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 مضيئة كلمات
 
 

 عن أحدهما يستغني ال متالزمان أمران والعمل العلم إن

 بنيان وتعلي أمجادها األمم تبني معا فبهما اآلخر،

 اتهذ اإلنسان يحقق معا وبهما ومستقبلها، حاضرها

 وغد مستقرة وحياة كريم عيش من يبتغيه ما إلى ويصل

 المجتمع بأن يقين على ونحن والرجاء، باألمل باسم

 .الحقيقة بهذه تام وعي على مانيالع  

 

سعيد بن قابوس                                    
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 تقديم

 

 : الطلبة وبناتي أبنائي

  وبعد،. .وبركاته تعالى هللا ورحمة عليكم السالم       

 العام هذا بداية في جميعا بكم أرحب أن ويسرني تحية أجمل أحييكم أن لي بيطي

 لتنهلوا الكليات، هذه رحاب فـي خطواتكم أولى تخطون وأنتم الجديد األكاديمي

 .ع مان وطنكم خدمة في المستقبل رواد لتكونوا ومعارفه منابعه من

 فقد المعطاء الوطن هذا لخدمة المنشودة أهدافها الكليات هذه تحقق أن أجل ومن

 الهيئة أعضاء من العلمية الكفاءات توفير على العالي التعليم وزارة حرصت

 أحدث توفير وكذلك الكليات، بهذه للعمل واإلدارية المساندة واألكاديمية األكاديمية

 تزويد شأنها من التي الدراسية والمقررات والبرامج والتعليمية العلمية التقنيات

 القيام من تمكنه والتي البرامج بهذه المرتبطة والمهارات رفبالمعا الطالب

 .وواجباته بمهامه

 : الطلبة وبناتي أبنائي

 العلوم كليات في التعليمية المنظومة على الضوء يسلط الدليل هذا إن 

 المطروحة والتخصصات للبرامج األكاديمية الجوانب إبراز خالل من التطبيقية

 الطالب تعين التي األخرى األكاديمية النواحي من يدالعد إلى إضافة بالكليات،

 واإلدارية المساندة األكاديمية الخدمات بكافة ي عّرف كما جيد، بشكل الدراسة على

 والرياضية واالجتماعية والثقافية العلمية الطالبية لألنشطة باإلضافة بالكليات

 .الداخلية السكنات وكذلك والفنية

 

 

 

 

 



 أال وعليكم يوفقكم، أن القدير العلي المولى أدعو لكم، الدليل اهذ أقدم وأنا وإنني

 في لالسهام مؤهلين لتكونوا والمعرفي العلمي بالتحصيل االهتمام في جهدا تألوا

 لباني الرشيدة القيادة ظل في قوية وعزيمة ثابتة بخطى الشاملة التنمية عملية دفع

 سعيد بن قابوس لسلطانا الجاللة صاحب حضرة موالنا الشاملة عمان نهضة

 .ورعاه هللا حفظه المعظم

 ،،،والنجاح بالتوفيق جميعا لكم تمنياتي

 

 الشبلي علي بن هللا عبد. د

 التطبيقية العلوم كليات عام مدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :أوالا 

 الجوانب األكاديمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  األكاديمي البرنامج

 التطبيقية للعلوم كليات ست على التطبيقية مالعلو لكليات العامة المديرية تشرف

 :هي

 بصحار التطبيقية العلوم كلية . 

 بعبري التطبيقية العلوم كلية . 

 بالرستاقالتربية  كلية. 

 بنزوى التطبيقية العلوم كلية . 

 بصور التطبيقية العلوم كلية. 

 بصاللة التطبيقية العلوم كلية. 

 :هي برامج ثمانية( م2018/2019) الحالي األكاديمي العام في الكليات وتطرح

 .المعلومات تقنية .1

 .األعمال إدارة .2

 .التصميم .3

 .الجماهيري اإلتصال .4

 .الهندسة .5

 التطبيقية الحيوية التقنية .6

 اإلنجليزية اللغة معلم إعداد برنامج .7

 .رياضياتالو علومال معلم إعداد برنامج .8

 دقيقة، تخصصات وتضم التطبيقية، العلوم كليات على البرامج هذه تتوزع

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

 .بها البرنامج وجود ويشترط كلية بأي الدقيقة التخصصات

 التخصصات طرح طريقة حول الوزارة تتبناها التي والشاملة العامة النظرة إن 

 بتلك االلتحاق نحو الطلبة وميول رغبة تحقيق إلى تهدف التي الدقيقة

 للطالب يمكن حيث برنامج، بكل االلتحاق شروط مراعاة مع التخصصات

 وذلك بكليته، فيه يرغب الذي البرنامج وجود لعدم أخرى، إلى كلية من االنتقال

 يمكن المعلومات من ولمزيد. بالمديرية التنقالت لجنة وقرار االمكانات وفق

 .بالكلية والتسجيل القبول مركز مراجعة للطالب

 



 التطبيقية العلوم كليات تطرحها التي البرامج أن الجميع لدى معلوم هو اوكم    

 تدرس التي الثقافية المقررات بعض إلى باإلضافة األنجليزية، باللغة تدرس

 الحاسوب في إضافية مهارات إلى تحتاج البرامج هذه أن كما العربية، باللغة

 تلك يحقق التطبيقية العلوم بكليات التأسيسية برنامج السنةووالرياضيات، 

 .للطالب المهارات

 

 :التأسيسي البرنامج: أوال

 االلتحاق شروط يحقق ال الذي للطالب بالنسبة مهم التأسيسي البرنامج يعتبر

 مقررات البرنامج هذا يتضمن حيث التطبيقية؛ العلوم كليات برامج بأحد المباشر

 من لتمكينه طالبال يمتلكها أن يجب التي المطلوبة المهارات مختلف تضم

ومهارات التعلم  والرياضيات والحاسوب اإلنجليزية اللغة مهارات وهي الدراسة

 تلك في الطالب مستوى رفع إلى البرنامج ويهدف. بالنسبة للتخصصات التربوية

 اللغة هي كليات العلوم التطبيقيةب الدراسة لغة أن وخصوصا المهارات،

 .اإلنجليزية

 جزءا  يعد ال التأسيسي البرنامج أن أختي الطالبة /لبالطا أخي بمعلومك وليكن

 على قادر الغير للطالب تمهيدي برنامج هو بل التخصصي، البرنامج من

 في وتوضع معتمدة، ساعات لها وليس مباشرة، التخصصية بالبرامج االلتحاق

 .ناجح غير أو ناجح الطالب عالمات سجل

 :المستوى تحديد اختبار

 اإلنجليزية اللغة في المستجدين الطالب مستوى لتحديد اإلختبار هذا يهدف

 العام بداية في التعريفي األسبوع خالل وذلك والحاسوب والرياضيات

 إلى ىالمستو تحديد إختبار في نتائجهم على بناءاا  الطلبة تصنيف يتم األكاديمي،

 الذي الطالب التأسيسي، البرنامج مكونات من مكون كل في مختلفة مستويات

 في التحدي إلمتحان التقدم له يحق مكون أي في المستوى تحديد إمتحان تازيج

 .المكون ذلك

 اإلنجليزية اللغة) المكونات لجميع التحدي إمتحان في نجاحه حاله وفي

 حاله وفي التأسيسي، البرنامج دراسة من إعفاءه سيتم( والحاسوب والرياضيات



 ىمستو أعلى بدراسة سيقوم البالط فإن مكون ألي التحدي إمتحان إجتياز عدم

 .المكون ذلك في

ا   مكونات جميع إجتياز بعد إال يكون ال التأسيسي البرنامج من اإلعفاء بأن علما

 .بنجاح التأسيسي البرنامج

 :لمستويات الطالب تصنيف

 تنميتها الالزم المهارات تحديد في يساهم المستويات على الطلبة توزيع إن

 تساعد والتي مستوى، لكل التدريس وطرائق يةالالصف واألنشطة وصقلها

 األخرى المهارات وصقل اللغوي مستواه رفع على الطالب

 :البرنامج مدة

 . دراسية فصول أربع هي التأسيسي البرنامج إلنهاء القصوى الزمنية الفترة تعد

 تعليمات في ماورد حسب اإلعاده (ج ،ب ،أ) مستواه حسب للطالب ويجوز

 له يحق فال( د)للمستوي بالنسبة أما الطالب، فية الذي للعام سيالتأسي البرنامج

 .ةاإلعاد

 

 التطبيقية العلوم كليات برامج: ثانيا

  المعلومات تقنية برنامج أ()

 : التالية الدقيقة التخصصات ويضم

 .الحاسوب شبكات   -   .المعلومات تقنية أمن-   

 .ناتالبيا إدارة   - .البرمجيات تطبيقات تطوير  - 

  األعمال إدارة برنامج )ب(

 :التالية الدقيقة التخصصات وتضم

 السياحة. إدارة   -           األعمال إدارة-

 .الضيافة إدارة   -                                   المحاسبة-

 .التسويق-          .المداد سالسل إدارة -

 .المصرفية والخدمات البنوك-        . التأمين -

 



 التصميم برنامج )ج(

  :التالية الدقيقة التخصصات ويضم 

 .الجرافيكي التصميم   -  .المتعددة الوسائط تصميم-

 .الداخلي التصميم-

  الجماهيري تصالاإل برنامج د()

  :التالية الدقيقة التخصصات ويضم 

 .الصحافة   -   .العامة العالقات-

 .الرقمي عالماإل   -  (.مجمد) الدولي تصالاإل-  

 .اإلعالن   -            .اإلعالم إدارة-

   التطبيقية الحيوية التقنية برنامج )هـ(

  :التالية الدقيقة التخصصات ويضم 

        .البحرية الحيوية التقنية -

 .البيئية الحيوية التقنية  - 

 .والغذاء الحيوية الزراعة تقنية -

  الهندسة برنامج )و( 

 : التالية يقةالدق التخصصات ويضم

 الميكانيكية الهندسة -

 الكهربائية الهندسة - 

 الكميائية الهندسة - 

 )ز( البرامج التربوية  

 اإلنجليزية غةلال معلم إعداد برنامج 

 ورياضيات علوم معلم إعداد برنامج: 

   .آحياء/ورياضيات علوم تربية -

 .فيزياء/ورياضيات علوم تربية   -

   .كيمياء/ورياضيات علوم تربية  -

 .رياضيات/ورياضيات علوم تربية   -



 

 بالكلية الدراسة مدة : 

 في التأسيسية السنة برنامج لدراسة أقصى كحد سنتين إلى إضافة) سنوات أربع

 (إليه الطالب حاجة حالة

 :عليها للحصول المعتمدة والساعات العلمية الدرجة

 الجماهيري، االتصال ،الاألْعم إدارة) لبرامج وتعطي :لعلوما بكالوريوس درجة 

 .معتمدة ساعة( 128) البرامج هذه جميع ساعات وعدد (المعلومات تقنية ،التصميم

 اهذ ساعات وعددالتقنية الحيوية التطبيقية  نامجلبر وتعطي :لعلوما بكالوريوس درجة

 .معتمدة ساعة( 126) البرنامج

 .معتمدة ساعة( 135)ه تساعا وعدد الهندسة لبرنامج تعطي :الهندسة بكالوريوس درجة

 :يتعطى لبرنامج درجة بكالوريوس التربية

 ( ساعة معتمدة.132اعداد معلم اللغة اإلنجليزية وعدد ساعاتة )  -

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

 

 الدراسة لغة: 

برنامج اعداد معلم علوم  –لجميع البرامج ما عدا  اإلنجليزية اللغة  -

 مهارات، العماني االقتصاد) الثقافية المقررات بعض )عدا -ياضياتور

 باللغة فتدرس االتصال مقررات وبعض( اإلسالمية والثقافة ،العربية اللغة

 .العربية

برنامج اعداد المعلم علوم ورياضيات: اللغة العربية )عدا مقررين في  -

 مهارات اللغة اإلنجليزية(.

 البرنامج في الدراسة نظام: 

 في األولى بالسنة الطالب يلتحق منه، اإلعفاء أو التأسيسي البرنامج انتهاء دبع

 مشتركة مقررات والثانية األولى السنة في يدرس بحيث البكالوريوس، برنامج

 .الدقيق تخصصه الطالب يدرس والرابعة الثالثة السنة وفي البرنامج في

 



 

ا    التطبيقية العلوم كليات على تخصصاتوال البرامج توزيع: ثالثا

  التطبيقية العلوم بكليات والتخصصات البرامج توزيع يوضح أدناه الجدول

 للعام التطبيقية العلوم كليات برامج في الدقيقة التخصصات توزيع

 م8201/9201األكاديمي

  الدقيق التخصص  البرامج
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 تصالاإل

 يريالجماه

  *  * *  العامة العالقات

  *  * *  الصحافة

       (مجمد) الدولي االتصال

  *  * *  الرقمي اإلعالم

     *  اإلعالم إدارة

  *     اإلعالن

 تقنية

 المعلومات

   * *  * المعلومات تقنية أمن

   * *  * الحاسوب شبكات

  * * *  *  البرمجيات تطبيقات تطوير

  * *   * البيانات ارةإد

  عمالاأل دارةإ

 

  * *  *  االعمال إدارة

  * *  *  السياحة إدارة

  * *  *  المحاسبة

       الضيافة إدارة

  *   *  اإلمداد سالسل إدارة

   *  *  التسويق

       التأمين

  * *  *  المصرفية والخدمات البنوك

 التصميم
     *  عددةالمت الوسائط تصميم

     *  الجرافيكي التصميم

     *  الداخلي التصميم

 الهندسة برنامج
      *  الميكانيكية الهندسة

      * الكهربائية الهندسة

      *  الكيميائية الهندسة

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  الدقيق التخصص  البرامج
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 الحيوية التقنية

 بيقيةالتط

    *   البحرية الحيوية التقنية

    *   البيئية الحيوية التقنية

    *   والغذاء الحيوية الزراعة تقنية

 لغة معلم إعداد برنامج التربوي البرنامج

 انجليزية
      

برنامج اعداد 

علوم المعلم 

 ورياضيات

 وعلوم تربية

 آحياء/ورياضيات

     * 

 وعلوم تربية

 فيزياء/ورياضيات

     * 

 وعلوم تربية

 كيمياء/ورياضيات

     * 

 وعلوم تربية

 رياضيات/ورياضيات

     * 

 

 الكلية في كلها طرحها يتم أن الضروري من ليس للبرامج الدقيقة التخصصات إن

 كلية في البرنامج تخصصات بعض تطرح أن يمكن أي البرنامج، بها التي

 واإلحتياجات اإلمكانات وفق وذلك أخرى، كلية في اآلخر والبعض
 

  أكاديمية بيانات

 من ولمزيد بالكلية، األكاديمي النظام استيعاب في الطالب تساند البيانات هذه)

 التطبيقية العلوم لكليات األكاديمي النظام إلى الرجوع للطالب يمكن المعلومات

 دالمرش مراجعة ضرورة إلى باإلضافة األكاديمي، لإلرشاد الطالب ودليل

 .(األكاديمي

 

يهدف إلى تطوير مهارات الطالب في اللغة  تمهيدي برنامج :التأسيسي البرنامج

اإلنجليزية والحاسب اآللي والرياضيات، ويمكن إضافة أو حذف أي مهارات بناءا 

 على موافقة المجلس األكاديمي.

رجة ، ويتخرج منه بدبرنامج يسجل فيه الطالب، ويدرسه البرنامــــج األكاديمي:



علمية، ويتكون من عدد من المقررات ذات الساعات المعتمدة، والتي تقيس كمية 

 العبء الدارسي لطالب.

درجة علمية تمنح في أي تخصص، على أن يجتاز الطالب  درجة البكالوريوس:

 البرنامج األكاديمي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة بالكلية.

في أي تخصص، على أن يجتاز الطالب  درجة علمية تمنح درجة الدبلوم:

 البرنامج األكاديمي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة بالكلية.

ا  عشر سبعة( 17) مقدارها زمنية فترة :الدراســــــي الفصــــل  تتضمن أسبوعا

فصل  أحدهماعلى أن يقسم إلى فصلين دراسيين  لالمتحانات، أسبوعين( 2)

 بيع.الخريف واآلخر فصل الر

( ثمانية أسابيع منها أسبوعا واحد 8فترة زمنية مقدارها ) :الصيـــــــفي الفصــــل

 لالمتحانات.

ا  :لـــــجيــــــالتس العملية التي يقوم من خاللها الطالب بإختيار المقررات وفقا

ا بتلك  ا للخطة الدراسية ويتم قيده رسميا لتوجيهات المرشد األكاديمي ووفقا

 المقررات،

 والنشاطات والمحتويات األهداف محدد دراسي منهج :الدراســــــــي مقـــــــررال

 رمز وله األخرى، المقررات مع مرتبطة تعليمية وحدة هو، ووالعملية النظرية

 .تدريسية وساعات معتمدة وســاعات به خاص ورقم

للمقرر هو المقرر الذي يتضمن نصف المادة العلمية المقــــرر المكـــافـــــئ: 

األصلي على األقل، ويكون من التخصص نفسه ومشابها لمكونات المقرر 

 األصلي، ومستواه العلمي.

ا منه  المقــــرر البـديــل: هو المقرر الذي يتشابه مع المقرر األصلي ويكون قريبا

، بحيث يسجل الطالب بدل من ، والعمق المعرفيالعلميفي المحتوى، والمستوى 

 المقرر األصلي.

 يكملها أن يجب التي الدراسية المقررات من مجموعة هي :التخرج متطلبات طةخ

 .الدبلوم أو ،البكالوريوس درجتي لنيل بنجاح الطالب



الدراسية الموزعة على عدد  المقررات من مجموعة :الدراســـيــة الخطــــة

 الفصول الدراسية.

 التسجيل قبل دراسته الطالب على يجب دراسي مقرر :الســـــــابــق المتطــــــــلب

 . اآلخر المقرر في

 يسجــــلها التي للمقررات المعتمدة الساعات مجموع :الدراســي ـــــــبءالعــــ

 . ما فصل في الطالب

الحالة األكاديمية التي يقع فيها الطالب في الفصل المالحظــة األكــاديمــية: 

 .2,00الدراسي الذي يلي انخفاض معدله التراكمي عن 

 

 التي المقررات لتقديرات العددية القيم معدل :الفصــــــــلــي المعـــــــــــــدل

 .الفصل ذلك في ورسوبا نجاحا الطالب درسها

 التي المقررات جميع لتقديرات العددية القيم معدل :التـــــــــــــــراكمي المعـــــدل

 .المعدل ذلك حساب تاريخ حتى ورسوبا نجاحا الطالب درسها

 ،المقرر لدراسة المحدد للزمن علمية قياس وحدة :المعتمــــدة الساعـــــــــة

ا  وتترجم  فصل مدى على المقرر لذلك األسبوعية التدريسية الساعات عدد في عمليا

 .( خمسون دقيقة على األقل50مدة كل ساعة ) كامل دراسي

الب نظير مقررات الساعات التي تمنح للط هي الساعات المعتمدة المحولة:

دراسية درسها في مؤسسات تعليم عال أخرى معترف بها بعد اجتياز دبلوم التعليم 

 العام أو ما يعادله.

 امتحان تقويمي شامل لمكونات وأهداف المقرر. امتحان التحدي:

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

 .كل فصل دراسيالفصلي والتراكمي في نهاية 

 :ةـــــالدراس امــــنظ

 فصلين من األكاديمي العام ويتكون للتدريس كنظام المعتمدة الساعات نظام الكلية تعتمد

ا، عشر سبعة منهما كل مدة الربيع وفصل الخريف فصل هما دراسيين  منهما أسبوعا



 أسبوعاا  منها أسابيع ثمانية مدته صيفي دراسي وفصل لالمتحانات اسبوعين

 .لالمتحانات

 مقرر برقم األنشطة هذه تحدد الميداني كالتدريب أنشطة الدراسية الفصول تضمنت إذا

ويجوز أن  األكاديمي، الطالب في سجلو الدراسية الخطة في إدراجها ويتم دراسي

 .لتلك األنشطة ساعات معتمدة تكون

  التســـجيل: -1   

 .دراسي فصل لكل التسجيل دمواعي عن باإلعالن والتسجيل القبول مركز يقوم -أ

 فترة بدء قبل وذلك الدراسية والجداول التسجيل مواعيد تحديد اإلعالن يتضمن أن يجب -ب

 الحصول لهم يضمن ال قد الدراسية خطتهم عن المتأخرين الطلبة بأن علماا  التسجيل،

 . التعارض من خال دراسي جدول على

 :اآلتية الحاالت في الدراسية البرامج أو المقررات في التسجيل للطالب يجوز ال -ج

 .شاغرة مقاعد وجود عدم-

 .لدراسيا جدولال في تعارض- 

 .القبول إجراءات استكمال عدم-

 .الطالب لدى معادة غير عهدة وجود- 

 .سابق متطلب استيفاء عدم-

 .تمنعه من التسجيل تأديبية أو أكاديمية عقوبة إذا كان قد وقعت عليه -

ويترتب  ،لمعلن عنهاا األكاديمية للمتطلبات استيفائه من التأكد ةمسؤولي الطالب يتحمل -د

ويتعين على الطالب اتباع  المقررات، لبعض تسجيله إلغاء ذلك مراعاة عدم على

خطته الدراسية عند تسجيله للمقررات، وقد يترتب على عدم اتباعه للخطة الدراسية 

 االلتزام عليه يجب كما لها،عدم تمكنه من تسجيل جميع المقررات التي يرغب بتسجي

 مقرراا  يدرس أن للطالب ويجوز الخصوص، هذا في األكاديمي المرشد بتوجيهات

ينجح فيه، أو  السابق، ولمالمتطلب  قد درس كان إذا نفسه الفصل في السابق ومتطلبه

 .ذلك على يتوقف تخرجهكان 

 ال لفترة بالتسجيل ويسمح ،الدراسة بدء قبل يوم آخر دوام بنهاية التسجيل فترة تنتهي -هـ

في حال وجود ظروف قاهرة للطالب، وذلك  التاريخ ذلك من أسبوعين( 2) تتجاوز

 .العميدموافقة و والتسجيل القبول مركز ورئيس ،المعني القسم رئيس بناء علىتوصية

 دون كمستمع في حال وجود مقعد شاغر المقررات بعض حضور للطالب يجوز -و

 ، ومدرس المقرر.المقرر له يتبع الذي القسم رئيس موافقة بعد لالمتحانات الخضوع

 من بالتغيير يقوم أن له يحق وال التسجيل فترة خالل كمستمع بالتسجيل الطالب يقوم -ز



في  عليها المنصوص واإلضافة الحذف فترة بعد العكس أو معتمدة ساعات إلى مستمع

  هذا النظام.

 وفقاا  الطلبة، من كاف عدد بها يلتحق لم التي مقرراتال في التسجيل إلغاء لكليةيجوزل -ح

 . للقسم االستيعابية للطاقة

 : اآلتي النحو على المحدودة المقاعد ذات المقررات بعض تسجيل في األولوية تمنح -ط

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

 . الدراسي تخصصهم ايتضمنه مقررات دراسة يلزمهم الذين الطلبة -

 على للحصول المطلوبة المعتمدة الساعات من أكبر عدداا  اكتسبوا الذين الطلبة -

 .الجامعية الشهادة

 . مقررات إعادة إلى بحاجة الذين الطلبة -
وجود ظروف قاهرة لدى الطالب، وذلك بعد موافقة كل من رئيس القسم المعني،  -

 يد.ورئيس مركز القبول والتسجيل، واعتماد العم

 

  :الحذف واإلضافة )تغيير التسجيل( - 2   

 أخرى مقررات استبدال أو به آخر استبدال أو مقرر إضافة أو حذف للطالب يجوز -أ 

 فصل كل في الدراسة بدء من األول األسبوع خالل سجلها التي المقررات بجميع

 أو حذفه الذي المقرر من( منسحب) تقدير األكاديمي سجله في يثبت وال دراسي

 .المذكورة المدة خالل استبدله

 إال نفسه المقرر من أخرى شعبة إلى ما مقرر في المسجل الطالب بانتقال يسمح ال -ب 

 مسجالا  كان التي الشعبة إلغاء أو ،األسبوعي الدراسي برنامجه في التعارض حالة في

  يقدرها العميد بالتنسيق مع القسم المعني. أخرى أسباب أي أو ،فيها

 موافقة على يحصـل أن مـا مقرر إضافة أو حـذف في يرغب الذي الطالب على -ج 

 العـبء حـدود في المقرر يكون وأن الشاغر المقعد توفر بشرط ،األكاديمي المرشد

 .للطالب به المسموح الدراسي

 الفقرة في إليها المشار األسبوع فترة انقضاء بعد جديدة مقررات أية إضافة يجـوز ال -د 

لظروف قاهرة على أن تكون في موعد أقصاه األسبوع الثاني  فردية حاالت في الإ( أ)

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

 .العميد ، وعتمادوالتسجيل

 أي بداية من الثامن األسبوع نهاية حتى مقرر أي دراسة من االنسحاب للطالب يجوز -هـ 



 الفصل بداية من الرابع األسبوع نهاية وحتى ،والربيع الخريف الدراسيين لفصلينا من

 انسحب الذي للمقرر بالنسبة( منسحب)تقدير له يثبت الحالة هذه وفي الصيفي، الدراسي

 هذا تقدير يدخل وال للغياب، عليه المنصوص األعلى الحد يتجاوز لم إذا وذلك منه،

 .ميالتراك المعدل حساب في المقرر

 :الحضـور والغياب - 3  

 تسجيل المقرر مدرس وعلى يسجلها، التي المقررات جميع في الطالب حضور يجب -أ

ا  المتغيب الطالب بإنذار المدرس ويقوم والغياب الحضور  مدة تجاوزت إذا شفهيا

ا إنذاره و للمقرر، التدريسية الساعات منخمسة بالمائة ( %5) غيابه  طريق عن كتابيا

 الساعات منعشرة بالمائة ( %10) المدة تجاوزت إذا والتسجيل القبول مركز

، وي عد ممايلي إنذاراا مقبول غير بعذر أم مقبول بعذر غيابه كان سواء إليها المشار

ا:  كتابيا

 إرسال بريد إلكتروني للطالب. -1

إرسال رسالة نصية لرقم هاتف الطالب المسجل بيانته لدى مركز القبول  -2

حمل الطالب مسؤولية تحديث بيانته الشخصية لدى على ان يتوالتسجيل، 

 مركز القبول والتسجيل.

 اإلعالن من خالل األنظمة اإللكترونية المعتمدة في الكلية. -3

 اإلعالن في لوحة اإلعالنات بالكلية. -4

 التدريسية الساعات مجموع منعشرين بالمائة ( %20) من أكثر الطالب تغيب إذا -ب

( س هـ) تقدير ويمنح المقرر من يحرم العميد يقبله قهري أو مرضي عذر دونب للمقرر

 سجله األكاديمي. يف الغياب()راسب بسبب 

 الساعات مجموع منعشرين بالمائة ( %20) من أكثر عن الطالب غاب إذا -ج

ا  الطالب يعتبر عميدال يقبله قهري مرضي بعذر للمقرر التدريسية  ذلك من منسحبا

 .األكاديمي لسجلا في)منسحب(( س) تقدير ويمنح المقرر

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

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

 اختبار عقدللعميد لالعتماد وفي حالة حالة اعتماد هذا العذر يتم  ، لرفعهالعذر

ييب الطالب عن حضور االختبار التعويضي المحدد له ، وإذا تغللطالب تعويضي

 يوضع له صفر في هذا االختبار.

 غير تقدير لـه يوضع مـا لمقرر عنه المعلن النهائي االمتحان عن الطالب تغيب إذا -ه

 من عأسبو (1) أقصاها مدة خالل العميد إلى بعذره يتقدم أن وعليه ،(ك) مكتمل

 المدرس إلبالغ بذلك المعني القسم أخطر العذر ميدالع قبل فإذا االمتحان، عقد تاريخ



 الفصل بداية من نأسبوعا (2) أقصاها مدة في للطالب اكتمال امتحان إلجراء

 .لالمتحان الطالب فيه يتقدم لم الذي الدراسي الفصل يلي الذي الدراسي

 في( اا صفر) المقرر مدرس له يرصد الغياب عن الطالب عذر قبول عدم حالة في -و

 عالماته مجموع وفق للمقرر النهائي التقدير له ويرصد عنه، تغيب الذي حاناالمت

 الطالب يتقدم لم إذا األخير الحكم هذا ويسري المقرر، ألهداف تحقيقه ومدى الفصلية

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

 لم إذا المقرر من منسحبا نهائي متحانا عن مقبول بعذر تغيب الذي الطالب يعتبر -ز

من  (هـ) البند في عليها المنصوص األسبوعين (2)مدة  في النهائي لالمتحان يتقدم

إلداء  الطالب مدقتي ولم المقبول العذر زال فإذا العذر، زوال عدم بسبب أ هذه المادة

 المقرر مدرس له يرصد المدة هذه في( مكتمل غير) تقدير زالةإلامتحان اإلكمال 

 للمقرر النهائي التقدير له ويرصد عنه، تغيب الذي النهائي االمتحان في( اا صفر)

 .المقرر ألهداف تحقيقه ومدى الفصلية عالماته مجموع وفق

 أو المقرر اعتبار دون للطالب التراكمي والمعدل الفصلي المعدل حساب يجري -ح

 .مكتمل غير تقدير تحمل التي المقررات

يقبله العميد  طبي لعذر إكماله يستطع ولم ،االمتحان دخل يالذ للطالب يحدد -ط

 زوال بعد وذلك عنها، تغيب التي المقررات في االمتحان لتأدية جديدا موعدا

 بما ال يتجاوز األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الذي يليه. الطبي العذر

 :آلتيوفقا ل المعتمدة الالصفية األنشطة بسبب الغيابيجوز للطالب  -ي

 الحصول على موافقة العميد، ومدرس المقرر. -
بالنسبة للطالب الواقع تحت المالحظة األكاديمية، يجب عليه الحصول على  -

، ويمكن موافقة مدرسي المقررات التي يدرسها الطالب، ومرشده األكاديمي

تعليق مشاركة الطالب في هذه األنشطة بموافقة العميد حتى خروجه من تحت 

ألكاديمية، كما يشترط في مشاركة طلبة البرنامج التأسيسي موافقة المالحظة ا

 رئيس القسم المعني.

 خالل المقررات ألحـد المتأخـرة لإلضافة نتيجة التغيباليحسب ضمن مدة الغياب  -ك

ا  واإلضافة الحذف فترة أةو المشاركة المعتمدة من العميد في تمثيل الكلية داخليا

ا   .وخارجيا

 

 .ـةتأجيـل الدراس -4

ا  الكليةتأجيل دراسته في  للطالب يجوز -أ  سواء ،دراسيين نفصلي (2) يتجاوز ال بما ،مؤقتا

 موافقة وبعد والتسجيل القبول مركز رئيسبناء على توصية  ،ينمنفصل أو ينمتصل ناأكا



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

 .الكلية في الدراسة لمدة األقصى الحد من التأجيل فترة تحتسب وال تؤيد ذلك، التي

 فصلين (2يتجاوز ) ال بما العمل مواقع في التدريب بغرض دراسته تأجيل للطالب يجوز -ب

( 60) من أكثر أكمل قد الطالب يكون أن على منفصلة أو متصلة كانت سواء دراسيين

 وبتوصية( 2,7) عن يقل ال تراكمي وبمعدل األكاديمي، برنامجه في معتمدة ساعة ستين

 شريطة تقديم الكلية مجلس وموافقة والتسجيل القبول ومركز األكاديمي، القسم من

 فترة تحتسب وال. رسميا به المسجل العمل بموقع التحاقه تثبت التي الوثائق الطالب

 .المادة هذه من( أ) البند في المذكورة التأجيل فترة ضمن هذه التأجيل

 من ويستثنى بالكلية، التحاقه من دراسي فصل مضي بعد إال التأجيل للطالب يجوز ال -ج

 .العميد موافقة بعد وذلك الرسمية، بالمستندات المؤيدة القاهرة الظروف ذلك

 موعد في العميد إلى بطلب يتقدم أن دراسته تأجيل في يرغب الذي الطالب على يجب -د

 المناسب، ويجب القرار التخاذ الدراسي الفصل من عشر الرابع( 14)االسبوع  أقصاه

 العميد ويبلغ عشر، الخامس (15االسبوع ) نهاية تتجاوز ال مدة خالل الطلب في البت

 ومركز والتسجيل، القبول ومركز الطالب بتخصص المعني القسم من كل إلى قراره

 حالة يوف بالقرار، معنية أخرى جهة وأي األكاديمي، الطالب ومرشد الطالبية، الخدمات

 موافقة عدم يعتبر ذلك فإنرد العميد على الطلب خالل المدة المحددة في هذه المادة  عدم

 .التأجيل على

ا  مؤجـل( )ر م) تقدير للطالب تسجل الدراسـة تأجيل على الموافقة تتم عندما -هـ ( رسميا

 رغبته لمجـرد التأجيل للطالب يسمح ولن الطالب، سجـل في التأجيل تاريخ تسجـيل ويتم

 الرسوب. تجنب في

 التأجيل فترة يلي الذي الدراسي الفصل في بالتسجيل يقم لم إذا الطالب في الكلية قيد ي لغى -و

 .له الممنوحة

وفقا لذات االجراءات المتبعة  التأجيل فترة مد بطلب التقدم أمره ولي أو للطالب يجوز  -ز

 . سابقا في طلب التأجيل

 تكون النظام هذا أحكام وفق الدراسي الفصل مقررات جميع من الطالب انسحب إذا -ج

 من بها المسموح التأجيل مدة من الفصل هذا ويحسب حكما، مؤجلة الفصل لذلك دراسته

 .المادة هذه من( أ) البند

 

 

 

 



 

 

 

 :اإلختيارياالنسحاب  -5

 يعد الطالب منسحبا انسحابا اختياريا، وذلك وفق اإلجراءات اآلتية:

 على ويجب رسمياا، االنسحاب طلب تقــديم قبل مياألكادي مرشده مع التشاور -أ

 (. االنسحاب استمارة) بتعبئة يقوم أن انسحابه عند الطالب

 ويتم الطالب، عن بالنيابة االنسحاب طلب بتقديم يقوم أن الطالب أمر لولي يجوز -ب

 الطلبة سجالت في ويكتب ،إصابة الطالب الخطيرة أو مرضه الشديد حالة في ذلك

 تقدير يسجل كما التاريخ، مع (س) رسمي عبارة انسحاب الكلية نم المنسحبين

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

 عليه. والتسجيل القبول مركز رئيس اعتماد تاريخ

 اإللزامي:االنسحاب  -6

ا  انسحابا منسحبا الطالب يعد  : أي من الحاالت اآلتية في إلزاميا

  األكاديمية. المالحظة تحت من الخروج شروط تحقيق في خفاقهإ -أ

 في للدراسة المحددة القصوى المدة في الدراسة متطلبات إكمال من تمكنه معد -ب

 الحد يتجاوز للتخرج إنجازها المتطلب المعتمدة الساعات عدد كان وإذا الكلية،

 .األخير للفصل بالتسجيل للطالب يسمح فلن فصل، لكل به المسموح األقصى

 .التطبيقية العلوم لكليات التنفيذية الالئحة أحكام وفق الكلية من الفصل -ج

 بعد للطالب باالنسحاب إشعار إصـدار والتسجيل القبول مركز رئيس وعلى              

 سجل مقرر لكل( س) منسحب تقدير للطالب يسجل الحالة هذه وفي العميد، موافقة

 أو تأديبية ألسباب إلزامي انسحاب) الطالب سجل في ويكتب يكمله، ولم فيه،

 (.أكاديمية

 :غير الرسمي الاالنسحاب  -7

 :اآلتية الحاالت إحدى في قيده وي لغى رسمي، غير الطالب انسحاب يعد

 .قبوله بعد الدراسية المقررات بتسجيل يقم لم إذا -أ

 (%20) من ألكثر إخـطار، ودون المقررات جميع عن متواصال تغيبا تغيب إذا -ب

 .مقبول عذر دون الدراسي الفصل في التدريسية الساعات من عشرين بالمائة

 .مقبول عذر بدون واحد دراسي لفصل واإلضافة الحذف فترة خالل يسجل لم إذا -ج

 سـجله في وتكتب ،(هـ) راسب تقدير المنسحب انسحابا غير رسمي الطالب ويمنح           

 .نسحاباال وتاريخ ،(رسمي غير انسحاب) عبـارة



 :إعادة القيد بعد النسحاب -8

 الكلية، في مقعده فقد قد كان إذا بعد االنسحاب واحدة لمرة الطالب قيد إعادة للعميد يجوز

اآلتية للشروط وفقا وذلك  

 .دراسيين فصلين (2عن ) االنقطاع فترة تزيد أال -أ

 . لرسميةا بالمستندات مؤيداا  مقبول بعذر كان غيابه أن يثبت ما الطالب يقدم أن -ب

 . الكلية في شاغر مقعد يتوفر أن -ج

ا  الطالب أال يكون -د  .إلزاميا منسحبا

 فترة وتعد السابق، األكاديمي سجله يعتمد الطالب قيد إعادة على العميد موافقة حالة وفي

 .تأجيل فترة الحالة هذه في االنقطاع

 هذه من( 1) البند في المذكورة االنقطاع فترة مد على الموافقة األكاديمي للمجلس ويجوز 

 وعدم للعالج الطالب خضوع تثبت التي الطبية بالتقارير مؤيدة مرضية لظروف وذلك المادة،

 .االنقطاع فترة في الدراسة مواصلة على مقدرته

 :نظام التقدير للمقررات -9

 ويحمل معين مقرر في الطالب أداء مستوى لوصف العددية والقيمة الحروف تستخدم 

 ووصف التراكمي والمعدل الفصلي المعدل حساب لغرض عددية قيمة تقدير كل

 : اآلتي النحو على وذلك التقدير
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 :نظام التقييم -10

 مقــرر، كـل في المستمرة التقييم ةعملي خالل من أدائه وتقدير الطالب تقييم يكون

 ويعتبر المقرر، ألهداف المستمر التقييم على بناء مقرر ألي النهائي التقدير ويوضع

 أكثر أو(  1.00)  العددية قيمته تقدير على حصل إذا ما مقرر في ناجحا الطالب

 (. صفر)  العددية قيمته تقدير على حصل إذا ما مقرر في راسبا ويعتبر

 القيمة بضرب السابقة المعدالت من أي حساب ويجري : المعدلت احتساب طريقة 



 وقسمة له المقررة المعتمدة الساعات بعدد الطالب عليه حصل الذي للتقدير العددية

 . المقررات لتلك المعتمدة الساعات مجموع على الناتجة الضرب حواصل مجموع

 : اآلتي الجدول فقو والتراكمي الفصلي معدله في الطالب تقدير ويكون
 

 التقدير المعدل

 ممتاز 4.00 - 3.50

 جدا جيد 3.49 - 3.00

 جيد 2.99 - 2.50

 مقبول 2.49 - 2.00

 

 معايير األداء الدراسي  -11

 : اآلتي النحـو على الدراسي التقدم مستويات تكون -أ

 عدلم من األدنى الحـد يحـقق الذي للطالب بالنسبة وذلك :العادي الدراسي العبء -1

 األدنى الحد تحقيق إلى باإلضافة التراكمي، المعدل في( 2,00) وهو التقدير نقاط

 مواصلة ويمكنه معينة، مقررات أو معين مقرر في( تقديرات) تقدير ألي المطلوب

 .البكالوريوس على درجة للحصول برنامجه دراسـة

 أدنى بحد نقاط معدل يحقق الذي للطالب بالنسبة وذلك: العادي غير الدراسي العبء -2

 التراكمي، المعدل أو متتاليين دراسيين لفصلين الفصلي المعدل من كل في( 3,00)

 .العادي الدراسي العبء من أكثر ساعات لتسجيل يؤهله والذي

 من أقل تراكمي معدل يحقق الذي للطالب بالنسبة وذلك: األكاديمية المالحظة -3

 يقوم أن ويجـب األكاديمية، الحظةالم تحت يليه الذي الفصل في يوضع فإنه( 2,00)

 تسجيل ويتم التالي، الدراسي للفصل التسجيل قبل األكاديمي مرشده بمراجعة الطالب

 مما أي على اإلجراءات هذه تشتمل أن ويمكن حينه، في تصحيحية إجـراءات أي

 :يأتي

 .الدراسي العبء تخـفيف -

 .الحـق فصل إلى المقررات بعض تأجيل -

 الطالب فيها رسب التي للمقررات األولوية تعطي تراتيجيةاس عالجية خطة وضع -

 .المقررات لبعض سابقة متطلبات وتكون

 فأكثر،( 2,00) إلى التراكمي معدله يرفع أن األكاديمية المالحظة تحت الواقع الطالب على -ب



ا  يعد وإال متتالية، دراسية فصول ثالثة (3أقصاها ) مدة في وذلك ا، منسحبا  ويتعين إلزاميا

 فصلين (2أكمل ) إذا األخير الدراسي بالفصل التراكمي معدله لرفع كتابيا الطالب نذارإ

  .المطلوب المعدل إلى الوصول دون دراسيين

 ( فصلين2) األكاديمية مرة أخرى، المالحظة تحت الطالب في حالة تكرار وقوعه يمنح -ج

 . العادي الدراسي العبء مستوى إلى للوصول دراسيين

 كان فإذا األكاديمية، المالحظة تحت الطالب لوضع دراسيا فصال الصيفي الفصل يعد ال -د

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

 الفصل خالل األكاديمية المالحظة تحت يوضع ال فإنه الصيفي الفصل نهاية في( 2,00)

 .الالحق الدراسي

 

 

  :إعـادة المقـررات -12

 تقدير على فيه حصل الدراسية إذا خطته في إلزامي مقرر أي إعادة الطالب على يجب -أ

 مكافئ) بديل وجود حالة في آخر بمقرر المقرر ذلك يستبدل أن للطالب ويجوز( هـ) راسب

 نجح مقرر أي إعادة للطالب يجوز كما بأكمله، للمقرر اإلعادة تكون أن ويجب ،(للمقرر

 .للمقرر المتاحة الشاغرة المقاعد وفق أقل أو( ج) بتقدير فيه

 كشف في المعادة المقررات جميع في الطالب عليها حصل التي التقديرات جميع تظهـر  -ب

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

 .السابق التقديـر من أقـل كان

واحدة بتقدير )ج( أو أقل بمرة  لمرة فيها نجح لتيا الدراسية المقررات بإعادة للطالب يسمح -ج

 منح العميد بموافقة ويجوز مرتين، بإعادتها فيسمح فيها رسب التي المقررات أما واحدة،

 . المقرر إلعادة إضافية فرص الطالب

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

 مع بالتشاور العميد موافقة بعد وذلك به ، مسموح بديل أو فئمكا مقرر في يسجل كأن

 .المختص القسم رئيس

 التأسيسي البرنامج تعليمات التأسيسي البرنامج طلبة مقررات إعادة شأن في يطبق  -هـ

 .الطالب فيه ق بل الذي األكاديمي ذاته للعام األكاديمي المجلس من المعتمدة

 

 



 

 

 :التظلم من النتائج -13

 المعتمد النموذج وفق مقرر أي في النهائي تقديره مراجعة بطلب يتقدم أن للطالب وزيج -أ

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

 القسم، رئيس وعضوية محله، يحل من أو العميد برئاسة تشكل لجنة قبل من المراجعة تتم -ب

 يحل المقرر مدرس غياب حالة وفي التخصص ذاته، من آخر ومدرس المقرر، ومدرس

 مدة في الطلب في البت ويتم القسم ذاته، من العميد يختاره التدريس هيئة أعضاء أحد محله

يليه، ويعد مضي المدة دون  الذي الدراسي الفصل بداية من الثاني األسبوع نهاية تتجاوز ال

 البت في التظلم بمثابة رفضه. 

 تاريخ من أسبوع (1أقصاها ) مدة في المراجعة بنتائج والتسجيل قبولال مركز تزويد يتم -ج

 .المراجعة انتهاء

 

 

 :اإلرشاد األكاديمي  -14

ا  مرشداا  القسم يحدد -أ  و والتسجيل بالكلية بذلك، القبول مركز ويخطر طالب، لكل أكاديميا

 :يأتي بما يلتزم المرشد

 .وقدراته طاقاته اكتشاف على الطالب مساعدة -1

 الدراسية وخطته يتفق بما دراسي فصل لكل المقررات اختيار على الطالب ةمساعد -2

 .األكاديمي والنظام

 الدرجة العلمية في على الحصول من تمكنه التي البدائل إيجاد على الطالب مساعدة -3

 الدراسية الخطة حسب وذلك األسباب، من سبب ألي الدراسـي مساره تعثر حال

 .األكاديمي والنظام

 .بدراسـته المتعلقة األمور حول للطالب نصحال تقديم -4

 فصل كل في الطالب قبل من المقترح التسجيل على األكاديمي المرشد موافقة يشترط -ب

 األكاديمية، المالحظة تحت وقوعه حالة في عالجية خـطة وضع على ومساعدته دراسي،

 .والتسجيل بالكلية القبول مركز ورئيس المعني، القسم رئيس مع بالتشاور

 



 برنامج الدبلــوم: -15

 : اآلتية الشروط حسب الكلية في الدبلوم برنامج إلى التحويل للطالب يجوز -أ

 تحويل فيها يجوز التي البرامج أحد في ومنتظما مسجال الطالب يكون أن -1

 .الدبلوم برنامج في للدراسة الطالب

 .1,80 عن للطالب التراكمي المعدل يقل أل -2

 .البكالوريوس برنامج في الستمرار على قدرته معد يبرر ما الطالب يقدم أن -3

 .األكاديمي المرشد من توصية تصدر أن -4

 التحاقييه بعييد البكييالوريوس برنييامج التسييجيل فييي للطالييب يحييق وفييي جميييع الحيياالت ال            

 .الدبلوم   ببرنامج

 على للحصول الطالب يدرسها أن يجب التي المعتمدة الساعات لعدد األدنى الحد يكون -ب

 معتمدة ساعة ثماٍن وأربعون (48) عدد منها متعمدة، ساعة ستون (60) هو الدبلوم درجة

 متطلبات الستكمال معتمدة ساعة اثنتا عشرة (12) وعدد البكالوريوس، درجة من محولة

 الدبلوم.

 .دراسية فصول ثالثة (3الدبلوم ) درجة على للحصول الدراسة مدة تتجاوز أال -ج

 الدبلوم درجة برنامج إلى البكالوريوس درجة برنامج من تحويلها سيتم يالت المقررات تحدد -د

 :لآلتي طبقا

 وعشرون سبع( 27)أدنى  األكاديمي بحد والبرنامج الكلية متطلبات مقررات -1
 .معتمدة ساعة

 . معتمدة ساعة وعشرين إحدى( 21)أدنى  بحد التخصصية المقررات -2
 من( المعتمدة ساعاته بعدد) فقط واحد مقرر همينقص الذين الطلبة استثناء يجوز          

 .الدبلوم ببرنامج لاللتحاق الكلية متطلبات

 

 

 :الفصل الصيفي -16

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

 للطلبة بعضها أو جميعها في عقده الممكن ومن الكليات، حاجة حسب الصيفي

 الفصل وينعقد المعتمدة، األسس وضمن الصيفي، الفصل في تسجيلبال الراغبين

 :اآلتية لألسباب الصيفي
 الدراسية الخطط إطار في الكليات بعض في الدراسية المقررات طرح تأجيل -1

 .المعتمدة

 دراستها إعادة من تمكنهم وعدم الدراسية، المقررات بعض في الطلبة رسوب -2



 .الالحق لدراسيا الفصل في طرحها إمكانية عدم بسبب

 سابقة لمقررات متطلبات تعد التي الدراسية المقررات في الطلبة بعض رسوب -3

 في الدراسية المقررات تلك في تسجيلهم إمكانية عدم ضوء في وذلك أخرى،

 الالحقة الدراسية الفصول

 أو األكاديمية، المالحظة تحت الطالب وضع بسبب المقررات بعض دراسة تأجيل -4

 .مبررة أخرى أسباب ألي

 معدلتهم رفع من تمكنهم لعدم األكاديمية المالحظة تحت الطلبة بعض استمرار -5

 .فيها رسبوا التي الدراسية المقررات إعادة عدم بسبب التراكمية

 .الصيفي الفصل في تخرجهم وإمكانية التخرج عن الطلبة بعض تأخر -6

 الدراسية المقررات طرح ومعايير أسس 

 :لآلتي وفقا الصيفي الفصل في قرراتالم طرح ومعايير أسس تكون

 السابقة الدراسية الفصول من( كاملة للشعبة) المؤجلة الدراسية المقررات -1

 . الدراسية السنوات لجميع

 يقل أل شريطة الصيفي، الفصل في تخرجهم المتوقع للطلبة الدراسية المقررات -2

 .طالب ثالثة( 3)عن  مقرر كل في عددهم

 الرسوب بسبب األكاديمية المالحظة تحت الواقعين بةللطل الدراسية المقررات -3

 .طالب خمسة( 5)عن  مقرر كل في عددهم يقل أل شريطة بها

 األكاديمية المالحظة تحت كانوا الذين الطالب أجلها التي الدراسية المقررات -4

 أن شريطة معتمدة ساعة عشر ثالثة( 13)الى  الدراسي عبئهم تخفيف بسبب

 طالب. عشرة( 10)عن  مقرر كل في عددهم يقل ل

 والثالثة، الرابعة السنتين لطلبة الدراسية المقررات في التسجيل أولوية تعطى -5

 السنة طلبة تسجيل يمكن الدراسية المقررات في شواغر وجود حالة وفي

 للتسجيل حاجته ومدى الطالب حالة دراسة بعد العميد موافقة بعد وذلك الثانية،

 .الصيفي الفصل في

 تدريس الصيفي الفصل في بالمشاركة الراغب التدريس هيئة عضو لىع يجب -6

 كحد شعبتين ذو دراسي مقرر أو دراسيين، مقررين (2عدد ) عن يقل ل ما

 .أدنى

 خمسة( 30-25)التخصصية  المقررات في للتسجيل األقصى الحد يكون -7

ا  - وعشرين ا  أربعون( 40)الكلية  متطلبات في ، ويكونثالثون طالبا  طالبا

 دراسي. مقرر كل في طالب  خمسة(  5)بحدود  ذلك تجاوز للعميد ويمكن



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ا   :ثانيا

 الدراسة بكليات 

   ةالعلوم التطبيقي                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 على االعتماد يكون ال حيث المدارس في الدراسة عن تختلف الجامعية الدراسة

 البحث ثم التطبيقية أو النظرية المحاضرات بحضور الطالب يقوم بل محدد كتاب

 مركز من االستفادة خالل من المحاضرة نطاق خارج أكبر بشكل المعلومات عن

 يفتح والذي الذاتي التعلم مبدأ على تقوم الجامعية الدراسة أن أي التعلم، مصادر

  .الدراسة في المثابرة على تحفزهو الطالب لدى واسعة آفاق

 

 :الكلية في القبول

ا  الموحد القبول مركز طريق عن العمانيين في الكلية الطلبة قبول يتم   وفقا

 غيرال الطلبة قبول يتمالمركز، والمتبعة في  واإلجراءات القبول لمعايير

 أو ،والعلمي الثقافي للتعاون العماني البرنامج خالل من الكلية في مانيينع  

 المعمول البرامج من غيرها أو الدراسية، المنح أو الطالبي، التبادل برنامج

 الشأن. هذا في بها

 المعتمد التأسيسي البرنامج اجتياز البكالوريوس ببرنامج لاللتحاق يشترطو 

 تدخل الالكلية  من قيده يلغى للبرنامج الطالب اجتياز عدم حالة وفي بنجاح،

 والتراكمية الفصلية المعدالت حساب في التأسيسي مجالبرنا مقررات درجات

 .ناجح غير أو ناجح عالماته سجل في وتوضع للطالب،

 

 :أخرى إلى كلية من النتقال

يصدر بتشكيلها، ونظام عملها قرار  الطلبة(انتقال  )لجنةتنشأ المديرية لجنة تسمى  -أ

 طلبات في للنظر وذلك ؛وعضوية ممثلين عن الكليات العام برئاسته، المدير من

 واتخاذ آخر، إلى برنامج من أو البرنامج ذاته في أخرى إلى كلية من الطلبة انتقال

 فصل كل نهاية قبل اللجنة الكليات بذلك، وتجتمع بشأنها، وإبالغ المناسبة القرارات

 .دراسي

 السادس األسبوع من بدءاا  والتسجيل بالكلية القبول مركز إلى االنتقال طلب ي قدم -ب

 موعد في المطلوبة البيانات استيفاء بعد الطلبات وترفع دراسي، فصل كل من

 التخاذ ؛انتقال الطلبة لجنة إلى من الفصل الدراسي ذاته العاشر األسبوع أقصاه

 . في هذا الشأن المناسب القرار



البرنامج  في أخرى إلى كلية من والمسجلين المقبولين الطلبة النتقال يشترط -ج

 :يأتي آلخر، ماأكاديمي  برنامج من وأ األكاديمي ذاته

 في الموحد القبول مركز في بها المعمول القبول شروط الطالب على تنطبق أن -1

 .الطالب فيه قبل الذي األكاديمي العام

 .إليها النتقال يرغب التي بالكلية شاغر توافر -2

البرنامج  في الطلبة ألعداد األعلى الحد تجاوز النتقال على يترتب أل -3

 .  كاديمياأل

 . أي شروط تقررها اللجنة في هذا الشأن -4

 كامال األكاديمي سجله يعتمد أخرى إلى كلية من الطالب نقل على الموافقة حالة في -د

  .التخصص والبرنامج األكاديمي نفسه في قبوله تم إذا

القصوى المحددة للتخرج،  الزمنية المدة في تخرجه في تأخير أي الطالب يتحمل -هـ

 .أخرى إلى كلية من انتقاله نتيجة

 

 :والتخصص البرنامج تغيير

 في آخر برنامج أكاديمي إلى التغيير َما برنامج أكاديمي في المسجلين للطلبة يجوز -أ

ا  البرنامج في آخر إلى تخصص من أو الكلية نفسها  للشروط األكاديمي نفسه وفقا

 :اآلتية

 الموحد القبول مركز في بها المعمول القبول شروط الطالب مستوفيا يكون أن -1

 .الطالب فيه قبل الذي األكاديمي العام في

 .إليه التغيير يرغب الذي التخصص شروط الطالب مستوفيا يكون أن -2

 .التأسيسي بنجاح البرنامج اجتاز قد الطالب يكون أن -3

 والثاني، األول الشرطين تحقيق في المتقدمين تساوي حالة محدودية األماكن، في -ب

 .األعلى التراكمي لمعدلبا ي ؤخذ فإنه

 للطالب يحسب التخصص، أو البرنامج األكاديمي تغيير حالة الموافقة على في -ج

 الجديدة، الدراسية خطته ضمن تقع والتي فيها، ونجح درسها التي المقررات جميع

 .التراكمي المعدل حساب في له حسبت التي المقررات تقديرات وتدخل

 خطته ضمن تقع وال فيها، ونجح الطالب درسها التي المقررات جميع تظهر -د

 .التراكمي المعدل حساب في تدخل وال درجاته، كشف   في الدراسية

 .فقط واحدة األكاديمي أو التخصص لمرة البرنامج تغيير للطالب يحق -ه

 مع بالمقارنة السابق التخصص في الطالب درسها التي المقررات معادلة تتم  -و

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

 .والتسجيل القبول



 الحد عن التخصصين أو البرنامجين كال في الكلية في الدراسة مدة تزيد أال يجب -ز

 عليه في النظام. المنصوص األقصى

 

 التطبيقية العلوم كليات إلى التحويل

 دراسية مقررات نظير للطالب تمنح التي الساعات هي المحولة المعتمدة الساعات 

 كلية لمقرر بنجاح إكمالة مثل) العامة بعدالشهادة ما مؤهل على الحاصل الطالب درسها

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

 تعادل درسها التي المقررات أو الطالب به قام الذي العمل أن على االتفاق وتم المختص

 التطبيقية، العلوم كليات في له المقابل الدراسي المقرر واألهداف المحتوى حيث من

 من الطالب عليه حصل الذي التقدير يكون أن المحولة الساعات العتماد ويشترط

ا  السابقة العلمية المؤسسة  فإن ولذلك الكلية، في بنجاح الدراسة مواصلة لضمان كافيا

 (.جـ) رالتقدي هو المطلوب األدنى الحد

 

 

 الكليات إلى األخرى الحكومية العالي التعليم مؤسسات من الطلبة انتقال يجوز

ا   :اآلتية للشروط وفقا

 في الموحد القبول مركز في بها المعمول القبول شروط الطالب مستوفيا يكون أن -1

 .الطالب فيه قبل الذي األكاديمي العام

 .بها تحاقالل يرغب في التي بالكلية شاغر مقعد يتوفر أن -2

األقل  األكاديمي على البرنامج من دراسيين فصلين (2أنهى ) قد يكون الطالب أن -3

 .منها المنقول المؤسسة في جيد عن يقل ل تقدير على بنجاح، وحصل

 المعتمدة الساعات من ( خمسين بالمائة%50) عن يقل ل ما الطالب أن يدرس -4

 .العلمية الدرجة لنيل بالكلية

 معادلتها وتمت بنجاح، الطالب درسها التي المحولة لمعتمدةا تحتسب الساعات 

 .التراكمي المعدل احتساب في تدخل وال الدرجة، متطلبات ضمن

 ساعات على فيه الحصول له سبق مقرر في التسجيل في الطالب رغب إذا 

ا  يظل( ت) تحويل تقـدير فإن المقرر، هذا في تقديره لرفع وذلك محولة؛  ساريا

 الذي التقدير احتساب يتم ثم ومن المقررة، واالضافة الحذف رةفت نهاية حتى

 .الدراسي الفصل نهاية في النهائي االمتحان في الطالب عليه حصل



 

 : عامة وتوجيهات إرشادات

 

 الدراسية الحياة مع الطالب تكيف سرعة في ستساهم التي واإلرشادات التوجيهات بعض هذه

 - :الطالب لدى الدراسي التحصيل فعر في سيساهم بدوره والذي بالكليات

 .ذهنك في كثيرة ألسئلة إجابات على للتعرف :التعريفي األسبوع فعاليات في شارك (1

 مختلف أنك تالحظ أن ويمكن الدراسة، من األولى األسابيع في بالوحدة تشعر قد (2

 في لكن الجتماعية، المهارات ولديهم بالنفس بثقة عنك ويتميزون اآلخرين عن

 قدراتهم يتشابهون فيو المشاعر نفس لديهم األولى السنة طلبة جميع ةالحقيق

ا   .تقريبا

 مدرس مراجعة أو زميلك بدفتر الستعانة يمكنك المحاضرات إحدى فقدت إذا (3

 .األمور بعض عن لالستيضاح المساق

 المقررات يخص فيما معهم اتصال على وابق ومكاتبهم أساتذتك على تعرف (4

 .الدراسية

 في سهل بشكل الدراسة على سيساعدك األولى السنة من المثابرةو الجتهاد (5

 .األخرى السنوات

 برنامجك حول للمعلومات مصدر أهم سيكون إنه حيث األكاديمي مرشدك على تعرف (6

 .األكاديمي

 المشاريع إلنجاز دائماا  جاهزاا  فكن النجاح، مفتاح هو سيكون الوقت تنظيم إن (7

 .المقررة مواعيدها ضمن والواجبات والبحوث الدراسية

 طرح في تتردد ول تتكرر، لن الجامعية الحياة فخبرة الحاجة، عند المساعدة اطلب (8

 .الكلية في شيء كل لمعرفة األسئلة

 الغياب نسبة تتجاوز ول بالمقرر الخاصة المحاضرات جميع بحضور التزم (9

 .بها المسموح

 التقارير وإجراء سيةالدرا واألنشطة الواجبات وأداء والمذاكرة الوقت تنظيم (10

 الخطوات تعتبر المحاضرات في الجيد والتركيز والستماع العلمية والبحوث

 .األكاديمي والنجاح التفوق تحقيق سبيل في األساسية

 عليك تسهل بالكلية التعليمية العملية تحكم التي والقوانين باألنظمة التزامك (11

 والنسجام هدفك تحقيق ىعل تساعدك التي والحقوق بك المناطة الواجبات فهم

 .الكلية مجتمع مع

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



 . معهم اإليجابي

 بناءة بطريقة المحاضرة داخل العلمية والمناقشات الحوارات في مشاركتك (13

 .أفضل بشكل العلمي التحصيل على تساعدك

 فعضو الدراسية بالمقررات يختص شيء أي عن الستفسار في تتردد ل (14

 .يحددها التي المكتبية الساعات خالل أسئلتك عن لإلجابة مستعد التدريس هيئة

 هذا ألن معهم والتوافق السكن في زمالئك مع اإليجابية عالقتك تنمية حاول (15

 .والجتماعي النفسي استقرارك في سيساهم

:  المختلفة األنشطة ممارسة لخال من وإبداعاتك مواهبك تنمية في تتردد ل (16

 . الكلية في تتوفر التي والجتماعية والفنية والثقافية الرياضية

 

  :الكلية وأنظمة لوائح

 التي والتعليمات واألنظمة اللوائح من عدد خالل من الجامعية الدراسة تسير

 على لذا بالكلية، العاملين وجميع وأساتذته زمالئه مع وعالقته الطالب دراسة تنظم

 التطبيقية، العلوم لكليات األكاديمي كالنظام اللوائح، تلك على اإلطالع الطالب

 ( .)للطالبات الداخلية السكنات والئحة الطالب مساءلة ونظام

 :نظام مساءلة الطالب

 ويقصد الطالب فيها يقع قد التي التأديبية المخالفات إلى سنتطرق الجانب هذا في

 بالكليات السائدة والتقاليد واألنشطة والقواعد بالنظم إخالل أو سلوك سوء كل بها

 :  األخص وعلى

 أو بالنظام يخل أو الدولة، سمعة أو الدينية المعتقدات يمس قول أو فعل كل (1

 .خارجها أو الكلية داخل العامة اآلداب

 الشروع أو فيه توافره الواجب بالهدوء أو سيره بنظام إخالل أو المتحان في غش كل (2

 .تلك من أي في

 من ذلك وغير العلمية والدروس التمرينات أو المحاضرات، حضور عن اإلمتناع (3

 بالعملية اإلخالل بهدف المقررة الدراسية النظم تقتضيها التي الدراسية األعمال

 .ذلك على الغير تحريض أو التعليمية

 . العملية الدروس أو المحاضرات خالل بالنظام اإلخالل (4

ا  يكون فعل أي ارتكاب (5  شأنه من يكون أو األخالق، أو األمانة أو بالشرف ماسا

 .طالبها أو فيها، العاملين من ألي أو الكلية سمعة إلى اإلساءة

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



 .طالبها أو بالكليات العاملين

 ، الجمعيات أو اللجان تكوين أو فيه، المشاركة أو ، تنظيم أي تكوين على العمل (7

 بالكلية المختصة الجهات من بذلك موافقة على الحصول قبل المؤتمرات، عقد أو

 .الوزارة أو

 إرسالها أو المجالت، أو الصحف أو الحائط جرائد أو النشرات توزيع أو إصدار (8

 ةموافق على الحصول قبل التوقيعات أو األموال جمع أو ، اإللكتروني البريد عبر

 الموافقة استعمال إساءة أو الوزارة أو بالكلية المختصة الجهات من بذلك

 .األنشطة هذه من أي لممارسة الممنوحة

 أو إتالفها أو المنقولة أو الثابتة ومنشآتها الكلية ممتلكات من أي استعمال إساءة (9

 .بها المعلومات شبكة استخدام إساءة أو تخريبها

 لآلداب المنافية المواد أو المجالت أو الصور وأ األفالم تداول أو الحتفاظ (10

 أو حيازتها المحظور المواد من أي أو الدينية، القيم أو األخالق أو العامة

ا، استعمالها  .بالكلية للطالب الداخلية السكنات أو الكلية حرم داخل وذلك قانونيا

 .بالكلية الداخلي بالسكن لإلقامة المنظمة القواعد من بأي اإلخالل (11

 . الرسمية األوراق في صحيحة غير معلومات أو بيانات بأية اإلدلء (12

 غير بطريقة بالكلية خاصة رسمية مستندات أو أوراق أية على الحصول (13

 . بتزويرها العلم مع استخدامها أو األوراق تلك تزوير أو مشروعة

 . الشخصية انتحال (14

 :  المخالف الطالب على توقيعها الجائز العقوبات

 .التنبيه (1

 .اإلنذار (2

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

 بعض حضور من ما مقرر دراسة أثناء بالنظام يخل الذي الطالب حرمان (4

 .المحاضرات هذه جميع من حرمانه أو محاضراته،

 يقدمها التي الخدمات من الستفادة من شهر على تزيد ل لمدة المؤقت الحرمان (5

 . المخالفة فيها ترتكب التي ، بالكلية الموجودة المرافق من رأكث أو مرفق

 الطالب يخل طالبي نشاط أي ممارسة من شهر عن تزيد ل لمدة المؤقت الحرمان (6

 .بالنظام فيه

ا  واعتباره الغش، ثبوت حالة في المتحان مواصلة من الحرمان (7  المقرر في راسبا

 .فيه الغش ضبط الذي

 ثبوت حالة في التالي الدراسي الفصل في المتحان يةوتأد الدراسة من الحرمان (8



 .أخرى مرة بالغش الطالب قيام

 . الداخلي السكن في اإلقامة من الحرمان (9

 . دراسيين فصلين تجاوز ل لمدة الفصل (10

 .الكلية من النهائي الفصل (11

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

ا  الستهالك  .العامة اعدللقو وفقا
 

  والستفسار التفاصيل من ولمزيد

 .بالكلية الطالبية الخدمات مركز مراجعة يرجى الطالب مساءلة نظام بشأن

 

 

  الطالب بطاقة

 مرافق استخدام في وأحقيته للطالب الجامعية للهوية إثباتا الطالبية البطاقة تعد

 تتمثل والتي المتعددة تهااستخداما في البطاقة هذه أهمية وتكمن التعليمية المؤسسة

 :اآلتي في

 .التعلم مصادر مركز من الكتب استعارة .1

 .الداخلي القسم في للطالبات والخروج الدخول تصاريح .2

 .االمتحانات أثناء البطاقة إبراز .3

 .والتسجيل القبول مركز مع التعامل .4

 مخصصات صرف في المالية و اإلدارية الشؤون دائرة مع التعامل .5

 .اإلعاشة

 :ةمالحظ

 البطاقة استخراج كيفية حول الطلبة تعريف يتم التعريفي األسبوع خالل)

 (. الطالبية
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ا   : ثالثا

المرافق والخدمات األكاديمية 

 المساندة واإلدارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  المساندة األكاديمية الخدمات
 

 لقبول والتسجيلمركز ا

 ومتابعة الطلبة بتسجيل المركز ويقوم المساندة األكاديمية المراكز أحد هو

 جهاز المركز ويعتبر الكلية من تخرجهم وحتى قبولهم منذ األكاديمية شؤونهم

 للوائح وفقا التطبيقية العلوم لكليات األكاديمي النظام تطبيق عن المسؤول الكلية

 :كالتالي المركز مهام وتتلخص الكلية في بها المعمول والقواعد واألسس

 .بالكلية والتسجيل القبول اجراءات اتخاذ (1

 . األخرى المراكز مع بالتنسيق للطالب الجامعية البطاقات اصدار (2

 .سريتها على والمحافظة المسجلين الطالب ووثائق سجالت حفظ اجراءات اتخاذ (3

 . المتحانات وجدول الدراسية الجداول اعداد (4

 .بالكلية القبول وقواعد شروط وضع في اهمةالمس (5

 اجراءات اتمام على الطالب لمساعدة األكاديمي للمرشد الالزمة المعلومات توفير (6

 .التسجيل

 والدرجات الدراسية بالبرامج والمتعلقة بالطالب الخاصة والبيانات المعلومات توفير (7

 .العلمية

 تعديله واقتراح بالكلية األكاديمي النظام تنفيذ متابعة (8

 الدراسية الفصول وتحديد للتدريس المطروحة والبرامج الجداول بيانات توفير (9

 .المختلفة الجهات مع بالتنسيق

 .اإلحصائية الطالب بيانات توفر (10

  األكاديمية والمالحظة الطالب وتقديرات بدرجات يتعلق ما كل متابعة (11

 .العالقة ذات المختلفة الجهات مع بالتنسيق (12

 اللوائح في عليها المنصوص الغياب حدود تجاوزهم دعن الطالب اخطار (13

 .األكاديمية

 .التخرج حفالت تنظيم في والمشاركة التخرج اجراءات اقتراح (14

 

 

 

 



 مركز مصادر التعلم

 المعرفية المصادر من متعددة أنواع على تحتوي تعليمية بيئة عن عبارة هو

 وإثراء خبراتوال المهارات اكتساب فرص له وتتيح المتعلم معها يتعامل

 الكليات في التعلم مصادر مراكز وتستخدم الذاتي التعلم طريق عن المعلومات

 مجاالت إلى اإلنسانية المعرفة يقسم النظام وهذا الكونجرس مكتبة تصنيف نظام

 .الهجائية بالحروف عنها يعبر مختلفة موضوعية

 :التعلم مصادر مركز أهداف 

 للتقنيات األمثل الستخدام خالل من تعليمال فعالية وتطوير تحسين على العمل (1

 العلمية المصادر وتوفير المقررة والتعليم التدريس وطرق تتناسب التي المتاحة

 .المجتمع وخدمة العلمي والبحث للتدريس

 الكتب من الكلية بها تضطلع التي لمعرفة فروع مختلف في البحث مصادر توفير (2

 أحدث م يتفق بما وتنظيمها وغيرها نيةاإللكترو والمصادر والدوريات والمراجع

 .المكتبية األنظمة

ا  الدراسية القاعات في التعليمية الوسائل توفير (3  على واإلشراف لالحتياجات وفقا

 .صيانتها

 . وصيانتها بالكلية الجهات لمختلف اآللي الحاسب برامج اعداد (4

 الجهات تلفلمخ والبيانات المعلومات وحفظ وبرامجه اآللي الحاسب خدمات تقديم (5

 .بالكلية

 ربط على والعمل معلوماتها أنظمة لتطوير بالكلية الجهات مختلف مع التنسيق (6

 . المختلفة المعلومات نظم بشبكات الكلية ومراكز أقسام مختلف

 .المركز في الكلية مقتنيات على المحافظة (7

 مليةالع لخدمة اإللكتروني التعلم محتوى ودعم وتطوير التعليمية الوسائل انتاج (8

 . التعليمية

 .ودعمها التدريس في التعليم لتقنيات التعليمية الستخدامات تطوير (9

 واقتراح المعلومات ونظم التعليم تقنيات مجال في التطورات متابعة (10

 .لها المالئمة التطبيقات

 . استعارتها قواعد و،تحديد البحث مصادر استخدام كيفية تنظيم (11

 .بالكلية وأنظمتها اآللي الحاسب زةوأجه للشبكات الصيانة خدمات توفير (12

 .الكتب من البرامج متطلبات وتوزيع واستالم ادارة (13

 على بالكلية والموظفين والباحثين الطالب لتدريب برامج وتنفيذ تخطيط (14



 .اإللكتروني والتعلم والمكتبة المعلومات نظم أجهزة استخدام

 توظيف اتمهار في الكلية وموظفي التدريس هيئة ألعضاء دورات تنظيم (15

 .الجماعي العمل في التعليمية الوسائل

 الخدمات من التدريس هيئة أعضاء باحتياجات المتعلقة البيانات تجميع (16

 . المركز يقدمها التي والمواد

 التدريس هيئة ألعضاء والخبرات الموارد لتوفير الالزمة الجراءات اتخاذ (17

 .اإللكتروني وللتعلم التعليمية الوسائل لعداد

 . بالمركز الموجودة األخرى والمصنفات للكتب الفهارس اعداد (18

 .الكلية في والمناسبات لألنشطة الفنية الخدمات توفير (19

 المعلومات سرية على المحافظة تضمن التي والسبل الجراءت كافة اتخاذ (20

 . والبيانات

 .التعلم تقنية برامج تصميم مجال في الفنية الستشارات تقديم (21

 اللي الحاسب اجهزة استخدام مجال في للموظفين فنيةال الستشارات تقديم (22

 . األجهزة شراء وعمليات

 .الصلة ذات والمؤسسات الهيئات مع والستشارات الخبرات تبادل (23

 :هي وحدات ثالث إلى المركز وينقسم

 المكتبة: -1

 ومراجع وكتب العامة الثقافة ومراجع كتب بين جمعت التي الشاملة المكتبة

 والمهنية العلمية الدوريات من المتنوع العدد عن فضالا  اسيةالدر المقررات

 يهيئ بما السمعية واالسطوانات واألشرطة الضوئية واألقراص والبرمجيات

ا  الكلية لطلبة ا  مناخا ا  دراسيا  المصادر كافة إلى الوصول من يمكنهم خصبا

 متدع التي المعلومات مصادر بكافة المركز مكتبة تزويد وتم المعلوماتية

 تلبي التي الخارجية المراجع عن فضال هذا الدراسية المقررات وتثري

 .العامة معارفهم من وتنمي المكتبة خدمات من المستفيدين احتياجات

 كتب من مطبوع ماهو منها للمعلومات مختلفة أوعية جنباتها بين المكتبة فتضم

 لةوأد وموسوعات وأطالس معاجم من أنواعها بمختلف ومراجع ودوريات

 مصادر وجود إلى باإلضافة العامة المعارف كتب من وغيرها الحقائق وكتب

 التخصصات بمختلف مدمجة وأشرطة دوريات من االلكترونية المعلومات

 .والثقافية العلمية



 

 أ( اإلعـــــــــارة تنقسم إلى قسمين:

 للطالب المكتبة نطاق خارج الكتب إعارة بها ويقصد:  اإلعارة الخارجية -1

 للطالب ويسمح الحرة، القراءة أو البحوث أو الدراسة في منها ستفادةلإل

 :المسائية ارة.أسبوعين ولمدة كتب 5 عدد استعارة

 يوم أي دوام نهاية في فقط تبدأ التي المواد إعارة وهي اإلعارة المسائية: -2

 بحوزة تبقى المعارة المادة أن أي، التالي اليوم عمل صباح ببداية وتنتهي

 وحتى الخميس دوام نهاية ذلك ويشمل المكتبة إغالق فترة طوال دالمستفي

 .االحد يوم دوام بداية

 

 : التالية للحاالت المسائية اإلعارة وضعت وقد

 المكتبة خارج إعارتها الممكن غير من والتي المكتبة نسخ إعارة . 

 خالل من استعارته يسعه ل ولكن المستفيد إليه يحتاج معين كتاب إعارة 

 األقصى الحد هو الكتب من معين عدد حوزته في ألن الخارجية اإلعارة قةبطا

 .باستعارته له المسموح

 اليومي لالستعمال نظرا المكتبة خارج إعارتها يمكن ل والتي المراجع إعارة 

 .المسائية الفترة في إل لها

 المكتبة داخل على استخدامها يقتصر ما غالبا وهي،  الدوريات إعارة . 

 الفترة في إل المكتبة نطاق خارج إعارتها يمكن ل أيضا وهي، األدلة ةإعار 

 .المسائية

 في يرغب الذي الكتاب بتحديد الطالب يقوم أن فبعد االستعارة آلية أما

 الكتاب مع الجامعية بطاقته الطالب ويبرز اإلعارة مكتب إلى يتوجه استعارته

 ضمن الكتاب إدراج ليتم اإلعارة مكتب في المتواجد للموظف استعارته يود الذي

 .باإلعارة الخاصة األفق برنامج في الطالب ملف

 للمستفيد يسمح بشكل منظمة ومعتكفات للقراءة طاوالت المكتبة تتوفر فيو

 .ومريح هادئ جو في واإلطالع بالقراءة

 

 



 :المراجع خدمة( ب

 : في الخدمة هذه وتتمثل

 للمستفيدين المرجعية البيانات توفير. 

 للمستفيدين السريعة البحثية المعلومات وفيرت. 

 المركز من استعارتها يمكن ل التي المرجعية للمواد التصوير خدمات تقديم 

 . جداا  ضيقةا  حدود في ولكن

 : التصوير خدمة( ج

 رمزية، مبالغ مقابل المستفيدين لجميع التصوير خدمة التعلم مصادر مركز يوفر

 مكاتب توجد الكليات بعض وفي الكلية بواسطة ؤجرةم مكاتب الخدمة هذه على ويشرف

 .المركز خارج القرطاسية وبيع تصوير

 :الخاصة المجموعات خدمات( د

 المنشورة العمانية والمؤلفات الكتب من قيمة مجموعة التعلم مصادر مركز مكتبة توفر

 .وخارجها السلطنة داخل في

 

 

 وحدة الحاسوب : -2

 مختبر عشر ستة إلى عشرة من كلية كل في وبالحاس مختبرات أعداد تتراوح

 على( االنترنت) العالمية وبالشبكة للحاسوب محلية بشبكة مرتبطة جميعها للحاسوب

 الحاسوب مقررات جميع تدريس في طاقتها بكامل وتعمل مجدولة المختبرات هذه إن

 يقلتطب الكلية طلبة لجميع استخدامها متاح مفتوحة مختبرات يوجد كما بالكلية

 فراغهم أوقات في بحوثهم وكتابة المجدولة المعامل في لهم تدريسه تم ما ومراجعة

 من الالزمة التجهيزات بكافة مجهزة المعامل إن كما الدراسي، اليوم فترة طوال

 حساب رقم الطالب يمنح وإنه كما مهامهم، أداء على المستفيدين تساعد التي طابعات

 وكذلك الشبكة على ومساحته الشبكة ومواد نترنتاال واستخدام للشبكة للدخول خاص

 شاء متى واسترجاعها الشخصية وملفاته بياناته لتخزين والمعلومات البيانات تبادل

 . الكلية في مكان أي وفي

ا  ويوجد  خالل من التعليمية العملية وتعزيز لدعم اإلنجليزية للغة مختبرات أيضا

 استيعاب سهولة وبالتالي التدريس، في عددةالمت والوسائط الحديثة التقنية استخدام



ا، يدرسه لما الطالب  حاسب أجهزة من كبير عدد مختبر كل في يتوفر حيث نظريا

 الصوتية والمسجالت الفيديو أجهزة إلى باإلضافة رقمية عرض وشاشات آلي

 16 إلى 10 بين ما تجهيز تم حيث المختبر، هذا في المتميزة التقنيات من وغيرها

 .التعليمية والوسائط التقنيات أحدث وعلى كلية كل في مختبر

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

 .الكلية في مكان أي من االنترنت خدمة استخدام للطالب يمكن

 وحدة الوسائل التعليمية: -3

 خدمات تقديم خالل من ميةالتعلي العملية بدعم التعليمية الوسائل مختبر وحدة تقوم

 إتاحة في الخدمات تلك جل ويتمثل. التدريس هيئة وأعضاء للطالب وفنية تقنية

 أثناء للطالب الفني اللوجستي الدعم وتقديم أنواعها بمختلف التعليمية األجهزة

 وفق بالتخصصات الصلة ذات المشاريع أو بالدراسة المتعلقة ألعمالهم أدائهم

 .ةالمتاح اإلمكانيات

 : المركز خدمات من الستفادة بشأن تعليمات

 .الموظفين مع الحديث عند التخاطب بآداب االلتزام (1

 .التخريبي السلوك وممارسة والضوضاء اإلزعاج عدم (2

 .المركز داخل والمشروبات األطعمة تناول عدم (3

 .النقال الهاتف استخدام عدم (4

 .التعليمية يةالعمل يخدم بما المركز موارد لجميع الهادف االستخدام (5

 .المختبر في واحد جهاز على طالب من أكثر جلوس عدم (6

 .األخصائي أذن قبل الجهاز على برنامج أي تحميل عدم (7

 . اآللي الحاسب بأجهزة الخاصة المرور كلمة تغيير ضرورة (8

 .المركز خدمات من خدمة أي طلب عند الجامعية البطاقة إبراز (9

 في مساءله من عنه ينتج وما حسابه مسؤولية كامل الحساب صاحب يتحمل (10

 .اإلنترنت استخدام سوء حالة

 .التعليمية األغراض لغير المحادثات مواقع في اإلنترنت استخدام يمنع (11

 باآلداب اإلخالل أو الفتن إثارة شأنه من ما كل في اإلنترنت استخدام يمنع (12

 .العامة

 صائييأخ أحد أو المادة مدرس بحضور إال األجهزة تفكيك أو تحريك يمنع (13

 .اآللي الحاسب وأخصائي التعليمية الوسائل



 التعليمية الوسائل أغراض لغير التعليمية الوسائل أجهزة باستخدام يسمح ال (14

 .والمحاضرات الكلية وأنشطة

 البحوث طباعة لغرض الملونة والطابعة الحاسوب أجهزة باستخدام يسمح ال (15

 الملونة الطابعة ستخداما ويمكن الشخصية، الصور طباعة أو االنترنت تصفح أو

 .الدراسية بالمقررات الخاصة التعليمية الوسائل إلنتاج

 أو مرة ألول جهاز أي استخدام عند األخصائي مساعدة طلب المستفيد على (16

 .استخدامه طريقة من التأكد عدم حال في

 .المركز من الصادرة بالتعليمات االلتزام (17

 

 مركز الخدمات الطالبية

 الطالبية:األنشطة 

 مع اإليجابي التعامل على القادر الطالب إعداد في الطالبية األنشطة تساهم  

 تزويده إلى فباإلضافة المجتمع تنمية في بفعالية ةوالمساهم العصر معطيات

ا  إعداداا  الطالب يعد المهنية، والمهارات التخصصية بالمعلومات  مع يتناسب تكامليا

 يقوم حيث الطالبية، األنشطة خالل من تهاتنمي يمكن التي وهواياته وقدراته ميوله

 وتطويرها الطالبية األنشطة هذه على باإلشراف بالكلية الطالبية الخدمات مركز

 ويتاح المتنوعة، األنشطة مختلف في مختصين من المؤلف طاقمه خالل من

 واألدبية الرياضية األنشطة مختلف لممارسة مفتوحة مجاالت الكلية في للطالب

 لدى اإلبداع روح تنمي مجموعها في وهي واالجتماعية، والعلمية والثقافية

 إطار في لتضعه عزلته من وتخرجه ومهاراته وتنمي طاقاته تفجر إذ الطالب،

 ولجانها الطالبية األنشطة جماعات زمالئه مع مشكالا  الجامعي اإلبداعي العمل

 .المختلفة

 لصقل شاملة سنوية خطة خالل من المختلفة بأنواعها األنشطة هذه ممارسة وتتم  

 : اآلتية الجوانب األنشطة تلك وتشمل المحلي، بالمجتمع وربطهم الطالب مهارات

 : الثقافية األنشطة

 واألمسيات والمحاضرات والندوات الطالبية الملتقيات بتنظيم تعنى

كل  يقام والذي أنشطتها أبرز من للكليات الطالبي الملتقى ويعتبر المختلفة



 الطالب من كبير عدد الملتقى هذا في يلتقي حيث ،كاديميين عامين ا

 يعزز بما وصقلها الخبرات تبادل ليتم الفنية والمهارات المواهب أصحاب

 .ويطورها المهارات هذه من

 الثقافية الجوانب مختلف في التخصصية الورش من العديد عقد يتم كما

 العربية، لثقافيةوا الفكرية األسماء أشهر من العديد استضافة وكذلك

 األسابيع في المشاركة تتم كما بالكلية، ومحاضرات لقاءات في والمشاركة

 الثقافية األسابيع في كالمشاركة خارجها أو السلطنة داخل سواء الثقافية

 .التعاون مجلس دول مستوى على

 : الرياضية األنشطة

 البطولة هافعاليات أبرز ومن الرياضية، والمنافسات األلعاب بتفعيل تهتم

 جامعات مستوى على الرياضية والبطوالت للكليات، السنوية الرياضية

 والبطوالت والمسابقات المجلس، بدول العالي التعليم ومؤسسات

 تنظمها التي والفعاليات األنشطة في والمشاركة كلية، كل في الرياضية

 .بالسلطنة الرياضية والهيئات المؤسسات

 : الجتماعية األنشطة

 ومشاركة الرحالت، مثل االجتماعية الجوانب األنشطة هذه ملوتش

 العلوم كليات جوالة عشائر لقاءوذلك من خالل تنظيم  والجواالت الجوالة

ت عنى  التي والمحاضرات والورش الخارجية،زيارات وال ، التطبيقية

 داخل االجتماعية الجماعات من العديد هناك أن كما االجتماعي، بالجانب

 .المحلية المجتمعات خدمة في تسهم التي الكلية

 :  اإلعالمية األنشطة

 - الكلية وخارج داخل اإلعالمية التغطيات وهي، جوانب عدة وتشمل

 المحلية الصحف مع التواصل - الكليات في الدورية النشرات إصدار

 في تهتم فهي(  فزيونتل - إذاعة)  األخرى االتصال وقنوات والخليجية

 . الخارجي للمجتمع الكلية وفعاليات مناشط إبرازب األول المقام

 



 

 :  العلمية األنشطة

 وتصميم إنتاج مثل العلمية بالجوانب المتعلقة األنشطة بتفعيل تهتم

 دراسات إعداد - والجرافيك الرقمية الرسومات - الحديثة البرمجيات

 حسب الهندسية التصميمات - واإلداري المالي المجال في وبحوث

 . الجانب هذا في الكليات معطيات

 : الفنية األنشطة

 معارض مثل والفني المسرحي النشاط تفعيل الفنية األنشطة تتضمن 

 (. الخ...  التصميم، التصوير، النحت، الرسم،)  التشكيلية الفنون

ا   يمثل والذي الطالبي، المجلس تشكيل تم فقد األنشطة لهذه وتتويجا

 بحيث األنشطة، يخص ما جميع في بهالطل ومقترحات وآراء أصوات

 ويهدف الطالبية، واللجان األنشطة هذه إدارة أنفسهم هبالطل يتولى

 :إلى المجلس

 مهاراتهم وتطوير للطالب والمتكاملة السوية الشخصية تنمية على العمل -1

 والتنظيم التخطيط عمليات في بالمشاركة القيادية قدراتهم وتعميق المختلفة

 .بالكلية الطالبي العمل وبرامج خطط وضع على واإلشراف

 واهتماماتهم الطالب استعدادات مع تتناسب التي واألنشطة الفعاليات تحديد -2

 ومشكالتهم وآرائهم أفكارهم عــن التعبير في الكافية والحرية الثقة وتعطيهم

 القنوات عبر حلها على والعمل وسلوكا فكرا العلمي باألسلوب وطرحها

 .والمؤسسية الشرعية

 الطالبي، العمل في الكلية داخل المختلفة والوحدات األقسام مشاركة يقتعم -3

 المساندة واألكاديمية التدريسية الهيئة أعضاء مساهمة على والحرص

 .الطالبية واألنشطة الفعاليات كافة في وخبراتهم بمجهوداتهم واإلدارية

 خطة لخال من التطبيقية العلوم كليات بين المشترك الطالبي العمل تفعيل -4

 الندوات والرياضية، والفنية والثقافية العلمية المسابقات: تتضمن مدروسة

 الثقافية، األسابيع في المشاركة و المختلفة الطالبية العمل وورش والدورات

 .المختلفة الجوالة مخيمات في المشاركة الطالبية، والرحالت الزيارات

 .مهنيا تنميتهم على والعمل الخريجين مع التواصل -5



 اللجان الفرعية الدائمة للمجلس االستشاري الطالبي

 يشكل المجلس اللجان الفرعية الدائمة:

 .االكاديمية الشؤون لجنة -1

 .الطالبية الخدمات لجنة -2

 .والمبادرات االنشطة لجنة -3

 يتفق بما أخرى دائمة فرعية لجان تشكيل المجالس لجنة من بقرار يجوز 

 .اختصاصها وطبيعة

 دائمة فرعية لجنة من أكثر إلى ينضم أن دالواح للعضو ليجوز. 

 : اآلتية المهام الدائمة الفرعية اللجان تتولى

 بالمهام اآلتية: جنة الشؤون األكاديميةتختص ل 

 اكاديمية تحديات من يواجههم فيما المؤسسة داخل الطلبة رأي استطالع -أ

 .معالجتها وسبل وسائل واقتراح

 بأهداف ترتبط والتي علمية بمنهجية ملالع وأوراق والبحوث الدراسات اعداد -ب

 المجلس بها يشارك سوف التي الطالبي الستشاري المجلس واختصاصات

 .العمل وورش والمنتديات الندوات في

 ومركز الكاديميي، والرشاد والتسجيل، القبول) حول الطلبة مالحظات رفع -ج

 بشكل لسللمج مفصل تقرير في( التدريسية الهيئة وأعضاء التعلم، مصادر

 .شهري

 مع بالتنسيق المجلس يقيمها سوف التي المسابقات علي العلمي الشراف -د

 .بالمؤسسة المعنية الجبهة

 بها تكلف أخري مهام أية -ه

 تختص بالمهام اآلتية: جنة الخدمات الطالبيةتختص ل

 الخدمات في تحديات من يواجههم فيما المؤسسة داخل الطلبة رأي استطالع -أ

 .معالجتها وسبل وسائل واقتراح الطالبية

 .المؤسسة داخل الطالبية الخدمات جودة مستوي متابعة -ب

 الرياضية، المرافق المطاعم،) الطالبية الخدمات حول الطلبة مالحظات رفع -ج

 مفصل تقرير في( المؤسسة تقدمها طالبية خدمات وأي السكنات الصالت،

 .شهري بشكل للمجلس

 في المجلس ينظمها التي لتوعيةا وبرامج حمالت على العالمي الشراف -د



 .بالمؤسسة المعنية الجبهة مع بالتنسيق المختلفة اإلعالم وسائل

 بها تكلف أخري مهام أية -ه

 

 

 : اإلستشاري الطالبيالهيكل التنظيمي للمجلس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تختص بالمهام اآلتية: بادراتجنة األنشطة والمتختص ل

 المجلس يقيمها سوف التي والفعاليات والبرامج شطةلألن متكاملة خطة وضع -أ

 .المجلس سر امانة مع والتعاون بالتنسيق سنوى

 لتفعيل العمل آليات واقتراح المؤسسة، داخل الهادفة الطالبية المبادرات دعم -ب

 .إيجابي بشكل أدوارها

 المحلي والمجتمع المؤسسة في المجتمع وخدمة التطوعي العمل مجالت دعم -ج

 .ومكتسباتها الدولة منجزات على المحافظة في ميسه بما

 القيم تعزز التي الهادفة النقاشية والحلقات التوعية الندوات اقتراح -د

 .الطلبة حياة في اليجابية

 .للطلبة المجلس يقيمها سوف التي المسابقات وتنفيذ العداد -ه

 .بها تكلف أخري مهام أية -و

 ية الطالبيةلجنة المجالس االستشار

 رئيس المؤسسة

 أمانة سر المجلس المجلس الطالبي االستشاري

 اللجنة االكاديمية

 لجنة الخدمات الطالبية

 لجنة األنشطة والمبادرات

 مكتب المجلس



 مهام اللجان الطالبية :

 :األكاديمية الشؤون لجنة: أوال

 ـ:مهامها ومن بالطالب تتعلق التي القضايا جميع في باالهتمام تعنى

 ومساعدتهم الدراسية حالتهم وتتبع للطالب األكاديمية الشؤون لمتابعة خطة اقتراح (1

 .بالكلية الحياة متطلبات مع المختلفة التوافق أساليب الستخدام وإرشادهم

 والمجلس الكلية مجلس أعضاء مع شتهاومناق األكاديمية الجوانب تطوير دراسة (2

 .المعنية الجهات إلـى الجانب بهذا الخاصة المقترحات ورفع الطالبي

 في تغيرات بأية إخطارهم وكذلك األكاديمية الكلية وأنشطة بقضايا الطالب إبالغ (3

 إدارة إلى ونقلها نظرهم وجهات إلـى واالستماع وبرامجها األكاديمية السياسة

 .الكلية

 المطروحة القضايا في الكلية إدارة من المطلوب والدعم والمساعدة االستشارة تقديم (4

 .األكاديمية البرامج مجال في

 الكليات في المناظرة واللجان الكلية داخل األخرى اللجان مع المشترك والعمل التنسيق (5

 .المماثلة

 تسياسا تطوير في وتسهم القرار اتخاذ على الطالب تشجيع في اللجنة تساعد (6

  بالكلية والثقافية األكاديمية بالحياة يتعلق فيما الكلية

 مجالس أو الطالبي المجلس إلى إلحالتها الكلية عميد إلى اللجنة توصيات رفع (7

 .لتنفيذها إجراءات من يلزم ما واتخاذ لمناقشتها المختصة األقسام

 المناسبة لالحلو واقتراح األكاديمية المالحظة تحت الواقعين الطلبة حاالت دراسة (8

 . بشأنهم الكلية عميد /للدكتور تقرير ورفع الحاالت تلك ومتابعة الحاالت بهذه

 مكان في توضع والشكاوي لالقتراحات صناديق خالل من الطالب شكاوي استقبال (9

 الطالبي المجلس على وعرضها ومناقشتها المشكالت تلك ودراسة بالكلية بارز

 .لها المناسبة الحلول إيجاد على والعمل فيها للبت

 خريجي جميع عن بيانات قاعدة إعداد خالل من الخريجين مع التواصل (10

 فعاليات في الحقا وإشراكهم الخريج قبل من تمال عضوية استمارة وإعداد الكلية

 . إليهم الحاجة عند المتميزين الخريجين من بعدد واالستعانة الكلية ومناشط

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

 

 



 : من األكاديمية الشؤون لجنة تتشكل

                            العلمي والبحث األكاديمية للشؤون العميد مساعد -1

ا   رئيسا

ا                         والتسجيل القبول مركز رئيس -2  نائبا

 للرئيس

                  األكاديمية األقسام رؤساء -3

 أعضاء

 النفس علم وحدة من عضو -4

                                           ( بالرستاق التربية بكلية خاص)   

 عضواا 

                            تخصص كل من واحدة وطالبة واحد طالب -5

 أعضاء

 أعضاء         التطبيقية العلوم بكليات التأسيسية السنة يمثالن وطالبة طالب -6

                               بالكلية االجتماعي خصائياأل -7

  ومقرراا  عضواا 

 

 : األنشطة لجنة:  ثانيا

 :مهامها ومن كلية بكل الطالبية األنشطة وتفعيل بتخطيط تعنى

 الطالبية األنشطة خطة اقتراح (1

-إعالمية- ثقافية)  بالكلية تنفذ التي واألنشطة للفعاليات والتنظيم التخطيط (2

 ( علمية-فنية- رياضية-يةاجتماع

 .المقررة واألنشطة بالفعاليات الخاصة السنوية الميزانية توزيع اقتراح (3

 .بالكلية الطالبي المجلس لرئيس بإنجازاتها تقرير رفع (4

 : من األنشطة لجنة تتشكل

ا                     المساندة األكاديمية للشؤون العميد مساعد -1  رئيسا

ا      الطالبية الخدمات مركز رئيس -2  للرئيس نائبا

  الطالبية األنشطة وإخصائيو مشرفو -3



 أعضاء         ( للجنة مقررا بينهم من ويختار) المتنوعة   

  من مجال كل يمثالن وطالبة طالب -4

 أعضاء           المتنوعة األنشطة مجاالت   

 :عنه المنبثقة واللجان الطالبي المجلس عضوية في الطالب اختيار آلية

 ولجانه الطالبي للمجلس يتيح الذي السليم والتربوي الجامعي المناخ توفير على حرصا

 الطالبية العناصر أفضل الختيار وضمانا األكمل الوجه على بمهامها النهوض المتنوعة

 التالية والمعايير األسس مراعاة فيجب عنه المنبثقة واللجان المجلس عضوية في للمشاركة

:- 

 ذوي ومن الطالبية واألنشطة الفعاليات في علميا متميزا لطالبا يكون أن (1

 .المواهب

 :.التالية بالصفات يتحلى أن (2

 .والسلوك السيرة حسن -أ

 . والطموح والمثابرة القيادة حسن -ب

 .والصبر التحمل -ج

 .الجميع مع الجيد والتعامل التصرف حسن -د

 .الحوار آداب ومراعاة الحديث في اللباقة -ه

 ممن المختلفة والتخصصات الدراسية السنوات من الكلية لطالب الفرصة إتاحة (3

 .الذكر سالفة الشروط عليهم تنطبق

 أنفسهم ترشيح في الراغبين الطالب لدى اإلعالن الطالبية الخدمات مركز  يتولى (4

 .الذكر سالفة الشروط لديهم وتتوافر

 لمناسبةا اآللية باختيار كلية كل تقوم أن على زمالئهم قبل من اختيارهم يتم أن (5

 .ولجانه الطالبي المجلس في زمالءهم يمثلون الذين الطلبة اختيار لعملية

 

 :في تتمثل والتي للطلبة الكلية تقدمها التي الخدمات من العديد هناك

 المخصصات المالية : -

 مبلغ لهم يصرف الكليـــة مقر عن فأكثر كم( 50) بعد على القاطنين للطالب بالنسبة

ا  ريالا  تسعون( 90) وقدره  أقل بعد على القاطنون الطالب أما العام، مدار على عمانيا

 ريالا  وأربعون خمسة( 45) وقدره مبلغ لهم يصرف الكلية مقر عن كم( 50) من

ا   .العام مدار على عمانيا



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

 خمسة( 45) وقدره مبلغ لهن ويصرف ؛ الستيعابية الطاقة حدود في لهن داخلي

ا  ريالا  وأربعون  الداخلية باألقسام اإلقامة توفر عدم حالة وفي  العام مدار على عمانيا

ا  ريالا  تسعون( 90) وقدره مبلغ لهن يصرف ا  عمانيا  على والنتقال لإلعاشة شهريا

 .العام مدار

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

ا  ريالا  وأربعون خمسة  .العام مدار على عمانيا

 الكلية عميد إلى المنطقة والي من مصدقة رسالة يقدم اإلقامة مكان تغيير حالة وفي

 .والقوانين النظم حسب فيها للبت الختصاص جهة إلى تحويلها ويتم

 تذاكر السفر :  -

ا  ئرةبالطا سفر تذاكر تصرف ا  ذهابا  العام خالل واحدة مرة الطالبة أو للطالب وإيابا

ا  نقداا  إليها المشار التذكرة قيمة عن التعويض ويجوز الدراسي  األسعار ألقل وفقا

 :  اآلتية للفئات وذلك التعويض صرف طلب تقديم وقت السائدة

 بصاللة ةالتطبيقـــي العـــلوم كلية في الدارســــون والطالبــــات الطلبـــة 

 .ظفار محافظة خارج من

 كلية عدا األخرى الكليات في الدارسون ظفار محافظة وطالبات طلبة 

 .صاللة

 الدراسي الفصل خالل واحدة لمرة لاير 25 بقيمة انتقال بدل ويصرف 

 تقـــل أل على مصيــــــــرة وولية مســــندم محافظـــــة وطالبات لطلبة

 .الكلية رمق عن كم( 200) عن المسافة

 

 

 السكنات الداخلية :  -

 عن بعيدا والقاطنات للطالبات، الداخلي السكن وصور وعبري الرستاق كليات توفر

 الطاقة حدود في والكلية الطالبة منزل من( كم 50) عن تقل ال لمسافة الدراسة مقر

 فور ليةالداخ بالسكنات الخاصة التعليمات الطالبة وتستلم الداخلي، للسكن االستيعابية

 مكان تغيير حالة في الداخلي السكن في اإلقامة طلب تقديم وعند بالسكن، التحاقها

 قبل من للطلب حالة دراسة عمل فيتم خاصة ظروف أو صحية لظروف أو اإلقامة

 .بالكلية الطالب شؤون بقسم المعنيين

 



 مركز التدريب والتوجيه الوظيفي الطالبي

 ،مختلف القطاعات في للعمل وأكفاء مؤهلين خريجين إلى تاجيح السلطنةالعمل بسوق  إن

ولذلك قامت وزارة التعليم العالي بإنشاء مراكز للتدريب والتوجيه الوظيفي الطالبي بكل كلية 

 بتلك الكليات من كليات العلوم التطبيقية تتبع مساعد العميد للشؤون األكاديمية المساندة

مركز الخدمات  مديرالمدير العام المساعد للشؤون األكاديمية المساندة و عام من بإشرافو

 الطالبية بديوان عام الوزارة.

 التي المهارات وإكسابهم طلبة كليات العلوم التطبيقية تأهيل تهدف هذه المراكز إلى 

 المجاالت وخاصة عدد من في المتخصصة الورش إقامة خالل من العمل سوق يتطلبها

وريادة األعمال وتنمية الذات. إضافة  الشخصية والمقابالت الذاتية السيرة بكتابة لقيتع فيما

إلى الورش التخصصية المرتبطة بالجانب األكاديمي والتي يتم فيها استضافة مختصين من 

 قدرات رفعل مختلف القطاعات كالقطاع الصناعي والقطاع الخاص والقطاع الحكومي

قادرين على اإلنخراط في سوق العمل بعد  ليكونواوتهيئتهم  مهاراتهم وصقل الطلبة هؤالء

 .القطاعات تلك فيالتخرج 

لهم بعد  المناسبة كذلك تعمل هذه المراكز على مساعدة الطلبة في إيجاد الفرص التدريبية

بنهاية السنة الثالثة في التخصص حسب الخطة  الميداني اإلنخراط في التدريبشرط  استيفاء

الطالب بالشركات  تدريب فترة أن ثحي الطالب.رنامج األكاديمي الملتحق به الدراسية والب

والمؤسسات األخرى تعتبر من أهم الركائز إلكتساب المهارات والتعرف على بيئات العمل 

دراسته أكاديميا  توتطبيق ما تموإختبار للطالب قبل الدخول في الحياة العملية الحقيقية 

 ق العمل.في بيئة سوعلى أرض الواقع 

له ومن المزايا المهمة للتدريب الميداني تمكين الطالب من توفير فرصة وظيفية مستقبلية  

دى بها التدريب/ بناء شبكة من العالقات الشخصية مع أصحاب القرار التي أفي الجهة 

بتلك  بالوظائف الشاغرةبجهات التدريب والتي تجعله من أوائل الذين يحاطون علما 

 نية حصول المتدرب على عرض عمل ثابت من جهة التدريب بعد تخرجه.إمكاالجهات/ 

 اكتسبها التي والمهارات النشاطات أهم عن تقرير بإعدادالطالب  يقومبنهاية التدريب 

يقوم مركز  ومن ثم تقييمتقديمه للقسم األكاديمي المعني لليقوم ب التدريب فترة خالل

 بنجاحالميداني الذي إجتاز التدريب  الطالب منحالتدريب والتوجيه الوظيفي الطالبي ب

 .الكلية عميد من معتمدة تدريب شهادة

 :باآلتي القيام الطالبي الوظيفي والتوجيه التدريب مركز يتولى

 المعنية األقسام مع بالتنسيق دراستهم فترة أثناء للطالب التدريبية الخطط وضع (1

 .بالكلية

 األكاديمية األقسام مع بالتنسيق لكليةا لطالب المناسبة التدريبية الفرص توفير (2



 . المختصة والجهات المختصة

 .فيها يشاركون التي التدريبية البرامج وتقييم الطالب تدريب متابعة (3

 .لهم الوظيفي والتوجيه الطالب بتدريب يتعلق ما كل توثيق (4

 الالزمة والمهارات الكلية لطالب الوظيفية بالفرص المتعلقة المعلومات توفير (5

 .بها الطالب وتوعية العمل قلسو

 المؤسسات مع بالشتراك أو الكلية داخل المهنية للمعارض والتنفيذ اإلعداد (6

 .األخرى

 والستفادة عليها حصلوا التي الوظيفية الفرص على للوقوف الخريجين متابعة (7

 .البرامج وتطوير الطالب توعية في ذلك من

 األكاديمية للشؤون العميد اعدمس أو العميد قبل من بها يكلف أخرى مهام أية (8

 .المساندة

 

 التقنيات الحديثة بالكليات

 في تساهم التي الحديثة، التقنية األنظمة من العديد التطبيقية العلوم كليات توفر

 المستجدات تواكب كما المطلوبة، بالصورة بالكليات األكاديمية البرامج تنفيذ

 ومن الكليات، بين اإللكتروني والربط اإللكتروني، التعليم أنظمة مجال في التقنية

 :يأتي ما اإللكترونية األنظمة تلك أهم

 ( : Black Board)  نظام -1

 تقنية قطاع وتطوير بالكليات والتعليمية العلمية التقنيات أحدث توفير نحو السعي إطار في

 العملية في مانوالز المكان قيود وتجاوز االلكترونية الحكومة إلى للوصول بالكليات المعلومات

 المكتبة وتطبيق التعليم مخرجات وتحسين التدريس هيئة وأعضاء الطالب بين وتفعيلها التعليمية

 المنظومة ضمن(  Black Board)  نظام بإدخال الوزارة قامت( E – library) اإللكترونية

 قد التي ورياتوالد الكتب على اإلطالع من والمدرس الطالب يتمكن حتى وذلك بالكليات التعليمية

 من وتمكينهم المتعلمين بين الفردية الفروق ومراعاة االنترنت طريق عن المكتبة في تتوفر ال

 للمتعلمين الفرصة وإتاحة الذاتية قدراتهم حسب والتقدم لهم مناسبة بيئات في التعلم عمليات إتمام

 وسائل خالل من أخرى جهة من المعلم وبين وبينهم جهة من بينهم فيما إلكترونيا الفوري للتفاعل

 الذاتيين والتدرب التعلم ثقافة ونشر ونحوها الحوار وغرف النقاش ومجالس اإللكتروني البريد

 ورفع مجهود وبأدنى تكلفة بأقل والمتدربين المتعلمين قدرات وتنمية تحسين من تمكن والتي



 الخوف حاجز وكسر ةالتعليمي العملية في الفرص توزيع في بالمساواة الطالب وإحساس شعور

 بوسائل والمعلومات الحقائق عن والبحث أفكارهم عن التعبير من الدارسين وتمكين لديهم والقلق

 خارج حتى المعلم إلى الوصول وسهولة التقليدية الدرس قاعات في متبع هو مما وأجدى أكثر

 الوسائل استغالل خالل من الدراسية للمقررات اإلدارية األعباء وتخفيض الرسمية العمل أوقات

 أدائهم وتقييم للمتعلمين والفروض والواجبات المعلومات إيصال في اإللكترونية واألدوات

 من الطالب وتمكين المتعلمين أداء تقييم في وعدالة دقة أكثر ومختلفة متنوعة أساليب واستخدام

 أو المسموعة أو مرئيةال الطريقة خالل من قدراته مع يتناسب الذي باألسلوب العلمية المادة تلقي

 والتاريخ واالختبارات العلمي المحتوى من ومتجدد ضخم رصيد وتوفير ونحوها المقروءة

 أعضاء ومساعدة تدريسه طرق فعالية وزيادة وتحسين تطويره من يمكن مقرر لكل التدريسي

 .البحث في الحديثة النظم استخدام على والطالب التدريس هيئة

 

 ( : SISب ) نظام معلومات الطال -2

 البيانات وتخزين بمعالجة يعني حيث بالكليات، والتسجيل القبول مركز لدى النظام هذا يتوفر  

 العالمات كشوف واستخراج الدراسية المقررات مختلف في ونتائجهم الطالب بتسجيل المتعلقة

 الطالب ناتبيا تخزين إلى إضافة الدراسية، الجداول وإعداد واإلنجليزية، العربية باللغتين

 عن التسجيل ميزة البرنامج يوفر كما طالب، لكل التدريسية والخطط التخرج متطلبات وخطط

 الحالة على اإلطالع الطالب ومرشد التدريس هيئة لعضو تتيح وكذلك اإلنترنت، خالل من بعد

 وقد ،الدراسية والمقررات بالطالب المتصلة األكاديمية الجوانب من وغيرها للطالب األكاديمية

 بتاريخ رسميا تدشينه وتم م2004/2005 األكاديمي العام خالل بالكليات النظام بهذا العمل بدء

 .م6/3/2006

 البوابة اإللكترونية للطالب: -3
ا مع خطة التحول الرقمي التي تأتي ضمن أهداف الخطة  جاءت تقديم هذه الخدمة تزامنا

(، ومواكبة للتطور في األنظمة 2019 -2015االستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية ) 
اإللكترونية وذلك لتفعيل وتسهيل الخدمات لطالب كليات العلوم التطبيقية ، حيث تجدر 

 اإلشارة أن هذه البوابة تقدم الكثير من الخدمات من أهمها :
 تسجيل المواد الدراسية عبر شبكة اإلنترنت -
 .( Blackboard استخدام نظام التعليم اإللكتروني ) -
نظام الفهرسة اإللكتروني الذي يسمح للطالب بالبحث عن المصادر الدراسية  -

 المطبوعة إلكترونيا.
 االستفادة من الدوريات اإللكترونية. -

كما أن البوابة تتيح للطالبة االطالع على تقرير نسبة الغياب للمواد المسجلة وتقديم طلب 



 تغيير التخصص إلكترونيا.

البوابة اإللكترونية هي إحدى الخدمات المقدمة عن طريق  كما تجدر اإلشارة إلى ان

الموقع اإللكتروني للكليات، حيث بإمكان الطالب الوصول إلى البوابة اإللكترونية و موقع 

 لمقدمة عن طريق الروابط التالية :الكلية المنتسب إليها واإلطالع على الخدمات ا

 إللكترونيةرابط البوابة ا رابط الموقع اإللكتروني الكلية

 https://sohar.cas.edu.om https://sisportalsohar.cas.edu.om صحار

 https://rustaq.cas.edu.om Https://sisportalrustaq.cas.edu.om الرستاق

 https://sur.cas.edu.om Https://sisportalsur.cas.edu.om صور

 https://nizwa.cas.edu.om https://sisportalnizwa.edu.om نزوى

 https://ibri.cas.edu.om https://sisportalibri.cas.edu.om عبري

 https://salalah.cas.edu.om https://sisportalsalalah.cas.edu.om صاللة

 

 

 

 نظام إدارة المكتبات: -4

 :بالكليات التعلم مصادر مراكز مكتبات في والمطبق المكتبات إدارة نظام يوفر  

 تابك أي عن البحث من المستفيدين لتمكين وذلك بالكلية المتوفرة للكتب آليا فهرسا. 

 النسخ عدد أو معين كتاب حول بالسؤال المتعلقة المستفيدين أسئلة على المرجعية اإلجابة 

 .معين لكتاب

 عن بالبعض بعضها الست بالكليات المكتبات بيانات لجميع ربطه في البرنامج يتميز كما 

 سهولة وبالتالي بمسقط، التطبيقية العلوم لكليات العامة بالمديرية مركزي مزود طريق

 .الكليات بين والمراجع بالكتب الخاصة البيانات تبادل

 نظام البريد اإللكتروني: -5

 العلوم كلية لطالب اإللكترونية الخدمات أفضل إلتاحة الدائم المديرية سعي إطار ضمن  

 على موحد لكتروني بريد إنشـــاء تم لها التابعة والكليــات بالمديرية موظفيها وكافة التطبيقية

 من حساب ألف( 20) حجز تم النطاق هذا وفي ، http://mail.cas.edu.om المديرية موقع

 بالفعل وتم والمديرية التطبيقية العلوم كليات وموظفي طالب لجميع Google العالمية الشركة

 .المستفيدين حسابات معظم تفعيل

https://sisportalsohar.cas.edu.om/
https://sisportalsur.cas.edu.om/
https://sisportalnizwa.edu.om/
https://sisportalibri.cas.edu.om/


 

 :EBSCOالدوريات اإللكترونية  -6

عبارة عن أداه بحثية تتيح األكاديمية وهي للمؤسسات صممت  EBSCOأن خدمة معلومات 

ا الوصول إلى النصوص الكاملة للدوريات والبحوث العلمية المنشورة على الموقع  إلكترونيا

البحثية وتعتبر قاعدة البيانات  البيانات وقواعد اإللكترونية، الكتب والمجالت اإللكترونية،

إللكترونية في المكتبات األكاديمية ومراكز من أكبر وأوسع قواعد المعلومات للدوريات اإيبسكو 

وتوفر معلومات بحثية  .PDFوحتى اآلن على شكل  1975والمنشورة منذ  العالم،البحوث في 

لمجموعة أبحاث علمية ال تتوفر في قاعدة معلومات أخرى مشابهة نظراا لتميزها في تجميع 

انها تتضمن في داخلها عدداا  حيثاألبحاث من أعداد دوريات مختلفة تصدرها مؤسسات عديدة 

من قواعد البيانات المرتبطة معاا، كما ترتبط بقواعد بيانات اخرى خارجية مثل قاعدة بيانات 

 باإلضافة الى مجموعة من قواعد البيانات مثل: .ERICمركز مصادر المعلومات التربوية ال 
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 

ويستطيع الطالب الوصول واالستفادة من الدوريات اإللكترونية عن طريق زيارة الرابط 

http://search.ebscohost.com/. 

 

  اإلدارية الخدمات

 الشؤون)  لقسمي أقسام رؤساء يتبعه والمالية اإلدارية للشؤون مديرا كلية كل في يوجد

 في الموظفين من عدد قسم رئيس كل يتبع(  البشرية والموارد المالية والشؤون اإلدارية

 الخدمات من الجانب هذا ويختص والصيانة والمخازن والنقليات والمالية اإلدارية الشؤون

 يخدم ما كل وتوفير الكلية موازنة كإعداد ماليةوال اإلدارية النواحي من الكلية بإدارة

 المالية المخصصات عن مسؤوليتها إلى باإلضافة أهدافها ويحقق بالكلية التعليمية العملية

 .للطلبة
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 :الكلية مرافق

o :المصلى 

 في الصالة أداء من الطالب يتمكن بحيث للذكور، مصلى أو مسجد الكليات جميع في يتوفر 

 .وقتها

o :المطعم 

 أماكن وهناك مناسبة، بأسعار للطالب وجبات لتقديم مطعم كليـة كل في يتوفـر

 .(منفصل )بشكل للطالبات وأخرى للطالب مخصصة

o :استراحات الطالب 

 الطالب لمنح وذلك للطالبات، وأخرى بالطالب خاصة استراحات الكليات في تتوفر 

 .المحاضرات بين لالستراحة فرصة

o :مرافق أخرى 

 وقاعات البنكي الصرف آلة وكذلك القرطاسية لبيع مكتبة تتوفر لياتالك بعض في 

 توفرها التي األخرى المرافق من وغيرها الرياضية، والصاالت األغراض متعددة

 لدى االستقرار من جو وإيجاد الجامعية، حياتهم في الطالب على التسهيل بهدف الكلية،

 .الكلية حرم ضمن إليه يحتاج ما جميع توفير خالل من الطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التطبيقية العلوم لكليات األكاديمي التقويم

  م2018/2019 األكاديمي للعام

 فصل الخريف
 الحدث الفترة األسبوع

30/8/2018 -2018 /26/8 األسبوع التعريفي  األسبوع التعريفي 

 األسبوع األول 
 

2/9/2018- 6 /9/2018  
 أسبوع الحذف واإلضافة -
الدراسة في فصل الخريف بتاريخ:   بداية -

 م2/9/2018

13/9/2018 - 9/9/2018 األسبوع الثاني  *رأس السنة الهجرية 

20/9/2018- 16/9/2018 األسبوع الثالث   

27/9/2018 - 23/9/2018 األسبوع الرابع   

4/10/2018 – 30/9/2018 األسبوع الخامس   

11/10/2018 – 7/10/2018 األسبوع السادس  
باب تقديم طلبات االنتقال بين كليات العلوم  فتح -

 التطبيقية

10/2018/ 18 -  14/10/2018 األسبوع السابع  
المجلس األكاديمي األول بتاريخ :  -

 م18/10/2018

25/10/2018 – 21/10/2018 األسبوع الثامن  

حفل تخرج كلية العلوم التطبيقية بصاللة  -
 م24/10/2018بتاريخ: 

 تقدير منسحب بتاريخ:آخر موعد لالنسحاب ب -
 م25/10/2018

1/11/2018 – 28/10/2018 األسبوع التاسع  

بتاريخ:  حفل تخرج كلية التربية بالرستاق -
 م.29/10/2018

حفل تخرج كلية العلوم التطبيقية بصحار  -
 م31/10/2018 بتاريخ:

8/11/2018 – 4/11/2018 األسبوع العاشر  
تاريخ بحفل تخرج كلية العلوم التطبيقية بعبري  -

 م. 2018/  11 / 5: 

15/11/2018 – 11/11/2018 األسبوع الحادي عشر  

حفل تخرج كلية العلوم التطبيقية بصور بتاريخ  -
 م2018/  11/  12: 

حفل تخرج كلية العلوم التطبيقية بنزوى بتاريخ  -
 م2018/  11/  14:

22/11/2018  -18/11/2018 األسبوع الثاني عشر  
 م18/11/2018 العيد الوطني بتاريخ : -
 *المولد النبوي -

29/11/2018  -  25/11/2018 األسبوع الثالث عشر   

6/12/2018 – 2/12/2018 األسبوع الرابع عشر   

12/2018/ 13-  9/12/2018 األسبوع الخامس عشر  نهاية الدراسة بفصل الخريف. - 

 16/12/2018 – 20/12/2018  اختبارات البرنامج التأسيسي - 

س عشراألسبوع الساد  23/12/2018 – 27/12/2018  
بداية االمتحانات النهائية بتاريخ :  -

 م23/12/2018



 م3/1/2019نهاية االمتحانات النهائية بتاريخ :  - 3/1/2019 – 30/12/2018 األسبوع السابع عشر

 
 فصل الربيع

 الحدث الفترة األسبوع

 31/1/2019 -- 27/1/2019 األسبوع األول
 .أسبوع الحذف واإلضافة -
بداية الدراسة في فصل الربيع بتاريخ :  -

 م27/1/2019

 7/2/2019 -3/2/2019 الثانياألسبوع 
 خر(تملتقى الخريجين بالرستاق )بكم نف

 م7/2/2019:  بتاريخ  

  14/2/2019 – 10/2/2019 الثالثاألسبوع 

 21/2/2019- 17/2/2019 األسبوع الرابع
البطولة الرياضية الثامنة عشر للطالبات  -

 بالرستاق

  28/2/2019- 24/2/2019 األسبوع الخامس

 7/3/2019 – 3/3/2019 األسبوع السادس
فتح باب تقديم طلبات االنتقال بين كليات  -

 العلوم التطبيقية

  14/3/2019 - 10/3/2019 األسبوع السابع

 21/3/2019- 17/3/2019 األسبوع الثامن
أخر موعد لالنسحاب بتقدير منسحب  -

 م21/3/2019 بتاريخ :

 28/3/2019- 24/3/2019 األسبوع التاسع
المجلس األكاديمي الثالث بتاريخ :  -

 م26/3/2019
  4/4/2019- 31/3/2019 األسبوع العاشر

األسبوع الحادي 
 عشر

7/4/2019 -11/4/2019 
 بصحار عشر الملتقى الطالبي الثامن -

 م4/2019/ 8-10 

 18/4/2019-14/4/2019 األسبوع الثاني عشر
 الندوة العلمية المشتركة بعبري  -

 (2019/  4/  16-15بتاريخ: )                 

  25/4/2019 -21/4/2019 األسبوع الثالث عشر

  2/5/2019- 28/4/2019 األسبوع الرابع عشر

األسبوع الخامس 
 عشر

 هاية الدراسة بفصل الربيع.ن - 9/5/2019 – 5/5/2019

 البرنامج التأسيسي اختبارات - 16/5/2019- 12/5/2019 

األسبوع السادس 
 عشر

19/5/2019 -23/5/2019 
بداية االمتحانات النهائية بتاريخ :  -

19/5/2019 

األسبوع السابع 
 عشر

26/5/2019 -30/5/2019 
نهاية االمتحانات النهائية بتاريخ :  -

30/5/2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الصيفي
 الحدث الفترة األسبوع

 20/6/2019 -16/6/2019 ألولاألسبوع ا

بداية الدراسة في فصل الصيف بتاريخ :  -
16/6/2019 

المجلس األكاديمي الرابع بتاريخ:  -
18/6/2019 

  27/6/2019- 23/6/2019 األسبوع الثاني

  4/7/2019- 30/6/2019 األسبوع الثالث

 11/7/2019- 7/7/2019 األسبوع الرابع
 أخر موعد لالنسحاب بتقدير منسحب  -

  11/7/2019بتاريخ :                

  7/2019/ 18- 14/7/2019 األسبوع الخامس

  25/7/2019- 21/7/2019 األسبوع السادس

 1/8/2019- 28/7/2019 األسبوع السابع
بتاريخ : نهاية الدراسة بالفصل الصيفي  -

1/8/2019 

 امتحانات الفصل الصيفي - 8/8/2019- 4/8/2019 األسبوع الثامن

لتواريخ تقريبية* ا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المواعيد المقترحة لمواعيد اعيد انعقاد مجالس الكلية والمجالس األكاديمية
 

 رقم الجتماع اتالكلي مجالس انعقادموعد  المجلس األكاديمي انعقادموعد 

   األول    م 20/9/2018الخميس:   م2018/ 10 /18الخميس:  

   الثاني    م 10/1/2019الخميس:   م2019/ 15/1الثالثاء:  

م2019/  3 /26الثالثاء:     الثالث    م 21/2/2019الخميس:  

م2019/  6 /18الثالثاء:     الرابع  م6/6/2019الخميس:  

 

 
 المواعيد المقترحة للفعاليات واألنشطة الطالبية 

الكلية    الموعد المقترح لتنفيذ الفعالية
 المستضيفة

 م   الفعالية 

 1 الندوة العلمية المشتركة عبري م 2019/  4/  16 - 15

 2 الملتقى الطالبي الثامن عشر صحار م4/2019/ 10 – 8

 2019قبل معسكر سهل آشور أغسطس
 م

 3 لقاء الجوالة التاسع عشر صاللة

 4 ملتقى الخريجين)بكم نفتخر( الرستاق م 2019/ 2 /7

األسبوع الرابع من الفصل الدراسي 
 م 2019الثاني 

البطولة الرياضية الثامنة  الرستاق
 عشر للطالبات

5 

 

 
 المواعيد المقترحة لحفالت التخرج لكليات العلوم التطبيقية

   م   اسم الكلية    الموعد المقترح 
 1    صاللةكلية العلوم التطبيقية     م 2018/  10/  24األربعاء :  

 2    التربية بالرستاقلية ك    م 2018/  10/  29:  األثنين 

 3    صحاركلية العلوم التطبيقية     م 2018/  10/  31األربعاء :  

 4    بعبريكلية العلوم التطبيقية     م 2018/  11/  5:  األثنين 

 5    بصوركلية العلوم التطبيقية     م 2018/  11/  12:  األثنين 

 6    بنزوىالعلوم التطبيقية كلية     م 2018/  11/  14اإلثنين :  
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 موقع وزارة التعليم العالي 

www.mohe.gov.om 

 موقع المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية 
www.cas.edu.om 

 
 
 
 
 
 

 هواتف عامة

 

 24340580 المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية

 24340684 دائرة البرامج األكاديمية

 26774803 كلية العلوم التطبيقية بالرستاق

 25692322 بعبري كلية العلوم التطبيقية

 25433701 بنزوى كلية العلوم التطبيقية

 22057007 بصحار كلية العلوم التطبيقية

 25546802 بصور كلية العلوم التطبيقية

 23225188 كلية العلوم التطبيقية بصالله


