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 فتح باب التقدم لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي
 م9102/9191للعام األكاديمي 

 
لبرنامج دبلوم التأهيلل  لطلباتا معن فتح باب تقدي بالتعاون مع اللجنة المعنية باإلجراءات التنفيذية لبرامج إعداد المعلمين وتأهيلهم اإلعالن مركز القبول الموحديسر 

م، وذلك في مؤسسات التعليم العالي )جامعة السلطان قابوس، جامعة نزوى، جامعة صحار، جامعة ظفار، جامعلة الرلرقية ، 1029/1010التربوي للعام األكاديمي 
وللن ينظلر  م،1029 ملارس 21ن يلوم االحلد الموافلق ظهرا  م 1330م، وحتى نهاية الدوام الرسمي )الساعة 1029 مارس 3وذلك اعتبارا من يوم االحد الموافق 

 ، وعلللى  /https://hiring.moe.gov.om/eduHap/servicesعبللر الللرابط االلكترونللي ) فللي  ي طلللب يللرد بعللد هللذا الموعللد، علللى  ن يللتم تقللديم الطلللب 
  .JPG- PDFالمتقدمين رفع جميع المستندات المطلوبة في الرابط المرار إليه بإحدى الصيغتين )

 :9102/9191برنامج دبلوم التأهيل التربوي للعام األكاديمي مواعيد إجراءات القبول في : أولا 

 مالحظات الجهة المختصة للتنفيذ فترة التنفيذ اإلجراء المرحلة 

 التسجيل

  9331يغلق النظام الساعة ) وزارة التربية والتعليم 71/3/9172-3 تقديم الطلبات عبر النظام اإللكتروني

 ظهراً بتوقيت السلطنة 

  المتقدمين غير المستكملة طلباتهم 91/3/9172-71 تعديل الطلبات في النظام

  التربية والتعليموزارة  91/4/9172 ين لدخول اإلختبار التخصصي ررحاإلعالن عن الم

ين لدخول ررحتقديم طلبات التظلم  عن نتائج الم
 اإلختبار التخصصي 

91-31/4/9172 

 الجهات المعنية وفق سبب التظلم

 

 قرار لجنة التظلمات نهائي  2/5/9172-/7 الرد على طلبات التظلم 

اإلختبار 
 التخصصي

  قابوسجامعة السلطان  77/5/9172 إجراء اإلختبار التخصصي

  وزارة التربية والتعليم 92/5/9172 إعالن نتائج اإلختبار التخصصي

 91/5/9172-92 تقديم طلبات التظلم عن نتائج اإلختبار التخصصي
 الجهات المعنية وفق سبب التظلم

 

  2/2/9172-92/5 الرد على طلبات التظلم 

إستكمال 
إجراءات القبول 

مؤسسات الفي 
 مقبولين بهاال

إستكمال إجراءات القبول في مؤسسات اإلعداد وإجراء 
 الفحص الطبي والمقابالت للطلبة المقبولين 

 جميع مؤسسات اإلعداد 2-91/2/9172
 

 9/1/9172-31/2 تقديم طلبات التظلم  عن إستكمال إجراءات القبول 
 الجهات المعنية وفق سبب التظلم

 

  71/1/9172-3 الرد على طلبات التظلم 

 
 

ا    لكل تخصص والنوع  والعدد المستهدف للقبول : التخصصات المطروحة في مؤسسات اإلعدادثانيا
 

 م 
 التخصص

 
 الجامعات التي يتوفر فيها التخصص العدد المستهدف للقبول

  – جامعة نزوى - جامعة السلطان قابوس  نثى ذكر

https://hiring.moe.gov.om/eduHap/services/


 جامعة الررقية  -جامعة صحار - 200 فقط )ذكور   التربية اإلسالمية 2

 200 200 اللغة العربية 1
  – جامعة نزوى - جامعة السلطان قابوس

 جامعة الررقية -جامعة ظفار -جامعة صحار

 200 100 اللغة اإلنجليزية 3
  – جامعة نزوى - جامعة السلطان قابوس

 جامعة الررقية -جامعة ظفار -جامعة صحار

 43 41 الكيمياء 4
  – جامعة نزوى - جامعة السلطان قابوس

 جامعة الررقية -جامعة ظفار -جامعة صحار

 45 43 الفيزياء 5
 – جامعة نزوى - جامعة السلطان قابوس

 جامعة الررقية -امعة ظفارج -جامعة صحار 

 45 44 األحياء 6
  – جامعة نزوى - جامعة السلطان قابوس

 جامعة الررقية -جامعة ظفار -جامعة صحار

 45 45 الرياضيات 1
  – جامعة نزوى - جامعة السلطان قابوس

 جامعة الررقية -جامعة ظفار -جامعة صحار

 جامعة الررقية  -جامعة ظفار -جامعة صحار - جامعة نزوى - 210 )ذكور فقط   تقنية المعلومات 8

 - 30 )ذكور فقط   التاريخ 9
  – جامعة نزوى - جامعة السلطان قابوس

 الررقية جامعة -جامعة ظفار -جامعة صحار

 25 30 الجغرافيا 20
  – جامعة نزوى - جامعة السلطان قابوس

 جامعة الررقية -جامعة ظفار -جامعة صحار

 50 - )إناث فقط   الرياضة المدرسية 22
   - جامعة صحار - جامعة السلطان قابوس

 جامعة الررقية

 - 50 )ذكور فقط   الفنون التركيلية 21
  – جامعة نزوى - جامعة السلطان قابوس

 جامعة الررقية  -جامعة صحار

 50 50 المهارات الموسيقية 23
   -جامعة صحار - جامعة السلطان قابوس

 جامعة الررقية

 
ا ثا     : شروط اللتحاق بالبرنامج:لثا
 

السلطنة بعد معادلتها من قبل وزارة التعليم الحصول على رهادة البكالوريوس من إحدى مؤسسات التعليم العالي في السلطنة  و تلك الموصي بها من خارج  -2
 العالي بنظام التفرغ واالنتظام الكلي.

    و ما يعادلها حسب نظام المعادلة المعمول به في جامعة السلطان قابوس.4  في نظام التقديرات )1.3 ن ال يقل معدل التخرج عن ) -1



   سنة.40ي سيدُرس فيه عن )سبتمبر من العام األكاديمي الذ 2 ن ال يزيد عمر المتقدم في  -3
   من درجة االختبار.%60 ن يجتاز اختبار القبول التخصصي بنسبه ال تقل عن ) -4
ً للعمل في مهنة التدريس بتقرير طبي معتمد، ويتم تقديمه بعد اجتياز االختبار التخصصي إلى الجامعة التي سيلتحق  -5 ً صحيا بها، ويمكن  ن يكون الئقا

 اء فحص طبي من الجامعة الراغب في االلتحاق بها بعد اجتياز االختبار التخصصي. الحصول على خطاب طلب إجر
لدوليين يتوجب على المتقدمين لتخصص اللغة اإلنجليزية تقديم رهادة اللغة اإلنجليزية الدولية من خالل إجتياز  حد اختباري اللغة اإلنجليزية ا -6

(ACADEMIC IELTS( و )6  المستوى   TOEFL  ( 19بمعدل  Internet Based Test من إحدى المؤسسات من داخل السلطنة  و ، ويكون
عند تقديم طلب االلتحاق  بالدول الناطقة بها )المملكة المتحدة، الواليات المتحدة االمريكية، كندا، استراليا، نيوزلندا، ايرلندا ، ولم تمض عليها سنتان

 ء الفتره المحدده لتقديم الطلبات .ولن يتم استالم اية مستندات بعد انتها للبرنامج،
  ن يخضع كل من اجتاز اختبار القبول التخصصي للمقابلة الرخصية، علماً بأن االلتحاق بالبرنامج مرروط باجتياز المقابلة الرخصية. -1
حسب قرار لجنة دراسة المساقات يجب  ن يتوافق مؤهل البكالوريوس الحاصل عليه الطالب مع التخصص الذي يرغب في دراسته ببرنامج التأهيل التربوي  -8

في المساقات الدراسية ، لضمان منافسته على وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم، و ن ال يقل عدد الساعات المعتمدة الدراسية بوزارة التربية والتعليم
 في التخصص لمؤهل البكالوريوس عن اآلتي3

 الحد الدنى من الساعات التي درسها الطالب بمؤهل البكالوريوس وتخدم المنهج وتغطى مصفوفة المدى والتتابع التخصص م

 ساعة معتمدة في تخصص التربية اإلسالمية والعلوم الررعية 60 التربية اإلسالمية 2

 ساعة معتمدة في تخصص علوم اللغة العربية 60 العربيةاللغة  1

 ساعة معتمدة في تخصص علوم اللغة اإلنجليزية واَدابها 60 اللغة اإلنجليزية 3

 ساعة في الفيزياء واالحياء. 25ساعة في الكيمياء + ما ال تقل عن  36ساعة معتمدة في تخصص الكيمياء  و  45 الكيمياء 4

 ساعة في الكيمياء واالحياء. 25ساعة في الفيزياء + ما ال تقل عن  19معتمدة في تخصص الفيزياء  و ساعة  45 الفيزياء 5

 ساعة في الفيزياء والكيمياء. 25ساعة في االحياء + ما ال تقل عن  36ساعة معتمدة في تخصص االحياء  و  45 األحياء 6

 ساعة معتمدة في تخصص الرياضيات 45 الرياضيات 1

 ساعة معتمدة في تخصص في علوم الحاسب االلي 45 المعلومات تقنية 8

 ساعة معتمدة في تخصص التاريخ 60 التاريخ 9

 ساعة معتمدة في تخصص الجغرافيا 60 الجغرافيا 20

 ساعة معتمدة في تخصص الرياضة المدرسية 60 الرياضة المدرسية 22

 التركيليةساعة معتمدة في تخصص الفنون  60 الفنون التركيلية 21

 ساعة معتمدة في تخصص المهارات الموسيقية 60 المهارات الموسيقية 23

 
 

ا   المستندات المطلوبة:: رابعا
 

 

 الرهادة الجامعية األولى مصدقة من الجهات الرسمية للخرجين من داخل السلطنة. -2
 السلطنة.الرهادة الجامعية األولى معادلةً من وزارة التعليم العالي للخرجين من خارج  -1
 كرف الدرجات للدرجة الجامعية األولى مصدق من الجهات الرسمية. -3



   للمتقدمين لتخصص اللغة اإلنجليزية.ACADEMIC IELTS   و )TOEFLرهادة اللغة اإلنجليزية الدولية ) -4
  .6*4صورة رخصية حديثة ملونه مقاس ) -5

 

 
ا   مهمة: ضوابط: خامسا

 
 

 يعتمد طرح التخصص للقبول بركل نهائي في مؤسسات اإلعداد على عدد المجتازين لالختبار التخصصي والمقابلة الرخصية والحد األدنى للطاقة -2
 االستيعابية المحددة لكل تخصص في الجامعات. 

في نتائج االختبار التخصصي تكون األولوية لألسبق  تتم المفاضلة في القبول على  على درجة في االختبار التخصصي ثم الذي يليه، وفي حالة التساوي -1
واألعداد المستهدفة للقبول والمعتمدة من وزارة  حصوال على المؤهل، ثم األكبر سنا، في حدود الطاقة االستيعابية المحددة لكل تخصص من قبل الجامعات

 .التربية والتعليم
 جامعات المعلن عنها والمحددة في استمارة تقديم الطلب الموجود على الرابط اإللكتروني.يجب على المتقدم اختيار الرغبات المتاحة للدراسة في ال -3
واألعداد المستهدفة للقبول والمعتمدة  سيتم توزيع المقبولين على مقاعد الدراسة وفقاً لتسلسل رغبات المتقدمين والطاقة االستيعابية للجامعات المقدمة للبرنامج -4

 والتعليم.من وزارة التربية 
 يعتبر الترريح للتأهيل التربوي الغياً إذا ثبت مخالفة اياً من الرروط الواردة في اإلعالن. -5
 يتم اعتماد البريد اإللكتروني الذي يحدده المتقدم في استمارة التسجيل اإللكترونية وسيلة للتواصل مع مقدم الطلب. -6
عبر الرابط االلكتروني يحق للمتقدم تقديم طلب التظلم على اجراءات القبول في برنامج دبلوم التأهيل التربوي  -1

(https://hiring.moe.gov.om/eduHap/services/ ، .ًوفقا للمواعيد التي سيتم تحديدها الحقا 
 و الهاتف   taheel@moe.omالتواصل عبر البريد اإللكتروني)  ومراجعة دائرة خدمات المراجعين بوزارة التعليم العالي  لالستفسارات يرجى -8

(24340707  . 

 يتم دفع الرسوم وفقاً للرسوم الدراسية المعتمدة في كل مؤسسة. -9
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