ســــيــاســـــة الـتـســجـيـل
تلتزم كلية عمان الطبية بتقديم الوسائل التي تضمن للطلبة عملية تسجيل سهلة االستخدام .حيث يتم اعالن
تاريخ و توقيت تقدم الطلبة للمباشرة بالتسجيل للعام الدراسي القادم .و يتوجب على الطلبة ،قبل موعد
التسجيل ،التاكد من التفاصيل الالزمة التي قد تؤثر على تسجيلهم.

يتعيّن على المتقدمين للتسجيل تقديم الوثائق التالية:
 .1النسخ األصلية لكل الشهادات باللغة األصلية التي صدرت بها ،او بترجمة مصدقة
صل الصف الثالث الثانوي و موافقة المعادلة من وزارة التربية و التعليم في
عنها .مف ّ
سلطنة عمان للشهادات األجنبية.
 .2تعبئة طلب قبول ،و استكمال جميع األوراق.
 .3دفع مبلغ  05.55خمسون لاير عماني رسم غير قابل لالسترداد.
 .4يتم اختيار الطلبة المستجدين بشكل أساسي بناء على درجات تخرجهم من المرحلة
الثانوية في مادتي األحياء و الكيمياء.
يتوجب تقديم ،او ارسال ،المذكور في البنود أعاله الى مكتب القبول في الوقت المحدد و حتما
قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات .و ال يمكن ضمان النظر في الطلبات غير مستوفية الشروط
للفصل الدراسي المطلوب.
و سوف يتم النظر بالطلبات المستلمة بعد  31أغسطس بناء على األماكن الشاغرة المتاحة
آنذاك.
يتعين على أصحاب الطلبات المقبولة دفع مبلغ  255.55مائتي لاير عماني لحجز اماكنهم.
يعتبر التسجيل نهائيا فقط بعد ان يقوم الطالب بما يلي:
أ .توقيع رسالة موافقة و قبول.
ب .دفع الرسوم المطلوبة للفصل الدراسي األول.
ت .تقديم النسخة األصلية عن كشف عالمات السنة الدراسية السابقة أو نسخة مصدقة عنه
(شهادة التعليم العام او ما يعادلها).
ث .نتائج امتحان اللغة االنكليزية.
ج .ثالثة صور شخصية (مقاس صورة جواز السفر).
ح .مفصل جواز السفر /البطاقة الشخصية.
عند تسجيله ،يكون الطالب قد بدأ عقدا مع كلية عمان الطبية ملزما باالعالن التالي:
قر هنا بقبولي ان اكون خاضعا للقوانين و القواعد و اللوائح و المراسيم (بما في ذلك
"أ ّ
اللوائح و القوانين و السياسات) المرعية في كلية عمان الطبية ،و بأية تعديالت قد تطرأ
عليها بينما انا طالب في الكلية .و إني أعد مالحظة ذلك"

يفرض اعالن الطالب التزاما ٍ
ت على الطالب و يؤثّر على الحقوق و االمتيازات بما في ذلك
حقوق الملكية.
و يجب أال يلتحق الطالب بالكلية ان كان ال يوافق على االلتزام باالعالن الوارد أعاله.
عند تخطيطهم لمقررات كل فصل دراسي ،يتوجب على الطلبة أال ينسوا ان المقررات
المطلوبة لها أفضلية على المقررات االختيارية ،و أنه يتوجب أوال انهاء بعض المواد
المتقدمة .و ينصح الطلبة بمناقشة اختيار المقررات التي سوف يأخذونها مع المرشد
األكاديمي قبل تسجيل المواد.
المرشدون األكاديميون موجودون لمساعدة الطلبة في تخطيط البرامج و الجداول الدراسية.
----------------------------------

عـمـلـيــــة االختــيـــــا ر
تـقدّم للتسجيل عبر االنترنت او شخصيا لدى قسم التسجيل في الحرم الجامعي في بوشر.
معايـير األهلية للتسجيل:
لبرنامج الصيدلة :شهادة دراسة الصف الثاني عشر او ما يعادلها ،و درجة  Cفي مادة الكيمياء
و علم األحياء.
لبرنامج الطب :شهادة دراسة الصف الثاني عشر او ما يعادلها ،و درجة  Bفي مادة الكيمياء و
علم األحياء.
إجراء المقابلة:
بالنسبة لطلبة منحة الدراسة الحكومية من وزارة التعليم العالي ،تتم مقابلتهم خالل شهر
أغسطس على امتداد ثالثة ايام تحددها وزارة التعليم العالي.
بالنسبة للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة ،تتم مقابلتهم بدءا من الفصل الدراسي الثاني حتى
نهاية شهر أغسطس.
إجراءات التسجيل لطالب منحة وزارة التعليم العالي:
تقوم وزارة التعليم العالي بارسال قائمة الطلبة الذين ستـتم مقابلتهم ،بناء على معايير كلية
عمان الطبية المذكورة أعاله.
 حال انتهاء المقابالت ،يتم ارسال النتائج الى وزارة التعليم العالي. تقوم الوزارة بعدئذ بارسال القائمة النهائية للطلبة المرشحين الى عميدكلية عمان الطبية. يمنح هؤالء الطلبة برنامجا توجيهيا. ثم يجتازونبعد ذلك اختبار تحديد مستوى في مواد اللغة االنكليزية ،و الرياضيات وتقانة المعلومات.

 في حال الحصول على مجموع  005و ما فوق يتأهل الطالب /ـة للقبول المباشر فيالسنة الثانية من برنامج الصيدلة او برنامج ما قبل الطب شرط اجتيازهم اوال اختبار
تحديد المستوى في مواد الرياضيات ،و تقانة المعلومات و العلوم.
 و في حال الحصول على مجموع اقل من  ،005فانه يتم قبولهم في البرنامج التأسيسيالعام.
--------------------------

إجراءات مقابالت الطلبة
للمحافظة على رسالتها و رؤياها و قيمها ،قامت كلية عمان الطبية بوضع آليات مناسبة لذلك.
فإلى جانب اختبارات القبول الموحد ،تـعتـبـر كلية عمان الطبية درجات الدراسة الثانوية
معيارا لقرارها حول مقدرة الطلبة المتقدمين للتعامل مع األمور الشخصية لمهنتم المستقبلية .و
يتضمن ذلك ايضا مقابالت و قوائم تدقيق لتقييم مقدرة الطالب/ـة على الوفاء بمتطلبات
االختصاص المتقدمين اليه (و يتدرج مقياس التقييم من  1الى .)0
يتطلب أجراء المقابالت ما يلي:
 لجنة مقابالت مجموعة من األسئلة ،لها إجابات مقـترحة تكون مرجعية لمن يقومون باجراءالمقابالت.
آ -لجنة المقابالت
بناء على نتائج دراستهم في المرحلة الثانوية فان الطلبة المتقدمين للدراسة على نفقتهم
الخاصة ،يتم قبولهم الى المقابلة على امتداد فترة التسجيل .في المقابل تقوم وزارة التعليم
العالي بتزويد كلية عمان الطبية بقائمة تتضمن اسماء ثالثمئة من الطلبة اختاروا برنامج الطب
في كلية عمان الطبية كاختيار اول.
أ .نموذج خاص يحتوي جدوال بأسماء المتقدمين الى جانبه حق ٌل للنتيجة.
ب .يقوم العميد بتسمية رئيس و أعضاء اللجنة.
ت .يستلم رئيس اللجنة قائمة بأسماء المتقدمين للمقابلة.
ث .يجب اجراء مقابالت المتقدمين دون تمييز على اساس العرق ،أو اللون ،أو الدين ،أو
آراءٍ شخصية.

ج .يجب إعطاء المتقدمين للمقابلة عددا متساويا من األسئلة.
ح .لمن يقوم باجراء المقابلة ان يحدد مدى صحة االجابات وفق ما لديه من اجابات
مقترحة قامت بموضعها لجنة المقابالت.
خ .بنهاية المقابالت ،يقوم رئيس اللجنة و جميع األعضاء بالتوقيع على القائمة ،و من ثم
يقوم رئيس اللجنة بإعادة القائمة الى العميد.
د .يقوم العميد بتوجيه القائمة الى محلل بيانات لتحليل التصنيف.
ذ .بعد تدقيق القائمة و موافقة العميد عليها ،يتم االعالن عن نتائجها.
ب -وضع األسئلة:
أ .يجب ان تهدف األسئلة الى الكشف عن اهتمامات الطالب ،و معرفته
العلمية ،و اهتمامه بالطب ،مهاراته و تكوين شخصيته ،سلوكه ،و بالتالي
توافقه مع االختصاص الذي يهدف اليه.
ب .يجب ان يوضع لألسئلة كل االجابات المحتملة.
ت .يجب ان يتم تحديث مجموعات األسئلة و تعديلها كل سنة.
جـ .ارشـــادات:
أ .يجب إعداد نموذج جدول خاص إلدراج اسماء المتقدمين و نتائجهم.
ب .يجب ان ترفق األسئلة مع وثيقة سياسة التسجيل.
ت .تقوم كلية عمان الطبية بإعالن تواريخ مقابالت الطلبة المحليين وفقا
لوزارة التعليم العالي .بينما يتم اعالم الطلبة المتقدمين من خارج
السلطنة بواسطة االنترنت.
----------------------------------------

