شروط القبول بالكلية العسكرية التقنية
)مركز القبول الموحد(
متطلبات القبول ومعلومات للمتقدمين:
 .١أن يكون الطالب حاص ً
ال على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها للعام الدراسي 2023/2022م .
 .٢إجتياز الفحوصات الطبية والمقابلة الشخصية و اختبارات القبول بنجاح ،وفي حالة حصول الطالب على شهادة
اللغة اإلنجليزية اآليلتس ( )IELTSاألكاديمي بمعدل ال يقل عن (  ) 5سارية المفعول من بداية العام األكاديمي
(2022م2023/م) يحق له أن يلتحق ببرنامج التخصص (الهندسي) مباشرة في حالة نجاحه بمعدل ( )60%في
إمتحانات المواد األخرى من البرنامج التأسيسي العام ،ويشمل (الرياضيات األساسية ،الرياضيات البحتة ،الحاسب
اآللي ،الفيزياء) ،ويمكن للطالب االطالع على وصف المقرر للمواد التي سوف يختبرها في الموقع االلكتروني
للكلية.
 .٣يخضع الطالب لبرنامج التدريب العسكري الذي وضع لتهيئة الطالب للدخول للبرنامج األكاديمي ،وذلك لفترة
زمنية محددة وهي (  ) 4أسابيع متواصلة قبل بدء الدراسة في السنة التأسيسية ،بينما يقتصر التدريب خالل
الدراسة األكاديمية على برنامج الرياضة والمحاضرات بمعدل محاضرتين في كل أسبوع ولمدة ساعة واحدة
للمحاضرة باإلضافة إلى البرامج التدريبية العسكرية المتقدمة األخرى .
 .٤يسمح للطالب الخروج من حرم الكلية في منتصف كل أسبوع وفق آلية محددة.
ُ .٥يقبل الطالب بالبرنامج في الجهة التي استوفى المعايير المحددة لها لإللتحاق بها ،مع إعتبار المعدل التنافسي
والمقاعد المتوفرة في كل برنامج.
على جميع الطلبة الدارسين بالكلية إكمال جميع متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح والحصول على معدل ال
يقل عن (  ) 5في أمتحان اللغة اإلنجليزية ( )IELTSاالكاديمي  ،وذلك خالل عام واحد فقط كأقصى فترة زمنية.
 .٦بعد اجتياز الطلبة لمقررات البرنامج التأسيسي (الرياضيات االساسية /الرياضيات البحتة /الفيزياء  /والحاسب
بناء على تطلعاتهم الشخصية ،وبما يتناسب ومعدالتهم
اآللي) بنجاح ،يتم توزيعهم على التخصصات الرئيسية ً
الدراسية بالبرنامج التأسيسي العام  ،مع مراعاة احتياجات الجهة المنتمي إليها كمعيار أولي.
 .٧جميع مخرجات الكلية ستنال مؤهل الدبلوم المتقدم ( ،)Advanced Diplomaوسيلتحقون ببيئة العمل
بالجهات المنتمون لها مع منح المجيدون والمستوفون للمعايير المحددة لإللتحاق بالسنة االكاديمية االخيرة
الفرصة و المجال للدراسة بالكلية مستقبال لنيل مؤهل البكالوريوس ( )BEngبعد اكتسابهم خبرة عملية
وبالتنسيق مع الجهات المنتمون اليها ،وذلك وفق القوانين واألنظمة المعمول بها لدى جهة العمل ،باإلضافة
إلى إستيفائه للمتطلبات االكاديمية بالكلية.
 .٨يلتزم الطالب بالعمل في الجهة المنتمي إليها بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة لمدة ( )10أعوام بعد
تخرجه بمؤهل الدبلوم المتقدم ،وذلك حسبما هو موضح تفصيال بالعقود المحددة لكل جهة على الموقع
اإللكتروني للكلية.
 .٩يتطلب النجاح في كافة أجزاء اإلمتحانات والمعايير المحددة لبرنامج الرخصة األوربية لسالمة الطيران ()EASA
وذلك بمعدل اليقل عن (.% )75
 .١٠ال يجوز للطالب االنسحاب من الكلية بعد بدء العام الدراسي األول إال لظروف قاهرة خارجة عن اإلرادة ،كتعثر حالته
الصحية بشهادة مصدقة من الطبيب من الخدمات الطبية بمستشفى القوات المسلحة ،أو لظروف شخصية
أخرى تُحددها لجنة متخصصة بالكلية.
 .١١تقتصر الدراسة في الكلية العسكرية التقنية للعام االكاديمي (2022م2023/م) على الذكور فقط .
 .١٢في حالة قيد الطالب في الكلية ال يحق له التقدم للعمل في أي من المؤسسات العسكرية أو المدنية.
 .١٣يشترط أن يكون الطالب الئقًا صحيًا بعد التخرج عند توقيع العقد مع السالح وفقًا للمعايير المعمول بها في
وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة.
 .١٤يحق للكلية التعديل في قوانينها وانظمتها حسب ما تقتضيه سياستها وتراه مناسبًا .
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شروط القبول بالكلية العسكرية التقنية
)مركز القبول الموحد(
شروط القبول للحاصلين على شهادة الدبلوم التعليم العام للعام األكاديمي 2022م2023/م
رمز
البرنامج

اسم البرنامج

رئاسة أركان
 MT001قوات السلطان
المسلحة

MT002

الجيش
السلطاني
العماني

MT003

سالح الجو
السلطاني
العماني

MT004

البحرية
السلطانية
العمانية

MT005

الخدمات
الهندسية

حسم التعادل

هندسة النظم
 النجاح في دبلومالتعليم العام
هندسة مدنية
والحصول على المعدل
ومسح الكميات
( )55%مجموع المواد
التالية:
هندسة النظم  -الرياضيات البحتة
 الفيزياء اللغة اإلنجليزيةهندسة مدنية
ومسح الكميات
هندسة النظم  -النجاح في دبلوم
التعليم العام
والحصول على المعدل
( )60%مجموع المواد
هندسة الطيران التالية:
 الرياضيات البحتة .هندسة مدنية  -الفيزياء
ومسح الكميات  -اللغة اإلنجليزية
هندسة بحرية
 النجاح في دبلومالتعليم العام
هندسة مدنية والحصول على المعدل
ومسح الكميات ( )55%مجموع المواد
التالية:
 الرياضيات البحتة .هندسة مدنية
 الفيزياءومسح الكميات
 اللغة اإلنجليزيةهندسة النظم
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الحد األدنى
للتقدم للبرنامج

معلومات إضافية عن البرنامج
 يصرف للطالب منحة شهرية إعتبارًامن تاريخ إلتحاقه بالكلية.
 توفير ثالثة وجبات يومية طيلةفترة دراسته بالكلية وتوفير السكن
والرعاية الصحية والمالبس الرسمية
والرياضية وخدمة غسيل المالبس.
 تضمن الكلية العسكرية التقنيةبالتنسيق مع الجهات المستفيدة
لخريجيها فرصًا وظيفية بعد التخرج
وفقا للبرنامج المقبول به واألنظمة
والقوانين المعمول بها.
 يتم توظيف خريجي الكلية منحملة الدبلوم المتقدم بوزارة الدفاع
وقوات السلطان المسلحة (برتبة
عريف).

 اللغة اإلنجليزية  -يتم تأمين كافة الطلبة ضد الرياضيات البحتة المخاطر داخل حرم الكلية. ترتبط الكلية مع مؤسساتهندسية عالمية متخصصة ،مثل:
(�IET, RICS, ICE, RAeS, IM
echE, IMarEST, EI and EASA
Part (66
 يمنح كل طالب جهاز حاسب آليمحمول عند التحاقه بالكلية مع
توفير خدمة اإلنترنت.
 يمكن للطالب االطالع علىالتخصصات الفرعية والشروط الطبية
المطلوبة توافرها في المتقدم
لطلب االلتحاق كطالب في الكلية
العسكرية التقنية من خالل الموقع
اإللكتروني للكلية.
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