إعالن رقم ()٢٠٢٢/١٣

العلم والعمل الجاد

الكلية العسكرية التقنية
برامج تدريسية وتدريبية مقرونة بالتشيغل
تعلن وزارة العمل بالتنسيق مـــع الكليـــة العســـكرية التقنيـــة بــــوزارة الدفــــاع عــن توفــر
مقاعــــد تدريســية وتدريبيــة مقرونــة بالتشــيغل لمخرجــــات دبلــــوم التعليــــم العــــام أو
مــا يعادلهــــا فــــي برامجهــــا لقــوات الســلطان المســلحة (رئاســـة أركان قــوات الســلطان
المســلحة /الجيــش السلطـــاني العمانــي  /ســاح الجــو السلطـــاني العمانــي /البحريــة
الســلطانية العمانيــة  /الخدمــات الهندســية بــوزارة الدفــاع ) .
فعلــى مــن يجــد فــي نفســه الرغبــة ومســتوفيًا للشــروط المحــددة التقــدم بطلبــه
عــن طريــق موقــع تجنيــد )TAJ.NCE.GOV.OM( :وذلـــك ابتـــداء مـــن يـــوم الخميــس
الموافـــق  18أغســطس  2022م وحتــى يــوم الخميــس الموافــق  25أغســطس  2022م .
متطلبــات التحــاق وقبــول الطالــب فــي البرنامــج التأسيســي للبرنامــج الهندســي
فــي الدبلــوم المتقــدم :
أن يكون المتقدم عماني الجنسية.أال يزيد عمر الطالب عن  23عامًا في  1سبتمبر 2022م  ،أي أن يكون من مواليد ما بعد  31أغسطس 1999م.أن يكون حسن السيرة والسلوك وأال يكون قد صدر ضده حكم جزائي.أال يكون المتقدم يعمل حاليًا في أي من القطاعين الحكومي أو القطاع الخاص. اجتياز اختبار القبول والفحوصات الطبية والمقابلة الشخصية بنجاح.النجــاح فــي جميــع المــواد الدراســية فــي دبلــوم التعليــم العــام ومــا يعادلهــا وأن يكــون الطالــب قــد درسالمــواد العلميــة اآلتيــة وحاص ـ ً
ا علــى المعــدالت التاليــة كحــد أدنــى:

.اللغـة اإلنجليزية (.)%60
.الرياضيات البحتة (.)%55
.الفيزياء (.)%55

ســيخضع الطالــب الختبــار قبــول فــي اللغــة اإلنجليزيــة بالكليــة حيــث يجــب عليــه الحصــول علــى معــدل اليقــل عــن المســتوى الثالــث لقبولــه فــي البرنامــج التأسيســي والــذي ســيكون لمــدة عــام دراســي واحــد فقــط.
فــــي حالــــة قيــــد الطالــــب فــــي الكليــــة ال يحــــق لــــه التقـــدم للعمل في أي من المؤسســات العســكرية أواألمنية أو المدنيــــة أو مؤسســـات القطــــاع الخــــاص.
 يعــد الطلــب الغيــا إذا ثبــت فــي أي وقــت ما يخالــف متطلبات القبول وصحــة البيانات المدخلة عند التســجيلوحتــى فــي حالــة اجتياز اختبار القبــول والفحوصات الطبية والمقابلة الشــخصية بنجاح .
ـاء علــى
يقبــل الطالــب بالبرامــج  /التخصصــات فــي الجهــة التــي اســتوفى المعاييــر المحــددة لاللتحــاق بهــا بنـ ًالنحــو اآلتــي :

بناء على احتياجات الجهة المستفيدة .
.شواغر الوحدات العسكرية ً
.ترتيب الخيارات (تعطى األولوية حسب أعلى المعدالت بنتيجة الثالث مواد المطلوبة أعاله).
 .تقتصر الدراسة في الكلية العسكرية التقنية على الذكور فقط.
.يشترط للتوظيف بعد التخرج أن يكون الطالب الئقًا صحيًا بعد انتهاء الدراسة عند توقيع العقد
مع السالح وفقًا للمعايير المعمول بها في وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة .
 .لم يسبق للمتقدم أن حصل على فرصة للدراسة في الكلية العسكرية التقنية مسبقا.
 .يحق للكلية التعديل في قوانينها وأنظمتها حسب ما تقتضيه سياستها وتراه مناسبًا.
 .لن ُيعتد بأي طلب ُيقدم بعد انقضاء فترة اإلعالن .

برنامج الدبلوم المتقدم:
جميــع الطلبــة ســيتخرجون بشــهادة الدبلــوم المتقــدم ( )Advance Diplomaوســيلتحقون بجهات عملهمللعمــل مباشــرة حيــث يحصــل الخريــج علــى رتبــة عريــف وســيتم الحقــً منــح المجيديــن منهــم وممــن
تنطبــق عليهــم المعاييــر األكاديميــة و العســكرية و حســب 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
لــدي كل جهــة.
-مدة الدراسة سنة تأسيسية و ( )3سنوات أكاديمية .

التدريب العسكري:
يخضــع الطالــب لبرنامــج التدريــب العســكري الــذي وضــع لتهيئــة الطالــب للدخــول للبرنامــج األكاديمــي،وذلــك لفتــرة زمنيــة محــددة قبــل بــدء الدراســة فــي الســنة التأسيســية ،وســتكون هنــاك برامــج عســكرية
متقدمــة وبرامــج رياضيــة وبرامــج مغامــرات وبرامــج صيفيــة خــال فتــرات الدراســة األكاديميــة.

معلومات أخرى:
يســمح للطالــب الخــروج مــن حــرم الكليــة فــي منتصــف كل أســبوع وفق آليــة محــددة باإلضافة إلــى اإلجازاتاإلســبوعية والرسمية.
 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 ،لالطــاع فــي 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 الخدمــات الطبيــة بمستشــفى القــوات المســلحة ،أو لظــروف
شــخصية أخــرى ُتحددهــا لجنــة متخصصــة بالكليــة.
 ال يوجــد لــدى الكليــة العســكرية التقنيــة سياســة معادلــة المــواد التــي درســها الطالــب بالمؤسســاتالتعليميــة األخــرى.

ســتعطى األولويــة للطلبــة المتقدميــن أصحــاب المعــدالت األعلــى فــي الثــاث مــواد العلميــةالمذكــورة آنفــً .
اســتدعاء الطلبــة المســتوفين لشــروط ومتطلبــات القبــول عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة إلجــراءاختبــارات القبــول والفحوصــات الطبيــة والمقابــات الشــخصية ســيتم بالتنســيق مــع وزارة العمــل .
سيباشــر الطلبــة المقبولــون بالكليــة برنامجهــم العســكري بعــد اجتيــاز الفحوصــات الطبيــةواختبــارات القبــول .

البرامج المطروحــة بالكلية العسكرية التقنية
للعام األكاديمي 2023/2022م

رمز
البرنامج

الجهة
المستفيدة

MT001

رئاسة أركان قوات
السلطان المسلحة

MT002

الجيش السلطاني
العماني
ُ

MT003

سالح الجو السلطاني
العماني
ُ

MT004

البحرية السلطانية
العمانية
ُ

MT005

الخدمات الهندسية

التخصص

.هندسة النظم.
.هندسة مدنية
ومسح الكميات.

.هندسة النظم.
.هندسة الطيران.
.هندسة مدنية
ومسح الكميات.

.هندسة بحرية.
.هندسة مدنية
ومسح الكميات.

.هندسة مدنية
ومسح الكميات.
.هندسة النظم.

االمتيازات

ابتــداء مــن
يصــرف للطالــب منحــة شــهريةً
تاريــخ التحاقــه بالكليــة.
توفيــر ثــاث وجبــات يوميــة طيلــة فتــرةدراســته بالكليــة 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 حســب األنظمــة والقوانيــن
المعمــول بهــا .
 يتــم توظيــف خريجــي الكليــة مــن حملــةالدبلــوم المتقــدم بــوزارة الدفــاع وقــوات
الســلطان المســلحة ( برتبــة عريــف ) .
 ترتبــط الكليــة مــع مؤسســات هندســيةعالميــة متخصصــة.
 يمنــح كل طالــب جهــاز حاســب آلــي محمــولعنــد التحاقــه بالكليــة مــع توفيــر خدمــة
اإلنترنــت.
 تأميــن كافــة الطلبــة ضــد المخاطــر داخــلحــرم الكليــة.
توفيــر كافــة المســتلزمات اللوجســتيةللطا لــب .
 يمكــن للطالــب االطــاع علــى معلومــاتااللتحــاق والشــروط الطبيــة المطلوبــة
توافرهــا لاللتحــاق كطالــب فــي الكليــة
العســكرية التقنيــة فــي موقــع الكليــة
.www.mtc.edu.om

جدول بالخدمات للتقدم للوظائف الشاغرة
عبر الرسائل النصية القصيرة
وصف الخدمة

الخدمة

الرقم

طلب التقدم على الوظيفة

رقم الفرصة  #الرقم المدني AT

إللغاء الطلب

رقم الفرصة  #الرقم المدني XT

لإلستفسار عن الوظائف التي تتناسب
مع الرقم المدني للمتقدم

الرقم المدني LT

لإلستفسار عن المتقدمين لكل الوظائف
التي تناسب الرقم المدني

الرقم المدني NT

80057

لإلستفسار عن الوظيفة المتقدم لها
الباحث عن عمل

الرقم المدني QT

لإلستفسار عن البيانات األساسية للمسجل

الرقم المدني P

لإلستفسار عن البيانات الخاصة
بالمؤهل التعليمي والتخصص

الرقم المدني E

مثال :طلب التقدم على الوظيفة:
(رقم الفرصة  #الرقم المدني )AT
إلى الرقم ()80057

AT xxxx # xxxxxx

80057

للتســجيل ولالطالع علــى التفاصيل يرجى زيارة موقع تجنيد)TAJ.NCE.GOV.OM( :

ولمزيد من االستفسـار يرجى االتصال على الرقم ()1414

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

