
الطلبة القادمون من المملكة المتحدة: الموضوع  

في ضوء التعاون المستمر ما بين وزارة التربية و التعليم و الملحقية الثقافية العـمانية بالـمملكة المتحـدة، و حرصـا على 

اتخاذ االجراءات المناسبة لضمان تسجيل أبنائنا الطلبة و الطالبات القادمين من المملكة المتحدة في مدارس السلطنة فإنه 

:يرجى التركم باتخاذ ما ترونه مناسبا بشأن المالحظات اآلتية  

 تنبيه أولياء أمور الطلبة قبل مغادرة المملكة المتحدة بضرورة التأكد من استالم الطالب للتقرير الختامي -1

(Annual Report / End of the year report ) و تصديقيه من قبلكم حتى يتاح له التسجيل في السطنة ،

في السنة الدراسية التاليه بسالسه، حيث أن بعض الطلبة يعودون للسلطنة قبل نهاية الدراسة في المملكة المتحدة 

 .في شهر يونيو

 

في حالة عودة الطالب في منتصف العام الدراسي فإنه يرجى توجيه ولي األمر بإحضار التقرير المدرسي  -2

للفصل الدراسي األول متضمنا الدرجات الحاصل عليها في المواد التي درسه، حيث ال يقبل التقرير الوصفي، و 

الى تقديم جميع اختبارات الفصل الدراسي األول في  (11-5 )ذلك حتى ال يضطر الطلبة في الصفوف من 

امتحانات اإلعادة بالدور الثاني، أما طالب الصف الثاني عشر فسوف يقدمون جميع امتحانات الفصل الدراسي 

بالنسة للراغبين في إكمال دراستهم بالمدارس التي تتطبق  (الدور الثاني )األول في فترة امتحانات اإلعادة 

 في المدارس GCEالمناهج الحكومي سواء مدارس حكومية أو خاصة، غي حين بامكانهم مواصلة برنامج 

 .المطبقة لهذا البرنامج

 

 

 أو Advanced Levelمواد في مستوى  (3) بدبلوم التعليم العام نجاح الطالب في  GCEتطلب معادلة شهادة  -3

، مع وجود شهادة نجاح بالصف العاشر أو ما ALفي مستوى  (مادتين ) و AS مواد مختلفة في مستوى (4)

 . GCSEمواد في مستوى  (5)يعادلها كالنجاح على األقل في 

 

 حيث لوحظ أن عددا  Extended Diploma حصول الطالب على شهادة BTEC levelيتطلب معادلة شهادة  -4

 و عي اللغة العربية ، لذا GCE-AL فقط أو معها مادة واحدة من مستوى  Diplomaمن الطلبة أحضروا شهادة 

 حتى تسهل المعادلة و تسهل معالجة درجاته في BTEC أو GCEيرجى توجيه الطلبة الختيار برنامج محدد إما 

 .مركز القبول الموحد

 

مواد مختلفة في مستوى  (4) و النجاح على األقل في  S5&S6الطلبة الدارسون في سكوتالند عليهم دراسة  -5

Higher و مادتين في مستوى Advanced Higher مع إحضار شهادة النجاح في الصف العاشر أو ما 

 . يعادلها


