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برنامج الدبلوم العالي للدراسات التطبيقية للمساعدين القانونيين

إعالن القبول والتسجيل ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ 

1(   مواعيد تقديم طلبات القبول والتسجيل وبداية الدراسة: 

	y.)تقديم طلبات الترشح للقبول: من ٢٠ نوفمبر إلى ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ) ٢٠ يوما مفتوحا

	y فــرز ملفــات القبــول وإصــدار قائمــة المقبوليــن فــي حــدود المقاعــد الشــاغرة، وإعــام المقبوليــن: مــن ١٨ – ٢٢
ــة(. ــام مفتوح ــمبر ٢٠٢٢ ) ٥ أي ديس

	y.)الفترة العادية للتسجيل: من ٢٥ إلى ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ )٥ أيام مفتوحة

	y.)فترة استكمال التسجيل وإعان القائمة النهائية للمسجلين: من ٠١ إلى ١٢ يناير ٢٠٢٣ )١٠ أيام مفتوحة

	y.بداية الفصل الدراسي األّول: ٠١ يناير ٢٠٢٢٣

٢( الترشّــح للقبــول فــي برنامــج الدبلــوم العالــي للدراســات التطبيقيــة للمســاعدين 

القانونييــن:

٢.1 الشروط الدنيا للترشح:

	y التعليــم العالــي والبحــث العلمــي يكــون قبــول المترشــحين تنافســيًا ومشــروطا وفقــا لمتطلبــات وزارة 
واالبتــكار، والشــروط الخاصــة ببرنامــج الدراســات التطبيقيــة للمســاعدين القانونييــن، وذلــك فــي حــدود المقاعــد 
ــي  ــترط ف ــج، ويش ــرة بالبرنام ــاق مباش ــول االلتح ــات القب ــى لمتطلب ــد األدن ــتيفاء الح ــن اس ــة، وال يضم المعروض

المترشــح أن:

	y.يكون الئقا صحيا بما يتوافق وقدرات العمل كمساعد قانوني

	y.يكون حاصا على الدبلوم العام أو أي مؤّهل معادل معتمد من وزارة التربية والتعليم العمانية

	y يخضــع كّل مترّشــح أدرك مقعــدا شــاغرا، بتقديــر أقــل مــن 6٥% فــي دبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلــه
للمقابلــة الشــخصّية أمــام لجنــة القبــول بالمعهــد لتقييــم قدراتــه.

٢.٢ الوثائق المطلوبة:

على المترّشح تعبئة بيانات "طلب القبول" بعناية وفقا للمطلوب، وإرفاقه بالوثائق اآلتية:

نسخة من شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، مصّدقة من قبل وزارة التربية والتعليم العمانية.. ١

ــة . ٢ ــل وزارة التربي ــن قب ــة م ــا، مصّدق ــا يعادله ــام أو م ــم الع ــوم التعلي ــهادة دبل ــات ش ــف عام ــن كش ــخة م نس
ــة.  ــم العماني والتعلي

صورة شخصية حديثة )مواصفات صورة شمسية لجواز سفر(.. ٣

ــفر . 	 ــواز الس ــخة لج ــم( ونس ــة مقي ــخصية / بطاق ــة ش ــن )بطاق ــن الجهتي ــة م ــة المدني ــة الهوي ــخة لبطاق نس
)الصفحــة األولــى وصفحــة التأشــيرة إن وجــدت(.
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نسخة من الجهتين لبطاقة الهوية المدنية لولي األمر )إذا كان ينطبق(.. ٥

نسخة من رسالة موافقة الجهة الراعية )إذا كان ينطبق(.. 6

٢.٣ كيفية تقديم طلب القبول:

يفتح باب تقديم طلبات القبول من ٢٠ نوفمبر إلى ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢.. ١

ــد  )https://sltc-edu.net(، أو . ٢ ــع المعه ــى موق ــد عل ــن بع ــول" ع ــب القب ــف طل ــم "مل ــح تقدي ــن للمترّش يمك
ــد. ــر المعه ــول بمق ــجيل والقب ــم التس ــدى قس ــه( ل ــن ينوب ــه أو مم ــن طرف ــرة )م ــه مباش تقديم

علــى المترّشــح تعبئــة كل البيانــات التــي تنطبــق عليــه فــي اســتمارة "طلــب القبــول" بعنايــة، مــع تحميــل/ إرفــاق . ٣
الوثائــق المطلوبــة.

ســيتم إعــام المترشــحين المقبوليــن فقــط، بالقبــول والوثائــق التــي يجــب اســتكمالها للتســجيل؛ وذلــك . 	
علــى بريدهــم اإللكترونــي المســجّل فــي اســتمارة طلــب القبــول. كمــا تنشــر قائمــة المقبوليــن المبدئيــة علــى 

ــد. ــي للمعه ــع اإللكترون الموق

٣   تســجيل الطلبــة المقبوليــن فــي برنامــج الدبلــوم العالــي للدراســات التطبيقيــة 

القانونييــن: للمســاعدين 

٣.1   مكان التسجيل:

 يتــمّ تســجيل المترشــحين الذيــن تــمّ قبولهــم، بمقــر المعهــد، العنــوان: مبنــى ساســلو )SASLO(، رقــم 
ــز  ــار، رم ــات المط ــال، مرتفع ــي المس ــاز الطبيع ــة للغ ــركة العماني ــف الش ــارع ٢6٢، خل ــم الش ــى ٥٩7/١، رق المبن

بريــدي ١١٢، ســلطنة عمــان. ص.ب ١٢٨٨.

٣.٢ فترة التسجيل: 

علــى المترشــح الــذي تــّم قبولــه، الحضــور شــخصيا إلتمــام عمليــة التســجيل أمــام مكتــب القبــول والتســجيل 
ــرة  ــدّ مــن ٢٥ إلــى ٢٩ ديســمبر ٢٠٢٢. وتخصــص فت ــام مفتوحــة( تمت ــرة العاديــة )خمــس أي بالمعهــد، فــي الفت
اســتثنائية مــن ٠١ إلــى ١٢ ينايــر ٢٠٢٣ إلحــال مترشــحين مــن قائمــة االنتظــار مــكان المترشــحين المقبوليــن الذيــن 

فوتــوا التســجيل فــي الفتــرة العاديــة، التالــي فالتالــي حســب الترتيــب.

٣.٣ وثائق للتسجيل:
عدد 	 صور شخصية )مواصفات صورة بطاقة شخصية(.. ١

ــفر . ٢ ــواز الس ــخة لج ــم( ونس ــة مقي ــخصية / بطاق ــة ش ــن )بطاق ــن الجهتي ــة م ــة المدني ــة الهوي ــخة لبطاق نس
ــدت(. ــيرة إن وج ــة التأش ــى وصفح ــة األول )الصفح

نسخة من الجهتين لبطاقة الهوية المدنية لولي األمر )إذا كان ينطبق(.. ٣

أصل رسالة موافقة الجهة الراعية )إذا كان ينطبق(.. 	
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٣.4 الرسوم الدراسية:

يقــوم الطالــب بتســوية الرســوم الدراســية لــدى قســم المحاســبة للمعهــد مقابــل وصــل رســمي يثبــت ســداد 
الرســوم وفقــا لطريقــة التســوية الماليــة المعتمــدة بالمعهــد )لزيــادة االستفســار االتصــال برقــم المحمــول: 

.)٠٠٩6٨٩6٢٨٠١١	

بعــد اســتيفاء الشــروط اإلداريــة والماليــة للتســجيل، يمنــح المنتســبون للبرنامــج رقمــا أكاديميــا، وبطاقــة طالــب 
ذات وظائــف متعــددة )منهــا تحديــد هويــة الطالــب، ودخــول االمتحانــات، واألنشــطة الطابيــة(.

4(  خاص بالطالب الراغبين في االنتقال إلى المعهد والطالب الدوليين:

يحظــى المتقّدمــون الجــدد بأولويــة القبــول فــي العام الدراســي األّول )شــهادة الدراســات التطبيقية للمســاعد 
القانونــي(، يجــوز انتقــال الطلبــة مــن مؤسســات تدريبيــة أخرى، وفقــا للشــروط اآلتية:

أن يكــون الطالــب مســتوفيا شــروط القبــول المعمــول بهــا فــي مركــز القبــول الموحــد فــي العــام األكاديمــي . ١
الــذي قبــل فيــه.

أن يتوفر مقعد شاغر بالمعهد.. ٢

أن يكــون الطالــب قــد أنهــى )٢( فصليــن دراســيين مــن البرنامــج األكاديمــي علــى األقــل بنجــاح فــي المؤسســة . ٣
المنقــول منهــا.

ــحري . 	 ــعيد الش ــد س ــدة بمعه ــاعات المعتم ــن الس ــة م ــين بالمائ ــن )٥٠%( خمس ــل ع ــا ال يق ــب م ــدرس الطال أن ي
ــة. ــة العلمي ــل الدرج ــي لني ــب القانون للتدري

تحتســب الســاعات المعتمــدة المحولــة التــي درســها الطالــب بنجــاح، وتمــت معادلتهــا ضمــن متطلبــات . ٥
الدرجــة، وال تدخــل فــي احتســاب المعــدل التراكمــي.

إذا رغــب الطالــب فــي التســجيل فــي مقــرر ســبق لــه الحصــول فيــه علــى ســاعات محولــة، وذلــك لرفــع تقديــره . 6
فــي هــذا المقــرر، فــإن تقديــر )ت = تحويــل( يظــل ســاريا حتــى نهايــة فتــرة الحــذف واإلضافــة المقــررة، ومــن ثــم 

يتــم احتســاب التقديــر الــذي حصــل عليــه الطالــب فــي االختبــار النهائــي فــي نهايــة الفصــل الدراســي.

4.٢  الطالب الدوليون

يمكــن للطــاب الدولييــن، الترشّــح وفقــا لشــروط القبــول والتســجيل فــي البرنامــج؛ وتتضمــن عمليــة قبولهــم 
التصديــق والموافقــات مــن الســلطات المختصــة، ويســاعد المعهــد الطــاب الدولييــن المقبوليــن قصــد 

ــية. ــيرة دراس ــى تأش ــول عل ــهيل الحص تس

4.٣ وصف التأشيرة

تمنــح التأشــيرة الدراســّية بنــاء علــى طلــب مؤسســة تعليميــة أو تدريبيــة حاصلــة على ترخيص بإنشــاء المؤسســة 
ــون  ــة، وتك ــادم للدراس ــي الق ــؤوليتها لألجنب ــت مس ــة وتح ــة المختص ــن الجه ــادر م ــة ص ــة أو التدريبي التعليمي

التأشــيرة علــى النحــو التالــي:

	yصالحة لاستخدام خال: ستة )6( أشهر من تاريخ اإلصدار
	y.صالحـــة للبقاء في الباد لمـدة: تتراوح من سنة واحــــدة إلى سنتين من تاريخ الدخول
	y قابلــة للتجديــد: لمــدة مماثلــة فــي حالــة االســتمرار فــي الدراســة ويتــم إثبــات ذلــك بخطــاب مــن المؤسســة

ــة. التعليمي
	y. عدد الرحات: متعددة الرحات
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4.4  المستندات المطلوبة

ــلطانية  ــان الس ــرطة عم ــع ش ــي موق ــودة ف ــة الموج ــتمارة االلكتروني ــة االس ــق تعبئ ــن طري ــب ع ــم الطل تقدي
علــى أن تكــون موقعــه مــن قبــل صاحــب العمــل أو المفــوض بالتوقيــع عنــه وتطبــع باللغــة العربيــة للجنســيات 

العربيــة وباللغــة اإلنجليزيــة للجنســيات غيــر العربيــة ويرفــق المســتندات التاليــة:

	y. ( سم	صورتين شخصيتين مقاس )٣.٥×٥.

	y.صورة من جواز سفر األجنبي ساري المفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر

	y ــاع ــبة للقط ــة بالنس ــارة والصناع ــل وزارة التج ــن قب ــادر م ــع الص ــن بالتوقي ــع للمخولي ــوذج التوقي ــن نم ــورة م ص
ــاص. الخ

	y إرفــاق بطاقــة الفحــص الطبــي مــع نســخة منهــا للقادميــن مــن بعــض الــدول، ومعتمدة مــن قبــل وزارة الصحة
ــة  ــا والجمهوري ــودان، أثيوبي ــر ، الس ــريانكا ، مص ــيا ، س ــش ، اندونيس ــن ، بنجادي ــتان ، الفلبي ــد ، باكس ــي: الهن وه

العربيــة الســورية ، النيبــال.

4.5 سياسة القبول والتسجيل بالمعهد

عملية القبول والتسجيل عادلة وشفافة وحيادية تماًما: 

يحافظ المعهد على سرية معلومات الشخصية للمترشحين للقبول، وللمسجلين المنتسبين للمعهد. . ١
ال يمكن المطالبة باسترجاع نسخ الوثائق التي تّم تقديمها للترشح للقبول أو للتسجيل بالمعهد.. ٢

شــروط القبــول المعلنــة، والقــدرة األكاديميــة والقــدرة علــى العمــل كمســاعد قانونــي؛ هــي المعاييــر الوحيــدة . ٣
لالتحــاق بالبرنامــج وال مجــال لتمييــز المترشــحين علــى أســاس أّيــة عوامــل أخــرى.

يكــون قبــول المترشــحين تنافســيًا ومشــروطا وفقــا لمتطلبــات وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي . 	
واالبتــكار، ومتطلبــات برنامــج الدراســات التطبيقيــة للمســاعدين القانونييــن، فــي حــدود المقاعــد المعروضــة، 

ــج. ــرة بالبرنام ــاق مباش ــول االلتح ــات القب ــى لمتطلب ــد األدن ــتيفاء الح ــن اس وال يضم

يخضــع للتقييــم أّي مترّشــح أدرك مقعــدا شــاغرا، بتقديــر أقــل مــن 6٥% فــي دبلــوم التعليــم العام أو مــا يعادله . ٥
عــن طريــق المقابلــة الشــخصّية أمــام لجنــة القبــول بالمعهــد للتأكد مــن قدراته.

تصــادق لجنــة القبــول بالمعهــد فــي محضــر جلســتها علــى فــرز ملفــات المترشــحين، وعلــى القائمــة التفاضلية . 6
للمترشــحين المقبوليــن، ويصــدر المجلــس األكاديمــي قــرار قبــول المترشــحين في محضر جلســته.

يتــّم إعــان المترشــحين الذيــن تــّم قبولهــم فقــط، وتنشــر قائمــة القبــول علــى موقــع المعهــد، ثــّم قائمــة . 7
القبــول النهائــي بعــد األســبوع األّول للدراســة.

تخصــص فتــرة اســتثنائية إلحــال مترشــحين مــن قائمــة االنتظــار مــكان المترشــحين المقبوليــن الذيــن فوتــوا . ٨
التســجيل فــي الفتــرة العاديــة، التالــي فالتالــي حســب الترتيــب.

بعــد اســتيفاء الشــروط اإلداريــة والماليــة للتســجيل، تمنــح للمنتســبين للبرنامــج بطاقــة طالــب ذات وظائــف . ٩
متعــددة )مثــل تحديــد هويــة الطالــب، ودخــول االمتحانــات، واألنشــطة الطابيــة(.

يفقد الطالب المسّجل الذي لم يلتحق خال أسبوعين دون عذر شرعي حّقه في مقعد الدراسة.. ١٠


