إعالن امللاعذ الذساظيت على الىفلت الخاصت امللذمت ملىظفي وصاسة التربيت والخعليم لىيل دسجتي املاجعخير والذكخىساة
بجامعت العلطان كابىط للعام 1010/ 1029م
في إطاز الجهىد التي جبرلها وشازة التربيت والخعليم لخأهيل مىظفيها في بسامج الدزاساث العليا  ،يسس الىشازة أن حعلن عن جىفس عدد
من امللاعد الدزاسيت ػير مدفىعت السسىم من كبل الىشازة مع جفسغ دزاس ي كامل (إجاشة دزاسيت بساجب كامل) بجامعت السلطان
كابىس لىيل دزجتي املاجسخير والدكخىزاه للعام 1010/1029م على هفلت الدازس وذلك للحاصلين على كبىل نهائي ػير مشسوط
(مسخىف شسط اللؼت الاهجليزيت وفم املسخىي املحدد لكل بسهامج دزاس ي) ،وفم آلاحي:
ً
أوال :البرامج الذساظيت
أ)بشامج الكخىساة
م
2
1
3
4
5

الكليت
التربيت
العلىم
آلاداب والعلىم الاجخماعيت
الهىذظت
العلىم الضساعيت والبحشيت

معمى البرهامج الذساس ي
كافت البرامج
كافت البرامج
كافت البرامج
الهىذظت املذهيت وهىذظت الحاظب آلالي والهىذظت امليكاهيكيت.
علم الخغزيت البششيت

ب) بشامج املاجعخير
م
2
1
3
4
5
6
7

الكليت
التربيت
العلىم
آلاداب والعلىم الاجخماعيت
الهىذظت
العلىم الضساعيت والبحشيت
الحلىق
الاكخصاد والعلىم العياظيت

معمى البرهامج الذساس ي
كافت البرامج املطشوحت بىظام الخفشغ الكلي باظخثىاء جخصص اداسة الخعليم العالي
كافت البرامج املطشوحت بىظام الخفشغ الكلي باظخثىاء الخخصصاث البتروليت والبيئت
كافت البرامج املطشوحت بىظام الخفشغ الكلي باظخثىاء جخصصاث آلاثاس والعياحت

الهىذظت املذهيت وهىذظت الحاظب آلالي والهىذظت امليكاهيكيت
علم ألاغزيت والخغزيت
كافت البرامج
هظم املعلىماث واداسة ألاعمال

ً
ثاهيا:الششوط العامت
-2أن يكىن املخلدم من العماهيين العاملين بىشازة التربيت و الخعليم.
-1أن يكىن كد أمض ى على حعييىه بالىشازة مدة ال جلل عن سىت كخدمت فعليت عىد جلديمه لطلب الالخحاق على مىح الىشازة.
-3أن يكىن الخخصص املترشح عليه املخلدم يدىاسب مع وظيفخه الحاليت.
-4أن يكىن املخلدم كد حصل على كبىل نهائي وػير مشسوط (مسخىف شسط اللؼت الاهجليزيت وفم املسخىي املحدد لكلل بسهلامج
دزاس ي) .
 -5أن يكىن هظام الدزاست في البرهامج وفم الخفسغ الكلي بحسب الىازد بئعالن الىشازة.
ً
ً
-6أن يكىن حاصال على جلديس كفايت ال يلل عن جيد جدا في آخس عام.
ً
-7أن ال يكىن حاصال على املؤهل املساد الخىافس عليه .
.8يمكللن للملب للىلين الحاصلللين عل للى مسللخىي ( )5.5ف للي الايلللدس أو ( )69ف للي الخىف للل دخللىل املىافس للت علللى امل للىح ملللن اش للترطذ عل لليهم
الجامعت معدل ()6في الايلدس أو ما يعادلها في الخىفل.
.9أن يخحمل املخلذم جكاليف الذساظت على هفلخه الخاصت .
ً
ثالثا :الششوط الخفاضليت
ً
سللخكىن لولى للت فللي الاخخيللاز وفللم امللاعللد املخصصللت وملللن جىطبللم عليلله الشللسوط العامللت املللركىزة فللي((ثاهيا))باإلضللافت إ للى أسللس و
معايير املفاضلت آلاجيت:
جلذيش الكفايت آلخش
عام
ممخاش

جيد جدا

40

30

ألاكذميت في الخعيين
أكثر من
 10سىت
30

أكثر من
20سىىاث
10

20 – 1
سىىاث
25

املعذل التراكمي في آخش مؤهل
امخياش

جيد جدا

جيد

30

10

25

املجمىع النهائي 200 :
ً
سابعا :املعدىذاث املطلىب اسفاكها
ً
املىظفىن الزين يحصلىن على كبىل نهائي غير مششوط ووفم هظام الخفشغ الكلي من الجامعت يشفعىن طلباتهم إلكتروهيا من
خالالل بىابالالت ظاللطىت عمالالان الخعليميالت ع ًلالالى الالشابط الالكترووالالي املالذس  ،ورلال بعالذ الحصالالىل علالى اللبالالىل الاهالائي الغيالالر مشالشوط
كبل مىعذ أكصاه 1029/ 6 /2م  ،علما بأن الىصاسة لن جىظش في الطلباث التي جشد بعذ هزا الخاسيخ على أن يشفلىا آلاحي:
.2زسالت اللبىل النهائي ػير املشسوط وفم الخفسغ الكلي الصادز من جامعت السلطان كابىس .
.1وسخ مصدكت من الشهاداث الدزاسيت وكشف الدزجاث مع ازفاق شهادة املعادلت إذا كان املؤهل من خازج السلطىت.
وهللا املىفم،،،

