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المقدمة

يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا الدليل اإلسترشادي حول آلية تقديم
طلبات اإللتحاق ببرنامج دبلوم التأهيل التربوي في مؤسسات
التعليم العالي  ،الذي يستهدف خريجي الشهادات الجامعية من
التخصصات غير التربوية والراغبين في العمل بسلك التدريس وذلك
وفقًا إلحتياجات وزارة التربيةوالتعليم.

ونسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد للجميع.

مركز القبول الموحد
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نبذة عن برنامج دبلوم التأهيل التربوي

برنامج التأهيل التربوي هو برنامج يتم من خالله إعداد معلمين وقادة مفكرين،
يتمتعون بالرغبة في التعلم المستمر ،ويمكنهم من

ممارسة مهارات مختلفة

مثل التفكير الناقد ،مما يؤهلهم لفهم القضايا التعليمية المعاصرة مع تزويدهم
بتعليم متميز علميًا وتربويًا يؤهلهم ليصبحوا معلمين منتجين ومواطنين
مسؤولين من خالل تعزيز روح المواطنة واإللتزام بالتطور اإلجتماعي باإلضافة إلى
التعليم المستقل مدى الحياة ،والقدرة على حل المشكالت والتكيف معها .ويهدف
البرنامج الى تأهيل معلمين متخصصين في المهن التعليمية قادرين على حمل
الرسالة التعليمية بكل جدارة للمساهمة في خدمة الوطن.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الخريجين

الحاصلين على مؤهالت جامعية في

تخصصات غير تربوية ممن تنطبق عليهم شروط اإللتحاق ببرنامج دبلوم التأهيل
التربوي .ويرغبون اإللتحاق بسلك التدريس وفقًا إلحتياجات السلطنة من التخصصات
التربوية المعلن عنها لكل عام.
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معلومات عامة عن البرنامج

لغة التدريس

اللغة العربية ماعدا تخصص اللغة اإلنجليزية

مدة الدراسة

مدة الدراسة لجميع التخصصات المطروحة عام دراسي
واحد موزعة بين فصلين دراسين بما فيه الفصل الصيفي
(يعتمد على البرنامج المعتمد في كل جامعة).

الدرجة العلمية

يمنح المرشح بعد اجتياز برنامج التأهيل التربوي حسب
نظام كل جامعة درجة دبلوم التأهيل التربوي.

شروط القبول
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اجتياز اإلختبار التخصصي والمقابلة الشخصية والفحص
الطبي
تم التوضيح بشكل مفصل في الصفحة رقم (.)7

شروط النجاح في البرنامج

شروط النجاح في البرنامج تخضع للوائح األكاديمية بكل
جامعة.

التأجيل

يسمح بتأجيل البرنامج بعد القبول حسب اللوائح األكاديمية
بكل جامعة  ،علمًا بأنه في حال قيام المتقدم بالتأجيل
فإن مقعده الدراسي في السنة القادمة غير مضمون بسب
إختالف طرح التخصصات من سنة إلى أخرى.

شروط االلتحاق بالبرنامج
أن يكون المتقدم عماني الجنسية.
أن يكون المتقدم حاص ً
ال على شهادة البكالوريوس من إحدى مؤسسات التعليم العالي داخل
السلطنة أو خارجها بنظام التفرغ واالنتظام الكلي أي أنه على سبيل المثال اليسمح التقدم للبرنامج
بنظام التعليم عن بعد.
يشترط للمتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس من خارج السلطنة أن يكون من مخرجات برنامج
البعثات الخارجية الذي تموله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار  ،أما إذا كان من مخرجات
غير برنامج اإلبتعاث الممول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار فيجب أن يكون قد بدأ
الدراسة قبل العام االكاديمي  2017/2016م.
أن تكون شهادة البكالوريوس الصادرة من خارج السلطنة معادلة من وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار.
أن ال يقل معدل التخرج عن  2.3في نظام التقديرات ،وعن  4أو ما يعادلها حسب نظام المعادلة
المعمول به في جامعة السلطان قابوس.
أن ال يزيد عمر المتقدم عن  40سنة في األول من سبتمبر .2021
أن يكون الئقًا صحيًا للعمل في مهنة التدريس.
أن يجتاز اختبار القبول التخصصي بنسبة ال تقل عن  % 60من درجة االختبار.
أن يخضع كل من اجتاز اختبار القبول التخصصي للمقابلة الشخصية ،علما بأن االلتحاق بالبرنامج
مشروط باجتياز المقابلة الشخصية والفحوصات الطبية المقررة
يتوجب على المتقدمين لتخصص اللغة اإلنجليزية تقديم شهادة اللغة اإلنجليزية الدولية من خالل
اجتياز أحد اختباري اللغة االنجليزية الدوليين ) (ACADEMIC IELTSالمستوي ) (6أو  TOEFLبمعدل )(79
 INTERNET BASED TESTحاص ً
ال عليه من داخل السلطنة أو من إحدى المؤسسات بالدول الناطقة
بها (المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية ،كندا ،استراليا ،نيوزلندا ،إيرلندا) ولم تمض عليها
سنتان عند تقديم طلب اإللتحاق بالبرنامج ،كما أنه لن يتم إستالم أية مستندات بعد إنتهاء الفترة
المحددة لتقديم الطلبات .على أن تكون الشهادة صالحة إلى تاريخ 2021/01/17
أن يتوافق مؤهل البكالوريوس الحاصل عليه الطالب مع التخصص الذي يرغب في دراسته ببرنامج
التأهيل التربوي حسب قرار لجنة دراسة المساقات الدراسية بوزارة التربية والتعليم ولضمان
منافسته على وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم.
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أن ال يقل عدد الساعات المعتمدة في المساقات الدراسية في التخصص لمؤهل البكالوريوس عن اآلتــــــي:

م

التخصص

1

التربية اإلسالمية

 60ساعة معتمدة في تخصص التربية اإلسالمية والعلوم الشرعية

2

اللغة العربية

 60ساعة معتمدة في تخصص علوم اللغة العربية

3

اللغة اإلنجليزية

 60ساعة معتمدة في تخصص علوم اللغة االنجليزية وآدابها

4

الرياضيــــــات

 45ساعة معتمدة في تخصص الرياضيات

5

الكيميـــــــــــــاء

 45ساعة معتمدة في تخصص الكيمياء أو  36ساعة في الكيمياء  +ما
ال تقل 15ساعة في الفيزياء واألحياء

6

الفيزيـــــــاء

 45ساعة معتمدة في تخصص الفيزياء أو  29ساعة في الفيزياء  +ما
ال تقل  15ساعة في الكيمياء واألحياء

7

األحيــــــــــاء

 45ساعة معتمدة في تخصص األحياء أو  36ساعة في األحياء  +ما
ال تقل  15ساعة في الفيزياء والكيمياء

8

الجغرافيــــــا

 60ساعة معتمدة في تخصص الجغرافيا

9

التــاريــــــخ

 60ساعة معتمدة في تخصص التاريخ

10

تقنية المعلومات

45ساعة معتمدة في تخصص في علوم الحاسب اآللي

11

المهارات
الموسيقية

 60ساعة معتمدة في تخصص في تخصص المهارات الموسيقية

12

الفنون التشكيلية
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الحد األدنى من الساعات التي درسها الطالب بمؤهل البكالوريوس وتخدم
المنهج وتغطي مصفوفة المدى والتتابع

 60ساعة معتمدة في تخصص الفنون التشكيلية

أسس المفاضلة

تتم المفاضلة في القبول على أعلى درجة في االختبار التخصصي ،ثم الـذي يليه ،وفي حالة
التساوي في نتائج االختبار التخصصي تكون األولوية لألكبر سنًا ثم األسبق حصو ً
ال على المؤهل
في حدود الطاقة االستيعابية المحددة لكل تخصص من قبل الجامعات.

المسـتنـدات المطلــوبة
يتوجب على المتقدم رفع جميع المستندات المطلوبة بإحدى الصيغتين  PDFأو  JPGوأن ال يزيد
حجم المستند عن  kb800على أن تكون المستندات واضحة ومكتملة.
المستندات المطلوبة هي :
 - 1الشهادة الجامعية األولى مصدقة من الجهات الرسمية للخريجين من داخل السلطنة.
 - 2الشهادة الجامعية األولى من خارج السلطنة.
 - 3نسخة من شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار
للخريجين خارج السلطنة .
 - 4كشف االدرجات للدرجة الجامعية األولى مصدقة من الجهات الرسمية.
 - 5شهادة اللغة اإلنجليزية الدولية  ACADEMIC IELTSأو . TOFEFL
 - 6صورة شخصية حديثة ملونه مقاس .4*6
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ضوابط مهمة

يعتمد طرح التخصص للقبول بشكل نهائي في مؤسسات اإلعداد على عدد المجتازين لالختبار
التخصصي والمقابلة الشخصية والحد األدنى للطاقة اإلستيعابية المحددة لكل تخصص في
الجامعات.
تتم المفاضلة في القبول على أعلى درجة في االختبار التخصصي  ،ثم الـذي يليه وفي حالة التساوي
في نتائج االختبار التخصصي تكون األولوية لألكبر سنًا ثم األسبق حصو ً
ال على المؤهل في حدود
الطاقة االستيعابية المحددة لكل تخصص من قبل الجامعات.
يجب على المتقدم اختيار الرغبات المتاحة للدراسة في الجامعات المعلن عنها والمحددة في
استمارة تقديم الطلب الموجودة على الرابط اإللكتروني.
سيتم توزيع المقبولين على مقاعد الدراسة وفقًا لتسلسل رغبات المتقدمين والطاقة االستيعابية
للجامعات المقدمة للبرنامج واألعداد المستهدفة للقبول والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
يتم دفع الرسوم وفقًا للرسوم الدراسية المعتمدة في كل مؤسسة والمدرجة بهذا الدليل.
يعتبر الترشيح للتأهيل التربوي الغيًا إذا ثبت مخالفة ايًا من الشروط الواردة في اإلعالن.
يتم اعتماد البريد اإللكتروني الذي يحدده المتقدم في استمارة التسجيل اإللكترونية وسيلة للتواصل
مع مقدم الطلب.
يحق للمتقدم تقديم طلب التظلم على اجراءات القبول في برنامج دبلوم التأهيل التربوي عبر الرابط
حسب المواعيد المعلن عنها في هذا الدليل وأي تغييرات تطرأ على المواعيد سوف يتم اإلعالن

عنها في موقع مركز القوبل الموحد . www.heac.gov.om
لالستفسارات يرجى مراجعة دائرة خدمات المراجعين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار
أو التواصل عبر البريد
()taheel@moe.om
أو الهاتف 24340707
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التظلمات
حرصًا من اللجنة الرئيسية لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي على صحة وسالمة كافة اإلجراءات المتبعة
لجميع مراحل برنامج الدبلوم  ،فقد تم استحداث لجنة محايدة لدراسة طلبات التظلم المقدمة من
الطلبة على المراحل التالية :

م

المرحلة

نوع التظلم

المدة

1

األولى

تقديم طلبات التظلم عن
مرحلة التسجيل

ثالثة أيام فقط

2

الثانية

تقديم طلبات التظلم عن
استكمال إجراءات القبول في
المؤسسات

أربعة أيام فقط

نبذة حول نتائج إجراءات الفرز
اإلختبار التخصصي
اختبار القبول لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي يتم تنفيذه على مدى ثالثة أيام بجامعة السلطان قابوس
سنويا ،ويركز على التخصص الدقيق للمتقدم ،وقياس المهارات العلمية المتعددة التي اكتسبها أثناء
دراسته الجامعية .وينفذ االختبار الكترونيا لجميع التخصصات ،وسوف تكون النتائج واضحة بعد االختبار
االلكتروني مباشرة

المقابلة الشخصية
سوف تجرى المقابلة الشخصية للمرشحين بعد نتائج اجتياز اإلختبار التخصصي بالجامعة المرشح
لإللتحاق بها علمًابأن المقابلة سوف تركز على المهارات الشخصية والمهارات التربوية .
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تكلفة البرنامج بمؤسسات اإلعداد

م

1

التكلفة التقديرية لجميع
التخصصات
 1700ريا ً
ال عمانيا

المؤسسة

جامعة السلطان قابوس

 2720ريا ً
ال عمانيًا

2

/باإلضافة إلى
رسوم الخدمات 50ريا ً
ال عمانيًا
تأمين مسترد 100ريا ً
ال عمانيًا

جامعة صحار

3

 2584ريا ً
العمانيًا

جامعة نزوى

4

 2700ريا ً
ال عمانيًا

جامعة ظفار

5

 2524,5رياال عمانيا

جامعة الشرقية
رسوم التسجيل غير مسترجعة*
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التخصصات المطروحة في مؤسسات اإلعداد والعدد
المستهدف للقبول لكل تخصص والنوع حسب إحتياج
وزارة التربية والتعليم
م

التخصص

العدد المستهدف
للقبول

الجامعات المطروح بها التخصص

ذكور

إناث

1

التربية اإلسالمية

50

10

جامعة نزوى  -جامعة السلطان قابوس-جامعة
الشرقية  -جامعة صحار

2

اللغة العربية

50

50

جامعة صحار  -جامعة السلطان قابوس -جامعة
ظفار -جامعة نزوى جامعة الشرقية

3

اللغة اإلنجليزية

100

50

جامعة صحار  -جامعة السلطان قابوس-جامعة
ظفار -جامعة نزوى  -جامعة الشرقية

4

الرياضيــــــات

40

40

جامعة صحار  -جامعة السلطان قابوس-جامعة
ظفار-جامعة نزوى  -جامعة الشرقية

5

الكيميـــــــــــــاء

40

40

جامعة صحار  -جامعة السلطان قابوس-جامعة
ظفار-جامعة نزوى  -جامعة الشرقية

6

الفيزيـــــــاء

40

40

جامعة صحار  -جامعة السلطان قابوس-جامعة
ظفار-جامعة نزوى -جامعة الشرقية

7

األحيــــــــــاء

40

40

جامعة صحار  -جامعة السلطان قابوس-جامعة
ظفار -جامعة الشرقية -جامعة نزوى

8

الجغرافيــــــا

10

0

جامعة صحار  -جامعة السلطان قابوس-جامعة
ظفار -جامعة الشرقية  -جامعة نزوى

9

التــاريــــــخ

10

0

جامعة صحار  -جامعة السلطان قابوس-جامعة
ظفار - -جامعة نزوى  -جامعة الشرقية

10

تقنية
المعلومات

50

0

جامعة نزوى  -جامعة صحار  -جامعة الشرقية-
جامعة ظفار

11

المهارات
الموسيقية

30

30

جامعة السلطان قابوس-جامعة الشرقية -جامعة
صحار

12

الفنون
التشكيلية

30

0

جامعة نزوى-جامعة صحار-جامعة الشرقية
-جامعة السلطان قابوس
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نصائح وإجراءات عامة

عزيزي المتقدم
للتسجيل في البرنامج عليك دخول الموقع اإللكتروني . www.heac.gov.om
يتم التعامل مع طلبات القبول وفقًا لإلجراءات والمواعيد الموضحة بهذا الدليل علمًا
بأن أية تعديالت الحقة في مواعيد هذه المراحل سيتم نشرها على الموقع اإللكتروني
وعليه فتقع على عاتقك مسؤولية اإللمام التام بهذه المواعيد ومتابعة تنفيذها أو ً
ال
بأول والتأكد من تحقيق شروط أي برنامج دراسي تقوم باختياره.
يشتمل الموقع اإللكتروني على تفاصيل وافية عن إجراءات التقديم للحصول على مقعد
دراسي باإلضافة إلى أية تعديالت الحقة قد تحدث في إجراءات القبول من وقت آلخر.
تم تصميم مختلف اإلجراءات المتبعة بالنظام بكل دقة وعناية لضمان معاملة جميع
المتقدمين بشفافية وإنصاف .
اإلنصاف يعني معاملة جميع المتقدمين على قدم المساواة  ،وال يعني بأية حال القيام
بترتيبات خاصة لصالح بعض من تجاهلوا القواعد الواضحة التي يرتكز عليها هذا النظام
 ،ألن ما تقوم به من أفعال قد يؤثر أيضًا بشكل مباشر على المتقدمين األخرين الذين
يتمتعون بنفس ما تتمتع أنت به من حقوق.
سوف يتم إعالمك في حال حصولك على موافقة لإلنضمام للبرنامج عن طريق بريدك
اإللكتروني الذي قمت بإدراجه أثناء التسجيل في الموقع اإللكتروني للبرنامج ,عليه
يجب على المتقدم اإلطالع بإستمرار على البريداإللكتروني خالل فترة التسجيل لغاية
إنتهاء اإلجراءات.

14

مراحل التسجيل والقبول
بالبرنامج
المرحلة

التسجيل

اإلختبار
التخصصي

اإلجراء

فترة التنفيذ

تقديم الطلبات عبر النظام
اإللكتروني

من 17/01/2021
إلى15/02/2021

تعديل الطلبات في النظام

من 16/02/2021
إلى18/02/2021

اإلعالن عن المرشحين
لدخول اإلختبار التخصصي

01/03/2021

تقديم طلبات التظلم عن
مرحلة التسجيل

من01/03/2021
إلى 03/03/2021

الرد على طلبات التظلم

15/03/2021

قرار لجنة التظلمات النهائي

إجراء اإلختبار التخصصي
وإعالن نتائجه

01/04/2021
02/04/2021
03/04/2021

ينفذ اإلمتحان بجامعة
السلطان قابوس وتعلن
النتائج مباشرة بعداإلمتحان

اإلعالن عن المرشحين
للمقابلة الشخصية

22/04/2021

ترسل الرسائل النصية من قبل
مركز القبول الموحد HEAC

من25/04/2021
إلى02/05/2021

مؤسسات اإلعداد

إعالن نتائج المقبولين

02/05/2021

ترسل الرسائل النصية من قبل
مركز القبول الموحد HEAC

تقديم طلبات التظلم

من 20/05/2021
إلى 23/05/2021

الرد على طلبات التظلم

03/06/2021

إستكمال إجراءات التسجيل
وتقديم طلبات النقل بين
المؤسسات

من 20/05/2021
إلى 17/06/2021

تعبئة اإلقرار الصحي وإجراء
المقابالت
المقابالت الشخصية
للمرشحين
والفحوصات

وإستكمال
التسجيل
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المالحظات
يستمر النظام مفتوح طوال
المدة المذكورة
ويغلق في نهاية يوم اإلثنين
15/02/2021

ترسل الرسائل النصية من قبل
مركز القبول الموحد HEAC

قرار لجنة التظلمات النهائي
يتم التنسيق بين مقدم
طلب النقل والمؤسسة الراغب
في اإلنتقال منها والمؤسسة
الراغب في اإلنتقال إليها

خطوات تقديم الطلب اإللكتروني لاللتحاق بالبرنامج

1
الدخول إلى الموقع اإللكتروني للمركز
www.heac.gov.om

5
إدراج المستنندات المطلوب إرفاقها في
الطلب

2
الضغط على أيقونة دبلوم التأهيل
التربوي

6
3

إختيار تخصص تأهيل وترتيب الجامعات
حسب الرغبة

إدراج الرقم المدني واإلسم وتاريخ إنتهاء
البطاقة الشخصية

7
إيصال المراجعة رقم الطلب اآللي

4
إدراج بياناتات مؤهل التخرج
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خطواط تقديم طلب التظلم

عزيزي المتقدم
لتقديم طلب التظلم بالنظام اإللكتروني للبرنامج عليك إتباع
الخطوات التالية

1
الدخول على الموقع
اإللكتروني
www.heac.gov.om

الضغط على برنامج
دبلوم التأهيل التربوي

2
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4
إدراج التظلم في
خانة المالحظات
وتحميل المرفق في
حال توفره

اإلنتقال إلى صفحة
البيانات الشخصية
تظهر البيانات تلقائيًا

3

عناوين مؤسسات اإلعداد

المؤسسة

الموقع

جامعة السلطان
قابوس

الخوض

جامعة الشرقية

إبراء

www.asu.edu.om

جامعة ظفار

صاللة

www.du.edu.om

جامعة نزوى

نزوى

www.unizwa.edu.om

25446489
25446234

25446338

جامعة صحار

صحار

www.soharuni.edu.om

26850100

26720102
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الموقع اإللكتروني

الهاتف

الفاكس

www.squ.edu.om

24142072
24141887

24413861

25401032
25401038

23237494
23237497

25401002

23237777
23237750

لإلستفسار والتواصل

www.heac.gov.om
Oman HEAC
HEAC.OMA
HEAC_INFO
taheel@moe.om
24340707
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