق  والبرامجالعسكرية  /المحاضرات الثقافية

 . الدراسة سنوات

 

 

 

  المرحلة الثالثة:. ج

  على   التدريب  ويشمل  أسبوعين،  بواقع  الثالثة  الدراسية  السنة  بداية  قبل  المتقدم  التدريب  مرحلة

 .األسلحة



 

    .الثاني: .................................................  توقيع الطرف  ……….......………توقيع الطرف االول:  

6 

 
 

 

 الحضور واالنضباط

 

الدا  .11 الفصول  جميع  في  باإل راسية  لحضور  المدرسون  ويقوم  بسجالت  إجباري  حتفاظ 

يحصل الطالب  %( من ساعات الدراسة للمادة    10الحضور، وفي حالة تغيب الطالب ألكثر من )

يحصل على  %(    20، وإذا لم يلتزم الطالب بالحضور وزادت نسبة غيابة عن )لعلى اإلنذار األو

عتباره راسباَ في المادة ويظهر هذا  إي ومتحان النهائحرمانه من حضور اإل  اإلنذار النهائي وسيتم

حيث    تخاذ القرارإل  نضباطاإلالرسوب في كشف العالمات الفصلية وثم تعرض حالته على مجلس  

 نهاء قيده من الكلية.إقد يتم أنه 

وعليه إبالغ قائد الفصيل وقسم القبول والتسجيل    ،ولية الغياب ألية أسبابئيتحمل الطالب مس   .12

الظروف  أو  األقارب  أحد  وفاة  أو  المستشفى  في  التنويم  أو  للفراش  الملزم  المرض  ويعتبر  بذلك، 

على أن يخطر الطالب الكلية عن   ،العائلية الطارئة أسباباً مقبولة للغياب بعد تعزيزها بشهادة رسمية

للدراسة بالكلية، وماعدا هذا فإن الكلية ستتبع اللوائح األكاديمية    ( ساعة بعد عودته24غيابه خالل )

 المنظمة للحضور والغياب.

 

  بالمواعيد لتزاماإل
 

يلتزم الطلبة بالحضور إلى المحاضرات وورش التدريب العملي والتدريب العسكري وكافة      .13

الحضور في الوقت المحدد تطبق األنشطة المقررة في المواعيد المحددة، وفي حالة تأخر الطالب عن  

  زادت   إذا  للطالب  الشهرية  المنحة  من  مالي  مبلغ  ستقطاعإ  سيتم  عليه لوائح الضبط والربط العسكري.

قسمي تتبع    من  الطالب  غياب  نتيجة  المالي  ستقطاعاإل  تقرير  عتمادإ  ويتم  %(  5)  عن  الغياب  نسبة

  .شهر كل من( 10) العاشر اليوم والمالية في بيانات الطلبة
 

 

 

 

 

 

 ن يااللتزام باألنظمة والقوان

لتزام بكافة األنظمة والقوانين المعمول  نضباط واإللى الطرف الثاني مراعاة جوانب اإلع   .14

المخالفا من  أي  تجنب  ضرورة  مع  تجاوزها  وعدم  الكلية  في  الطالب بها  بدليل  إليها  المشار  ت 

صدورها. تتوفر جميع األنظمة والقوانين الخاصة  طالع على التعليمات وأي تعديالت لها فور  واإل
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(، ويمكن االطالع عليها من خالل  Moodleبالكلية والخدمات المقدمة في بوابة التعليم اإللكتروني )

 . (http://moodle.mtc.edu.om)الرابط التالي 

 

 اإلجازات الفصلية

 

على إجازة في نهاية كل فصل دراسي، وتحتفظ الكلية بحق التعديل   الطرف الثانيسيحصل     .15

في مدة اإلجازة بما يتوافق مع مصلحة الطلبة وينسجم مع العطل واإلجازات الرسمية أو أية أحداث  

 طارئة.
 

 ب دليل الطال

 

يحتوي دليل الطالب على معلومات عامة عن الكلية والنظام األكاديمي بها والبرامج التي     .16

لتزام بما  قراءته واإلالثاني مسؤولية الحصول عليه وتطرحها وإرشادات عامة للطلبة وعلى الطرف  

   جاء فيه من إرشادات وتوجيهات وتعليمات.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيعالتو
 

نافياً      .17 فهماً  بمضمونه  ورد  بما  وفهمه  العقد  هذا  وشروط  لبنود  الثاني  الطرف  قراءة  بعد 

التعديل   للطرف األول  علما بأنه يحق،  أدناهالطرفين  للجهالة، فقد تم التوقيع على هذا العقد من قبل  

ك في  حسب ما تقتضيه سياستها وتراه مناسبا وسيتم إعالم الطرف الثاني بذلواألحكام  في الشروط  

 حينه. 
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  عن الكلية العسكرية التقنية  : األول  الطرف 
  

  ___________________________________  : التوقيـــــع

 

  : االســـــــم

 

 

___________________________________  

 

 :الرتبـة/الدرجة

 

 

___________________________________   
 

 

 المنصب :

 

___________________________________ 

 
 

 

 الطالــــــــــــــب  الطرف الثانـي:
 

 

 االســـــــــم : 
 

 

___________________________________ 

 

 ي:ــالمدنالرقم 

 

 

 

___________________________________  

 

 ـــــالح: الســـ

 

___________________________________ 

  

  ___________________________________  :ـــعــالتوقيــ

 


