إعالن رقم ()٢٠٢٢/٢

العلم والعمل الجاد

المقاعد الدراسية المحدودة المقرونة بالتشغيل
(القبـــول المبــاشــــر 2022م)
الكلية العسكرية التقنية
تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع الكليــة العســكرية التقنيــة بــوزارة الدفــاع عــن توفــر
مقاعــد دراســية محــدودة لمخرجــات دبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلهــا لألعــوام
الدراســية الســابقة فــي برامجهــا لقــوات الســلطان المســلحة (رئاســة أركان قوات الســلطان
المســلحة /الجيــــش السلطــــاني العمـــاني  /ســاح الجــو السلطــــاني العمانــي  /البحريــة
الســلطانية العمانيــة  /الخدمــات الهندسيــــة).
فعلــى مــن يجــد فــي نفســه الرغبة ومســتوفيًا للشــروط المحــددة التقــدم بطلبه عن
ـداء مــن يــوم االثنيــن الموافــق
طريــق موقــع تجنيــد )TAJ.NCE.GOV.OM( :وذلــك ابتـ ً
 ١٤فبرايــر  ٢٠٢٢م وحتــى يــوم األربعــاء الموافــق  ٠١يونيــو ٢٠٢٢م .
متطلبات التحاق وقبول الطالب في البرنامج الهندسي (تخصص)-:
حصــول الطالــب علــى شــهادة اللغــة اإلنجليزيــة اآليلتــس ( )IELTSاألكاديمــي بمعــدل ال يقــل عــن (  ) 5ســاريةالمفعــول حتــى تاريــخ  01ســبتمبر 2022م عنــد بدايــة العــام األكاديمــي (2022م2023/م) يجــب علــى الطالــب
إرفــاق نســخة مــن الشــهادة عنــد التســجيل عبــر النظــام اإللكترونــي 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 ســوف يختبرهــا فــي
الموقــع اإللكترونــي للكليــة.

الشــروط العامــة :
أن يكون المتقدم عماني الجنسية .أال يزيد عمر الطالب عن  23عامًا في  1سبتمبر 2022م ،أي أن يكون من مواليد ما بعد  31أغسطس 1999م.النجــاح فــي جميــع المــواد الدراســية فــي دبلــوم التعليــم العــام ومــا يعادلهــا وأن يكــون الطالــب قــد درسالمــواد العلميــة التاليــة:

.اللغة 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 ،وذلــك لفتــرة زمنيــة محــددة وهــي ( )4أســابيع متواصلــة قبــل بدء الدراســة فــي الســنة التخصصية ،وســتكون
هنــاك برامــج عســكرية متقدمــة وبرامــج رياضيــة وبرامــج مغامــرات وبرامــج صيفيــة خــال فتــرات الدراســة
األكاديميــة.
ـاء
يقبــل الطالــب بالبرنامــج  /التخصصــات فــي الجهــة التــي اســتوفى المعاييــر المحــددة لهــا لاللتحــاق بهــا بنـ ًعلــى النحــو التالــي :
شواغر الوحدات العسكرية .ترتيب الخيارات ( تعطى األولوية ألصحاب الخيار األول ثم الثاني وهكذا ).معدل مجموع الثالث المواد من مواد دبلوم التعليم العام .-المفاضلة في حالة تساوي طالبين أو أكثر في المعدل بين مجموع الثالث مواد بالترتيب التالي-:

.درجة اللغة اإلنجليزية.
.درجة الرياضيات البحتة.
.درجة الفيزياء .

 تقتصر الدراسة في الكلية العسكرية التقنية على الذكور فقط . لم يسبق للمتقدم أن حصل على مقعد في الكلية العسكرية التقنية .يشــترط أن يكــون الطالــب الئقــً صحيــً بعــد التخــرج عنــد توقيــع العقــد مــع الســاح وفقــً للمعاييــرالمعمــول بهــا فــي وزارة الدفــاع وقــوات الســلطان المســلحة.
فــي حالــة قيــد الطالــب فــي الكليــة ال يحــق لــه التقــدم للعمل فــي أي من المؤسســات العســكريةأو المدنية.
يعــد الطلــب الغيــً إذا ثبــت فــي أي وقــت مــا يخالــف متطلبــات القبــول وصحــة البيانــات المدخلــةعنــد التســجيل.
لن يعتد بأي طلب ُيقدم قبل أو بعد انقضاء فترة اإلعالن. -يحق للكلية التعديل في قوانينها وأنظمتها حسب ما تقتضيه سياستها وتراه مناسبًا.

معلومات أخرى:
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 ،حيــث ســيحصل الخريــج علــى رتبــة عريــف وذلــك حســب مــا
هــو موضــح تفصي ـ ً
ا بالعقــود المحــددة لــكل جهــة ،لالطــاع فــي الموقــع اإللكترونــي للكليــة.
ال يجــوز للطالــب االنســحاب مــن الكليــة بعــد بــدء العــام الدراســي األول إال لظــروف قاهــرة خارجــة عــناإلرادة ،كتعثــر حالتــه الصحيــة بشــهادة مصدقــة مــن الطبيــب مــن الخدمــات الطبيــة بمستشــفى القــوات
المســلحة ،أو لظــروف شــخصية أخــرى ُتحددهــا لجنــة متخصصــة بالكليــة.
جميــع الطلبــة ســيتخرجون بشــهادة الدبلــوم المتقــدم ( ، )Advanced Diplomaوســيلتحقون بجهــاتعملهــم للعمــل مباشــرة برتبــة عريــف وســيتم الحقــً منــح المجيديــن منهــم ممن تنطبــق عليهــم المعايير
األكاديميــة والعســكرية وحســب متطلبــات جهــات عملهــم فرصــة العــودة إلــى الكليــة لمواصلــة دراســة
البكالوريــوس ( )BEngفــي الكليــة وذلــك بعــد قضائهــم فتــرة مــن العمــل التطبيقــي وبعــد اكتســابهم
خبــرة عمليــة فــي جهــات عملهــم حســب القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا لــدى كل جهــة.
ال يوجــد لــدى الكليــة العســكرية التقنيــة سياســة معادلــة المــواد التــي درســها الطالــب مــن المؤسســاتالتعليميــة األخــرى.
سيباشر الطلبة المقبولون بالكلية في برنامجهم العسكري في شهر سبتمبر 2022م. ســيتم اســتدعاء الطلبــة المســتوفين لشــروط ومتطلبات القبــول للفحوصات الطبيــة والمقابالتالشــخصية واختبــارات القبــول عبر الرســائل النصيــة القصيرة .

معلومات إضافية عن البرامج لمخرجات التعليم العام أو ما يعادلها لألعوام
الدراسية السابقة للعام األكاديمي 2022م2023/م
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الجهة المستفيدة
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رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة
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العماني
الجيش السلطاني ُ
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العماني
سالح الجو السلطاني ُ

MT004

العمانية
البحرية السلطانية ُ

MT005

الخدمات الهندسية

االمتيازات
يصــرف للطالــب منحــة شــهرية اعتبــارًا مــن تاريــخالتحاقــه بالكليــة.
توفيــر ثــاث وجبــات يوميــة طيلــة فتــرة دراســتهبالكليــة وتوفيــر الســكن والرعايــة الصحيــة
والمالبــس الرســمية والرياضيــة وخدمــة غســيل
المالبــس.
تضمــن الكليــة العســكرية التقنيــة بالتنســيقمــع الجهــات المســتفيدة لخريجيهــا فرصــً
وظيفيــة بعــد التخــرج وفقــا للبرنامــج المقبــول
بــه واألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا.
يتــم توظيــف خريجــي الكلية مــن حملــة الدبلومالمتقــدم بــوزارة الدفــاع وقــوات الســلطان
المسلحــــــــــة (برتبــة عريــف).
يتــم تأميــن كافــة الطلبــة ضــد المخاطــر داخــلحــرم الكليــة.
ترتبــط الكليــة مــع مؤسســات هندســية عالميــةمتخصصــة كالمؤسســات التاليــة-:
(IET, RICS, ICE, RAeS, IMechE,
IMarEST, EI and EASA Part (66)).
يمنــح كل طالــب جهــاز حاســب آلــي محمــولعنــدالتحاقــهبالكليــةمــعتوفيــرخدمــةاإلنترنــت.
يمكــن للطالــب االطــاع علــى التخصصــاتالفرعيــة والشــروط الطبيــة المطلوبــة توافرهــا
فــي المتقــدم لطلــب االلتحــاق كطالــب فــي
الكليــة العســكرية التقنيــة فــي موقــع الكليــة.
www.mtc.edu.om

للتســجيل ولالطالع علــى التفاصيل يرجى زيارة موقع تجنيد:

( )TAJ.NCE.GOV.OM
ولمزيد من االستفسـار يرجى االتصال على الرقم ()1414

واهلل تعالى ولي التوفيق

