إع ــالن
فتح باب التقدم لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي
للعام األكاديمي2022/2021

يسر مركز القبول الموحد بالتعاون مع اللجنة المعنية باإلجراءات التنفيذية لبرامج إعداد المعلمين وتأهيلهم اإلعالن عن فتح باب تقديم الطلبات
لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي للعام األكاديمي 0200/0201م ،وذلك في مؤسسات التعليم العالي (جامعة السلطان قابوس ،جامعة نزوى،
جامعة صحار ،جامعة ظفار ،جامعة الشرقية) ،اعتبارا من يوم األحد الموافق  11يناير  ،0201وحتى نهاية الدوام الرسمي (الساعة  03:2ظهرا)
من يوم االثنين الموافق  11فبراير ،0201ولن ينظر في أي طلب يرد بعد هذا الموعد ،على أن يتم تقديم الطلب عبر الرابط االلكتروني
( ،) www.heac.gov.omوعلى المتقدمين رفع جميع المستندات المطلوبة في الرابط المشار إليه بإحدى الصيغتين (.)PDF -JPG
جدول مواعيد إجراءات القبول في برنامج دبلوم التأهيل التربوي للعام األكاديمي 2022/2021
المرحلة

اإلجراء
تقديم الطلبات عبر النظام اإللكتروني
تعديل الطلبات في النظام

التسجيل

اإلعالن عن المرشحين لدخول اإلختبار التخصصي
تقديم طلبات التظلم على مرحلة التسجيل
الرد على طلبات التظلم

فترة التنفيذ
من 3األحد 0201/1/11
الى 3األثنين0201/0/11
من 3الثالثاء 0201/0/11
إلى 3الخميس 0201/0/11
اإلثنين 0201/:/1
من 3األثنين0201/:/1
إلى 3األربعاء0201/:/:
األثنين 0201/:/11

مالحظات/مسؤولية التنفيذ
ً
يغلق النظام الساعة ( )03:2ظهرا
بتوقيت السلطنة
مركز القبول الموحد HEAC
قرار لجنة التظلمات نهائي

اإلختبار
التخصصي

الخميس 0201/4/1
الجمعة 0201/4/0
السبت0201/4/:

ينفذ اإلختبار بجامعة السلطان
قابوس وتعلن الجامعة النتائج
مباشرة بعد اإلمتحان

تعبئة اإلقرار الصحي وإجراءالمقابالت للمرشحين

الخميس 0201/4/00
من  3األحد0201/4/013
إلى 3األحد 0201/1/0

إعالن نتائج المقبولين

الخميس 0201/1/02

مركز القبول الموحد HEAC
تنفذ المقابالت في الجامعة
المرشح للدراسة بها وتعلن النتائج
بعد المقابلة مباشرة
مركز القبول الموحد HEAC

إجراء اإلختبار التخصصي وإعالن نتائجه

اإلعالن عن المرشحين للمقابلة

المقابالت
الشخصية
ونتائج القبول

تقديم طلبات التظلم
الرد على طلبات التظلم
إستكمال إجراءات التسجيل وتقديم طلبات النقل بين المؤسسات

من  3الخميس 0201/1/02
إلى  3األحد 0201/1/0:
الخميس 0201/1/:
من  3الخميس 0201/1/02
إلى 3الخميس 0201/1/11

قرار لجنة التظلمات نهائي
-

للتعرف على البرامج والتخصصات المتوفرة لهذا العام وشروط وتفاصيل اإللتحاق بها  ،يرجى اإلطالع على دليل المتقدم المعلن عنه في
موقع مركز القبول الموحد  .و للمزيد من المعلومات أو لالستفسارات يرجى مراجعة دائرة خدمات المراجعين بوزارة التعليم العالي
والبحث العلمي واإلبتكار أو التواصل عبر البريد اإللكتروني ( )taheel@moe.omأو اإلتصال عبر الهاتف رقم (.) 24340707

