 الشروط العامة لتقديم طلبات الدراسة بنظام التفرغ الجزئي في الكليات التقنية:
 .1أن يكون عمــاني الجنسية.
 .2أن يكون قد أمضى في جهة عمله سنة على األقل عند تقديم الطلب.
 .3أن يكون التخصص المطلوب االلتحاق به متوفرا في الكلية المطلوب التسجيل فيها.
 .4التعهد بالتسجيل في المقررات الدراسية وفقا للجداول التي تعدها الكلية لطالبها.
 .5تقديم الوثائق المتعلقة بالدراسة لمن سبق لهم الدراسة في الكليات التقنية أو بإحدى مؤسسات التعليم العالي
وذلك لتقييمها ومعادلتها إلعداد خطة الدراسة مع مراعاة الشروط المرفقة في الجدول ( )1لكل فئة من
المتقدمين.
 .6أن يكون الئقا طبيا.
 .7ان ال يكون المتقدم قد التحق سابقا بنظام التفرغ الجزئي.
 .8أن يجتاز المقابلة الشخصية واالختبارات التي تحددها الكلية إن وجدت.
 .9باإلضافة إلى الشروط التالية وذلك بحسب مستوى التسجيل:
خريجو الدبلوم العام (التقديم للدبلوم)
 أن يكون حاصال على شهادة دبلوم التعليم العام
أو ما يعادلها.
 أن يكون قد أنهى بنجاح برنامج السنة
التأسيسية والذي يتكون من:





اللغة االنجليزية أو ( )4,5في اختبار
 IELTS Academicوما يعادله في اختبار
التوفل )(iBTالدولي.
الرياضيات  Basic math)(:و
(Pure Mathأو)Applied Math
مهارات الحاسب اآللي

خريجو مؤسسات التعليم العالي الحاصلين
خريجو مؤسسات التعليم العالي الحاصلين
على الدبلوم المتقدم (التقديم
على الدبلوم (التقديم للدبلوم المتقدم)
للبكالوريوس)
 أن يكون حاصال على شهادة الدبلوم من  أن يكون حاصال على شهادة الدبلوم
المتقدم من إحدى مؤسسات التعليم
إحدى مؤسسات التعليم العالي أو ما
العالي أو ما يعادلها.
يعادلها.
 تقديم شهادة امتحان التو فل أو ما
يعادلها ،سارية المفعول حسب النقاط
التالية:




أن يكون المتقدم حاصل على
( )4,5في اختبار IELTS
 Academicوما يعادله في اختبار
التوفل )(iBTالدولي.

 تقديم شهادة امتحان التو فل أو ما
يعادلها ،سارية المفعول حسب النقاط
التالية:




أن يكون المتقدم حاصل على
( )5,0في اختبار IELTS
 Academicأوما يعادله في اختبار
التوفل )(iBTالدولي.

جدول ( :)1الحد األقصى لمعادلة المقررات لمن سبق له الدراسة في الكليات التقنية أو مؤسسات تعليم عالي أخرى.
سبق له الدراسة في مؤسسات تعليم عالي اخرى

لم يسبق له الدراسة

سبق له الدراسة في الكليات التقنية

 يتعين على الطالب دراسة
جميع المقررات
للمستويات الدراسية
المطلوبة .

 يتعين على طالب التفرغ الجزئي دراسة ماال يقل عن
 يتعين على طالب التفرغ الجزئي
 %50من مجموع الساعات المعتمدة للتخصص
دراسة ماال يقل عن  %50من
بالمستوى الدراسي المطلوب وذلك بعد أن تقوم
مجموع الساعات المعتمدة للمستوى
لجنة معادلة المؤهالت بمعادلة المقررات السابقة له
الدراسي الملتحق به وذلك بعد أن
والحاصل فيها على ما ال يقل عن تقدير (جيد. )C :
تقوم لجنة معادلة المؤهالت بمعادلة
المقررات السابقة له .
 في حالة عدم إكمال الطالب دراسة  %50من مجموع الساعات المعتمدة للمستوى الدراسي
الملتحق به  ،يتم منح الطالب كشف العالمات للمواد المدروسة فقط.

يطبق على جميع المتقدمين األنظمة والقوانين المطبقة على الطلبة النظاميين بما في ذلك تحقيق شرط مهارات اللغة االنجليزية و
المعدل التراكمي لالنتقال بين المستويات.

وعلى المتقدمين التسجيل على الموقع اإللكتروني الخاص بالتسجيل وارفاق الوثائق المطلوبة
التالية:
 .1صورة شمسية واحدة.
 .2صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
 .3رسالة عدم ممانعة من جهة العمل (تنص صراحة على تفريغ الموظف خالل أوقات الدوام
الرسمي وليس الفترة المسائية أو خارج أوقات العمل الرسمية)
 .4تعهد بااللتزام بدفع الرسوم شخصي أو منحة دراسة (وفي حالة المنحة الدراسية تقديم ما يثبت
تحمل جهة العمل رسوم الدراسة)
 .5كشف الدرجات ويكون مصدقا سواء كان صادرا من داخل أو خارج السلطنة.
 .6صورة من شهادة آخر مؤهل دراسي حصل عليه الطالب بعد الدبلوم العام.
 .7توصيف للمقررات الدراسية ويكون معتمدا من قبل المؤسسة التي درس بها.
 .8ما يثبت إنهاء متطلبات السنة التأسيسية (اللغة اإلنجليزية والرياضيات ومهارات الحاسب اآللي).
 .9النسخة األصلية من شهادة التوفل الدولية أو األيلتس األكاديمي وتكون سارية المفعول.
 .10شهادة الدبلوم العام أو ما يعادلها.
 .11ما يثبت تحديث البيانات من وزارة العمل أو سجل تجاري نشط مضى على تفعيله عام على
األقل ألصحاب العمل الخاص.
 .12السيرة الذاتية.

(((وهللا ولى التوفيق)))

