أوأل :الفئة المستهدفة
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ولن يتم السماح لفئة الطلبة الذين درسوا أكث من مادتي من مرحلة البكالوريوس بنهاية
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الفصل
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 -2يجب أن يكون المتقدم مستوف ر
لشوط االنتقال لمرحلة البكالوريوس أو من المتوقع
ي
إستيفائهم ر
الصيف (يوليو
اس
ر
الد
والفصل
الثان
اس
ر
الد
الفصل
بنهاية
لشط البكالوريوس
ي
ي
ي
ي
ر
ه:
 )2022والشوط ي



اكم لمستوى الدبلوم المتقدم ( )2.75والحصول عىل
أن يحصل المتقدم عىل معدل تر ي
كالتال:
والت تختلف بحسب اختالف الدفعات
ي
درجة االيلتس المطلوبة ي



الطلبة الذين بدأوا مواد التخصص (الدبلوم سنة أول ) يف يناير 2017م الدرجة
ه )(5.0
المطلوبة يف االيلتس ي



الطلبة الذين بدأوا يف مواد التخصص ( الدبلوم سنة أول ) قبل يناير2017م الدرجة
ه )(4.5
المطلوبة يف االيلتس ي

ثانيا :الوثائق المطلوبة





كشف درجات حديث يوضح انهاء الطالب لمرحلة الدبلوم المتقدم
ول أمر الطالب )
ول أمر الطالب (مرفق إقرار ي
موافقة ي
السثة الذاتية للطالب
صورة من البطاقة الشخصية سارية المفعول عىل األقل  5شهور




صورة من جواز السفر ساري المفعول عىل االقل  5شهور
صورة شمسية بخلفية زرقاء

ثالثآ :آلية اإلستقبال وفرز الطلبات وعملية قبول الطلبة بشكل
مبدن :
ي
ون للطلبة من الفئة المستهدفة
 -1استخراج قائمة محدثة بعنوان ر
الثيد اإللكث ي
و إرسال رابط التسجيل (يتم إنشائه من قبل كل كلية وفق ملف االكسل المرفق Aplicants
ون الخاص
ول االمر ال الطلبة عن طريق ر
 )Detailsوالوثائق المطلوبة واستمارة اقرار ي
الثيد االلكث ي
بقسم التدريب عىل رأس العمل

 -2تحديد فثة استقبال الطلبات لتكون من األحد (
) 2022 /20/3

) 2022/3/6

وحت يوم االحد (

 -3جمع الطلبات وفرزها والتأكد من استيفاء المتقدمي ر
الثنامج واستبعاد الغث
لشوط ر
مستوفي ر
موظف قسم التدريب عىل رأس العمل .
الثنامج من قبل
لشوط ر
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مبدن من الكلية ال الفاضل /راشد بن
 -4ارسال قائمة المتقدمي والمقبولي بشكل
ي
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ر
الثنامج بشكل
سيف
السيان مع توضيح فئة الطلبة المقبولي بشط توقع استيفائهم لشوط ر
ري
مبدن
ي

 -5سيتم إرسال الطلبات المحولة من الكليات التقنية متمثلة يف قسم التدريب عىل رأس
العمل ال رشكة تنمية نفط عمان .

 -6االنتهاء من فحص الطلبات من قبل رشكة تنمية نفط عمان وسيتم ابالغ الطلبة المؤهلي
ون الخاص بالطلبة
للخضوع لالختبارات عن طريق ر
الثيد االلكث ي

 -7سيتم توجيه المؤهلي بآلية الخضوع االختبارات من قبل فريق برنامج إعداد التابع ر
لشكة
تنمية نفط عمان

مالحظات :



سيتم موافاتكم بالمستجدات بعد االنتهاء من فثة خضوع الطلبة لالختبارات
المقررة .
يجب إتباع نفس التسلسل أثناء تجميع البيانات من الطلبة وفق المرفق ملف
االكسل (بيانات المتقدم )



الثنامج للطلبة العماني فقط
التسجيل يف ر



