
متطلبات القبول

الحصول على شهادة دبلوم التعليم 
العام أو مايعادلها للعام الدراسي 

٢٠١٩ /  ٢٠٢٠ م. 

اجتياز الفحوصات الطبية والمقابلة 
الشخصية .
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بعد اجتياز الطلبة لبرنامج الدراسات العامة بنجاح،  يتم توزيعهم على التخصصات الرئيسية بناًء 
على تطلعاتهم الشخصية، وبما يتناسب و معدالتهم الدراسية ببرنامج الدراسات العامة ،  مع 

إعتبار احتياجات الجهة المنتمي إليها كمعيار أولي.

الحصول على معدل ال يقل عن (٥) في امتحان اللغة اإلنجليزية 
(IELTS) األكاديمي

إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح والحصول على معدل ال يقل عن 
عامين  خالل  وذلك  األكاديمي،   (IELTS) اإلنجليزية  اللغة  إمتحان  في   (٥)

كأقصى فترة زمنية.

يلتزم الطالب بالعمل في الجهة التي اختارها بوزارة الدفاع وقوات السلطان 
أما  المتقدم،  الدبلوم  بشهادة  تخرجه  بعد  أعوام   (١٠) لمدة  المسلحة 
من  (للمزيد  االلتزام  فترات  فتتفاوت  المستفيدة  األخرى  للجهات  بالنسبة 

المعلومات حول فترة اإلرتباط بالعقود يرجى اإلطالع على موقع الكلية) .

األكاديمي   (IELTS) إلمتحان  لدية شهادة  كان  إذا  التخصص  ببرنامج  يلتحق  أن  للطالب  يحق 
بحيث اليقل المعدل العام عن (٥) وسارية المفعول لمدة ال تقل عن ٦ أشهر من بداية العام 
الدارسي (٢٠٢٠م/ ٢٠٢١م) وفي حالة نجاحه بمعدل (٦٠٪) في إمتحانات البرنامج التأسيسي 

(الفيزياء/الرياضيات األساسية / الرياضيات البحتة / الحاسب اآللي).

برنامج التدريب العسكري
لدخول  الطالب  لتهيئة  وضع  الذي  العسكري  التدريب  لبرنامج  الطالب  يخضع 
الدراسة،  بدء  قبل  متواصلة  أسابيع   (  ٤  ) لمدة  وذلك  األكاديمي،  البرنامج 
الرياضة  برنامج  على  األكاديمية  الدراسة  خالل  التدريب  يقتصر  بينما 
واحدة  ساعة  ولمدة  أسبوع  كل  في  محاضرتين  بمعدل  والمحاضرات 

للمحاضرات باإلضافة إلى البرامج التدريبية العسكرية المتقدمة األخرى .

بعد  الكلية  من  االنسحاب  للطالب  اليجوز 
قاهرة  لظروف  إال  الدراسي  العام  بدء 
كتعثر حالته الصحية وبتوصية من الطبيب 
للقوات  الطبية  بالخدمات  المعالج 
المسلحة أو لظروف شخصية تعرض على 
القرار  التخاذ  بالكلية  المعنية  اللجنة 

المناسب حيالها.

الطيران  برامج هندسة  متطلبات  جميع 
تتطلب النجاح في كافة أجزاء إمتحانات 
ويعتبر   .٪.٧٥ بنسبة   (٦٦.EASA PT)
برنامج  في  للتوظيف  أساسي  معيار 

الطيران العماني.



الشروط الطبية
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يتعهد الطالب بخلوه من جميع األمراض وخاصة األمراض التي ذكرت والتي ال 
يمكن الكشف عنها بالفحوصات الطبية وخاصة األمراض النفسية والصرع  مع 

تحمل الطالب المسؤولية بعد اكتشافها أثناء الدراسة.

أن تكون دقة بصر الطالب قبل التعديل ٦/٩ لكلتا العينين مع عدم وجود عمى 
األلوان. 

أن يكون خاليًا تمامًا من األمراض  ( ضغط الدم - السكري - الفشل الكلوي - 
القلب -  التنفسي - أمراض  الجهاز  القلبي - أمراض  الفشل  الكبدي  -  الفشل 

أمراض األنف واإلذن والحنجرة - أمراض الجهاز الهضمي والكبدي).

أن يتراوح طوله بين 
١٦٠-١٨٥ سم .

الوزن  أو معدل  الجسم  تتراوح كتلة  أن 
بين ١٨,٥-٢٥ كجم / متر مربع .

األمراض   من  والتناسلي  البولي  الجهاز  خلو   -: والتناسلي  البولي  الجهاز 
والتشوهات. 

الجهاز العصبي : (شلل نصفي – أو ضعف في األعصاب أو الحركة) .

اعوجاج   - الركبتين  تقوس   - القدمين  تفلطح   -: والعظمي  العضلي  الجهاز 
الساقين -بروز اإلبهامين - إلتفاف المرفقين - كسر حديث - كسر قديم - ضمور 

في العضالت .

أمراض الجلد : أمراض الصدفية - البهاق - البرص - الحروق إذا كانت ظاهرة 
بالجسم أو بها تيبس شديد في الجلد .

- الحصول على ٢٠ نقطة كحد أدنى لصحة األسنان (تمنح نقطة لكل سن سليم  
  أو تمت معالجته أو إستبداله).

- عدم وجود أسنان متسوسة وأن يكون الفم خال من اإللتهابات الحادة.
- الحاالت التي تتطلب العالج بالتقويم ستخضع لتقدير طبيب األسنان .

- الحشوات المؤقتة تعتبر عالج غير مقبول عند الفحص.

عمليات سابقة في البطن مالم يتم شرحها وتبريرها وذكر اآلثار المترتبة عليها 
/ إلتهاب الكبد الوبائي ج أو ب  / إلتهاب األمعاء والبنكرياس. 

أمراض أخرى : كاألمراض النفسية و الصرع.

ينطبق على المترشحين إجتياز الشروط الطبية أعاله أو أي فحوصات طبية أخرى 
حسب المعايير المطبقة في وزارة الدفاع .



حوافز اإللتحاق 
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المستفيدة  الجهات  مع  بالتنسيق  التقنية  العسكرية  الكلية  تضمن 
وبناءًا  به  المقبول  للبرنامج  التخرج وفقًا  بعد  لخريجيها فرصًا وظيفية 

لألنظمة والقوانيين المعمول بها بوزارة الدفاع.

السكن  وتوفير  بالكلية  دراسته  فترة  طيلة  يومية  وجبات  ثالث  توفير 
والرعاية الصحية والمالبس الرسمية والرياضية وخدمة غسيل المالبس. 

المتقدم  الدبلوم  مخرجاتها  جميع  التقنية  العسكرية  الكلية  تمنح 
بها  معترف   (BEng) البكالوريوس   شهادة  أو   (Advanced Diploma)
 University of) دوليا وذلك إلرتباط الكلية بجامعة بورتسموث البريطانية
واإلنضباط  األكاديمي  للمعدل  استيفائهم  على  بناء   (Portsmouth
من  المستفيدة  الجهات  جميع  على  النظام  هذا  وينطبق  العسكري، 
الكلية دون استثناء باإلضافة إلى إستيفائه للمتطلبات األكاديمية بالكلية.

يصرف للطالب المقيد في الكلية العسكرية التقنية منحة مالية شهريـة.

يمنح كل طالب جهاز حاسب آلي محمول عند إلتحاقه بالكلية مع توفير 
خدمة اإلنترنت . 


