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 مضيئة كلمات

 
 

 عن أحدهما يستغين ال متالزمان أمران والعمل العلم إن

 حاضرها بنيان وتعلي أجمادها األمم تبين معا فبهما اآلخر،

 ما إىل ويصل اتهذ اإلنسان حيقق معا وبهما ومستقبلها،

 باألمل باسم وغد مستقرة وحياة كريم عيش من يبتغيه

 وعي على مانيالُع اجملتمع بأن يقني على وحنن والرجاء،

 .احلقيقة بهذه تام

 

سعيد بن قابوس                                    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الفهرس     

  تقديم

              يةاألكادمي اجلوانب :أواًل

            األكادميي الربنامج

  أكادميية بيانات

  التطبيقية العلوم بكليات الدراسة :ثانيًا

                 واإلدارية املساندة األكادميية واخلدمات املرافق: ثالثًا

                                        املساندة األكادميية اخلدمات

           التسجيلو القبول مركز

  التعلم مصادر مركز

 املكتبة -

  احلاسوب وحدة -

 التعليمية الوسائل وحدة -

         الطالبية اخلدمات مركز

           الطالبية األنشطة -

  الطالبية اخلدمات -

   الطالب وتدريب الوظيفي التوجيه مركز

                       بالكليات احلديثة التقنيات

                اإلدارية ماتاخلد

  الكلية مرافق

        

             املالحق :رابعًا

           األكادميي التقويم - 

   العالي التعليم وزارة هواتف - 

          االنرتنت مواقع - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 تقديم

 

 : الطلبة وبناتي أبنائي

  وبعد،. .تهوبركا تعاىل اهلل ورمحة عليكم السالم       

 العام هذا بداية يف مجيعا بكم أرحب أن ويسرني حتية أمجل أحييكم أن لي يطيب

 من لتنهلوا الكليات، هذه رحاب فـي خطواتكم أوىل ختطون وأنتم اجلديد األكادميي

 .ُعمان وطنكم خدمة يف املستقبل رواد لتكونوا ومعارفه منابعه

 فقد املعطاء الوطن هذا خلدمة نشودةامل أهدافها الكليات هذه حتقق أن أجل ومن

 اهليئة أعضاء من العلمية الكفاءات توفري على العالي التعليم وزارة حرصت

 توفري وكذلك الكليات، بهذه للعمل واإلدارية املساندة واألكادميية األكادميية

 دتزوي شأنها من اليت الدراسية واملقررات والربامج والتعليمية العلمية التقنيات أحدث

 مبهامه القيام من متكنه واليت الربامج بهذه املرتبطة واملهارات باملعارف الطالب

 .وواجباته

 : الطلبة وبناتي أبنائي

 العلوم كليات يف التعليمية املنظومة على الضوء يسلط الدليل هذا إن 

 املطروحة والتخصصات للربامج األكادميية اجلوانب إبراز خالل من التطبيقية

 على الطالب تعني اليت األخرى األكادميية النواحي من العديد إىل إضافة بالكليات،

 واإلدارية املساندة األكادميية اخلدمات بكافة ُيعّرف كما جيد، بشكل الدراسة

 والرياضية واالجتماعية والثقافية العلمية الطالبية لألنشطة باإلضافة بالكليات

 .الداخلية السكنات وكذلك والفنية

 تألوا أال وعليكم يوفقكم، أن القدير العلي املوىل أدعو لكم، الدليل هذا أقدم ناوأ وإنين

 عملية دفع يف لالسهام مؤهلني لتكونوا واملعريف العلمي بالتحصيل االهتمام يف جهدا

 نهضة لباني الرشيدة القيادة ظل يف قوية وعزمية ثابتة خبطى الشاملة التنمية

 حفظه املعظم سعيد بن قابوس السلطان اجلاللة صاحب حضرة موالنا الشاملة عمان

 .ورعاه اهلل

 ،،،والنجاح بالتوفيق مجيعا لكم متنياتي

 

 الشبلي علي بن اهلل عبد. د

 التطبيقية العلوم كليات عام مدير



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أواًل

 اجلوانب األكادميية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

  األكادميي الربنامج

 

 التطبيقية للعلوم كليات ست على التطبيقية لعلوما لكليات العامة املديرية تشرف

 :هي

 بصحار التطبيقية العلوم كلية . 

 بعربي التطبيقية العلوم كلية . 

 بالرستاق الرتبية كلية. 

 بنزوى التطبيقية العلوم كلية . 

 بصور التطبيقية العلوم كلية. 

 بصاللة التطبيقية العلوم كلية. 

 :هي برامج مثانية( م2017/2018) الياحل األكادميي العام يف الكليات وتطرح

 .املعلومات تقنية

 .الدولية األعمال إدارة .1

 .التصميم .2

 .اجلماهريي اإلتصال .3

 .اهلندسة .4

 التطبيقية احليوية التقنية .5

 اإلجنليزية اللغة معلم إعداد برنامج .6

 .ورياضيات علوم معلم إعداد برنامج .7

 دقيقة، ختصصات وتضم التطبيقية، العلوم كليات على الربامج هذه تتوزع

 تطرح أن وميكن العمل، سوق وحاجات كلية كل إمكانات وفق طرحها يتم

 .بها الربنامج وجود ويشرتط كلية بأي الدقيقة التخصصات

 التخصصات طرح طريقة حول الوزارة تتبناها اليت والشاملة العامة النظرة إن 

 التخصصات بتلك اقااللتح حنو الطلبة وميول رغبة حتقيق إىل تهدف اليت الدقيقة

 إىل كلية من االنتقال للطالب ميكن حيث برنامج، بكل االلتحاق شروط مراعاة مع

 جلنة وقرار االمكانات وفق وذلك بكليته، فيه يرغب الذي الربنامج وجود لعدم أخرى،

 القبول مركز مراجعة للطالب ميكن املعلومات من وملزيد. باملديرية التنقالت

 .بالكلية والتسجيل

 العلوم كليات تطرحها اليت الربامج أن اجلميع لدى معلوم هو وكما 



 اليت الثقافية املقررات بعض إىل باإلضافة األجنليزية، باللغة تدرس التطبيقية

 احلاسوب يف إضافية مهارات إىل حتتاج الربامج هذه أن كما العربية، باللغة تدرس

 املهارات تلك حيقق التطبيقية لعلوما بكليات التأسيسية السنة برنامج والرياضيات، و

 .للطالب

 

 :التأسيسي الربنامج: أوال

 االلتحاق شروط حيقق ال الذي للطالب بالنسبة مهم التأسيسي الربنامج يعترب

 مقررات الربنامج هذا يتضمن حيث التطبيقية؛ العلوم كليات برامج بأحد املباشر

 الدراسة من لتمكينه الطالب هاميتلك أن جيب اليت املطلوبة املهارات خمتلف تضم

ومهارات التعلم بالنسبة  والرياضيات واحلاسوب اإلجنليزية اللغة مهارات وهي

 املهارات، تلك يف الطالب مستوى رفع إىل الربنامج ويهدف. للتخصصات الرتبوية

 .اإلجنليزية اللغة هي كليات العلوم التطبيقيةب الدراسة لغة أن وخصوصا

 من جزًء يعد ال التأسيسي الربنامج أن أخيت الطالبة /الطالب أخي مبعلومك وليكن

 االلتحاق على قادر الغري للطالب متهيدي برنامج هو بل التخصصي، الربنامج

 عالمات سجل يف وتوضع معتمدة، ساعات هلا وليس مباشرة، التخصصية بالربامج

 .ناجح غري أو ناجح الطالب

 :املستوى حتديد اختبار

 اإلجنليزية اللغة يف املستجدين الطالب مستوى لتحديد تباراإلخ هذا يهدف

 يتم األكادميي، العام بداية يف التعريفي األسبوع خالل وذلك واحلاسوب والرياضيات

 خمتلفة مستويات إىل ىاملستو حتديد إختبار يف نتائجهم على بناءًا الطلبة تصنيف

 حتديد إمتحان جيتاز ذيال الطالب التأسيسي، الربنامج مكونات من مكون كل يف

 .املكون ذلك يف التحدي إلمتحان التقدم له حيق مكون أي يف املستوى

 والرياضيات اإلجنليزية اللغة) املكونات جلميع التحدي إمتحان يف جناحه حاله ويف

 إجتياز عدم حاله ويف التأسيسي، الربنامج دراسة من إعفاءه سيتم( واحلاسوب

 .املكون ذلك يف ىمستو أعلى بدراسة سيقوم الطالب نفإ مكون ألي التحدي إمتحان

 مكونات مجيع إجتياز بعد إال يكون ال التأسيسي الربنامج من اإلعفاء بأن علمًا

 .بنجاح التأسيسي الربنامج

 :ملستويات الطالب تصنيف

 وصقلها تنميتها الالزم املهارات حتديد يف يساهم املستويات على الطلبة توزيع إن

 رفع على الطالب تساعد واليت مستوى، لكل التدريس وطرائق لالصفيةا واألنشطة



 األخرى املهارات وصقل اللغوي مستواه

 :الربنامج مدة

 . دراسية فصول أربع هي التأسيسي الربنامج إلنهاء القصوى الزمنية الفرتة تعد

 الربنامج تعليمات يف ماورد حسب اإلعاده (ج ،ب ،أ) مستواه حسب للطالب وجيوز

 .ةاإلعاد له حيق فال( د)للمستوي بالنسبة أما الطالب، فية الذي للعام لتأسيسيا

 التطبيقية العلوم كليات برامج: ثانيا

  املعلومات تقنية برنامج )أ(

 : التالية الدقيقة التخصصات ويضم

 .احلاسوب شبكات   -   .املعلومات تقنية أمن-   

 .لبياناتا إدارة   - .الربجميات تطبيقات تطوير  - 

  األعمال إدارة برنامج )ب(

 :التالية الدقيقة التخصصات وتضم

 السياحة. إدارة   -           األعمال إدارة-

 .الضيافة إدارة   -                                   احملاسبة-

 .التسويق-          .االمداد سالسل إدارة -

 .فيةاملصر واخلدمات البنوك-        . التأمني -

 التصميم برنامج )ج(

  :التالية الدقيقة التخصصات ويضم 

 .اجلرافيكي التصميم   -  .املتعددة الوسائط تصميم-

 .الداخلي التصميم-

  اجلماهريي االتصال برنامج د()

  :التالية الدقيقة التخصصات ويضم 

 .الصحافة   -   .العامة العالقات-

 .الرقمي ماالعال   -  (.جممد) الدولي االتصال-  

 .اإلعالن   -            .اإلعالم إدارة-

 برنامج لدراسة أقصى كحد سنتني إىل إضافة) سنوات : أربعبالكلية الدراسة مدة



 (إليه الطالب حاجة حالة يف التأسيسية السنة

 

 

 

 

 :عليها للحصول املعتمدة والساعات العلمية الدرجة

 تقنية ،التصميم اجلماهريي، االتصال ،اأْلعمال ارةإد) لربامج وتعطي :لعلوما بكالوريوس درجة 

 .معتمدة ساعة( 128) الربامج هذه مجيع ساعات وعدد (املعلومات

 .معتمدة ساعة( 135)ه ساعات وعدد اهلندسة لربنامج تعطي :اهلندسة بكالوريوس درجة

 :يتعطى لربناجم درجة بكالوريوس الرتبية

 ( ساعة معتمدة.132عاتة )اعداد معلم اللغة اإلجنليزية وعدد سا  -

 ( ساعة معتمدة.133وعدد ساعاتة ) اعداد معلم علوم ورياضيات -

 :الدراسة لغة

 -اعداد معلم علوم ورياضياتبرنامج  –جلميع الربامج ما عدا  اإلجنليزية اللغة  -

 ،العربية اللغة مهارات، العماني االقتصاد) الثقافية املقررات بعض عدا)

 .العربية باللغة فتدرس االتصال مقررات بعضو( اإلسالمية والثقافة

مقررين يف مهارات عدا العربية )وم ورياضيات: اللغة لبرنامج اعداد املعلم ع -

 اللغة اإلجنليزية(.

 :الربنامج يف الدراسة نظام

 يف األوىل بالسنة الطالب يلتحق منه، اإلعفاء أو التأسيسي الربنامج انتهاء بعد

 يف مشرتكة مقررات والثانية األوىل السنة يف يدرس حبيث البكالوريوس، برنامج

 .الدقيق ختصصه الطالب يدرس والرابعة الثالثة السنة ويف الربنامج

   التطبيقية احليوية التقنية برنامج )هـ(

  :التالية الدقيقة التخصصات ويضم 

        .البحرية احليوية التقنية -

 .البيئية احليوية التقنية  - 

 .والغذاء احليوية زراعةال تقنية -

 برنامج لدراسة أقصى كحد سنتني إىل )إضافةسنوات  أربع: بالكلية الدراسة مدة



 (هإلي الطالب حاجة حالة يف التأسيسية السنة

 

 

 

 

  اهلندسة برنامج )و( 

 : التالية الدقيقة التخصصات ويضم

 امليكانيكية اهلندسة -

 الكهربائية اهلندسة - 

 يةالكميائ اهلندسة - 

 إىل إضافة) سنوات ست أقصى وكحد سنوات أربع بالكلية الدراسة مدة :الدراسة مدة

 (إليه الطالب حاجة حالة يف التأسيسية السنة برنامج لدراسة أقصى كحد سنتني

 .اهلندسة يف البكالوريوس درجة :العلمية الدرجة

 ( العربية باللغة ـدرسـفُت الثقــافية املقررات بعض )عدا اإلجنليزية اللغة: الدراسة لغة

 ز( الربامج الرتبوية )

 اإلجنليزية غةلال معلم إعداد برنامج

 .الرتبية يف البكالوريوس درجة :العلمية الدرجة

 (العربية باللغة درسفتــُ الثقــافية املقررات بعض عدا) اإلجنليزية اللغة :الدراسة لغة

 :ورياضيات علوم معلم إعداد برنامج

   .آحياء/ياضياتور علوم تربية -

 .فيزياء/ورياضيات علوم تربية   -

   .كيمياء/ورياضيات علوم تربية  -

 .رياضيات/ورياضيات علوم تربية   -

 .العربية اللغة :الدراسة لغة

  .سنوات أربع: بالكلية الدراسة مدة

 .بكالوريوس :العلمية الدرجة

 

 



 

  التطبيقية العلوم تكليا على والتخصصات الربامج توزيع: ثالثًا

  التطبيقية العلوم بكليات والتخصصات الربامج توزيع يوضح أدناه اجلدول

 

 للعام التطبيقية العلوم كليات برامج يف الدقيقة التخصصات توزيع

 م7201/8201األكادميي

  الدقيق التخصص  الربامج
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 االتصال

 اجلماهريي

  *  * *  لعامةا العالقات

    * *  الصحافة

  *  * *  (جممد) الدولي االتصال

  *  * *  الرقمي اإلعالم

     *  اإلعالم إدارة

  *   *  اإلعالن

 املعلومات تقنية

 *  * *  * املعلومات تقنية أمن

 * * * *  * احلاسوب شبكات

 * * * *  *  الربجميات تطبيقات تطوير

 * * *   * ياناتالب إدارة

 االعمال ادارة

 الدولية

 * * *  *  االعمال إدارة

 * * *  *  السياحة إدارة

 * * *  *  احملاسبة

 * * *  *  الضيافة إدارة

 * * *  *  اإلمداد سالسل إدارة

 * * *  *  التسويق

 * * *  *  التأمني

 * * *  *  املصرفية واخلدمات البنوك

 التصميم

     *  املتعددة الوسائط ميمتص

     *  اجلرافيكي التصميم

     *  الداخلي التصميم

 اهلندسة برنامج

      *  امليكانيكية اهلندسة

      * الكهربائية اهلندسة

      *  الكيميائية اهلندسة

 

 
 
 



 
 
 
 
 

  الدقيق التخصص  الربامج
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 ةالتقني

 احليوية

 التطبيقية

    *   البحرية احليوية التقنية

    *   البيئية احليوية التقنية

    *   والغذاء احليوية الزراعة تقنية

 الربنامج

 الرتبوي

 لغة معلم إعداد برنامج

 اجنليزية

     * 

برنامج اعداد معلم 

 علوم ورياضيات

 *      آحياء/ورياضيات وعلوم تربية

 *      فيزياء/ورياضيات لوموع تربية

 وعلوم تربية

 كيمياء/ورياضيات

     * 

 *      رياضيات/ورياضيات وعلوم تربية

 
 
 

 الكلية يف كلها طرحها يتم أن الضروري من ليس للربامج الدقيقة التخصصات إن

 والبعض كلية يف الربنامج ختصصات بعض تطرح أن ميكن أي الربنامج، بها اليت

 واإلحتياجات اإلمكانات وفق وذلك أخرى، كلية يف اآلخر

 
  أكادميية بيانات

 

 من وملزيد بالكلية، األكادميي النظام استيعاب يف الطالب تساند البيانات هذه)

 ودليل التطبيقية العلوم لكليات األكادميي النظام إىل الرجوع للطالب ميكن املعلومات

 (األكادميي املرشد مراجعة ورةضر إىل باإلضافة األكادميي، لإلرشاد الطالب

 

يهدف إىل تطوير مهارات الطالب يف اللغة  متهيدي برنامج :التأسيسي الربنامج

اإلجنليزية واحلاسب اآللي والرياضيات، وميكن إضافة أو حذف أي مهارات بناًء على 

 موافقة اجمللس األكادميي.

، ويتخرج منه بدرجة برنامج يسجل فيه الطالب، ويدرسه الربنامــــج األكادميي:

علمية، ويتكون من عدد من املقررات ذات الساعات املعتمدة، واليت تقيس كمية العبء 

 الدارسي لطالب.



درجة علمية متنح يف أي ختصص، على أن جيتاز الطالب  درجة البكالوريوس:

 الربنامج األكادميي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات املعتمدة بالكلية.

درجة علمية متنح يف أي ختصص، على أن جيتاز الطالب الربنامج  درجة الدبلوم:

 األكادميي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات املعتمدة بالكلية.

( 2) تتضمن أسبوعًا عشر سبعة( 17) مقدارها زمنية فرتة :الدراســــــي الفصــــل

 فصل اخلريف أحدهماعلى أن يقسم إىل فصلني دراسيني  لالمتحانات، أسبوعني

 واآلخر فصل الربيع.

( مثانية أسابيع منها أسبوعا واحد 8فرتة زمنية مقدارها ) :الصيـــــــفي الفصــــل

 لالمتحانات.

العملية اليت يقوم من خالهلا الطالب بإختيار املقررات وفقًا لتوجيهات  :لـــــجيــــــالتس

 لك املقررات،املرشد األكادميي ووفقًا للخطة الدراسية ويتم قيده رمسيًا بت

 النظرية والنشاطات واحملتويات األهداف حمدد دراسي منهج :الدراســــــــي املقـــــــرر

 به خاص ورقم رمز وله األخرى، املقررات مع مرتبطة تعليمية وحدة هو، ووالعملية

 .تدريسية وساعات معتمدة وســاعات

املادة العلمية للمقرر األصلي على هو املقرر الذي يتضمن نصف املقــــرر املكـــافـــــئ: 

 األقل، ويكون من التخصص نفسه ومشابها ملكونات املقرر األصلي، ومستواه العلمي.

هو املقرر الذي يتشابه مع املقرر األصلي ويكون قريبًا منه يف احملتوى،  املقــــرر البـديــل:

 ملقرر األصلي.، حبيث يسجل الطالب بدل من ا، والعمق املعريفالعلميواملستوى 

 يكملها أن جيب اليت الدراسية املقررات من جمموعة هي :التخرج متطلبات خطة

 .الدبلوم أو ،البكالوريوس درجيت لنيل بنجاح الطالب

الدراسية املوزعة على عدد الفصول  املقررات من جمموعة :الدراســـيــة اخلطــــة

 الدراسية.

 املقرر يف التسجيل قبل دراسته الطالب على جيب دراسي مقرر :الســـــــابــق املتطــــــــلب

 . اآلخر

 يف الطالب يسجــــلها اليت للمقررات املعتمدة الساعات جمموع :الدراســي ـــــــبءالعــــ

 . ما فصل

احلالة األكادميية اليت يقع فيها الطالب يف الفصل الدراسي املالحظــة األكــادميــية: 

 .2,00له الرتاكمي عن الذي يلي اخنفاض معد



 

 

 الطالب درسها اليت املقررات لتقديرات العددية القيم معدل :الفصــــــــلــي املعـــــــــــــدل

 .الفصل ذلك يف ورسوبا جناحا

 درسها اليت املقررات مجيع لتقديرات العددية القيم معدل :التـــــــــــــــراكمي املعـــــدل

 .املعدل ذلك حساب تاريخ حتى ورسوبا جناحا الطالب

 عمليًا وترتجم ،املقرر لدراسة احملدد للزمن علمية قياس وحدة :املعتمــــدة الساعـــــــــة

مدة  كامل دراسي فصل مدى على املقرر لذلك األسبوعية التدريسية الساعات عدد يف

 .( مخسون دقيقة على األقل50كل ساعة )

ات اليت متنح للطالب نظري مقررات دراسية درسها الساع هي الساعات املعتمدة احملولة:

 يف مؤسسات تعليم عال أخرى معرتف بها بعد اجتياز دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.

 امتحان تقوميي شامل ملكونات وأهداف املقرر. امتحان التحدي:

هو معدل متوسط تقريب يلخص مستويني من النشاطات معدل نقاط التقدير: 

 .رتاكمي يف نهاية كل فصل دراسيالفصلي وال

 :الدراسة نظام

 فصلني من األكادميي العام ويتكون للتدريس كنظام املعتمدة الساعات نظام الكلية تعتمد

 اسبوعني منهما أسبوعًا، عشر سبعة منهما كل مدة الربيع وفصل اخلريف فصل هما دراسيني

 .لالمتحانات أسبوعًا منها أسابيع مثانية مدته صيفي دراسي وفصل لالمتحانات

 دراسي مقرر برقم األنشطة هذه حتدد امليداني كالتدريب أنشطة الدراسية الفصول تضمنت إذا

لتلك األنشطة  تكونوجيوز أن  األكادميي، الطالب يف سجلو الدراسية اخلطة يف إدراجها ويتم

 .ساعات معتمدة

  التســـجيل: -1   

أ 
-

 .دراسي فصل لكل التسجيل مواعيد عن النباإلع والتسجيل القبول مركز ويقوم

ب 
-

 فرتة بدء قبل وذلك الدراسية واجلداول التسجيل مواعيد حتديد اإلعالن يتضمن أن جيب

 على احلصول هلم يضمن ال قد الدراسية خطتهم عن املتأخرين الطلبة بأن علمًا التسجيل،

 . التعارض من خال دراسي جدول

 



 

ج 
-

 :اآلتية احلاالت يف الدراسية الربامج أو املقررات يف التسجيل للطالب جيوز ال

 .شاغرة مقاعد وجود عدم-

 .لدراسيا دولاجل يف تعارض- 

 .القبول إجراءات استكمال عدم-

 .الطالب لدى معادة غري عهدة وجود- 

 .سابق متطلب استيفاء عدم-

 .متنعه من التسجيل تأديبية أو أكادميية عقوبة إذا كان قد وقعت عليه -

د 
-

ويرتتب  ،ملعلن عنهاا األكادميية للمتطلبات استيفائه من التأكد مسؤولية الطالب يتحمل

ويتعني على الطالب اتباع خطته الدراسية  املقررات، لبعض تسجيله إلغاء ذلك مراعاة عدم على

عند تسجيله للمقررات، وقد يرتتب على عدم اتباعه للخطة الدراسية عدم متكنه من تسجيل 

 يف األكادميي املرشد بتوجيهات االلتزام عليه جيب كما ملقررات اليت يرغب بتسجيلها،مجيع ا

قد   كان إذا نفسه الفصل يف السابق ومتطلبه مقررًا يدرس أن للطالب وجيوز اخلصوص، هذا

 .ذلك على يتوقف خترجهدرس املتطلب السابق،  ومل ينجح فيه، أو كان 

هـ 
-

 ال لفرتة بالتسجيل ويسمح الدراسة، بدء قبل يوم آخر امدو بنهاية التسجيل فرتة تنتهي

يف حال وجود ظروف قاهرة للطالب، وذلك بناء  التاريخ ذلك من أسبوعني( 2) تتجاوز

 .العميدموافقة و والتسجيل القبول مركز ورئيس ،املعين القسم رئيس علىتوصية

و 
-

 اخلضوع دون ستمعكم يف حال وجود مقعد شاغر املقررات بعض حضور للطالب جيوز

 ، ومدرس املقرر.املقرر له يتبع الذي القسم رئيس موافقة بعد لالمتحانات

ز 
-

 من بالتغيري يقوم أن له حيق وال التسجيل فرتة خالل كمستمع بالتسجيل الطالب يقوم

يف هذا  عليها املنصوص واإلضافة احلذف فرتة بعد العكس أو معتمدة ساعات إىل مستمع

  النظام.

ح 
-

 وفقًا الطلبة، من كاف عدد بها يلتحق مل اليت املقررات يف التسجيل إلغاء لكليةوزلجي

 . للقسم االستيعابية للطاقة

ط 
-

 : اآلتي النحو على احملدودة املقاعد ذات املقررات بعض تسجيل يف األولوية متنح

 .التخرج أجل من ما مقرر دراسة يلزمهم الذين النهائية السنة طالب -

 . الدراسي ختصصهم يتضمنها مقررات دراسة يلزمهم ذينال الطلبة -

 على للحصول املطلوبة املعتمدة الساعات من أكرب عددًا اكتسبوا الذين الطلبة -

 .اجلامعية الشهادة



 . مقررات إعادة إىل حباجة الذين الطلبة -
وجود ظروف قاهرة لدى الطالب، وذلك بعد موافقة كل من رئيس القسم املعين،  -

 القبول والتسجيل، واعتماد العميد. ورئيس مركز
 

 

 

  :احلذف واإلضافة )تغيري التسجيل( - 2   

أ 
-

 جبميع أخرى مقررات استبدال أو به آخر استبدال أو مقرر إضافة أو حذف للطالب جيوز 

 يف يثبت وال دراسي فصل كل يف الدراسة بدء من األول األسبوع خالل سجلها اليت املقررات

 .املذكورة املدة خالل استبدله أو حذفه الذي املقرر من( منسحب) قديرت األكادميي سجله

ب 
-

 يف إال نفسه املقرر من أخرى شعبة إىل ما مقرر يف املسجل الطالب بانتقال يسمح ال 

 ،فيها مسجاًل كان اليت الشعبة إلغاء أو ،األسبوعي الدراسي برناجمه يف التعارض حالة

  بالتنسيق مع القسم املعين. يقدرها العميد أخرى أسباب أي أو

ج 
-

 املرشد موافقة على حيصـل أن مـا مقرر إضافة أو حـذف يف يرغب الذي الطالب على 

 املسموح الدراسي العـبء حـدود يف املقرر يكون وأن الشاغر املقعد توفر بشرط ،األكادميي

 .للطالب به

د 
-

( أ) الفقرة يف إليها املشار بوعاألس فرتة انقضاء بعد جديدة مقررات أية إضافة جيـوز ال 

لظروف قاهرة على أن تكون يف موعد أقصاه األسبوع الثاني من  فردية حاالت يف إال

 القبول مركز ورئيس ملعينا القسم رئيس كل من موافقةوذلك بعد  الفصل الدراسي،

 .العميد ، وعتمادوالتسجيل

هـ 
-

 أي بداية من الثامن األسبوع نهاية حتى مقرر أي دراسة من االنسحاب للطالب جيوز 

 الفصل بداية من الرابع األسبوع نهاية وحتى ،والربيع اخلريف الدراسيني الفصلني من

 الذي للمقرر بالنسبة( منسحب)تقدير له يثبت احلالة هذه ويف الصيفي، الدراسي

 تقدير يدخل وال للغياب، عليه املنصوص األعلى احلد يتجاوز مل إذا وذلك منه، انسحب

 .الرتاكمي املعدل حساب يف املقرر هذا

 :احلضـور والغياب - 3  

 تسجيل املقرر مدرس وعلى يسجلها، اليت املقررات مجيع يف الطالب حضور جيب -أ

( %5) غيابه مدة جتاوزت إذا شفهيًا املتغيب الطالب بإنذار املدرس ويقوم والغياب احلضور

 القبول مركز طريق عن كتابيًاذاره إنو للمقرر، التدريسية الساعات منمخسة باملائة 



 غيابه كان سواء إليها املشار الساعات منعشرة باملائة ( %10) املدة جتاوزت إذا والتسجيل

 ، وُيعد ممايلي إنذارًا كتابيًا:مقبول غري بعذر أم مقبول بعذر

 إرسال بريد إلكرتوني للطالب. -1
على ان مركز القبول والتسجيل،  إرسال رسالة نصية لرقم هاتف الطالب املسجل بيانته لدى -2

 يتحمل الطالب مسؤولية حتديث بيانته الشخصية لدى مركز القبول والتسجيل.
 اإلعالن من خالل األنظمة اإللكرتونية املعتمدة يف الكلية. -3
 اإلعالن يف لوحة اإلعالنات بالكلية. -4

ب 
-

 دونب للمقرر تدريسيةال الساعات جمموع منعشرين باملائة ( 20%) من أكثر الطالب تغيب إذا

 يف الغياب()راسب بسبب ( س هـ) تقدير ومينح املقرر من حيرم العميد يقبله قهري أو مرضي عذر

 سجله األكادميي.

ج 
-

 التدريسية الساعات جمموع منعشرين باملائة ( 20%) من أكثر عن الطالب غاب إذا 

 ومينح املقرر ذلك نم منسحبًا الطالب يعترب عميدال يقبله قهري مرضي بعذر للمقرر

 .األكادميي السجل يف)منسحب(( س) تقدير

د 
-

 بعذر الفصل أعمال اختبارات من عنه معلن اختبار حضور عن الطالب تغيب إذا 

، العذر زوال تاريخ من أيام ثالثة (3) خالل القسم لرئيسهذا العذر  تقديم عليه ،مقبول

 تعويضي اختبار عقدالعذر يتم  لرفعه للعميد لالعتماد ويف حالة حالة اعتماد هذا

، وإذا تغييب الطالب عن حضور االختبار التعويضي احملدد له يوضع له صفر يف للطالب

  هذا االختبار.

 هـ 
-

 غري تقدير لـه يوضع مـا ملقرر عنه املعلن النهائي االمتحان عن الطالب تغيب إذا 

 تاريخ من أسبوع(1) قصاهاأ مدة خالل العميد إىل بعذره يتقدم أن وعليه ،(ك) مكتمل

 إلجراء املدرس إلبالغ بذلك املعين القسم أخطر العذر العميد قبل فإذا االمتحان، عقد

 الذي الدراسي الفصل بداية من أسبوعان(2) أقصاها مدة يف للطالب اكتمال امتحان

 .لالمتحان الطالب فيه يتقدم مل الذي الدراسي الفصل يلي

و 
-

 يف( ًاصفر) املقرر مدرس له يرصد الغياب عن الطالب عذر قبول عدم حالة يف 

 عالماته جمموع وفق للمقرر النهائي التقدير له ويرصد عنه، تغيب الذي االمتحان

 الطالب يتقدم مل إذا األخري احلكم هذا ويسري املقرر، ألهداف حتقيقه ومدى الفصلية

 .عقد االمتحان واحد من تاريخ ع( أسبو1)أقصاها مدة  خالل العميد إىل بعذره

ز 
-

 مل إذا املقرر من منسحبا نهائي امتحان عن مقبول بعذر تغيب الذي الطالب يعترب 



من هذه  (هـ) البند يف عليها املنصوص األسبوعني (2)مدة  يف النهائي لالمتحان يتقدم

إلداء امتحان  الطالب مدقتي ومل املقبول العذر زال فإذا العذر، زوال عدم بسبب أ املادة

 يف( ًاصفر) املقرر مدرس له يرصد املدة هذه يف( مكتمل غري) تقدير زالةإلإلكمال ا

 جمموع وفق للمقرر النهائي التقدير له ويرصد عنه، تغيب الذي النهائي االمتحان

 .املقرر ألهداف حتقيقه ومدى الفصلية عالماته

ح 
-

 أو املقرر اعتبار دون للطالب الرتاكمي واملعدل الفصلي املعدل حساب جيري 

 .مكتمل غري تقدير حتمل اليت املقررات

ط 
-

يقبله العميد  طيب لعذر إكماله يستطع ومل ،االمتحان دخل الذي للطالب حيدد 

 العذر زوال بعد وذلك عنها، تغيب اليت املقررات يف االمتحان لتأدية جديدا موعدا

 ذي يليه.مبا ال يتجاوز األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي ال الطيب

ي 
-

 :وفقا لآلتي املعتمدة الالصفية األنشطة بسبب الغيابجيوز للطالب  

 احلصول على موافقة العميد، ومدرس املقرر. -
بالنسبة للطالب الواقع حتت املالحظة األكادميية، جيب عليه احلصول على  -

، وميكن تعليق موافقة مدرسي املقررات اليت يدرسها الطالب، ومرشده األكادميي

اركة الطالب يف هذه األنشطة مبوافقة العميد حتى خروجه من حتت املالحظة مش

األكادميية، كما يشرتط يف مشاركة طلبة الربنامج التأسيسي موافقة رئيس 

 القسم املعين.

ك 
-

 فرتة خالل املقررات ألحـد املتأخـرة لإلضافة نتيجة التغيبالحيسب ضمن مدة الغياب 

 .كة املعتمدة من العميد يف متثيل الكلية داخليًا وخارجيًاأةو املشار واإلضافة احلذف

 .تأجيـل الدراسـة -4

 ناأكا سواء ،دراسيني فصلني (2) جاوزتي ال مبا ،مؤقتًا الكليةتأجيل دراسته يف  للطالب جيوز -أ

 موافقة وبعد والتسجيل القبول مركز رئيسبناء على توصية  ،نيمنفصل أو نيمتصل

 الوثائق أن يرفق بطلب التأجيل الطالب وعلى أخرى، اهرةق ظروف وذلك بسبب ،العميد

 .الكلية يف الدراسة ملدة األقصى احلد من التأجيل فرتة حتتسب وال تؤيد ذلك، اليت

 فصلني (2يتجاوز ) ال مبا العمل مواقع يف التدريب بغرض دراسته تأجيل للطالب جيوز -ب

( 60) من أكثر أكمل قد لبالطا يكون أن على منفصلة أو متصلة كانت سواء دراسيني

 وبتوصية( 2,7) عن يقل ال تراكمي ومبعدل األكادميي، برناجمه يف معتمدة ساعة ستني

 شريطة تقديم الكلية جملس وموافقة والتسجيل القبول ومركز األكادميي، القسم من

 جيلالتأ فرتة حتتسب وال. رمسيا به املسجل العمل مبوقع التحاقه تثبت اليت الوثائق الطالب



 .املادة هذه من( أ) البند يف املذكورة التأجيل فرتة ضمن هذه
 ذلك من ويستثنى بالكلية، التحاقه من دراسي فصل مضي بعد إال التأجيل للطالب جيوز ال -ج

 .العميد موافقة بعد وذلك الرمسية، باملستندات املؤيدة القاهرة الظروف
 أقصاه موعد يف العميد إىل بطلب يتقدم أن دراسته تأجيل يف يرغب الذي الطالب على جيب -د

 الطلب يف البت املناسب، وجيب القرار الختاذ الدراسي الفصل من عشر الرابع( 14)االسبوع 

 من كل إىل قراره العميد ويبلغ عشر، اخلامس (15االسبوع ) نهاية تتجاوز ال مدة خالل

 الطالبية، دماتاخل ومركز والتسجيل، القبول ومركز الطالب بتخصص املعين القسم

رد العميد على  عدم حالة ويف بالقرار، معنية أخرى جهة وأي األكادميي، الطالب ومرشد

 .التأجيل على موافقة عدم يعترب ذلك فإنالطلب خالل املدة احملددة يف هذه املادة 
 ويتم( رمسيًا مؤجـل( )ر م) تقدير للطالب تسجل الدراسـة تأجيل على املوافقة تتم عندما -هـ

 جتنب يف رغبته جملـرد التأجيل للطالب يسمح ولن الطالب، سجـل يف التأجيل تاريخ تسجـيل

 الرسوب.
 التأجيل فرتة يلي الذي الدراسي الفصل يف بالتسجيل يقم مل إذا الطالب يف الكلية قيد ُيلغى -و

 .له املمنوحة
جراءات املتبعة سابقا يف وفقا لذات اال التأجيل فرتة مد بطلب التقدم أمره ولي أو للطالب جيوز  -ز

 . طلب التأجيل
 دراسته تكون النظام هذا أحكام وفق الدراسي الفصل مقررات مجيع من الطالب انسحب إذا -ج

 من( أ) البند من بها املسموح التأجيل مدة من الفصل هذا وحيسب حكما، مؤجلة الفصل لذلك

 .املادة هذه

 :اإلختيارياالنسحاب  -5
 اختياريا، وذلك وفق اإلجراءات اآلتية: يعد الطالب منسحبا انسحابا

 على وجيب رمسيًا، االنسحاب طلب تقــديم قبل األكادميي مرشده مع التشاور -أ

 (. االنسحاب استمارة) بتعبئة يقوم أن انسحابه عند الطالب
 ويتم الطالب، عن بالنيابة االنسحاب طلب بتقديم يقوم أن الطالب أمر لولي جيوز -ب

 الطلبة سجالت يف ويكتب ،طالب اخلطرية أو مرضه الشديدإصابة ال حالة يف ذلك

 تقدير يسجل كما التاريخ، مع (س) رمسي عبارة انسحاب الكلية من املنسحبني

 من اعتبارا االنسحاب ويسـري يكمله، ومل فيه، سجل مقرر كل أمام( منسحب)

 عليه. والتسجيل القبول مركز رئيس اعتماد تاريخ

 اإللزامي:االنسحاب  -6

 : أي من احلاالت اآلتية يف إلزاميًا انسحابا منسحبا الطالب يعد

 .األكادميية املالحظة حتت من اخلروج شروط حتقيق يف إخفاقه -أ



 يف للدراسة احملددة القصوى املدة يف الدراسة متطلبات إكمال من متكنه عدم -ب

 حلدا يتجاوز للتخرج إجنازها املتطلب املعتمدة الساعات عدد كان وإذا الكلية،

 .األخري للفصل بالتسجيل للطالب يسمح فلن فصل، لكل به املسموح األقصى
 .التطبيقية العلوم لكليات التنفيذية الالئحة أحكام وفق الكلية من الفصل -ج

 موافقة بعد للطالب باالنسحاب إشعار إصـدار والتسجيل القبول مركز رئيس وعلى   

 ومل فيه، سجل مقرر لكل( س) نسحبم تقدير للطالب يسجل احلالة هذه ويف العميد،

 (.أكادميية أو تأديبية ألسباب إلزامي انسحاب) الطالب سجل يف ويكتب يكمله،

 :غري الرمسي الاالنسحاب  -7

 :اآلتية احلاالت إحدى يف قيده وُيلغى رمسي، غري الطالب انسحاب يعد

 .قبوله بعد الدراسية املقررات بتسجيل يقم مل إذا -أ

عشرين  (%20) من ألكثر إخـطار، ودون املقررات مجيع عن متواصال تغيبا تغيب إذا -ب

 .مقبول عذر دون الدراسي الفصل يف التدريسية الساعات من باملائة

 .مقبول عذر بدون واحد دراسي لفصل واإلضافة احلذف فرتة خالل يسجل مل إذا -ج

 عبـارة لهسـج يف وتكتب ،(هـ) راسب تقدير املنسحب انسحابا غري رمسي الطالب ومينح

 .االنسحاب وتاريخ ،(رمسي غري انسحاب)

 :إعادة القيد بعد االنسحاب -8

 وذلك الكلية، يف مقعده فقد قد كان إذا بعد االنسحاب واحدة ملرة الطالب قيد إعادة للعميد جيوز

اآلتية للشروط وفقا  

 .دراسيني فصلني (2عن ) االنقطاع فرتة تزيد أال -أ

 . الرمسية باملستندات مؤيدًا مقبول بعذر كان يابهغ أن يثبت ما الطالب يقدم أن -ب

 . الكلية يف شاغر مقعد يتوفر أن -ج

 .إلزاميا منسحبًا الطالب أال يكون -د

 فرتة وتعد السابق، األكادميي سجله يعتمد الطالب قيد إعادة على العميد موافقة حالة ويف

 .تأجيل فرتة احلالة هذه يف االنقطاع

 هذه من( 1) البند يف املذكورة االنقطاع فرتة مد على وافقةامل األكادميي للمجلس وجيوز 

 وعدم للعالج الطالب خضوع تثبت اليت الطبية بالتقارير مؤيدة مرضية لظروف وذلك املادة،

 .االنقطاع فرتة يف الدراسة مواصلة على مقدرته

 :نظام التقدير للمقررات -9

 كل وحيمل معني مقرر يف الطالب أداء مستوى لوصف العددية والقيمة احلروف تستخدم 



 على وذلك التقدير ووصف الرتاكمي واملعدل الفصلي املعدل حساب لغرض عددية قيمة تقدير

 : اآلتي النحو
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  :نظام التقييم  -10

 ويوضع مقــرر، كـل يف املستمرة التقييم عملية خالل من أدائه وتقدير الطالب تقييم ونيك

 يف ناجحا الطالب ويعترب املقرر، ألهداف املستمر التقييم على بناء مقرر ألي النهائي التقدير

 إذا ما مقرر يف راسبا ويعترب أكثر أو(  1,00)  العددية قيمته تقدير على حصل إذا ما مقرر

 (. صفر)  العددية قيمته تقدير على لحص

 العددية القيمة بضرب السابقة املعدالت من أي حساب وجيري : املعدالت احتساب طريقة 

 حواصل جمموع وقسمة له املقررة املعتمدة الساعات بعدد الطالب عليه حصل الذي للتقدير

 . املقررات لتلك املعتمدة الساعات جمموع على الناجتة الضرب

 : اآلتي اجلدول وفق والرتاكمي الفصلي معدله يف الطالب تقدير ويكون

 

 التقدير املعدل

 ممتاز 4,00 - 3,50

 جدا جيد 3,49 - 3,00

 جيد 2,99 - 2,50

 مقبول 2,49 - 2,00

 

 معايري األداء الدراسي  -11

 : اآلتي النحـو على الدراسي التقدم مستويات تكون -أ

 معدل من األدنى احلـد حيـقق الذي للطالب لنسبةبا وذلك :العادي الدراسي العبء -1

 األدنى احلد حتقيق إىل باإلضافة الرتاكمي، املعدل يف( 2,00) وهو التقدير نقاط

 مواصلة وميكنه معينة، مقررات أو معني مقرر يف( تقديرات) تقدير ألي املطلوب

 .البكالوريوس على درجة للحصول برناجمه دراسـة



 أدنى حبد نقاط معدل حيقق الذي للطالب بالنسبة وذلك: عاديال غري الدراسي العبء -2

 الرتاكمي، املعدل أو متتاليني دراسيني لفصلني الفصلي املعدل من كل يف( 3,00)

 .العادي الدراسي العبء من أكثر ساعات لتسجيل يؤهله والذي

 من أقل تراكمي معدل حيقق الذي للطالب بالنسبة وذلك: األكادميية املالحظة -3

 يقوم أن وجيـب األكادميية، املالحظة حتت يليه الذي الفصل يف يوضع فإنه( 2,00)

 ويتم التالي، الدراسي للفصل التسجيل قبل األكادميي مرشده مبراجعة الطالب

 أي على اإلجراءات هذه تشتمل أن وميكن حينه، يف تصحيحية إجـراءات أي تسجيل

 :يأتي مما

 .الدراسي العبء ختـفيف -

 .الحـق فصل إىل املقررات بعض تأجيل -

 الطالب فيها رسب اليت للمقررات األولوية تعطي اسرتاتيجية عالجية خطة وضع -

 .املقررات لبعض سابقة متطلبات وتكون

( 2,00) إىل الرتاكمي معدله يرفع أن األكادميية املالحظة حتت الواقع الطالب على -ب

 إلزاميًا، منسحبًا يعد وإال الية،متت دراسية فصول ثالثة (3أقصاها ) مدة يف وذلك فأكثر،

 (2أكمل ) إذا األخري الدراسي بالفصل الرتاكمي معدله لرفع كتابيا الطالب إنذار ويتعني

  .املطلوب املعدل إىل الوصول دون دراسيني فصلني

 ( فصلني2) األكادميية مرة أخرى، املالحظة حتت الطالب يف حالة تكرار وقوعه مينح -ج

 . العادي الدراسي العبء مستوى إىل للوصول دراسيني

 كان فإذا األكادميية، املالحظة حتت الطالب لوضع دراسيا فصال الصيفي الفصل يعد ال -د

 من أقل تراكمي معدل على الطالب وحصل أكثر، أو( 2,00) السابق الرتاكمي املعدل

 لالفص خالل األكادميية املالحظة حتت يوضع ال فإنه الصيفي الفصل نهاية يف( 2,00)

 .الالحق الدراسي

  :إعـادة املقـررات -12

 تقدير على فيه حصل الدراسية إذا خطته يف إلزامي مقرر أي إعادة الطالب على جيب -أ

 مكافئ) بديل وجود حالة يف آخر مبقرر املقرر ذلك يستبدل أن للطالب وجيوز( هـ) راسب

 جنح مقرر أي إعادة للطالب جيوز كما بأكمله، للمقرر اإلعادة تكون أن وجيب ،(للمقرر

 .للمقرر املتاحة الشاغرة املقاعد وفق أقل أو( ج) بتقدير فيه

 كشف يف املعادة املقررات مجيع يف الطالب عليها حصل اليت التقديرات مجيع تظهـر  -ب



 لو حتى الطالب عليه حصل تقدير آخر وحيتسب التقدير، نقاط معدل حساب عند درجاته

 .السابق التقديـر من أقـل كان

واحدة بتقدير )ج( أو أقل مبرة  ملرة فيها جنح اليت الدراسية املقررات بإعادة للطالب يسمح -ج

 منح العميد مبوافقة وجيوز مرتني، بإعادتها فيسمح فيها رسب اليت املقررات أما واحدة،

 . املقرر إلعادة إضافية فرص الطالب

 ، أخرى بدائل عن حثيب أن واحدة مرة من أكثر ما مقرر يف يرسب الذي الطالب على -د

 مع بالتشاور العميد موافقة بعد وذلك به ، مسموح بديل أو مكافئ مقرر يف يسجل كأن

 .املختص القسم رئيس

 التأسيسي الربنامج تعليمات التأسيسي الربنامج طلبة مقررات إعادة شأن يف يطبق  -هـ

 .الطالب هفي ُقبل الذي األكادميي ذاته للعام األكادميي اجمللس من املعتمدة

 :التظلم من النتائج -13

 املعتمد النموذج وفق مقرر أي يف النهائي تقديره مراجعة بطلب يتقدم أن للطالب جيوز -أ

 .املقرر لذلك النهائية النتيجة إعالن تاريخ من أسبوعان (2أقصاها ) مدة خالل

 القسم، رئيس وعضوية حمله، حيل من أو العميد برئاسة تشكل جلنة قبل من املراجعة تتم -ب

 حمله حيل املقرر مدرس غياب حالة ويف التخصص ذاته، من آخر ومدرس املقرر، ومدرس

 ال مدة يف الطلب يف البت ويتم القسم ذاته، من العميد خيتاره التدريس هيئة أعضاء أحد

يليه، ويعد مضي املدة دون البت  الذي الدراسي الفصل بداية من الثاني األسبوع نهاية تتجاوز

 ظلم مبثابة رفضه. يف الت

 تاريخ من أسبوع (1أقصاها ) مدة يف املراجعة بنتائج والتسجيل القبول مركز تزويد يتم -ج

 .املراجعة انتهاء

 :اإلرشاد األكادميي  -14

 والتسجيل بالكلية بذلك، القبول مركز وخيطر طالب، لكل أكادمييًا مرشدًا القسم حيدد -أ

 :يأتي مبا يلتزم املرشد و

 .وقدراته طاقاته اكتشاف على الطالب مساعدة -1
 الدراسية وخطته يتفق مبا دراسي فصل لكل املقررات اختيار على الطالب مساعدة -2

 .األكادميي والنظام
 الدرجة العلمية يف على احلصول من متكنه اليت البدائل إجياد على الطالب مساعدة -3

 راسيةالد اخلطة حسب وذلك األسباب، من سبب ألي الدراسـي مساره تعثر حال

 .األكادميي والنظام



 .بدراسـته املتعلقة األمور حول للطالب النصح تقديم -4
 فصل كل يف الطالب قبل من املقرتح التسجيل على األكادميي املرشد موافقة يشرتط -ب

 األكادميية، املالحظة حتت وقوعه حالة يف عالجية خـطة وضع على ومساعدته دراسي،

 .والتسجيل بالكلية القبول مركز ئيسور املعين، القسم رئيس مع بالتشاور
 

 

 

 

 برنامج الدبلــوم: -15

 : اآلتية الشروط حسب الكلية يف الدبلوم برنامج إىل التحويل للطالب جيوز -أ
 الطالب حتويل فيها جيوز اليت الربامج أحد يف ومنتظما مسجال الطالب يكون أن -1

 .الدبلوم برنامج يف للدراسة
 .1,80 عن لبللطا الرتاكمي املعدل يقل أال -2
 .البكالوريوس برنامج يف االستمرار على قدرته عدم يربر ما الطالب يقدم أن -3
 .األكادميي املرشد من توصية تصدر أن -4

 بربنامج التحاقه بعد البكالوريوس برنامج التسجيل يف للطالب حيق ويف مجيع احلاالت ال

 .الدبلوم
 درجة على للحصول الطالب يدرسها نأ جيب اليت املعتمدة الساعات لعدد األدنى احلد يكون -ب

 حمولة معتمدة ساعة مثاٍن وأربعون (48) عدد منها متعمدة، ساعة ستون (60) هو الدبلوم

 الدبلوم. متطلبات الستكمال معتمدة ساعة اثنتا عشرة (12) وعدد البكالوريوس، درجة من
 .اسيةدر فصول ثالثة (3الدبلوم ) درجة على للحصول الدراسة مدة تتجاوز أال -ج
 الدبلوم درجة برنامج إىل البكالوريوس درجة برنامج من حتويلها سيتم اليت املقررات حتدد -د

 :لآلتي طبقا
 ساعة وعشرون سبع( 27)أدنى  األكادميي حبد والربنامج الكلية متطلبات مقررات -1

 .معتمدة
 . معتمدة ساعة وعشرين إحدى( 21)أدنى  حبد التخصصية املقررات -2

 متطلبات من( املعتمدة ساعاته بعدد) فقط واحد مقرر ينقصهم الذين بةالطل استثناء جيوز

 .الدبلوم بربنامج لاللتحاق الكلية

 :الفصل الصيفي -16

 الصيفي الفصل يعقد، ولالمتحانات أسبوعا منها أسابيع مثانية الصيفي الفصل مدة تكون 



 يف بالتسجيل لراغبنيا للطلبة بعضها أو مجيعها يف عقده املمكن ومن الكليات، حاجة حسب

 :اآلتية لألسباب الصيفي الفصل وينعقد املعتمدة، األسس وضمن الصيفي، الفصل
 .املعتمدة الدراسية اخلطط إطار يف الكليات بعض يف الدراسية املقررات طرح تأجيل -1
 عدم بسبب دراستها إعادة من متكنهم وعدم الدراسية، املقررات بعض يف الطلبة رسوب -2

 .الالحق الدراسي الفصل يف طرحها إمكانية
 وذلك أخرى، سابقة ملقررات متطلبات تعد اليت الدراسية املقررات يف الطلبة بعض رسوب -3

 الالحقة الدراسية الفصول يف الدراسية املقررات تلك يف تسجيلهم إمكانية عدم ضوء يف
 ألي أو األكادميية، املالحظة حتت الطالب وضع بسبب املقررات بعض دراسة تأجيل -4

 .مربرة أخرى أسباب
 معدالتهم رفع من متكنهم لعدم األكادميية املالحظة حتت الطلبة بعض استمرار -5

 .فيها رسبوا اليت الدراسية املقررات إعادة عدم بسبب الرتاكمية
 .الصيفي الفصل يف خترجهم وإمكانية التخرج عن الطلبة بعض تأخر -6

 الدراسية املقررات طرح ومعايري أسس 

 :لآلتي وفقا الصيفي الفصل يف املقررات طرح يريومعا أسس تكون

 جلميع السابقة الدراسية الفصول من( كاملة للشعبة) املؤجلة الدراسية املقررات -1

 . الدراسية السنوات

 يف عددهم يقل أال شريطة الصيفي، الفصل يف خترجهم املتوقع للطلبة الدراسية املقررات -2

 .طالب ثالثة( 3)عن  مقرر كل

 شريطة بها الرسوب بسبب األكادميية املالحظة حتت الواقعني للطلبة دراسيةال املقررات -3

 .طالب مخسة( 5)عن  مقرر كل يف عددهم يقل أال

 بسبب األكادميية املالحظة حتت كانوا الذين الطالب أجلها اليت الدراسية املقررات -4

 عددهم يقل ال أن شريطة معتمدة ساعة عشر ثالثة( 13)اىل  الدراسي عبئهم ختفيف

 طالب. عشرة( 10)عن  مقرر كل يف

 حالة ويف والثالثة، الرابعة السنتني لطلبة الدراسية املقررات يف التسجيل أولوية تعطى -5

 موافقة بعد وذلك الثانية، السنة طلبة تسجيل ميكن الدراسية املقررات يف شواغر وجود

 .صيفيال الفصل يف للتسجيل حاجته ومدى الطالب حالة دراسة بعد العميد

 يقل ال ما تدريس الصيفي الفصل يف باملشاركة الراغب التدريس هيئة عضو على جيب -6

 .أدنى كحد شعبتني ذو دراسي مقرر أو دراسيني، مقررين (2عدد ) عن



 - وعشرين مخسة( 30-25)التخصصية  املقررات يف للتسجيل األقصى احلد يكون -7

 ذلك جتاوز للعميد وميكن طالبًا عونأرب( 40)الكلية  متطلبات يف ، ويكونثالثون طالبًا

 دراسي. مقرر كل يف طالب  مخسة(  5)حبدود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 : ثانيًا

 الدراسة بكليات 

 العلوم التطبيقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حمدد كتاب على داالعتما يكون ال حيث املدارس يف الدراسة عن ختتلف اجلامعية الدراسة

 بشكل املعلومات عن البحث ثم التطبيقية أو النظرية احملاضرات حبضور الطالب يقوم بل

 الدراسة أن أي التعلم، مصادر مركز من االستفادة خالل من احملاضرة نطاق خارج أكرب

 على وحتفزه الطالب لدى واسعة آفاق يفتح والذي الذاتي التعلم مبدأ على تقوم اجلامعية

 .  الدراسة يف ثابرةامل

 

 :الكلية يف القبول

 القبول ملعايري وفقًا املوحد القبول مركز طريق عن العمانيني يف الكلية الطلبة قبول يتم 

 خالل من الكلية يف مانينيُع غريال الطلبة قبول يتماملركز، واملتبعة يف  واإلجراءات

 املنح أو الطالبي، التبادل برنامج أو والعلمي، الثقايف للتعاون العماني الربنامج

 بربنامج لاللتحاق يشرتطو الشأن، هذا يف بها املعمول الربامج من غريها أو الدراسية،

 الطالب اجتياز عدم حالة ويف بنجاح، املعتمد التأسيسي الربنامج اجتياز البكالوريوس

 حساب يف التأسيسي الربنامج مقررات درجات تدخل الالكلية  من قيده يلغى للربنامج

 .ناجح غري أو ناجح عالماته سجل يف وتوضع للطالب، والرتاكمية الفصلية املعدالت

 

 :أخرى إىل كلية من االنتقال

يصدر بتشكيلها، ونظام عملها  الطلبة(انتقال  )جلنةتنشأ املديرية جلنة تسمى  -أ

 اتطلب يف للنظر وذلك ؛وعضوية ممثلني عن الكليات العام برئاسته، املدير قرار من

 واختاذ آخر، إىل برنامج من أو الربنامج ذاته يف أخرى إىل كلية من الطلبة انتقال

 كل نهاية قبل اللجنة الكليات بذلك، وجتتمع بشأنها، وإبالغ املناسبة القرارات

 .دراسي فصل

 السادس األسبوع من بدءًا والتسجيل بالكلية القبول مركز إىل االنتقال طلب ُيقدم -ب

 أقصاه موعد يف املطلوبة البيانات استيفاء بعد الطلبات وترفع ،دراسي فصل كل من

 القرار الختاذ ؛انتقال الطلبة جلنة إىل من الفصل الدراسي ذاته العاشر األسبوع

 . يف هذا الشأن املناسب

الربنامج  يف أخرى إىل كلية من واملسجلني املقبولني الطلبة النتقال يشرتط -ج

 :يأتي آلخر، ماأكادميي  برنامج من أو األكادميي ذاته

 العام يف املوحد القبول مركز يف بها املعمول القبول شروط الطالب على تنطبق أن -1

 .الطالب فيه قبل الذي األكادميي

 .إليها االنتقال يرغب اليت بالكلية شاغر توافر -2

 .  الربنامج األكادميي يف الطلبة ألعداد األعلى احلد جتاوز االنتقال على يرتتب أال -3



 . شروط تقررها اللجنة يف هذا الشأن أي -4

 األكادميي سجله يعتمد أخرى إىل كلية من الطالب نقل على املوافقة حالة يف -د

 . التخصص والربنامج األكادميي نفسه يف قبوله مت إذا كامال

 القصوى احملددة للتخرج، الزمنية املدة يف خترجه يف تأخري أي الطالب يتحمل -هـ 

 .أخرى إىل يةكل من انتقاله نتيجة

 

 :والتخصص الربنامج تغيري

 يف آخر برنامج أكادميي إىل التغيري َما برنامج أكادميي يف املسجلني للطلبة جيوز -أ

 للشروط األكادميي نفسه وفقًا الربنامج يف آخر إىل ختصص من أو الكلية نفسها

 :اآلتية
 يف املوحد القبول مركز يف بها املعمول القبول شروط الطالب مستوفيا يكون أن -1

 .الطالب فيه قبل الذي األكادميي العام
 .إليه التغيري يرغب الذي التخصص شروط الطالب مستوفيا يكون أن -2
 .التأسيسي بنجاح الربنامج اجتاز قد الطالب يكون أن -3

 والثاني، األول الشرطني حتقيق يف املتقدمني تساوي حالة حمدودية األماكن، يف -ج

 .األعلى الرتاكمي باملعدل ُيؤخذ فإنه
 للطالب حيسب التخصص، أو الربنامج األكادميي تغيري حالة املوافقة على يف -د

 اجلديدة، الدراسية خطته ضمن تقع واليت فيها، وجنح درسها اليت املقررات مجيع

 .الرتاكمي املعدل حساب يف له حسبت اليت املقررات تقديرات وتدخل
 خطته ضمن تقع وال فيها، حوجن الطالب درسها اليت املقررات مجيع تظهر  -هـ

 .الرتاكمي املعدل حساب يف تدخل وال درجاته، كشف   يف الدراسية

 .فقط واحدة األكادميي أو التخصص ملرة الربنامج تغيري للطالب حيق  -و
 مع باملقارنة السابق التخصص يف الطالب درسها اليت املقررات معادلة تتم -ز 

 القبول مركز مع بالتنسيق املعنية، األقسام قبل من الطالب إليه انتقل الذي التخصص

 .والتسجيل
 احلد عن التخصصني أو الربناجمني كال يف الكلية يف الدراسة مدة تزيد أال جيب -ح 

 يف النظام. عليه املنصوص األقصى

 

 التطبيقية العلوم كليات إىل التحويل

 درسها دراسية مقررات رينظ للطالب متنح اليت الساعات هي احملولة املعتمدة الساعات 

 أو كلية ملقرر بنجاح إكمالة مثل) العامة بعدالشهادة ما مؤهل على احلاصل الطالب



 القسم قبل من الالزم التقييم إجراء بعد تقرر إذا( بها متعرف مهنية رابطة أو جامعة

 من لتعاد درسها اليت املقررات أو الطالب به قام الذي العمل أن على االتفاق ومت املختص

 ويشرتط التطبيقية، العلوم كليات يف له املقابل الدراسي املقرر واألهداف احملتوى حيث

 العلمية املؤسسة من الطالب عليه حصل الذي التقدير يكون أن احملولة الساعات العتماد

 األدنى احلد فإن ولذلك الكلية، يف بنجاح الدراسة مواصلة لضمان كافيًا السابقة

 (.جـ) ديرالتق هو املطلوب

 وفقًا الكليات إىل األخرى احلكومية العالي التعليم مؤسسات من الطلبة انتقال جيوز

 :اآلتية للشروط

 العام يف املوحد القبول مركز يف بها املعمول القبول شروط الطالب مستوفيا يكون أن -1

 .الطالب فيه قبل الذي األكادميي

 .بها تحاقاالل يرغب يف اليت بالكلية شاغر مقعد يتوفر أن -2

األقل  األكادميي على الربنامج من دراسيني فصلني (2أنهى ) قد يكون الطالب أن -3

 .منها املنقول املؤسسة يف جيد عن يقل ال تقدير على بنجاح، وحصل

 بالكلية املعتمدة الساعات من ( مخسني باملائة%50) عن يقل ال ما الطالب أن يدرس -4

 .العلمية الدرجة لنيل

 معادلتها ومتت بنجاح، الطالب درسها اليت احملولة ملعتمدةا حتتسب الساعات 

 .الرتاكمي املعدل احتساب يف تدخل وال الدرجة، متطلبات ضمن

 حمولة؛ ساعات على فيه احلصول له سبق مقرر يف التسجيل يف الطالب رغب إذا 

 نهاية حتى ساريًا يظل( ت) حتويل تقـدير فإن املقرر، هذا يف تقديره لرفع وذلك

 عليه حصل الذي التقدير احتساب يتم ثم ومن املقررة، واالضافة احلذف ةفرت

 .الدراسي الفصل نهاية يف النهائي االمتحان يف الطالب
 

 : عامة وتوجيهات إرشادات

 احلياة مع الطالب تكيف سرعة يف ستساهم اليت واإلرشادات التوجيهات بعض هذه

 -: الطالب لدى الدراسي التحصيل عرف يف سيساهم بدوره والذي بالكليات الدراسية

 يف كثرية ألسئلة إجابات على للتعرف:  التعريفي األسبوع فعاليات يف شارك .1

 .ذهنك

 أنك تالحظ أن وميكن الدراسة، من األوىل األسابيع يف بالوحدة تشعر قد .2

 املهارات ولديهم بالنفس بثقة عنك ويتميزون اآلخرين عن خمتلف

 املشاعر نفس لديهم األوىل السنة طلبة مجيع ةاحلقيق يف لكن االجتماعية،



 .تقريبًا قدراتهم يف يتشابهون و

 مراجعة أو زميلك بدفرت االستعانة ميكنك احملاضرات إحدى فقدت إذا .3

 .األمور بعض عن لالستيضاح املساق مدرس

 املقررات خيص فيما معهم اتصال على وابق ومكاتبهم أساتذتك على تعرف .4

 .الدراسية

 يف سهل بشكل الدراسة على سيساعدك األوىل السنة من واملثابرة االجتهاد .5

 .األخرى السنوات

 حول للمعلومات مصدر أهم سيكون إنه حيث األكادميي مرشدك على تعرف .6

 .األكادميي برناجمك

 املشاريع إلجناز دائمًا جاهزًا فكن النجاح، مفتاح هو سيكون الوقت تنظيم إن .7

 .املقررة مواعيدها نضم والواجبات والبحوث الدراسية

 يف ترتدد وال تتكرر، لن اجلامعية احلياة فخربة احلاجة، عند املساعدة اطلب .8

 .الكلية يف شيء كل ملعرفة األسئلة طرح

 الغياب نسبة تتجاوز وال باملقرر اخلاصة احملاضرات مجيع حبضور التزم .9

 .بها املسموح

 التقارير وإجراء اسيةالدر واألنشطة الواجبات وأداء واملذاكرة الوقت تنظيم .10

 اخلطوات تعترب احملاضرات يف اجليد والرتكيز واالستماع العلمية والبحوث

 .األكادميي والنجاح التفوق حتقيق سبيل يف األساسية

 تسهل بالكلية التعليمية العملية حتكم اليت والقوانني باألنظمة التزامك .11

 هدفك حتقيق على تساعدك اليت واحلقوق بك املناطة الواجبات فهم عليك

 .الكلية جمتمع مع واالنسجام

 والتفاعل اآلخرين مع التوافق على تساعدك العمانية األخالقية بالقيم التزامك .12

 . معهم اإلجيابي

 بناءة بطريقة احملاضرة داخل العلمية واملناقشات احلوارات يف مشاركتك .13

 .أفضل بشكل العلمي التحصيل على تساعدك

 هيئة فعضو الدراسية باملقررات خيتص شيء أي عن االستفسار يف ترتدد ال .14

 .حيددها اليت املكتبية الساعات خالل أسئلتك عن لإلجابة مستعد التدريس

 ألن معهم والتوافق السكن يف زمالئك مع اإلجيابية عالقتك تنمية حاول .15

 .واالجتماعي النفسي استقرارك يف سيساهم هذا

:  املختلفة األنشطة ممارسة خالل من وإبداعاتك مواهبك تنمية يف ترتدد ال .16

 . الكلية يف تتوفر اليت واالجتماعية والفنية والثقافية الرياضية



 

  :الكلية وأنظمة لوائح

 تنظم اليت والتعليمات واألنظمة اللوائح من عدد خالل من اجلامعية الدراسة تسري

 الطالب على ذال بالكلية، العاملني ومجيع وأساتذته زمالئه مع وعالقته الطالب دراسة

 ونظام التطبيقية، العلوم لكليات األكادميي كالنظام اللوائح، تلك على اإلطالع

 ( .للطالبات)  الداخلية السكنات والئحة الطالب مساءلة

 

 :نظام مساءلة الطالب

 بها ويقصد الطالب فيها يقع قد اليت التأديبية املخالفات إىل سنتطرق اجلانب هذا يف

 بالكليات السائدة والتقاليد واألنشطة والقواعد بالنظم خاللإ أو سلوك سوء كل

 :  األخص وعلى

 أو بالنظام خيل أو الدولة، مسعة أو الدينية املعتقدات ميس قول أو فعل كل .1

 .خارجها أو الكلية داخل العامة اآلداب

 الشروع أو فيه توافره الواجب باهلدوء أو سريه بنظام إخالل أو االمتحان يف غش كل .2

 .تلك من أي يف

 من ذلك وغري العلمية والدروس التمرينات أو احملاضرات، حضور عن اإلمتناع .3

 اإلخالل بهدف املقررة الدراسية النظم تقتضيها اليت الدراسية األعمال

 .ذلك على الغري حتريض أو التعليمية بالعملية

 . العملية الدروس أو احملاضرات خالل بالنظام اإلخالل .4

 شأنه من يكون أو األخالق، أو األمانة أو بالشرف ماسًا يكون فعل أي ارتكاب .5

 .طالبها أو فيها، العاملني من ألي أو الكلية مسعة إىل اإلساءة

 من ألي أو التدريس هيئة لعضو الطالب يوجهها إساءة إو إهانة إو إعتداء أي .6

 .طالبها أو بالكليات العاملني

 ، اجلمعيات أو اللجان تكوين أو يه،ف املشاركة أو ، تنظيم أي تكوين على العمل .7

 املختصة اجلهات من بذلك موافقة على احلصول قبل املؤمترات، عقد أو

 .الوزارة أو بالكلية

 إرساهلا أو اجملالت، أو الصحف أو احلائط جرائد أو النشرات توزيع أو إصدار .8

 على احلصول قبل التوقيعات أو األموال مجع أو ، اإللكرتوني الربيد عرب

 استعمال إساءة أو الوزارة أو بالكلية املختصة اجلهات من بذلك وافقةم

 .األنشطة هذه من أي ملمارسة املمنوحة املوافقة

 إتالفها أو املنقولة أو الثابتة ومنشآتها الكلية ممتلكات من أي استعمال إساءة .9



 .بها املعلومات شبكة استخدام إساءة أو ختريبها أو

 أو العامة لآلداب املنافية املواد أو اجملالت أو الصور أو ماألفال تداول أو االحتفاظ .10

 قانونيًا، استعماهلا أو حيازتها احملظور املواد من أي أو الدينية، القيم أو األخالق

 .بالكلية للطالب الداخلية السكنات أو الكلية حرم داخل وذلك

 .يةبالكل الداخلي بالسكن لإلقامة املنظمة القواعد من بأي اإلخالل .11

 . الرمسية األوراق يف صحيحة غري معلومات أو بيانات بأية اإلدالء .12

 غري بطريقة بالكلية خاصة رمسية مستندات أو أوراق أية على احلصول .13

 . بتزويرها العلم مع استخدامها أو األوراق تلك تزوير أو مشروعة

 . الشخصية انتحال .14

 :  املخالف الطالب على توقيعها اجلائز العقوبات

 .بيهالتن .1

 .اإلنذار .2

 .بالنظام فيه خيل مكان أي أو التدريس، قاعة من الطالب إخراج .3

 بعض حضور من ما مقرر دراسة أثناء بالنظام خيل الذي الطالب حرمان .4

 .احملاضرات هذه مجيع من حرمانه أو حماضراته،

 يقدمها اليت اخلدمات من االستفادة من شهر على تزيد ال ملدة املؤقت احلرمان .5

 . املخالفة فيها ترتكب اليت ، بالكلية املوجودة املرافق من أكثر أو مرفق

 الطالب خيل طالبي نشاط أي ممارسة من شهر عن تزيد ال ملدة املؤقت احلرمان .6

 .بالنظام فيه

 املقرر يف راسبًا واعتباره الغش، ثبوت حالة يف االمتحان مواصلة من احلرمان .7

 .فيه الغش ضبط الذي

 حالة يف التالي الدراسي الفصل يف االمتحان وتأدية الدراسة من احلرمان .8

 .أخرى مرة بالغش الطالب قيام ثبوت

 . الداخلي السكن يف اإلقامة من احلرمان .9

 . دراسيني فصلني جتاوز ال ملدة الفصل .10

 .الكلية من النهائي الفصل .11

 مدة قيمة خصم بعد أتلفها التى األشياء قيمة بدفع الطالب يلتزم .12

 .العامة للقواعد وفقًا االستهالك
 

  واالستفسار التفاصيل من وملزيد

 .بالكلية الطالبية اخلدمات مركز مراجعة يرجى الطالب مساءلة نظام بشأن



 

  

 

  الطالب بطاقة

 مرافق استخدام يف وأحقيته للطالب اجلامعية للهوية إثباتا الطالبية البطاقة تعد

 يف تتمثل واليت املتعددة تخداماتهااس يف البطاقة هذه أهمية وتكمن التعليمية املؤسسة

 :اآلتي

 .التعلم مصادر مركز من الكتب استعارة .1

 .الداخلي القسم يف للطالبات واخلروج الدخول تصاريح .2

 .االمتحانات أثناء البطاقة إبراز .3

 .والتسجيل القبول مركز مع التعامل .4

 .اإلعاشة خمصصات صرف يف املالية و اإلدارية الشؤون دائرة مع التعامل .5

 :مالحظة

 البطاقة استخراج كيفية حول الطلبة تعريف يتم التعريفي األسبوع خالل)

 (. الطالبية

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 : ثالثًا

املرافق واخلدمات األكادميية 

 املساندة واإلدارية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  املساندة يةاألكادمي اخلدمات

 



 مركز القبول والتسجيل  

 ومتابعة الطلبة بتسجيل املركز ويقوم املساندة األكادميية املراكز أحد هو

 جهاز املركز ويعترب الكلية من خترجهم وحتى قبوهلم منذ األكادميية شؤونهم

 للوائح وفقا التطبيقية العلوم لكليات األكادميي النظام تطبيق عن املسؤول الكلية

 :كالتالي املركز مهام وتتلخص الكلية يف بها املعمول والقواعد ألسسوا

 .بالكلية والتسجيل القبول اجراءات اختاذ .1

 . األخرى املراكز مع بالتنسيق للطالب اجلامعية البطاقات اصدار .2

 .سريتها على واحملافظة املسجلني الطالب ووثائق سجالت حفظ اجراءات اختاذ .3

 . االمتحانات جدولو الدراسية اجلداول اعداد .4

 .بالكلية القبول وقواعد شروط وضع يف املساهمة .5

 اجراءات امتام على الطالب ملساعدة األكادميي للمرشد الالزمة املعلومات توفري .6

 .التسجيل

 والدرجات الدراسية بالربامج واملتعلقة بالطالب اخلاصة والبيانات املعلومات توفري .7

 .العلمية

 تعديله واقرتاح بالكلية ادميياألك النظام تنفيذ متابعة .8

 الدراسية الفصول وحتديد للتدريس املطروحة والربامج اجلداول بيانات توفري .9

 .املختلفة اجلهات مع بالتنسيق

 . اإلحصائية الطالب بيانات توفر .10

 األكادميية واملالحظة الطالب وتقديرات بدرجات يتعلق ما كل متابعة .11

 .عالقةال ذات املختلفة اجلهات مع بالتنسيق

 اللوائح يف عليها املنصوص الغياب حدود جتاوزهم عند الطالب اخطار .12

 .األكادميية

 .التخرج حفالت تنظيم يف واملشاركة التخرج اجراءات اقرتاح .13

 

 مركز مصادر التعلم 

 معها يتعامل املعرفية املصادر من متعددة أنواع على حتتوي تعليمية بيئة عن عبارة هو

 التعلم طريق عن املعلومات وإثراء واخلربات املهارات اكتساب فرص له وتتيح املتعلم

 الكوجنرس مكتبة تصنيف نظام الكليات يف التعلم مصادر مراكز وتستخدم الذاتي

 عنها يعرب خمتلفة موضوعية جماالت إىل اإلنسانية املعرفة يقسم النظام وهذا

 .اهلجائية باحلروف

 : التعلم مصادر مركز أهداف 



 األمثل االستخدام خالل من التعليم فعالية وتطوير سنيحت على العمل .1

 املصادر وتوفري املقررة والتعليم التدريس وطرق تتناسب اليت املتاحة للتقنيات

 .اجملتمع وخدمة العلمي والبحث للتدريس العلمية

 الكتب من الكلية بها تضطلع اليت ملعرفة فروع خمتلف يف البحث مصادر توفري .2

 أحدث م يتفق مبا وتنظيمها وغريها اإللكرتونية واملصادر ياتوالدور واملراجع

 .املكتبية األنظمة

 على واإلشراف لالحتياجات وفقًا الدراسية القاعات يف التعليمية الوسائل توفري .3

 .صيانتها

 . وصيانتها بالكلية اجلهات ملختلف اآللي احلاسب برامج اعداد .4

 ملختلف والبيانات علوماتامل وحفظ وبراجمه اآللي احلاسب خدمات تقديم .5

 .بالكلية اجلهات

 على والعمل معلوماتها أنظمة لتطوير بالكلية اجلهات خمتلف مع التنسيق .6

 . املختلفة املعلومات نظم بشبكات الكلية ومراكز أقسام خمتلف ربط

 .املركز يف الكلية مقتنيات على احملافظة .7

 خلدمة اإللكرتوني التعلم حمتوى ودعم وتطوير التعليمية الوسائل انتاج .8

 . التعليمية العملية

 .ودعمها التدريس يف التعليم لتقنيات التعليمية االستخدامات تطوير .9

 التطبيقات واقرتاح املعلومات ونظم التعليم تقنيات جمال يف التطورات متابعة .10

 .هلا املالئمة

 . استعارتها قواعد و،حتديد البحث مصادر استخدام كيفية تنظيم .11

 .بالكلية وأنظمتها اآللي احلاسب وأجهزة للشبكات الصيانة خدمات توفري .12

 .الكتب من الربامج متطلبات وتوزيع واستالم ادارة .13

 على بالكلية واملوظفني والباحثني الطالب لتدريب برامج وتنفيذ ختطيط .14

 .اإللكرتوني والتعلم واملكتبة املعلومات نظم أجهزة استخدام

 توظيف مهارات يف الكلية وموظفي التدريس هيئة ألعضاء دورات تنظيم .15

 .اجلماعي العمل يف التعليمية الوسائل

 واملواد اخلدمات من التدريس هيئة أعضاء باحتياجات املتعلقة البيانات جتميع .16

 . املركز يقدمها اليت

 العداد التدريس هيئة ألعضاء واخلربات املوارد لتوفري الالزمة االجراءات اختاذ .17

 .اإللكرتوني علموللت التعليمية الوسائل

 . باملركز املوجودة األخرى واملصنفات للكتب الفهارس اعداد .18



 .الكلية يف واملناسبات لألنشطة الفنية اخلدمات توفري .19

 املعلومات سرية على احملافظة تضمن اليت والسبل االجراءت كافة اختاذ .20

 . والبيانات

 .التعلم تقنية برامج تصميم جمال يف الفنية االستشارات تقديم .21

 االلي احلاسب اجهزة استخدام جمال يف للموظفني الفنية االستشارات تقديم .22

 . األجهزة شراء وعمليات

 .الصلة ذات واملؤسسات اهليئات مع واالستشارات اخلربات تبادل .23

 

 :هي وحدات ثالث إىل املركز وينقسم

 

 املكتبة: -1

 ومراجع تبوك العامة الثقافة ومراجع كتب بني مجعت اليت الشاملة املكتبة

 واملهنية العلمية الدوريات من املتنوع العدد عن فضاًل الدراسية املقررات

 يهيئ مبا السمعية واالسطوانات واألشرطة الضوئية واألقراص والربجميات

 املصادر كافة إىل الوصول من ميكنهم خصبًا دراسيًا مناخًا الكلية لطلبة

 وتثري تدعم اليت املعلومات صادرم بكافة املركز مكتبة تزويد ومت املعلوماتية

 املستفيدين احتياجات تليب اليت اخلارجية املراجع عن فضال هذا الدراسية املقررات

 .العامة معارفهم من وتنمي املكتبة خدمات من

 كتب من مطبوع ماهو منها للمعلومات خمتلفة أوعية جنباتها بني املكتبة فتضم

 وكتب وأدلة وموسوعات وأطالس اجممع من أنواعها مبختلف ومراجع ودوريات

 املعلومات مصادر وجود إىل باإلضافة العامة املعارف كتب من وغريها احلقائق

 العلمية التخصصات مبختلف مدجمة وأشرطة دوريات من االلكرتونية

 : ةار .والثقافية

 :اخلارجية اإلعارة : إىل وتنقسم

 للطالب املكتبة طاقن خارج الكتب إعارة بها ويقصداإلعارة اخلارجية :  -1

 للطالب ويسمح احلرة، القراءة أو البحوث أو الدراسة يف منها لإلستفادة

 .أسبوعني وملدة كتب 5 عدد استعارة

 :املسائية اإلعارة 

 وتنتهي يوم أي دوام نهاية يف فقط تبدأ اليت املواد إعارة وهياإلعارة املسائية:  -2

 طوال املستفيد حبوزة تبقى املعارة دةاملا أن أي، التالي اليوم عمل صباح ببداية

 يوم دوام بداية وحتى اخلميس دوام نهاية ذلك ويشمل املكتبة إغالق فرتة



 .االحد

 : التالية للحاالت املسائية اإلعارة وضعت وقد

 املكتبة خارج إعارتها املمكن غري من واليت املكتبة نسخ إعارة . 

 خالل من استعارته يسعه ال ولكن املستفيد إليه حيتاج معني كتاب إعارة 

 احلد هو الكتب من معني عدد حوزته يف ألن اخلارجية اإلعارة بطاقة

 .باستعارته له املسموح األقصى

 اليومي لالستعمال نظرا املكتبة خارج إعارتها ميكن ال واليت املراجع إعارة 

 .املسائية الفرتة يف إال هلا

 املكتبة داخل على امهااستخد يقتصر ما غالبا وهي،  الدوريات إعارة . 

 الفرتة يف إال املكتبة نطاق خارج إعارتها ميكن ال أيضا وهي، األدلة إعارة 

 .املسائية

 استعارته يف يرغب الذي الكتاب بتحديد الطالب يقوم أن فبعد االستعارة آلية أما

 يود الذي الكتاب مع اجلامعية بطاقته الطالب ويربز اإلعارة مكتب إىل يتوجه

 يف الطالب ملف ضمن الكتاب إدراج ليتم اإلعارة مكتب يف املتواجد للموظف رتهاستعا

 .باإلعارة اخلاصة األفق برنامج

 للمستفيد يسمح بشكل منظمة ومعتكفات للقراءة طاوالت املكتبة يف تتوفر و

 .ومريح هادئ جو يف واإلطالع بالقراءة

 :املراجع خدمة( ب

 : يف اخلدمة هذه وتتمثل

 للمستفيدين املرجعية اناتالبي توفري. 

 للمستفيدين السريعة البحثية املعلومات توفري. 

 املركز من استعارتها ميكن ال اليت املرجعية للمواد التصوير خدمات تقديم 

 . جدًا ضيقًة حدود يف ولكن

 : التصوير خدمة( ج

 مبالغ مقابل املستفيدين جلميع التصوير خدمة التعلم مصادر مركز يوفر

 الكليات بعض ويف الكلية بواسطة مؤجرة مكاتب اخلدمة هذه على يشرفو رمزية،

 .املركز خارج القرطاسية وبيع تصوير مكاتب توجد

 :اخلاصة اجملموعات خدمات( د

 العمانية واملؤلفات الكتب من قيمة جمموعة التعلم مصادر مركز مكتبة توفر

 .وخارجها السلطنة داخل يف املنشورة

 



 وحدة احلاسوب : -2

 خمترب عشر ستة إىل عشرة من كلية كل يف احلاسوب خمتربات أعداد ترتاوح

 إن على( االنرتنت) العاملية وبالشبكة للحاسوب حملية بشبكة مرتبطة مجيعها للحاسوب

 بالكلية احلاسوب مقررات مجيع تدريس يف طاقتها بكامل وتعمل جمدولة املختربات هذه

 ما ومراجعة لتطبيق الكلية طلبة جلميع مهااستخدا متاح مفتوحة خمتربات يوجد كما

 اليوم فرتة طوال فراغهم أوقات يف حبوثهم وكتابة اجملدولة املعامل يف هلم تدريسه مت

 تساعد اليت طابعات من الالزمة التجهيزات بكافة جمهزة املعامل إن كما الدراسي،

 للشبكة للدخول خاص حساب رقم الطالب مينح وإنه كما مهامهم، أداء على املستفيدين

 البيانات تبادل وكذلك الشبكة على ومساحته الشبكة ومواد االنرتنت واستخدام

 يف مكان أي ويف شاء متى واسرتجاعها الشخصية وملفاته بياناته لتخزين واملعلومات

 . الكلية

 خالل من التعليمية العملية وتعزيز لدعم اإلجنليزية للغة خمتربات أيضًا ويوجد

 استيعاب سهولة وبالتالي التدريس، يف املتعددة والوسائط احلديثة قنيةالت استخدام

 آلي حاسب أجهزة من كبري عدد خمترب كل يف يتوفر حيث نظريًا، يدرسه ملا الطالب

 من وغريها الصوتية واملسجالت الفيديو أجهزة إىل باإلضافة رقمية عرض وشاشات

 كل يف خمترب 16 إىل 10 بني ما يزجته مت حيث املخترب، هذا يف املتميزة التقنيات

 .التعليمية والوسائط التقنيات أحدث وعلى كلية

 حيث السلكية اتصال بشبكة متصلة الكلية مرافق معظم بأن أيضا اإلشارة جتدر

 .الكلية يف مكان أي من االنرتنت خدمة استخدام للطالب ميكن

 

 وحدة الوسائل التعليمية: -3

 تقديم خالل من التعليمية العملية بدعم تعليميةال الوسائل خمترب وحدة تقوم

 يف اخلدمات تلك جل ويتمثل. التدريس هيئة وأعضاء للطالب وفنية تقنية خدمات

 للطالب الفين اللوجسيت الدعم وتقديم أنواعها مبختلف التعليمية األجهزة إتاحة

 وفق خصصاتبالت الصلة ذات املشاريع أو بالدراسة املتعلقة ألعماهلم أدائهم أثناء

 .املتاحة اإلمكانيات

 : املركز خدمات من االستفادة بشأن تعليمات

 .املوظفني مع احلديث عند التخاطب بآداب االلتزام -1

 .التخرييب السلوك وممارسة والضوضاء اإلزعاج عدم -2

 .املركز داخل واملشروبات األطعمة تناول عدم -3



 .النقال اهلاتف استخدام عدم -4

 .التعليمية العملية خيدم مبا املركز موارد جلميع اهلادف االستخدام -5

 .املخترب يف واحد جهاز على طالب من أكثر جلوس عدم -6

 .األخصائي أذن قبل اجلهاز على برنامج أي حتميل عدم -7

 . اآللي احلاسب بأجهزة اخلاصة املرور كلمة تغيري ضرورة -8

 .املركز خدمات من خدمة أي طلب عند اجلامعية البطاقة إبراز -9

 يف مساءله من عنه ينتج وما حسابه مسؤولية كامل احلساب بصاح يتحمل -10

 .اإلنرتنت استخدام سوء حالة

 .التعليمية األغراض لغري احملادثات مواقع يف اإلنرتنت استخدام مينع -11

 باآلداب اإلخالل أو الفنت إثارة شأنه من ما كل يف اإلنرتنت استخدام مينع -12

 .العامة

 أخصائيي أحد أو املادة مدرس حبضور إال األجهزة تفكيك أو حتريك مينع -13

 .اآللي احلاسب وأخصائي التعليمية الوسائل

 التعليمية الوسائل أغراض لغري التعليمية الوسائل أجهزة باستخدام يسمح ال -14

 .واحملاضرات الكلية وأنشطة

 أو البحوث طباعة لغرض امللونة والطابعة احلاسوب أجهزة باستخدام يسمح ال -15

 امللونة الطابعة استخدام وميكن الشخصية، الصور باعةط أو االنرتنت تصفح

 .الدراسية باملقررات اخلاصة التعليمية الوسائل إلنتاج

 يف أو مرة ألول جهاز أي استخدام عند األخصائي مساعدة طلب املستفيد على -16

 .استخدامه طريقة من التأكد عدم حال

 .املركز من الصادرة بالتعليمات االلتزام -17

 الطالبية مركز اخلدمات 

 األنشطة الطالبية :

 معطيات مع اإلجيابي التعامل على القادر الطالب إعداد يف الطالبية األنشطة تساهم  

 باملعلومات تزويده إىل فباإلضافة اجملتمع تنمية يف بفعالية ةواملساهم العصر

 راتهوقد ميوله مع يتناسب تكامليًا إعدادًا الطالب يعد املهنية، واملهارات التخصصية

 اخلدمات مركز يقوم حيث الطالبية، األنشطة خالل من تنميتها ميكن اليت وهواياته

 طاقمه خالل من وتطويرها الطالبية األنشطة هذه على باإلشراف بالكلية الطالبية

 جماالت الكلية يف للطالب ويتاح املتنوعة، األنشطة خمتلف يف خمتصني من املؤلف

 والعلمية والثقافية واألدبية الرياضية األنشطة خمتلف ملمارسة مفتوحة



 وتنمي طاقاته تفجر إذ الطالب، لدى اإلبداع روح تنمي جمموعها يف وهي واالجتماعية،

 مع مشكاًل اجلامعي اإلبداعي العمل إطار يف لتضعه عزلته من وخترجه ومهاراته

 .املختلفة وجلانها الطالبية األنشطة مجاعات زمالئه

 لصقل شاملة سنوية خطة خالل من املختلفة بأنواعها ألنشطةا هذه ممارسة وتتم  

 : اآلتية اجلوانب األنشطة تلك وتشمل احمللي، باجملتمع وربطهم الطالب مهارات

 : الثقافية األنشطة

 املختلفة واألمسيات واحملاضرات والندوات الطالبية امللتقيات بتنظيم تعنى

كل عامني  يقام والذي نشطتهاأ أبرز من للكليات الطالبي امللتقى ويعترب

 املواهب أصحاب الطالب من كبري عدد امللتقى هذا يف يلتقي حيث ،اكادمييني 

 املهارات هذه من يعزز مبا وصقلها اخلربات تبادل ليتم الفنية واملهارات

 .ويطورها

 الثقافية اجلوانب خمتلف يف التخصصية الورش من العديد عقد يتم كما

 العربية، والثقافية الفكرية األمساء أشهر من دالعدي استضافة وكذلك

 األسابيع يف املشاركة تتم كما بالكلية، وحماضرات لقاءات يف واملشاركة

 الثقافية األسابيع يف كاملشاركة خارجها أو السلطنة داخل سواء الثقافية

 .التعاون جملس دول مستوى على

 : الرياضية األنشطة

 البطولة فعالياتها أبرز ومن الرياضية، تواملنافسا األلعاب بتفعيل تهتم

 جامعات مستوى على الرياضية والبطوالت للكليات، السنوية الرياضية

 يف الرياضية والبطوالت واملسابقات اجمللس، بدول العالي التعليم ومؤسسات

 املؤسسات تنظمها اليت والفعاليات األنشطة يف واملشاركة كلية، كل

 .نةبالسلط الرياضية واهليئات

 : االجتماعية األنشطة

 ومشاركة الرحالت، مثل االجتماعية اجلوانب األنشطة هذه وتشمل

 العلوم كليات جوالة عشائر لقاءوذلك من خالل تنظيم  واجلواالت اجلوالة

 باجلانبتٌُُُُعنى  اليت واحملاضرات والورش اخلارجية،زيارات وال ، التطبيقية

 اليت الكلية داخل االجتماعية ماعاتاجل من العديد هناك أن كما االجتماعي،

 .احمللية اجملتمعات خدمة يف تسهم

 :  اإلعالمية األنشطة

 إصدار - الكلية وخارج داخل اإلعالمية التغطيات وهي، جوانب عدة وتشمل

 واخلليجية احمللية الصحف مع التواصل - الكليات يف الدورية النشرات



 بإبراز األول املقام يف تهتم فهي(  نفزيوتل - إذاعة)  األخرى االتصال وقنوات

 . اخلارجي للمجتمع الكلية وفعاليات مناشط

 :  العلمية األنشطة

 وتصميم إنتاج مثل العلمية باجلوانب املتعلقة األنشطة بتفعيل تهتم

 احلديثة الربجميات
-
 واجلرافيك الرقمية الرسومات 

-
 وحبوث دراسات إعداد 

 واإلداري املالي اجملال يف
-

 يف الكليات معطيات حسب اهلندسية تصميماتال 

 . اجلانب هذا

 : الفنية األنشطة

 الفنون معارض مثل والفين املسرحي النشاط تفعيل الفنية األنشطة تتضمن 

 (. اخل...  التصميم، التصوير، النحت، الرسم،)  التشكيلية

 اتأصو ميثل والذي الطالبي، اجمللس تشكيل مت فقد األنشطة هلذه وتتوجيًا

 هبالطل يتوىل حبيث األنشطة، خيص ما مجيع يف بهالطل ومقرتحات وآراء

 :إىل اجمللس ويهدف الطالبية، واللجان األنشطة هذه إدارة أنفسهم

 وتطوير للطالب واملتكاملة السوية الشخصية تنمية على العمل -1

 عمليات يف باملشاركة القيادية قدراتهم وتعميق املختلفة مهاراتهم

 العمل وبرامج خطط وضع على واإلشراف لتنظيموا التخطيط

 .بالكلية الطالبي

 الطالب استعدادات مع تتناسب اليت واألنشطة الفعاليات حتديد -2

 أفكارهم عــن التعبري يف الكافية واحلرية الثقة وتعطيهم واهتماماتهم

 والعمل وسلوكا فكرا العلمي باألسلوب وطرحها ومشكالتهم وآرائهم

 .واملؤسسية الشرعية قنواتال عرب حلها على

 العمل يف الكلية داخل املختلفة والوحدات األقسام مشاركة تعميق -3

 التدريسية اهليئة أعضاء مساهمة على واحلرص الطالبي،

 كافة يف وخرباتهم مبجهوداتهم واإلدارية املساندة واألكادميية

 .الطالبية واألنشطة الفعاليات

 خالل من التطبيقية العلوم لياتك بني املشرتك الطالبي العمل تفعيل -4

 والفنية والثقافية العلمية املسابقات: تتضمن مدروسة خطة

 و املختلفة الطالبية العمل وورش والدورات الندوات والرياضية،

 الطالبية، والرحالت الزيارات الثقافية، األسابيع يف املشاركة

 .املختلفة اجلوالة خميمات يف املشاركة



 .مهنيا تنميتهم على والعمل نياخلرجي مع التواصل -5

 اللجان الفرعية الدائمة للمجلس االستشاري الطالبي

 يشكل اجمللس اللجان الفرعية الدائمة:

 .االكادميية الشؤون جلنة -1

 .الطالبية اخلدمات جلنة -2

 .واملبادرات االنشطة جلنة -3

 يتفق مبا أخرى دائمة فرعية جلان تشكيل اجملالس جلنة من بقرار جيوز 

 .اختصاصها وطبيعة

 دائمة فرعية جلنة من أكثر إىل ينضم أن الواحد للعضو الجيوز. 

 : اآلتية املهام الدائمة الفرعية اللجان تتوىل

 جلنة الشؤون األكادميية: ختتص باملهام اآلتية: 

 اكادميية حتديات من يواجههم فيما املؤسسة داخل الطلبة رأي استطالع -أ

 .معاجلتها وسبل وسائل واقرتاح

 ترتبط واليت علمية مبنهجية العمل وأوراق والبحوث الدراسات داعدا -ب

 بها يشارك سوف اليت الطالبي االستشاري اجمللس واختصاصات بأهداف

 .العمل وورش واملنتديات الندوات يف اجمللس

 االكادمييي، واالرشاد والتسجيل، القبول) حول الطلبة مالحظات رفع -ج

 مفصل تقرير يف( التدريسية اهليئة وأعضاء التعلم، مصادر ومركز

 .شهري بشكل للمجلس

 مع بالتنسيق اجمللس يقيمها سوف اليت املسابقات علي العلمي االشراف -د

 .باملؤسسة املعنية اجلبهة

 بها تكلف أخري مهام أية -ه

 جلنة اخلدمات الطالبية: ختتص باملهام اآلتية:

 يف حتديات من يواجههم فيما املؤسسة داخل الطلبة رأي استطالع -أ

 .معاجلتها وسبل وسائل واقرتاح الطالبية اخلدمات

 .املؤسسة داخل الطالبية اخلدمات جودة مستوي متابعة -ب

 املرافق املطاعم،) الطالبية اخلدمات حول الطلبة مالحظات رفع -ج

 يف( املؤسسة تقدمها طالبية خدمات وأي السكنات الصاالت، الرياضية،

 .شهري بشكل للمجلس مفصل تقرير



 يف اجمللس ينظمها اليت التوعية وبرامج محالت على عالمياال االشراف -د

 .باملؤسسة املعنية اجلبهة مع بالتنسيق املختلفة اإلعالم وسائل

 بها تكلف أخري مهام أية -ه

 يكون اهليكل التنظيمي للمجلس كاآلتي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اآلتية: جلنة األنشطة واملبادرات: ختتص باملهام

 يقيمها سوف اليت والفعاليات والربامج لألنشطة متكاملة خطة وضع -أ

 .اجمللس سر امانة مع والتعاون بالتنسيق سنوى اجمللس

 لتفعيل العمل آليات واقرتاح املؤسسة، داخل اهلادفة الطالبية املبادرات دعم -ب

 جلنة اجملالس االستشارية الطالبية

 رئيس املؤسسة

 أمانة سر اجمللس اجمللس الطالبي االستشاري

 اللجنة االكادميية

 جلنة اخلدمات الطالبية

 جلنة األنشطة واملبادرات

 مكتب اجمللس



 .إجيابي بشكل أدوارها

 احمللي واجملتمع ؤسسةامل يف اجملتمع وخدمة التطوعي العمل جماالت دعم -ج

 .ومكتسباتها الدولة منجزات على احملافظة يف يسهم مبا

 القيم تعزز اليت اهلادفة النقاشية واحللقات التوعية الندوات اقرتاح -د

 .الطلبة حياة يف االجيابية

 .للطلبة اجمللس يقيمها سوف اليت املسابقات وتنفيذ االعداد -ه

 .بها تكلف أخري مهام أية -و

 

 

 ن الطالبية :مهام اللجا

 :األكادميية الشؤون جلنة: أوال

 ـ:مهامها ومن بالطالب تتعلق اليت القضايا مجيع يف باالهتمام تعنى

 الدراسية حالتهم وتتبع للطالب األكادميية الشؤون ملتابعة خطة اقرتاح .1

 متطلبات مع املختلفة التوافق أساليب الستخدام وإرشادهم ومساعدتهم

 .بالكلية احلياة

 الكلية جملس أعضاء مع ومناقشتها األكادميية اجلوانب تطوير دراسة .2

 .املعنية اجلهات إلـى اجلانب بهذا اخلاصة املقرتحات ورفع الطالبي واجمللس

 بأية إخطارهم وكذلك األكادميية الكلية وأنشطة بقضايا الطالب إبالغ .3

 نظرهم وجهات إلـى واالستماع وبراجمها األكادميية السياسة يف تغريات

 .الكلية إدارة إىل ونقلها

 القضايا يف الكلية إدارة من املطلوب والدعم واملساعدة االستشارة تقديم .4

 .األكادميية الربامج جمال يف املطروحة

 يف املناظرة واللجان الكلية داخل األخرى اللجان مع املشرتك والعمل التنسيق .5

 .املماثلة الكليات

 سياسات تطوير يف وتسهم القرار اذاخت على الطالب تشجيع يف اللجنة تساعد .6

  بالكلية والثقافية األكادميية باحلياة يتعلق فيما الكلية

 أو الطالبي اجمللس إىل إلحالتها الكلية عميد إىل اللجنة توصيات رفع .7

 .لتنفيذها إجراءات من يلزم ما واختاذ ملناقشتها املختصة األقسام جمالس

 احللول واقرتاح األكادميية الحظةامل حتت الواقعني الطلبة حاالت دراسة .8

 عميد /للدكتور تقرير ورفع احلاالت تلك ومتابعة احلاالت بهذه املناسبة

 . بشأنهم الكلية



 يف توضع والشكاوي لالقرتاحات صناديق خالل من الطالب شكاوي استقبال .9

 اجمللس على وعرضها ومناقشتها املشكالت تلك ودراسة بالكلية بارز مكان

 .هلا املناسبة احللول إجياد على والعمل فيها بتلل الطالبي

 خرجيي مجيع عن بيانات قاعدة إعداد خالل من اخلرجيني مع التواصل .10

 يف الحقا وإشراكهم اخلريج قبل من متال عضوية استمارة وإعداد الكلية

 عند املتميزين اخلرجيني من بعدد واالستعانة الكلية ومناشط فعاليات

 . إليهم احلاجة

 .عام بشكل التعليم جودة لتطوير كمؤسسة الكلية دور تأكيد .11

 : من األكادميية الشؤون جلنة تتشكل

 رئيسًا         العلمي والبحث األكادميية للشؤون العميد مساعد -1

 نائبًا             والتسجيل القبول مركز رئيس -2

 للرئيس

 أعضاء              األكادميية األقسام رؤساء -3

 النفس علم وحدة نم عضو -4

 عضوًا                              ( بالرستاق الرتبية بكلية )خاص   

 أعضاء               ختصص كل من واحدة وطالبة واحد طالب -5

 أعضاء التطبيقية العلوم بكليات التأسيسية السنة ميثالن وطالبة طالب -6

  ومقررًا عضوًا     بالكلية االجتماعي األخصائي -7

 

 : األنشطة جلنة:  ثانيا

 :مهامها ومن كلية بكل الطالبية األنشطة وتفعيل بتخطيط تعنى

 الطالبية األنشطة خطة اقرتاح .1

 ثقافية)  بالكلية تنفذ اليت واألنشطة للفعاليات والتنظيم التخطيط .2
-

إعالمية
-

اجتماعية
-

 رياضية
-

فنية
-

 ( علمية

 .املقررة واألنشطة عالياتبالف اخلاصة السنوية امليزانية توزيع اقرتاح .3

 .بالكلية الطالبي اجمللس لرئيس بإجنازاتها تقرير رفع .4

 : من األنشطة جلنة تتشكل

 رئيسًا   املساندة األكادميية للشؤون العميد مساعد -1



 نائبًاللرئيس     الطالبية اخلدمات مركز رئيس -2

  الطالبية األنشطة وإخصائيو مشرفو -3

 أعضاء    ( للجنة مقررا بينهم نم وخيتار) املتنوعة   

  من جمال كل ميثالن وطالبة طالب -4

 أعضاء       املتنوعة األنشطة جماالت   

 :عنه املنبثقة واللجان الطالبي اجمللس عضوية يف الطالب اختيار آلية

 الطالبي للمجلس يتيح الذي السليم والرتبوي اجلامعي املناخ توفري على حرصا

 أفضل الختيار وضمانا األكمل الوجه على مبهامها النهوض املتنوعة وجلانه

 فيجب عنه املنبثقة واللجان اجمللس عضوية يف للمشاركة الطالبية العناصر

 -: التالية واملعايري األسس مراعاة

 ذوي ومن الطالبية واألنشطة الفعاليات يف علميا متميزا الطالب يكون أن .1

 .املواهب

 :.التالية بالصفات يتحلى أن .2

 .والسلوك السرية حسن -  

 . والطموح واملثابرة القيادة حسن-  

 .والصرب التحمل-  

 .اجلميع مع اجليد والتعامل التصرف حسن-  

 .احلوار آداب ومراعاة احلديث يف اللباقة -  

 والتخصصات الدراسية السنوات من الكلية لطالب الفرصة إتاحة .1

 .لذكرا سالفة الشروط عليهم تنطبق ممن املختلفة

 ترشيح يف الراغبني الطالب لدى اإلعالن الطالبية اخلدمات مركز  يتوىل .2

 .الذكر سالفة الشروط لديهم وتتوافر أنفسهم

 اآللية باختيار كلية كل تقوم أن على زمالئهم قبل من اختيارهم يتم أن .3

 الطالبي اجمللس يف زمالءهم ميثلون الذين الطلبة اختيار لعملية املناسبة

 .وجلانه

 اخلدمات الطالبية  

 :يف تتمثل واليت للطلبة الكلية تقدمها اليت اخلدمات من العديد هناك

 املخصصات املالية : -

 يصرف الكليـــة مقر عن فأكثر كم( 50) بعد على القاطنني للطالب بالنسبة

 القاطنون الطالب أما العام، مدار على عمانيًا ريااًل تسعون( 90) وقدره مبلغ هلم



 مخسة( 45) وقدره مبلغ هلم يصرف الكلية مقر عن كم( 50) من أقل دبع على

 .العام مدار على عمانيًا ريااًل وأربعون

 يتم الكلية مقر عن فأكثر كم( 50) بعد على القاطنات للطالبات بالنسبة أما

 وقدره مبلغ هلن ويصرف ؛ االستيعابية الطاقة حدود يف هلن داخلي سكن توفري

 اإلقامة توفر عدم حالة ويف  العام مدار على عمانيًا ريااًل نوأربعو مخسة( 45)

 شهريًا عمانيًا ريااًل تسعون( 90) وقدره مبلغ هلن يصرف الداخلية باألقسام

 .العام مدار على واالنتقال لإلعاشة

 وقدره مبلغ هلن فيصرف كم( 50) من أقل بعد على القاطنات الطالبات أما

 .العام مدار على مانيًاع ريااًل وأربعون مخسة( 45)

 عميد إىل املنطقة والي من مصدقة رسالة يقدم اإلقامة مكان تغيري حالة ويف

 .والقوانني النظم حسب فيها للبت االختصاص جهة إىل حتويلها ويتم الكلية

 تذاكر السفر :  -

 خالل واحدة مرة الطالبة أو للطالب وإيابًا ذهابًا بالطائرة سفر تذاكر تصرف

 ألقل وفقًا نقدًا إليها املشار التذكرة قيمة عن التعويض وجيوز الدراسي العام

 :  اآلتية للفئات وذلك التعويض صرف طلب تقديم وقت السائدة األسعار

 بصاللة التطبيقـــية العـــلوم كلية يف الدارســــون والطالبــــات الطلبـــة 

 .ظفار حمافظة خارج من

 كلية عدا األخرى الكليات يف ارسونالد ظفار حمافظة وطالبات طلبة 

 .صاللة

 الدراسي الفصل خالل واحدة ملرة ريال 25 بقيمة انتقال بدل ويصرف 

 تقـــل أال على مصيــــــــرة ووالية مســــندم حمافظـــــة وطالبات لطلبة

 .الكلية مقر عن كم( 200) عن املسافة

 السكنات الداخلية :  -

 والقاطنات للطالبات، الداخلي السكن صورو وعربي الرستاق كليات توفر

 والكلية الطالبة منزل من( كم 50) عن تقل ال ملسافة الدراسة مقر عن بعيدا

 التعليمات الطالبة وتستلم الداخلي، للسكن االستيعابية الطاقة حدود يف

 يف اإلقامة طلب تقديم وعند بالسكن، التحاقها فور الداخلية بالسكنات اخلاصة

 ظروف أو صحية لظروف أو اإلقامة مكان تغيري حالة يف اخليالد السكن

 الطالب شؤون بقسم املعنيني قبل من للطلب حالة دراسة عمل فيتم خاصة

 .بالكلية



 مركز التدريب والتوجيه الوظيفي الطالبي 

 املختلفة، العمل قطاعات يف للعمل وأكفاء مؤهلني خرجيني إىل حتتاج السلطنة إن

 خالل الثالثة السنة لطالب تدريبية فرص بإجياد التطبيقية العلوم كليات تقوم وهلذا

 يكتسب التطبيقية، العلوم كليات بربامج املرتبطة العمل بقطاعات الصيف فصل

 حيث املستقبلية العمل مواقع يف حيتاجها اليت واخلربات املهارات أهم خالهلا من الطالب

 موظفني ليكونوا مهاراتهم ويصقل الطالب هؤالء قدرات من يرفع التدريب هذا أن

 .الشركات أو القطاعات تلك يف حمتملني

 التوجيه يف كادر بتعيني الوزارة قامت املناسبة التدريبية الفرص إجياد ولتحقيق

 لكليات العامة باملديرية الوظيفي التوجيه لربنامج ومدير كلية بكل الوظيفي

 مع مباشر بشكل بالعمل الربنامج رمدي بإشراف الكادر هذا يقوم. التطبيقية العلوم

 يقوم كذلك.  للطالب املناسبة التدريبية الفرص لتوفري املختلفة العمل قطاعات

 فيما وخاصة العمل سوق يتطلبها اليت املهارات من الكثري وإكسابهم الطالب بتأهيل

 الورش إقامة خالل من الشخصية واملقابالت الذاتية السرية بكتابة يتعلق

 واملهارات باآلليات الطالب لتعريف كتيب إعداد مت وقد.  اجملاالت تلك يف املتخصصة

 .املقابلة وبعد قبل العمل أرباب لدى لنفسه الطالب لتسويق املطلوبة

 منه املطلوبة باملهام الطالب قيام على فقط تقتصر ال الطالب تدريب فرتة وأن كما

 أهم عن تقرير بإعداد أيضًا قومي ولكنه به، يتدرب الذي العمل قطاع أو الشركة من

 يتم التدريب برنامج وبنهاية التدريب فرتة خالل اكتسبها اليت واملهارات النشاطات

 .الكلية عميد من معتمدة تدريب شهادة الطالب ومينح التقارير هذه تقييم

 : باآلتي القيام الطالبي الوظيفي والتوجيه التدريب مركز يتوىل

 األقسام مع بالتنسيق دراستهم فرتة أثناء طالبلل التدريبية اخلطط وضع .1

 .بالكلية املعنية

 األقسام مع بالتنسيق الكلية لطالب املناسبة التدريبية الفرص توفري .2

 . املختصة واجلهات املختصة األكادميية

 .فيها يشاركون اليت التدريبية الربامج وتقييم الطالب تدريب متابعة .3

 .هلم الوظيفي والتوجيه بالطال بتدريب يتعلق ما كل توثيق .4

 الالزمة واملهارات الكلية لطالب الوظيفية بالفرص املتعلقة املعلومات توفري .5

 .بها الطالب وتوعية العمل لسوق

 املؤسسات مع باالشرتاك أو الكلية داخل املهنية للمعارض والتنفيذ اإلعداد .6

 . األخرى

 عليها احصلو اليت الوظيفية الفرص على للوقوف اخلرجيني متابعة .7



 .الربامج وتطوير الطالب توعية يف ذلك من واالستفادة

 للشؤون العميد مساعد أو العميد قبل من بها يكلف أخرى مهام أية .8

 .املساندة األكادميية

 التقنيات احلديثة بالكليات 

 يف تساهم اليت احلديثة، التقنية األنظمة من العديد التطبيقية العلوم كليات توفر

 املستجدات تواكب كما املطلوبة، بالصورة بالكليات األكادميية الربامج تنفيذ

 أهم ومن الكليات، بني اإللكرتوني والربط اإللكرتوني، التعليم أنظمة جمال يف التقنية

 :يأتي ما اإللكرتونية األنظمة تلك

 ( : Black Boardنظام ) 

 تقنية قطاع وتطوير كلياتبال والتعليمية العلمية التقنيات أحدث توفري حنو السعي إطار يف

 العملية يف والزمان املكان قيود وجتاوز االلكرتونية احلكومة إىل للوصول بالكليات املعلومات

 وتطبيق التعليم خمرجات وحتسني التدريس هيئة وأعضاء الطالب بني وتفعيلها التعليمية

 املنظومة ضمن(  Black Board)  نظام بإدخال الوزارة قامت( E – library) اإللكرتونية املكتبة

 والدوريات الكتب على اإلطالع من واملدرس الطالب يتمكن حتى وذلك بالكليات التعليمية

 املتعلمني بني الفردية الفروق ومراعاة االنرتنت طريق عن املكتبة يف تتوفر ال قد اليت

 الذاتية قدراتهم حسب والتقدم هلم مناسبة بيئات يف التعلم عمليات إمتام من ومتكينهم

 وبني وبينهم جهة من بينهم فيما إلكرتونيا الفوري للتفاعل للمتعلمني الفرصة وإتاحة

 احلوار وغرف النقاش وجمالس اإللكرتوني الربيد وسائل خالل من أخرى جهة من املعلم

 قدرات وتنمية حتسني من متكن واليت الذاتيني والتدرب التعلم ثقافة ونشر وحنوها

 يف باملساواة الطالب وإحساس شعور ورفع جمهود وبأدنى تكلفة بأقل ربنيواملتد املتعلمني

 الدارسني ومتكني لديهم والقلق اخلوف حاجز وكسر التعليمية العملية يف الفرص توزيع

 متبع هو مما وأجدى أكثر بوسائل واملعلومات احلقائق عن والبحث أفكارهم عن التعبري من

 الرمسية العمل أوقات خارج حتى املعلم إىل الوصول وسهولة التقليدية الدرس قاعات يف

 واألدوات الوسائل استغالل خالل من الدراسية للمقررات اإلدارية األعباء وختفيض

 واستخدام أدائهم وتقييم للمتعلمني والفروض والواجبات املعلومات إيصال يف اإللكرتونية

 من الطالب ومتكني املتعلمني أداء تقييم يف وعدالة دقة أكثر وخمتلفة متنوعة أساليب

 أو املرئية الطريقة خالل من قدراته مع يتناسب الذي باألسلوب العلمية املادة تلقي

 واالختبارات العلمي احملتوى من ومتجدد ضخم رصيد وتوفري وحنوها املقروءة أو املسموعة

 ريسهتد طرق فعالية وزيادة وحتسني تطويره من ميكن مقرر لكل التدريسي والتاريخ

 .البحث يف احلديثة النظم استخدام على والطالب التدريس هيئة أعضاء ومساعدة



 ( : SISنظام معلومات الطالب ) 

 وختزين مبعاجلة يعين حيث بالكليات، والتسجيل القبول مركز لدى النظام هذا يتوفر  

 خراجواست الدراسية املقررات خمتلف يف ونتائجهم الطالب بتسجيل املتعلقة البيانات

 إىل إضافة الدراسية، اجلداول وإعداد واإلجنليزية، العربية باللغتني العالمات كشوف

 كما طالب، لكل التدريسية واخلطط التخرج متطلبات وخطط الطالب بيانات ختزين

 هيئة لعضو تتيح وكذلك اإلنرتنت، خالل من بعد عن التسجيل ميزة الربنامج يوفر

 اجلوانب من وغريها للطالب األكادميية احلالة على اإلطالع الطالب ومرشد التدريس

 بالكليات النظام بهذا العمل بدء وقد الدراسية، واملقررات بالطالب املتصلة األكادميية

 .م6/3/2006 بتاريخ رمسيا تدشينه ومت م2004/2005 األكادميي العام خالل

 نظام إدارة املكتبات:

 :بالكليات التعلم مصادر مراكز مكتبات يف واملطبق املكتبات إدارة نظام يوفر  

 أي عن البحث من املستفيدين لتمكني وذلك بالكلية املتوفرة للكتب آليا فهرسا 

 .كتاب

 عدد أو معني كتاب حول بالسؤال املتعلقة املستفيدين أسئلة على املرجعية اإلجابة 

 .معني لكتاب النسخ

 بعضها الست بالكليات املكتبات بيانات جلميع ربطه يف الربنامج يتميز كما 

 التطبيقية العلوم لكليات العامة باملديرية مركزي مزود طريق عن بالبعض

 .الكليات بني واملراجع بالكتب اخلاصة البيانات تبادل سهولة وبالتالي مبسقط،

 

 نظام الربيد اإللكرتوني:

 ليةك لطالب اإللكرتونية اخلدمات أفضل إلتاحة الدائم املديرية سعي إطار ضمن  

 بريد إنشـــاء مت هلا التابعة والكليــات باملديرية موظفيها وكافة التطبيقية العلوم

 حجز مت النطاق هذا ويف ، http://mail.cas.edu.om املديرية موقع على موحد لكرتوني

 العلوم كليات وموظفي طالب جلميع Google العاملية الشركة من حساب ألف( 20)

 .املستفيدين حسابات معظم تفعيل بالفعل ومت واملديرية التطبيقية

 

 :EBSCOالدوريات اإللكرتونية 

عبارة عن أداه حبثية تتيح األكادميية وهي للمؤسسات صممت  EBSCOأن خدمة معلومات 

إلكرتونيًا واجملالت الوصول إىل النصوص الكاملة للدوريات والبحوث العلمية املنشورة على املوقع 



من أكرب البحثية وتعترب قاعدة البيانات إيبسكو  البيانات وقواعد لكرتونية،اإل الكتب اإللكرتونية،

 العامل،وأوسع قواعد املعلومات للدوريات اإللكرتونية يف املكتبات األكادميية ومراكز البحوث يف 

وتوفر معلومات حبثية جملموعة أحباث علمية ال  .PDFوحتى اآلن على شكل  1975واملنشورة منذ 

قاعدة معلومات أخرى مشابهة نظرًا لتميزها يف جتميع األحباث من أعداد دوريات خمتلفة  تتوفر يف

حيث انها تتضمن يف داخلها عددًا من قواعد البيانات املرتبطة معًا، كما تصدرها مؤسسات عديدة 

 .ERICترتبط بقواعد بيانات اخرى خارجية مثل قاعدة بيانات مركز مصادر املعلومات الرتبوية ال 

 باإلضافة اىل جمموعة من قواعد البيانات مثل:

Art & Architecture Complete  

Business Source Premier 

Computers & Applied Sciences Complete 

Green FILE 

Library, Information Science & Technology Abstracts 

Regional Business News 

Teacher Reference Center 

Academic Search Elite 

MEDLINE 

اإللكرتونية عن طريق زيارة الرابط ويستطيع الطالب الوصول واالستفادة من الدوريات 

http://search.ebscohost.com/. 

 

 : اإلدارية اخلدمات

 الشؤون)  لقسمي أقسام رؤساء يتبعه واملالية اإلدارية للشؤون مديرا كلية كل يف يوجد

 الشؤون يف املوظفني من عدد قسم رئيس كل يتبع(  البشرية واملوارد املالية والشؤون اإلدارية

 الكلية بإدارة اخلدمات من اجلانب هذا وخيتص والصيانة واملخازن والنقليات واملالية يةاإلدار

 التعليمية العملية خيدم ما كل وتوفري الكلية موازنة كإعداد واملالية اإلدارية النواحي من

 .للطلبة املالية املخصصات عن مسؤوليتها إىل باإلضافة أهدافها وحيقق بالكلية

 

 
 

 :الكلية مرافق

o :املصلى 

 الصالة أداء من الطالب يتمكن حبيث للذكور، مصلى أو مسجد الكليات مجيع يف يتوفر 

 .وقتها يف
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o :املطعم
 

 وهناك مناسبة، بأسعار للطالب وجبات لتقديم مطعم كليـة كل يف يتوفـر

 .(منفصل )بشكل للطالبات وأخرى للطالب خمصصة أماكن

o :اسرتاحات الطالب
 

 الطالب ملنح وذلك للطالبات، وأخرى بالطالب خاصة احاتاسرت الكليات يف تتوفر 

 .احملاضرات بني لالسرتاحة فرصة

o :مرافق أخرى
 

 البنكي الصرف آلة وكذلك القرطاسية لبيع مكتبة تتوفر الكليات بعض يف 

 اليت األخرى املرافق من وغريها الرياضية، والصاالت األغراض متعددة وقاعات

 من جو وإجياد اجلامعية، حياتهم يف الطالب على يلالتسه بهدف الكلية، توفرها

 .الكلية حرم ضمن إليه حيتاج ما مجيع توفري خالل من الطالب لدى االستقرار

 
 

 

 

 

 

 

 
 التطبيقية العلوم لكليات األكادميي التقويم

  م2017/2018 األكادميي للعام

  اخلريف فصــــــــل 

 احلدث الفرتة األسبوع

 2017 /31/8  -- 27/8/2017 األسبوع التعريفي
 الربنامج التعريفي

 األسبوع األول 

 
 . أسبوع احلذف واإلضافة 1 2017/  9/  14 -- 9/2017/ 10

 م10/9/2017.بداية الدراسة يف فصل اخلريف  2 

  2017/  9/  21 -- 9/2017/ 17 األسبوع الثاني
 

 2017/  9/ 28 --  24/9/2017 األسبوع الثالث
 اهلجرية اجلديدةإجازة السنة 

   2017/  5/10 – 10/2017/ 1 األسبوع الرابع
 2017 /12/10 -- 8/10/2017 األسبوع اخلامس

 

 2017 /19/10 -- 15/10/2017 األسبوع السادس
 فتح باب تقديم طلبات االنتقال

 م18/10/2017اجمللس األكادميي األول  2017 /26/10 -- 22/10/2017 األسبوع السابع

رج كلية العلوم التطبيقية بنزوى .حفل خت1

 م25/10/2017بتاريخ:

 2/11/2017أخر موعد لالنسحاب بتقدير منسحب  2017 /2/11 -- 29/10/2017 األسبوع الثامن

.حفل خترج كلية العلوم التطبيقية بعربي 1

 م30/10/2017بتاريخ:



 م1/11/2017.حفل خترج كلية العلوم التطبيقية بصاللة بتاريخ:2

 م6/11/2017.حفل خترج كلية العلوم التطبيقية بصور بتاريخ:1 2017 /9/11 -- 5/11/2017 ع التاسعاألسبو

 م8/11/2017.حفل خترج كلية العلوم التطبيقية بصحار بتاريخ:2

.حفل خترج كلية العلوم التطبيقية بالرستاق بتاريخ: 1 2017 /16/11 -- 12/11/2017 األسبوع العاشر

 م13/11/2017

 م(13/11/2017-16ة الرياضية للطالب بنزوى )البطول

 2017 /23/11--19/11/2017 األسبوع احلادي عشر
 إجازة العيد الوطين*

 

 30/11/2017 -- 26/11/2017 األسبوع الثاني عشر
 

 م 2017/  12/  6 – 4بالرستاق  المهرجان المرسحي الجامعي  2017 /7/12 – 3/12/2017 األسبوع الثالث عشر

 2017 /14/12 -- 10/12/2017 ع الرابع عشراألسبو
 

 2017 /21/12 -- 17/12/2017 األسبوع اخلامس عشر
 نهاية الدراسة بفصل اخلريف.

 

 24/12/2017 -- 28/12/ 2017 
 

 الربنامج التأسيسي ت. اختبارا

 31/12/2017بداية االمتحانات النهائية  2018 /4/1 -- 31/12/2017 األسبوع السادس عشر

 

 11/1/2018نهاية االمتحانات النهائية  11/1/2018-2018 /7/1 ألسبوع السابع عشرا

 

 

 

 فصل الربيع

 

 احلدث الفرتة األسبوع

 8/2/2018 -- 4/2/2018 األسبوع األول
 

 . أسبوع احلذف واإلضافة.1

 .بداية الدراسة يف فصل الربيع.2 

 

 2018 /15/2 -- 11/2/2018 الثانياألسبوع 
 بصحار جيني الثالث لكليات العلوم التطبيقيةملتقى اخلر

 م 2018/  3/  13

 2018 /22/2 -- 18/2/2018 الثالثاألسبوع 
----------- 

----------- 

 2018 /1/3 -- 25/2/2018 األسبوع الرابع
 

 8/3/2018 -- 4/3/2018 األسبوع اخلامس
--------- 

 2018 /15/3 -- 11/3/2018 األسبوع السادس
 تقديم طلبات االنتقال فتح باب

  األسبوع السابع

18/3/2018 -- 22/3/ 2018 

 

----------- 

 2018 /29/3 -- 25/3/2018 األسبوع الثامن
 

 م29/3/2018 أخر موعد لالنسحاب بتقدير منسحب

 م28/3/2018اجمللس األكادميي الثالث 

 2018 /5/4 -- 1/4/2018 األسبوع التاسع
 



 م 2018/  4/  9 -8الندوة املشرتكة بصور  2018 /12/4 -- 8/4/2018 األسبوع العاشر
 2018 /19/4 -- 15/4/2018 األسبوع احلادي عشر

 

 2018 /26/4 -- 22/4/2018 األسبوع الثاني عشر
 

 

 2018 /3/5 -- 29/4/2018 األسبوع الثالث عشر
 

 2018 /10/5 -- 6/5/2018 األسبوع الرابع عشر
 

----------- 

 2018 /17/5 -- 13/5/2018 خلامس عشراألسبوع ا
 نهاية الدراسة بفصل الربيع.

 

 20/5/2018 -- 24/5/ 2018 
 *. إجازة اإلسراء واملعراج

 . اختبارات الربنامج التأسيسي2

  27/5/2018بداية االمتحانات النهائية  31/5/2018 -- 27/5/2018 األسبوع السادس عشر

 

 7/6/2018نهاية االمتحانات النهائية  7/6/2018-3/6/2018 األسبوع السابع عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الصيفي

 

 احلدث الفرتة األسبوع

 24/6/2018.بداية الدراسة يف فصل الصيف 1 2018 /28/6 -- 24/6/2018 األسبوع األول

 

 ----------- 2018 /5/7 -- 1/7/2018 األسبوع الثاني



 ----------- 2018 /12/7 -- 8/7/2018 األسبوع الثالث

 . أخر موعد لالنسحاب بتقدير منسحب.1 2018 /19/7 -- 15/7/2018 األسبوع الرابع

 

 ----------- 2018 /26/7 -- 22/7/2018 األسبوع اخلامس

 ----------- 2018 /2/8 -- 29/7/2018 األسبوع السادس

 9/8/2018الصيفي  نهاية الدراسة بالفصل 9/8/2018 – 5/8/2018 األسبوع السابع

 12/8/2018امتحانات الفصل الصيفي 2018 /16/8 -- 12/8/2018 األسبوع الثامن

 

 *التواريخ تقريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املواعيد املقرتحة ملواعيد اعيد انعقاد جمالس الكلية واجملالس األكادميية

 

   رقم االجتماع    لس الكليةجم انعقادموعد   اجمللس األكادميي انعقادموعد 

   األول    م 28/9/2017    م 18/10/2017 

   الثاني    م 18/1/2018    م 31/1/2018 



   الثالث    م 22/2/2018    م 28/3/2018 

 م      2018/6/14   م 27/6/2018 
   الرابع 

 

 لتطبيقيةاملواعيد املقرتحة لتنفيذ الفعاليات املشرتكة لكليات العلوم ا

 

 م   الفعالية  الكلية املستضيفة   املوعد املقرتح لتنفيذ الفعالية

 1 البطولة الرياضية للطالب نزوى م 2017/  11/  16 – 13

 2 لقاء جواالت الكليات عربي م 2018/  1/  25 – 22

ملتقى اخلرجيني الثالث  صحار م 2018/  3/  13

 لكليات العلوم التطبيقية
3 

 4 املهرجان املسرحي اجلامعي الرستاق م 2017/  12/  6 – 4

 5 الندوة املشرتكة صور م 2018/  4/  9 - 8
 

 املواعيد املقرتحة حلفالت التخرج لكليات العلوم التطبيقية

 

   م   اسم الكلية    املوعد املقرتح 

 1    كلية العلوم التطبيقية بنزوى    م 2017/  10/  25األربعاء :  

 2    كلية العلوم التطبيقية بعربي    م 2017/  10/  30نني : اإلث 

 3    كلية العلوم التطبيقية بصاللة    م 2017/  11/  1األربعاء :  

 4    كلية العلوم التطبيقية بصور    م 2017/  11/  6اإلثنني :  

 5    كلية العلوم التطبيقية بصحار    م 2017/  11/  8األربعاء :  

   

 6    كلية العلوم التطبيقية بالرستاق    م 2017/  11/  13اإلثنني :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هواتف عامة



 

 24340580 املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية

 24340684 دائرة الربامج األكادميية

 26774803 كلية العلوم التطبيقية بالرستاق

 25692322 يبعرب كلية العلوم التطبيقية

 25433701 بنزوى كلية العلوم التطبيقية

 22057007 بصحار كلية العلوم التطبيقية

 25546802 بصور كلية العلوم التطبيقية

 23225188 كلية العلوم التطبيقية بصالله

 

 

 

 
 
 

 

 موقع وزارة التعليم العالي 

www.mohe.gov.om 

 قية موقع املديرية العامة لكليات العلوم التطبي

www.cas.edu.om 

 
 
 
 
 
 


