
إعالن رقم )٢٠٢٣/٢(

إعالن شــروط المقاعد الدراســية المحدودة
 المقرونــة بالتشــغيل )القبــول المبــــاشر ٢٠٢٣م(

    تعلــن الكليــة العســكرية التقنيــة عن توفر مقاعد دراســية محدودة لمخرجــات دبلوم التعليم 
العــام أو مــا يعادلهــا لألعوام الدراســية الســابقة في برامجها لقوات الســلطان المســلحة )رئاســة 
ــي/  ــاني العمان ــو السلطــ ــالح الج ــاني / س ــاني العمـ ــش السلطــ ــلحة / الجيــ ــوات المس أركان الق

البحريــة الســلطانية العمانيــة / الخدمات الهندسيــــة(.

فعلــى مــن يجــد فــي نفســه الرغبــة ومســتوفيًا للشــروط المحــددة التقــدم بطلبــه عــن 
طريــق موقــع تجنيد: )TAJ.NCE.GOV.OM(  وذلـــك ابتـــداء مـــن يـــوم  األربعاء الموافـــــــق 

٢٢ ينايــر ٢٠٢٣م  وحتـــى يــوم الخميــس الموافـــق ٠1 يونيــو ٢٠٢٣ م .

متطلبات إلتحاق وقبول الطالب في البرنامج الهندسي  )تخصص( :
أن يكون المتقدم عماني الجنسية. 	
أال يزيد عمر الطالب عن 23 عامًا في 1 سبتمبر 2023م ، أي أن يكون من مواليد ما بعد 31 أغسطس 2000م.  	
أن يكون حسن السيرة والسلوك وأال يكون قد صدر ضده حكم جزائي. 	
أال يكون المتقدم يعمل حاليا 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 درس  	

المــواد العلميــة اآلتيــة:
اللغـة اإلنجليزية. .
الرياضيات البحتة. .
الفيزياء. .

حصــول الطالــب علــى شــهادة اللغــة اإلنجليزيــة اآليلتــس )IELTS( األكاديمــي بمعــدل ال يقــل عــن ) 5 (  	
ســارية المفعــول حتــى تاريــخ 01 ســبتمبر 2023م عنــد بدايــة العــام األكاديمــي )2023م/2024م(، يجــب على 
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 االطــالع علــى وصــف المقــرر للمــواد التــي ســوف يختبرهــا فــي 

الموقــع اإللكترونــي للكليــة.
فــــي حالــــة قيــــد الطالــــب فــــي الكليــــة ال يحــــق لــــه التقـــدم للعمل في أي من المؤسســات العســكرية أو  	

األمنية أو المدنيــــة أو مؤسســـات القطــــاع الخــــاص.
يعــد الطلــب الغيــا إذا ثبــت فــي أي وقــت مــا يخالف متطلبــات القبول وصحــة البيانات المدخلة عند التســجيل  	

وحتــى فــي حالــة اجتياز اختبــار القبول والفحوصــات الطبية والمقابلة الشــخصية بنجاح .
يقبــل الطالــب بالبرامــج / التخصصــات فــي الجهــة التــي اســتوفى المعاييــر المحــددة لاللتحــاق بهــا بنــاًء علــى  	

النحــو اآلتــي : 
شواغر الوحدات العسكرية بناًء على احتياجات الجهة المستفيدة . .
ترتيب الخيارات )تعطى األولوية حسب أعلى المعدالت بنتيجة الثالث مواد المطلوبة أعاله(.   .
المفاضلة في حالة تساوي طالبين أو أكثر في المعدل بين مجموع هذه المواد بالترتيب التالي:- .

درجة اللغة اإلنجليزية. .

درجة الرياضيات البحتة. .

درجة الفيزياء . .
تقتصر الدراسة في الكلية العسكرية التقنية على الذكور فقط.  .

يشــترط للتوظيــف بعــد التخــرج أن يكــون الطالــب الئقــًا صحيــًا بعــد انتهــاء الدراســة عنــد توقيــع العقــد  	
مــع الســالح وفقــًا للمعاييــر المعمــول بهــا فــي وزارة الدفــاع وقــوات الســلطان المســلحة .

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:
بجهــات  	 ســليتحقون  و   )Advance Diploma( المتقــدم  الدبلــوم  بشــهادة  ســيتخرجون  الطلبــة  جميــع 

عملهــم للعمــل مباشــرة حيــث يحصــل الخريــج علــى  رتبــة عريــف وســيتم الحقــا منــح المجيديــن منهــم و 
ممــن تنطبــق عليهــم المعاييــر األكاديميــة و العســكرية و حســب متطلبــات جهــات عملهــم فرصــة العودة 
إلــى الكليــة لمواصلــة دراســة  البكالوريــوس)BEng(  فــي الكليــة و ذلــك بعــد قضائهــم فتــرة مــن العمــل 
التطبيقــي و بعــد اكتســابهم خبــرة عمليــة فــي جهــات عملهــم حســب القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا 

لــدي كل جهــة باإلضافــة إلــى إســتيفائه للمتطلبــات األكاديميــة بالكليــة.   
مدة الدراسة ثالث سنوات أكاديمية . 	

العلم والعمل الجاد



التدريب العسكري: 

يخضــع الطالــب لبرنامــج التدريــب العســكري الــذي وضــع لتهيئــة الطالــب للدخــول للبرنامــج األكاديمــي، و  	
ذلــك لفتــرة زمنيــة محــددة وهــي )5( أســابيع متواصلــة قبــل بدء الدراســة في الســنة التأسيســية، وســتكون 
هنــاك برامــج عســكرية متقدمــة وبرامــج رياضيــة وبرامــج مغامــرات وبرامــج صيفيــة خــالل فتــرات الدراســة 

األكاديميــة.

معلومات أخرى:

يســمح للطالــب الخــروج مــن حــرم الكليــة فــي منتصــف كل أســبوع وفق آليــة محــددة باإلضافة إلــى اإلجازات  	
األســبوعية والرسمية

ــوزارة الدفــاع وقــوات الســلطان المســلحة لمــدة )10(  	 ــب بالعمــل فــي الجهــة المنتمــي إليهــا ب يلتــزم الطال
أعــوام بعــد تخرجــه بمؤهــل الدبلــوم المتقــدم حيــث ســيحصل الخريــج علــى رتبــة عريــف، وذلــك حســب مــا 

هــو موضــح تفصيــال بالعقــود المحــددة لــكل جهــة، لالطــالع 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 بالمؤسســات  	
التعليميــة األخــرى.

ــة  	 ــواد العلمي ــالث م ــي الث ــى ف ــدالت األعل ــاب المع ــن أصح ــة المتقدمي ــة للطلب ــتعطى األولوي س
ــًا . ــورة آنف المذك

اســتدعاء الطلبــة المســتوفين لشــروط ومتطلبــات القبــول عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة إلجــراء  	
اختبــارات القبــول والفحوصــات الطبيــة والمقابــالت الشــخصية ســيتم بالتنســيق مــع وزارة العمــل .

 البرامج المطروحــة بالكلية العسكرية التقنية 
للعام األكاديمي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م

 رمز
البرنامج

 الجهة
المستفيدة

االمتيازاتالتخصص

MT001 رئاسة أركان قوات
هندسة النظم. .السلطان المسلحة

هندسة مدنية  .
ومسح الكميات.

يصــرف للطالــب منحــة شــهرية ابتــداًء مــن  	
تاريــخ التحاقــه بالكليــة.

فتــرة  	 طيلــة  يوميــة  وجبــات  ثــالث  توفيــر 
دراســته بالكليــة وتوفيــر الســكن والرعايــة 
والرياضيــة  الرســمية  والمالبــس  الصحيــة 

المالبــس. غســيل  وخدمــة 
 تضمــن الكليــة العســكرية التقنيــة بالتنســيق  	

لخريجيهــا  المســتفيدة  الجهــات  مــع 
ــج  ــا للبرنام ــرج وفق ــد التخ ــة بع ــً وظيفي فرص
والقوانيــن  األنظمــة  حســب  بــه  المقبــول 

. بهــا  المعمــول 
 يتــم توظيــف خريجــي الكليــة مــن حملــة  	

وقــوات  الدفــاع  بــوزارة  المتقــدم  الدبلــوم 
.  ) برتبــة عريــف   ( الســلطان المســلحة  

هندســية  	 مؤسســات  مــع  الكليــة  ترتبــط   
متخصصــة. عالميــة 

 يمنــح كل طالــب جهــاز حاســب آلــي محمــول  	
خدمــة  توفيــر  مــع  بالكليــة  التحاقــه  عنــد 

ــت.  اإلنترن
ــل  	 ــر داخ ــد المخاط ــة ض ــة الطلب ــن كاف  تأمي

ــة. ــرم الكلي ح
اللوجســتية  	 المســتلزمات  كافــة  توفيــر 

. لــب للطا
معلومــات  	 علــى  االطــالع  للطالــب  يمكــن   

المطلوبــة  الطبيــة  والشــروط  االلتحــاق 
الكليــة  فــي  كطالــب  لاللتحــاق  توافرهــا 
الكليــة   موقــع  فــي  التقنيــة  العســكرية 

.www .mtc.edu.om

MT002 الجيش السلطاني
الُعماني

MT003 سالح الجو السلطاني
الُعماني

هندسة النظم. .

هندسة الطيران. .

هندسة مدنية  .
ومسح الكميات.

MT004 البحرية السلطانية
مانية الُعُ

هندسة بحرية. .

هندسة مدنية  .
ومسح الكميات.

MT005الخدمات الهندسية
هندسة مدنية  .

ومسح الكميات.

هندسة النظم. .

)TAJ.MOL.GOV.OM( :للتســجيل ولالطالع علــى التفاصيل يرجى زيارة موقع تجنيد
ولمزيد من االستفسـار يرجى االتصال على الرقم  )1414(

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق


