متخ�س�سون يف مناء الإن�سان  ٫٫٫اأعظم ثروات الوطن

1

إﻋداد
أﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﻠوان

2
2

من أقوال القائد
«�إ َّننا ُ
العلم ون�شه ُد تقد َُّمه املتالحقَ يف
نعي�ش ع�ص َر ِ
العلم
جمي ِع املجاالت ،و�إنَّ ذلك ليزي ُدنا يقي ًنا ب�أنَّ
َ
َ
حتديات هذا
والعمل اجلا َّد هما م ًعا و�سيلتُنا ملواجه ِة
ِ
أ�سا�س من
الع�صر ،وبنا ِء نه�ض ٍة قوي ٍة ومزدهر ٍة على � ٍ
ليتوجب عليكم –
قيمِ نا الإ�سالمي ِة واحل�ضارية ،و�إ َّنه
ُ
ن�صب �أعي ِنكم دائ ًما
َ
�شباب اجلامعة – �أن ت�ض ُعوا ذلك َ
بالعلم ِّ
وتك ِّر ُ�سوا َّ
وبكل ما ينمي
كل جهو ِدكم؛ للتزو ِد
ِ
للمهام التي تنتظ ُركم بعدَ التَّخ ُّرج؛
قدرا ِتكم ويعدَ كم
ِّ
الوطني املق َّد�س ،وت�شار ُكوا ِّ
بكل جدار ٍة
لت�ؤدُّوا واج َبكم
َّ
تقدم
ومقدر ٍة يف
ِ
حتقيق ما ُ
نرجوه ل ُعما ِننا العزيز ِة من ٍ
وازدهار».
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم

3

4

الفهرس
�إ�شراقة من �أقوال عاهل البالد املفدى

3

ر�سالة اجلامعة

10

اجلامعة يف �سطور

11

نظام �إدارة جودة التعليم والتعلم يف جامعة نزوى

13

كلمة عميد الكلية

17

�ضوء على الكلية

19

ٌ
ملحوظات مه َّمة

23

الق�س ُم الأ َّول :نظا ُم ال َقبول وال َّت�سجيل

26

ال�ساعات املعتمدة
مقدم ٌة يف نظا ِم َّ

28

تخ�ص ٍ�ص �إلى �آخر
ال َّتحوي ُل من كل َّي ٍة �إلى �أخرى �أو من ُّ

33

�إ�سقاط امل�ساقات

35

5

احل�صول على درجتني علميتني �أو تخ�ص�صني مختلفني

36

ال�س ُ
اعات املعتمد ُة املكت�سبةعن طريقِ امتحانِ حتديدِ امل�س َتوى
َّ

38

العب ُء الدِّرا�سي

39

مد ُة الف�صلِ الدِّرا�سي

40

ال َّت�سـ ـ ـ ــجِ يل

41

ال َّت�سجي ُل يف الربامج الأكادميية

42

ٌ
تف�صيلي لبع�ض امل�صطلحات الدرا�سية
و�صف
ٌّ

47

البطاقات اجلامعية

50

الق�س ُم ال َّثاين :نظا ُم ال َّتقومي وقواع ُد ال َّتخ ُّرج

52

أ�ساليب التقييم
�
ُ

54

نظام التقومي

59

موج ُز امل�ساق

59

مي والتقديرات
التقو ُ

60

6

طريق ُة تقدي ِر الدرجات

60

التقدي ُر ذو القيم ِة العددية

60

التقدي ُر بدون القيم ِة العددية

63

ح�ساب معدلِ نقاط التقدير
ُ

66

ُ
ُ
واملعدل الرتاكمي
املعدل الف�صلي

67

التح�صي ُل الأكادميي

70

القواعد اخلا�صة بالتخرج

70

ُ
خطط الدرا�سة اجلامعية

70

ُ
متطلبات التخرج من اجلامعة

73

تبدي ُل امل�ساقات

73

تعدي ُل خطة الدرا�سة اجلامعية

73

مد ُة الدرا�س ِة اجلامعية

74

ُ
ت�صنيف الدرجاتِ اجلامعية

75

7

حف ُل التخرج

76

الق�س ُم الثالث :ال َّلوائح ال َّتنظيم َّية يف الكلية

78

مق ِّدمـ ــة

80

ال�سلوكِ ُّ
الطالبي
الئح ُة ُّ

81

ُ
بع�ض ال ُّر�سو ِم
�
إجراءات ال َّت�سجيلِ و الت�أجيل واالن�سحابِ وقواعدِ ا�سرتدا ِد ِ

91

الئح ُة ُ
احل�ضو ِر وال ِغ َياب

94

احلا�سوب و�آدا ُبها
قواع ُد ا�ستخدا ِم مخترباتِ
ُ

97

�شاط ُّ
الطالبي
الالئح ُة ال َّتنظيم َّي ُة لل َّن ِ

101

قواع ُد �سلوكِ ُّ
االمتحاناتِ ال ِّنهائ َّية
الطالبِ يف
َ

107

نتائج االمتحانات
الئح ُة ال َّتظ ُّلماتِ يف ِ

110

الق�سم الرابع :الربامج الأكادميية املقدمة يف كلية العلوم والآداب وتفا�صيل ال�ساعات املعتمدة والر�سوم الدرا�سية

115

مق ِّدمـ ــة

117

الربامج الأكادميية املقدمة يف ق�سم الرتبية والدرا�سات االن�سانية وتفا�صيل ال�ساعات املعتمدة والر�سوم الدرا�سية

118

8

الربامج الأكادميية املقدمة يف ق�سم العلوم الريا�ضية والفيزيائية وتفا�صيل ال�ساعات املعتمدة والر�سوم الدرا�سية

120

الربامج الأكادميية املقدمة يف ق�سم اللغات االجنبية وتفا�صيل ال�ساعات املعتمدة والر�سوم الدرا�سية

122

الربامج الأكادميية املقدمة يف ق�سم اللغة العربية وتفا�صيل ال�ساعات املعتمدة والر�سوم الدرا�سية

124

الربامج الأكادميية املقدمة يف ق�سم علوم احلياة والكيمياء وتفا�صيل ال�ساعات املعتمدة والر�سوم الدرا�سية

126

�أرقام وروابط مهمة

129

9

رسالة الجامعة
إيجابي وتر�سيخ هو َّية
أ�سا�سي هو ن�شر الفكر ال َّ
نفع عام ،تقوم على �أمرها وتدبري �ش�ؤونها .و� َّإن هدفها ال َّ
� َّإن جامعة نزوى م� َّؤ�س�س ٌة علم َّي ٌة� ،أهل َّي ٌة ،ذات ٍ
ال�سلطان .غايتها ن�شر
احل�ضاري وال
ال َّأمة وقيمها و�إرثها
َّ
إ�سالمي على � ٍ
أ�سا�س من الإميان ال َّرا�سخ باهلل – ع ّز وج ّل ،-وعلى والئها للوطن وجاللة ُّ
َّ
املعرفة مبا يكفل َاّ
لطلبها ال َتّعلم ،وال َتّزود بالف�ضائل ،واكت�ساب مهارات احلياة الالزمة لإثراء حياتهم وت�أهيلهم للإ�سهام بفاعل َّي ٍة لنم ِّو املجتمع
أكادميي والتنمية الفكر َّية مبا يرتجم هذه الغايات النبيلة
وتط ُّوره؛ ولهذا ف� َّإن اجلامعة ت�سعى �إلى �إيجاد برامج مرن ٍة تو ِّفر درج ًة عالي ًة من الت�أهيل ال
ِّ
واقع ملمو�س.
�إلى ٍ
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الجامعة في سطور
ربحي» يف �سلطنة ُعمان.
تعليم ٍ
نفع عام «على � ٍ
أ�سا�س غري ٍّ
عال �أهل َّي ٍة ذات ٍ
 �أن�شئت يف  3يناير 2004م؛ وبذلك تع ُّد �أ َّول م� َّؤ�س�سة ٍ تتن َّوع براجمها الأكادميية ما بني درجات املاج�ستري والبكالوريو�س والدّبلوم.�ص يف جمال البحوث والتَّطوير التِّقني؛ �أطلق عليه مركز «دار�س للبحث العلمي والتَّطوير التِّقني» ،و�آخر للدِّ را�سات
بحثي
ِّ
متخ�ص ٌ
 يوجد بها مرك ٌز ٌّالعرب َّية «مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي للدِّ را�سات العرب َّية».
 نظامها الدِّ را�سي ي�شمل اللُّغتني العرب َّية والإجنليز َّية.أكادميي وثي ٌق ب�أكرث من ( )28جامع ًة وم� َّؤ�س�س ًة علم َّي ًة دول َّي ًة يف ع َّدة بلدان من العامل؛ منها :الواليات املتحدة الأمريك َّية ،و�أ�سرتاليا،
 يجمعها تعاو ٌن �ٌّ
وماليزيا ،واململكة املتَّحدة ،وغريها من البلدان.
مربع ،ويجري يف الوقت نف�سه �إن�شاء املرحلة الأولى من احلرم
 حرمهاُّ
املبدئي احلايل ذو م�ساح ٍة تت�ض َّمن مبانٍ ب�أكرث من ( )150,000م ٍرت ٍ
ال َّرئي�س للجامعة.
 بها مكتب ٌة وا�سع ٌة ت�ض ُّم الآالف من الكتب الورق َّية وااللكرتون َّية ،واملو�سوعات ،وال َّدور َّيات الإلكرتون َّية.مختربات بحثية.
 تزخر بـ ( )78مخت ًربا تدري�س ًيا يف �شتى املجاالت  ،و ()9ٍ
 �أ�سهمت حتَّى الآن يف ن�شر �أكرث من ( )225بح ًثا مح َّك ًما ،و ( )20كتا ًبا م�ؤ َّل ًفا.اخرتاع يف جمال الهند�سة املدن َّية ،بت�صميم مبانٍ مقاوم ٍة للزَّالزل.
 ح�صدت �أ َّول براءةٍ
جامعات عامل َّية خالل العام الأكادميي.
تدريب اختيار َّي ًة يف ع َّدة
 تقدِّ م لطالبها برامجٍ
ٍ
للطالب ،ويو ِّفر املنح والبعثات ُّ
واملعنوي ُّ
للطالب املتفوقني واملجيدين يف الدِّ را�سة.
املادي
َّ
 بها �صندو ٌق مل�ساندة املتع ِّلمني (معني)؛ يقدِّ م العون َّ11

متخ�ص�ص ًة ُّ
للطالب واملجتمع من خالل مركز التَّعلُّم مدى احلياة.
دورات وبرمج تدريب َّي ًة
 تقدِّ م ٍِّ
ب�شكل ف َّعال يف بناء املجتمع وتطويره من خالل مركز خدمة املجتمع.
 -ت�سهم ٍ
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نظام إدارة جودة التعليم والتعلم في جامعة نزوى
()Quality Teaching and Learning Management System - QTLMS

مقدمة

�إنَّ جامعة نزوى ملتزمة بتقدمي «التعليم القائم على املخرجات التعلُّم ّية» وب�أن يتخرج منها طلبة ميتلكون املعرفة واملهارات ويت�صفون بالقيم التي
مت ّكنهم من تلبية احتياجات ال�سوقني املحلية والدولية.
وقد مت تطوير املناهج الدرا�سية يف مختلف الربامج يف اجلامعة لتتما�شى مع املعايري الدولية وبالرتكيز على قدرات الطلبة ،كما �إنَّ �إدارة اجلودة
واملراقبة الدورية للتعليم ت�ضمن حتقيق مخرجات التعلم و�إيجاد خريجني م�ؤهلني .وت�شمل هذه الإجراءات عملية �إلقاء املحا�ضرات يف الف�صول،
والتقييم  ،وتوفري اخلدمات الأكادميية امل�ساندة ،واملالحظة ال�صفية ل�ضمان التطوير امل�ستمر يف جودة التعليم والتعلم التي تهدف �إلى تتويج الطلبة
بالنجاح الأكادميي.
ولتحقيـ ــق ه ــذا اله ــدف قام ــت جامع ــة ن ــزوى ع ــام 2010م بتطويـ ــر �إط ــار تعليم ــي �شام ــل ي�سم ــى (نظـ ــام �إدارة ج ـ ــودة التعليـ ــم
( .)Quality Teaching Management System - QTMSويرتتب على نظام �إدارة جودة التعليم  QTMSتوجيه الهيئة التدري�سية
�إلى اللوائح والإجراءات واال�ستمارات ذات ال�صلة ،وذلك لتنفيذ اجلوانب الرئي�سة يف التعليم والتعلم بكفاءة وفعالية.
وبنـ ــاء عل ــى منهجي ــة جامع ــة ن ــزوى يف التطوي ــر امل�ستم ــر للج ــودة با�ستخ ــدام منــوذج «املنهجيــة والتطبي ــق والنتائ ــج والتطوي ــر
( ،)Approach - Deployment - Results - Improvement - ADRIفقد قامت مختلف الوحدات الأكادميية مبراجعة نظام
�إدارة جودة التعليم  QTMSيف �ضوء الفائدة والفعالية ،ونتيجة لذلك فقد مت تعديله وتطويره �إلى نظام �إدارة جودة التعليم والتعلم، QTLMS
وذلك لإدخال اجلوانب املتجددة واملتطورة يف جودة التعليم واملمار�سات التعلمية.
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ومت ت�صميم نظام �إدارة جودة التعليم والتعلم  QTLMSلتحقيق �إطار تدري�سي هدفه الأ�سمى الطالب حيث يتم م�ساندة الطلبة وحتفيزهم من
خالل توفري بيئة �أكادميية مالئمة تعزز تعلمهم مع التح�سني والتقييم الذاتي .وي�شمل هذا النموذج اجلديد اكت�ساب الطلبة للمعرفة والقيم وتطوير
املهارات من خالل �أن�شطة �أكادميية متنوعة لتحفيز التعلم الذاتي .وي�شمل هذا النموذج اجلديد اكت�ساب الطلبة للمعرفة والقيم وتطوير املهارات
من خالل �أن�شطة �أكادميية متنوعة لتحفيز التعلم الذاتي.
يهدف هذا النظام لو�ضع �إطار عمل للجامعة ُيعنى بالتعليم والتعلم وجعل املمار�سات التعليمية والتعلمية ترتكز على الدليل والتوثيق املمنهج للت�أكد
من �أنّ عملية التعليم والتعلم تتنظم فيها جميع الكليات بفاعلية بغية الو�صول �إلى بيئة تعليمية جادّة.

غايات نظام �إدارة جودة التعليم والتعلم)QTLMS(:
 ت�سليط ال�ضوء على اجلوانب املختلفة للتعليم والتعلم مثل املناهج الدرا�سية والتدري�س والتقييم الأكادميي. توفري قواعد �إر�شادية محددة و�إجراءات ومناذج وا�ضحة لتنفيذ جودة التعليم والتعلم يف اجلامعة بالإ�ضافة �إلى مراقبة وحت�سني �أداء الطلبة. الت�أ�سي�س املمنهج لإجراءات ال�ضبط واملراقبة واملراجعة وتقييم فاعلية التعليم والتعلم يف اجلامعة ل�ضمان التوفري امل�ستمر للن�شاطات التطويرية. قولبة �إجراءات التدري�س والتنفيذ و�إدارة جودة التعليم والتعلم وحتديد دور الهيئة التدري�سية والطلبة وم�س�ؤوليات كل املعنيني.منهجية جامعة نزوى يف التعليم القائم على املخرجات التَّع ُلمية
يقدم هذا الق�سم كيفية مواءمة ر�سالة جامعة نزوى مع مخرجات تعلم املقررات الدرا�سية ،كما يلقي ال�ضوء على املنهج الدرا�سي والتدري�س وطرق
التقييم والأدوات التي ت�ستخدمها اجلامعة يف �إيجاد التعليم القائم على املخرجات التَّع ُلم ّية .
وتركز العملية التعليمية القائمة على املخرجات التَّع ُلم ّية على مخرجات ما يجب تعلُّمه (كودال�س .)1994،فهي منوذج يف التعلم يتمركز حول
ح�صله الطلبة يف نهاية املقرر الدرا�سي/الربنامج (.)2006 ,Kenedy
الطالب ،ويتوجه �إلى �إبراز ما ّ
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تقوم جامعة نزوى بتطبيق التعليم القائم على املخرجات التَّع ُلمية متمثال يف مناهجها الدرا�سية والتدري�س و�أن�شطة التقييم .وتتمثل مخرجات
التعلم ب�شكل وا�ضح يف املعرفة واملهارات والقيم التي حتدد ال�سمات العامة للخريج من جامعة نزوى واملُ�ض ّمنة يف كل الربامج الأكادميية .وتدفع هذه
منهج يتمحور حول الطالب ويهدف �إلى ت�أهيل خريجني متعددي اخلربات قادرين على امل�شاركة الفاعلة يف تطوير
ال�سمات العامة للخريج باجتاه ٍ
املجتمع .ويو�ضح اجلدول �أدناه ال�سمات العامة للخريج يف جامعة نزوى.
1
2
3
4
5
6

امتالك املعرفة الر�صينة يف التخ�ص�ص املعني.
النظر يف ت�أثري احللول على م�شاكل االقت�صاد واملجتمع والثقافة والبيئة.
توفري احللول الإبداعية واملبتكرة والفعالة للم�شاكل.
اكت�ساب القدرات الكافية يف العلوم والآداب.
�إدراك ال�شخ�ص للم�س�ؤوليات املهنية والأخالقية.
غر�س قيمة التعلم مدى احلياة وال�سعي للتعليم امل�ستمر.

املعرفة
املعرفة
املهارات
املهارات
القيم
القيم

ت�سعى جامعة نزوى �إلى �صقل قدرات الطالب من خالل تعزيز معرفتهم ومهاراتهم ليكونوا قادرين على مواكبة االحتياجات املتغرية ل�سوق العمل
كما ت�سعى �إلى تزويدهم مبهارات ريادة الأعمال ،وتعك�س ر�سالة جامعة نزوى هذا التوجه الذي يرتكز �أي�ضا على قيم مهارات التفكري الإيجابي
والإميان باهلل عز وجل والهوية الثقافية وقيم املواطنة ال�صاحلة والوالء للوطن.
ولكي تغر�س اجلامعة ال�سمات الأ�سا�سية للخريجني يف كل براجمها املختلفة فقد مت ت�صميم الربامج يف جميع الكليات على �أ�سا�س التناغم مع
ال�سمات العامة للخريج وذلك بتحديد مخرجات الربنامج ومكوناتها يف املعرفة واملهارات والقيم  .وتت�ضمن مخرجات الربنامج ب�شكل مبا�شر تطوير
املنهج الدرا�سي لكل برنامج من خالل حتديد مخرجات التعلم للمقررات الدرا�سية التي حتقق مخرجات الربنامج .وتربط امل�صفوفات مخرجات
تعلم املقررات الدرا�سية مع مخرجات كل برنامج وذلك لقيا�س التوزيع املنا�سب للمقررات الدرا�سية يف حتقيق مخرجات الربنامج مبكوناتها
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الثالثة :املعرفة واملهارات والقيم.
ت�صميم وتطوي ُر الربامج يف جامعة نزوى م�سا ًرا منتظ ًما وف ّعا ًال
�إنَ جودة التعليم والتعلم تنبثق من التطوير امل�ستمر املنا�سب للربنامج ،ولذلك يتبع
ُ
ال يٌظهِ ر تناغم ال�سمات العامة للخريج مع مخرجات الربنامج ومخرجات التعلم للمقررات الدرا�سية (راجع القواعد الإر�شادية لت�صميم الربامج
الأكادميية اجلديدة وتطويرها ومراجعتها واعتمادها).
وقامت اجلامعة بابتكار نظام حا�سوبي لإظهار التناغم الوا�ضح بني ال�سمات العامة للخريج ومخرجات الربنامج واملقررات الدرا�سية �ضمن
املنظومة التعليمية .و ُيظهر النظام احلا�سوبي حتقيق مواءمة بني كل من ال�سمات العامة للخريج ومخرجات الربنامج ومخرجات التعلم للمقرر
الدرا�سي �ضمن عملية وا�ضحة ومحددة ،و�ضمن ت�صنيف بلوم( )Bloomيف ت�سهيل منهج التعليم القائم على املخرجات التعلمية وقامت جامعة
نزوى با�ستخدام ت�صنيف بلوم ملجاالت التعلم مبكونات التعلم الثالثة (بلوم .)1956
كما يحتوي ت�صنيف بلوم املعدل للمعرفة على �ست فئات ت�صنف مخرجات التعلم يف م�ستويات من التعقيد والإتقان ،وت�شمل املعرفة وتطوير مهارات
التفكري (بلوم .)1956
ويحتوي اجلانب املهاري يف ت�صنيف بلوم على �سبع فئات مرتبة من ال�سلوك الب�سيط �إلى الأكرث تعقيدا ،في�شمل احلركة البدنية والتن�سيق وا�ستخدام
املهارات احلركية.
وت�صنيف بلوم يف جمال القيم واملواقف يحتوي على خم�س فئات ،فت�شمل طريقة التعامل مع العواطف مثل امل�شاعر والقيم والتقدير واحلما�س
والتحفيز واملواقف (كراثوول وبلوم وما�سيا.)1973 ،
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ُ
كلمة عميد الكلية

د .غ�سان بن ح�سن ال�شاطر
�أ�ستاذ اللغويات التطبيقية امل�شارك،
عميد كلية العلوم والآداب بالوكالة .

تعترب كلية العلوم والآداب يف جامعة نزوى الكلية املثلى ملن يبحث عن برامج حيوية متكاملة ،ومعرفة فكرية
متنامية ،وهي �أكرب كليات اجلامعة ،حيث يفوق عدد طالبها عادة ثالثة �آالف طالب ،جلهم يف املرحلة اجلامعية
الأولى ،بالإ�ضافة �إلى طالب الدرا�سات العليا.
مال العقل واملنطق ،مع اختالف الو�سائل ،فبع�ض
الرتكيز الأ�سا�سي لربامج الكلية ين�صب على ت�شجيع � ْإع ِ
الربامج ُت ْعنى مبثالية و�سائلها الفكرية؛ و�أخرى تهتم بدقة و�سائلها التطبيقية العملية؛ وغاية الربامج هي
التكوين العلمي والفكري للطالب لتمكينه من القيام بالعديد من الأدوار املطلوبة يف ع�صر التقنية والتعاطي
مع متغرياتها بفاعلية وكفاءة.
التخ�ص�ص ّية .وتت�ضمن الأق�سام الأكادميية الآتية:
وت�سعى الكل ّية منذ ت�أ�سي�سها لتكون مركزًا للتم ّيز يف جماالتها
ّ
ق�سم اللغة العرب ّية
ق�سم علوم احلياة والكيمياء
ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية
ق�سم العلوم الريا�ض ّية والفيزيائ ّية
ق�سم اللغات الأجنب ّية
التخ�ص�صية ،ودعما
هذا ولقد ُجمِ عت هذه الأق�سام يف كل ّية واحدة؛ ت�أكيدا على �أهم ّية التفاعل بني جماالتها
ّ
لتقلي�ص ال ُه ّوة بني مثال ّية الفكر وواقعية التطبيق .وتعك�س مثل هذه اال�سرتاتيج ّية الرغبة الأكيدة للكل ّية يف
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والتخ�ص�صات املتداخلة ،هذا ف�ضلاً عن حر�ص الكلية
ال�سري على النهج احلديث ،النهج الذي يعنى بالربامج الأكادمي ّية ذات القواعد العري�ضة،
ّ
على الت�أهيل املنا�سب لطالبها ليفلحوا يف م�ساعيهم الوظيفية ،وقبولهم لدرا�سات عليا يف جامعات مرموقة عامليا.
والكل ّية دائبة على حتفيز الأ�ساتذة املجيدين؛ لأ ّنها جادة يف التزامها بجودة التدري�س .وين�شط الأ�ساتذة املنت�سبون للكلية ،هذا ف�ضلاً عن ر�سالتهم
التعليمية ،يف �إنتاج ون�شر بحوث علمية عالية اجلودة .ومن املتوقع �أنْ يفوز الأ�ساتذة ،خالل العام احلايل ،بعدد من املنح البحثية املقدمة من
م�ؤ�س�سات وطنية تدعم البحوث ذات اجلودة.
وتلتزم الكل ّية ـ ب�صفتها الدعامة املحور ّية للجامعة ـ بتطوير املعرفة وتطبيقها من خالل:
 التدريب العملي والتبادل مع اجلامعات املرموقة يف العامل؛ الرتكيز على الربامج التي تل ّبي حاجات املجتمع املتط ّورة؛ التم ّيز يف التدري�س على م�ستوى الدرا�سة اجلامع ّية الأ ّولية والدرا�سات العليا؛ االعتماد على مختربات مزودة بتقنيات حديثة؛ اال�ستعانة مبقتنيات مكتبة اجلامعة ومطبوعاتها ال�شاملة ومواردها الإلكرتون ّية املتقدّمة؛متخ�ص�صة داخل اجلامعة لتعزيز التدري�س والتعلم؛
 اال�ستعانة مبراكزّ
 اال�ستعانة مبوارد داخلية مخ�ص�صة لرتويج البحوث ذات اجلودة العالية ون�شرها؛ اال�ستعانة مبوارد داخلية وخارجية لدعم الأجهزة والبحوث.ومل تغفل الكلية دورها يف خدمة املجتمع من خالل م�شاركتها يف م�شاريع اجلامعة املختلفة التي ت�ستهدف مناء الإن�سان واملجتمع.
وختاما ،ت�ؤكد الكل ّية التزامها الثابت بجودة التدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع لت�أ�صيل مه ّمتها الرا�سخة يف �إعداد اخل ّريجني املتم ّيزين الذين
�سي�سهمون يف تقدّم ال�سلطنة بطرق �إيجاب ّية وفاعلة.
18

ضوء على الكلية
ت�ضطلع كلية العلوم والآداب بدور كبري يف �إعداد الطالب يف العلوم الأ�سا�سية واللغات والرتبية والعلوم الإن�سانية ،وعن طريقها ي�ستكمل الطالب
ب�شتى تخ�ص�صاتهم متطلبات اجلامعة ،وتوفر الكلية لطالبها �أر�ضية ف�سيحة تلتقي عليها �إ�شراقات الفكر مع قوانني الطبيعة ،فهي ت�شمل ثالثة
و�أربعني تخ�ص�صا ،اثنا ع�شر منها لنيل درجة املاج�ستري ،و واحد وع�شرون تخ�ص�صا يف درجة البكالوريو�س وع�شرة على م�ستوى درجة الدبلوم.
كما تويل الكلية التدري�س �أولوية ق�صوى ،م�ستفيدة من البيئة التعليمية املميزة التي �أقامتها اجلامعة ،متمثلة يف اخلدمات املكتبية واملختربية
والتقنية مما �أتاح نهجا تدري�سيا يجمع الإلكرتوين �إلى التقليدي ،محققا مزايا كليهما .
وت�ضم الكلية خم�سة �أق�سام ،هي:
 -1ق�سم اللغة العربية
 -2ق�سم العلوم الريا�ضية والفيزيائية
 -3ق�سم اللغات الأجنبية
 -4ق�سم علوم احلياة والكيمياء
 -5ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية

الر�ؤية :

ت�سعى كلية العلوم والآداب يف جامعة نزوى �إلى �أن ت�صبح مركزا مرموقا معرتفا بتميزه يف العلوم والآداب على امل�ستويني الوطني والدويل .
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الر�سالة :
�إن الكلية مهتمة بن�شر املعرفة ،و�إنها ملتزمة بتقدميها �إلى طالبها تعليما متميزا باجلودة ،يتزودون منه بالتعليم املبتكر واخلربة البحثية ،ويت�سلحون
بالقيم واملعرفة واملهارات احلياتية ،ليتجهزوا حلياة ناجحة يف املحيط العاملي املتغري با�ستمرار.

الأهداف :
�أ -الأهداف الآنية :

 -1ا�ستقطاب العلماء والأ�ساتذة املجيدين.
 -2تقدمي تخ�ص�صات وبرامج �أكادميية جتذب الطالب ،وحتفزهم على موا�صلة درا�ستهم يف اجلامعة .
 -3بناء �شراكات ا�سرتاتيجية مع جامعات عاملية رفيعة امل�ستوى ،جنبا �إلى جنب مع امل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة بال�سلطنة.

ب -الأهداف املتو�سطة املدى:

 -1تقدمي برامج تعليمية متميزة �سهلة املنال ،تقوم على حتقيق املخرجات التعليمية.
 -2اعداد خريجني مت�صفني باجلودة والكفاءة العالية ،م�ستعدين لتلبية احتياجات املجتمع الوطني والعاملي.
 -3عقد م�شاريع بحثية مبتكرة وتعاونية وتوجيهها� ،إ�ضافة �إلى ن�شاطات �إبداعية �أخرى.

ج -الأهداف البعيدة املدى:

 -1و�ضع دعائم را�سخة للبحث العلمي يف جمال العلوم والإن�سانيات.
 -2زيادة الوعي يف املجتمع حول الدور احليوي للعلوم.
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فر�ص التدريب يف الكلية:

تتيح الكلية لطالبها فر�ص التدريب العلمي يف مختلف املواقع احلكومية واخلا�صة ،وذلك من خالل مذكرات تفاهم مع تلك امل�ؤ�س�سات ،حيث يتم –
على �سبيل املثال – تدريب طالب التخ�ص�صات الرتبوية يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم ،وهناك ق�سم خا�ص يف الكلية للتدريب ،وم�ساعد للعميد
ل�ش�ؤون التدريب ي�شرف على �إعداد برامج تدريبية جلميع التخ�ص�صات.

م�ستقبل وظيفي م�شرق:

�إن �أمام اخلريج يف كلية العلوم والآداب بجامعة نزوى م�ستقبال واعدا ،فالتخ�ص�صات التي تقدمها الكلية مت طرحها لكي تلبي حاجات �سوق العمل
محليا و�إقليميا وعامليا� .إن اخلريج م�ؤهل للإ�سهام يف جماالت التنمية كافة :بالتعليم يف املدار�س والرو�ضات وامل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى ،ويف
مراكز البحث العلمي والتطوير التقني واملختربات ،ويف ال�صناعة ب�شتى �أ�صنافها ،ويف عامل املال ،ويف اللغات املختلفة والرتجمة ،وعامل احلا�سب
الآيل ومكوناته.

ملاذا تختار الدرا�سة يف كلية العلوم والآداب بجامعة نزوى؟
 توفر الكلية برامج تدري�سية عملية مرتبطة ب�سوق العمل ،ت�ساعد الطالب يف احل�صول على الوظيفة املنا�سبة . يقوم على العمل يف الكلية كادر تدري�سي وبحثي ذو كفاءة عالية ،يتمتع ب�أف�ضل امل�ؤهالت ،وي�ضم مختلف اجلن�سيات املحلية والعربية والأجنبية.تتميز الربامج التدري�سية باجلودة العالية ،وتنفذ عرب نظام محكم.
 تقوم الكلية بالتطوير امل�ستمر لكافة الربامج املطروحة من خالل مراجعة �شاملة تهدف �إلى مواكبة التطورات املحلية والعاملية. متثل العلوم والآداب �أهم ركائز التنمية الب�شرية ،ف�ضال عن �أنها القاعدة التي ينطلق االبتكار والإبداع يف املجاالت ال�صناعية واالقت�صاديةوالتقنية يف ع�صر العوملة.
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 ال تدخر الكلية جهدا يف م�ساعدة خريجيها يف احل�صول على فر�ص العمل ،وذلك من خالل مراقبة مخرجات التعليم ومدى ر�ضا امل�ؤ�س�سات عنخريجيها من خالل درا�سات وا�ستبانات جترى يف امل�ؤ�س�سات التي يعمل بها اخلريجون.
 -حتر�ص الكلية على بناء ج�سور التعاون العلمي ،مع كليات العلوم والآداب ،يف اجلامعات املتميزة العريقة ،محليا و�إقليميا وعامليا.
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ٌ
مهمة
ملحوظات
َّ
 تكاليف الف�صل الدِّ را �سي الواحد يف جميع التَّخ�ص�صات باجلامعة مح�سوب ٌة على �أ�سا�س (� )15ساع ًة معتمدة ،واحل ُّد �أالدنى َّللطالب املنتظم هو
(� )12ساع ًة معتمد ًة للف�صل الدِّ را �سي� ،أ َّما احل ُّد �أالعلى فهو (� )18ساع ًة معتمد ًة ،ومن َّثم حت�سب التَّكلفة وف ًقا لذلك.
 ر�سوم طلب االلتحاق باجلامعة قدرها ( )20ريا ًال ُعمان ًّيا للدّبلوم والبكالوريو�س (الترد) ،و ( )50ريا ًال ُعمان ًّيا للماج�ستري (ال ترد).ر�سوم ال�سكن اجلامعي:
 غرف ٌة م�شرتك ٌة من �شخ�صني �إلى �أربعة �أ �شخا �ص (ح�سب �سعة الغرفة) = ( )30رياال �شهر ًّيا للفرد الواحد يف ال�سكنات اخلارج َّية ،و ( )40رياالللفرد يف ال�سكنات ال َّداخل َّية.
ف�صلي ال َّربيع واخلريف .وي�سدِّ د َّ
الطالب الإيجار املق َّرر على دفعتني؛ �إحداهما يف بداية ف�صل اخلريف
ال�سكن مل َّدة (� )9أ �شهر خالل
 يت ُّم احت�ساب َّْ
(عن �أربعة �أ�شهر) ،والدُّفعة ال َّثانية يف بداية ف�صل ال َّربيع (عن � 5أ�شهر) ،ويف حالة درا �سة ف�صل ال�صيف فيت ُّم �سداد �إيجار �شهرين يف بداية
الف�صل ال�صيفي.
ريال ُعما ّ
ين (م�سرت َّدة).
 ت�أمنيٍ )100( : التَّغذية :تتو َّفر مطاعم داخل احلرم اجلامعي تقدِّ م من خاللها وجبات ال�إفطار والغداء والع�شاء ،كما تتو َّفر جتهيزاتٌ يف الوحدات ال�سكن َّيةالذاتي َّ
اخلارج َّية للإعداد َّ
للطعام.
رياالت ُعمان َّية �شهر ًّيا من ال�سكن اجلامعي اخلارجي �إلى احلرم اجلامعي.
 ال َّنقل)10( :ٍ

البدء يف التخ�صات �أالكادميية:

يعد اجتياز الربنامج الت�أ �سي�سي بنجاح و حتقيق  500نقطة يف امتحان التوفل �شرطا �أ�سا�سيا للبدء يف درا�سة التخ�ص�ص الأكادميي ،يف حالة عدم
23

حتقيق النقاط املطلوبة يف التوفل ،ميكن للطالب البدء يف التخ�ص�ص يف حالة حتقيق  450نقطة �أو �أكرث يف التوفل و�إمتام ف�صلني درا�سيني باجلامعة
واجتياز امل�ستوى الثاين يف اللغة االجنليزية ،على �أن يدر�س الطالب مواد ا�ستدراكية يف اللغة ال�إجنليزية مع املواد التخ�ص�صية ،والتعهد ب�إمتام
الدرجة املطلوبة يف التوفل وهي  500نقطة خالل ف�صلني درا�سيني من بدء الربنامج الأكادميي و�إال �سيوقف ت�سجيل الطالب �أو ي�ضطر لالن�سحاب
من اجلامعة.
�أما بالن�سبة لتخ�ص�صات اللغة العربية والرتبية يف اللغة العربية واللغة الفرن�سية والرتجمة ،واللغة �أالملانية والرتجمة ،فيمكن للطلبة بدء الدرا �سة
يف الربنامج الأكادميي ،فتنطبق عليهم ال�شروط نف�سها عدا �أن درجة التوفل املطلوبة قد يت�ساهل فيها �إلى  430نقطة.
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متخ�ص�صون يف مناء الإن�سان � ٫٫٫أعظم ثروات الوطن
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األول
القسم َّ
ُ
نظام َ
سجيل في
بول وال َّت
الق
ِ
ِ
ُ
كلية العلوم واآلداب
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اعات املعت َم َدة
ال�س ِ
مقدم ٌة يف نظام َّ
تقا�س بها �أوزانُ امل�ساقات .ويف
ُ
تقوم الدرا�س ُة يف كلية العلوم والآداب على �أ�سا�س نظام ال�ساعات املعتمدة؛ �إذ مت ِّثل ال�ساع ُة املعتمد ُة الوحد َة التي ُ
ُ
تفا�صيل هذا النظام؛ لتت�ضح له ر�ؤي ُة ال�صور ِة الكلي ِة له.
الطالب على
�سيقف
ال�صفحات الآتية من هذا الدليل
ِ
ُ
بنجاح قبل التخرج ،وهي مق�سم ٌة �إلى الأق�سام الآتية:
ال�ساعات املعتمدة ينبغي �أن يجتازها
عدد من
تخ�ص�ص
ي�شتمل
الطالب على ٍ
ِ
ِ
ُ
ٍ
 -1متطلباتُ اجلامعة :وهي م�ساقاتٌ �إلزامي ٌة على ِّ
ُ
وتهدف �إلى تر�سيخ ارتباطه برتاثه وقيمه الفا�ضل ِة ،ف�ضلاً عن �إك�سا ِبه
طالب يف اجلامعة،
كل ٍ
متعلم.
املهارات الأ�سا�سية (مهارات اللغة ،واحلا�سوب ،واالت�صال) ،والتي ال غ ًنى عنها لأيِّ
ِ
ٍ
الطالب من ِّ
يتيح للطالب احلري َة التا َّم َة
الف�صل
كل امل�ساقات املطروح ِة يف
اختياري اجلامعة :وهي م�ساقاتٌ يختارها
-2
ُّ
ِ
ُ
الدرا�سي باجلامعة؛ مبا ُ
ِّ
قدرات و�إمكانات.
القدرات لديه� ،أو ت�صقل ما ميتلكه من
يف اختيار موا َّد قد ت�شبع تطلعا ِته� ،أو تذكي بع�ض
ٍ
ِ
ينت�سب �إليها ،ومن خارج
الطالب ،ي�أخذها من امل�ساقات املطروحة داخل الكلي ِة التي
 -3متطلباتُ الكلي ِة :وهي م�ساقاتٌ محدد ٌة �إلزامي ٌة على
ِ
ُ
التكويني لديه.
ق�سمِ ه؛ مبا يرثي التنوي َع
َّ
م�ساقات من داخل الكلية ،وخارج ق�سمِ ه؛ لتعزيز
الطالب باختيار
محدد من ال�ساعات املعتمدة ،ي�ستوفيها
عدد
-4
ٍ
ٍ
اختياري الكلي ِة :ويتكون من ٍ
ُّ
ُ
إملامه مبا ُ
تخ�ص�صه.
يحيط مبجال
ِ
إدراكه و� ِ
�سعة � ِ
أ�سا�س الذي يقوم عليه التخ�ص�ص.
ينت�سب �إليه
الق�سم :وهي امل�ساقات الإلزامية من داخل الق�سم الذي
 -5متطلباتُ
ُ
ُ
الطالب ،والتي ت�شك ُل ال َ
ِ
داخل ق�سم ِه؛ مبا يخدمه وي�ساعده على التع ُّم ِق يف
ال�ساعات املعتمدة ،يختا ُرها
محدد من
عدد
-6
ٍ
اختياري الق�سم :ويتكونُ من ٍ
ِ
ُّ
الطالب من ِ
ُ
التخ�ص�ص.
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املكونات وا�ضح ًة يف َّ
اخلطة الدرا�سي ِة للتخ�ص�صَ ،ب ْيدَ �أنَّ الكلية ال تكتفي بذلك؛ بل تعينِّ ُ للطالب �أحدَ �أ�ساتذ ِة الق�سم – الذي ينتمي
وتظه ُر ك ُّل هذه
ِ
املطاف ،مبا
متطلبات التخرج يف نهاي ِة
امل�ساقات التي �سيدر�سها ،بحيث ي�ستويف
حتديد
الطالب على
مر�شدً ا �أكادمي ًّيا؛ ُي ِع ُني
�إليه
ِ
تخ�ص�صه -ليكون ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
حتديات �أكادميي ٍة
يعرت�ض ُه من
وطموحه ،كما يكون له عو ًنا يف م�سريته الدرا�سية باجلامعة مب�ساعدته على تذليل ما قد
يتنا�سب مع ميوله وقدراته
ٍ
ِ
ُ
�أو اجتماعي ٍة �أو ما �شابه ذلك.
الطالب.
التحليل واالبتكا ِر والإبداع ،وتنمي ِتها لدى
قدرات
تعهد
ُيذك ُر �أنَّ للنظام و�سائ ُله �-س ُنب ِّي ُنها الح ًقا -يف ِ
ِ
ِ
ِ

مزايا نظام ال�ساعات املعت َم َد ِة

ولهذا النظام عد ٌد من املزايا واخل�صائ�ص ،فهو:
التدريب يف عملي ِة اتخاذ القرا ِر وحت ُّم ِل
ويتيح له
برناجمه
للطالب ح ِّيزًا مقد ًرا من احلرية يف ت�صميم
يتيح
ِ
ِ
َ
الدرا�سي؛ مبا ير�ضي ميو َله وتطلعا ِتهُ ،
 ُِّ
امل�س�ؤولي ِة.
العمق يف جانب من جوانب التخ�ص�ص.
 ُيعنى ببنا ِء الربنامج على قاعد ٍة وا�سع ٍة من املعرف ِة بقد ٍر من ِوفرعي.
رئي�سي
 ي�شج ُع على التخ�ص�صات املتداخلة؛ �إذ يتكونُ العدي ُد من الربامج الدرا�سي ِة من تخ�ص�ص ِني:ٍّ
ٍّ
 ي� ُأخذ يف ع ِني االعتبا ِر َ
مهارات
اكت�سب من
�سوق العمل؛ حيثُ ترتفع القدر ُة التناف�س َّي ُة للخريج� ،أو تنخف�ض بقد ِر ملكاته التحليلي ِة والإبداعي ِة ،ومبا
ٍ
َ
�إبانَ درا�س ِته.
املجاالت ُيبنى عليها التخ�ص�ص،
مبني على قاعد ٍة وا�سع ٍة من
�إنَّ هذا التكوينَ
ِ
ُ
ي�سهم يف تو�سيع فر�ص العمل لدى اخلريج مبا ُ
يتيحه من ٍ
هرمي ٍّ
تكوين ٍّ
متطلبات �سوق العمل املفيد ِة ب�سرع ٍة تكا ُد تكونُ تلقائ َّي ًة.
يخدم �سرع َة جتاوب امل�ؤ�س�سة مع
ِ
كما ُ
ُ
الدرا�سي ،وطريقة العمل به.
وا�ضحا لهذا النظام
وت�ستعر�ض ال�صفحاتُ القادم ُة تف�صي ًال
ً
ِّ
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ُ
ال َق ُ
وامل�شروط
بول التَّا ُّم
ٌ
ينق�سم ال َق ُ
م�شروط ».
بول للدرا�سة يف اجلامعة �إلى ق�سمني هماَ « :قبو ٌل تا ٌّم  »،و َقبو ٌل
ُ

�أو ًال :القبول التَّام

َ
ال�شروط الآتي َة:
الطالب مقبو ًال َقبو ًال تا ًّما عليه �أن ي�ستو َيف
لكي يكون
ُ
النجاح يف جميع موا ِّد ال�شهاد ِة العام ِة.
1. 1
ُ
ُ
املعدل العام عن (-ج)؛ �أي )%65( :بالن�سبة للتخ�ص�صات الغري تربوية ومعدل  %79للتخ�صات الرتبوية.
� 2. 2أنًّ ال يق َّل
تقدير ال يق ُّل عن (ب)؛ �أي )%80( :يف ما َّدة التخ�ص�ص الواردة يف اجلدول التايل قرين كل تخ�ص�ص- :
� 3. 3أن يكون حا�ص ًال على ٍ

التخصص
علوم حاسوب
الرياضيات
اإلحصاء
الفيزياء
*التقنية الحيوية
*الكيمياء
اللغة العربية
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كلية العلوم واآلداب

املواد األساسية
الرياضيات البحتة  +اللغة العربية  +اللغة اإلنجليزية (أ) أو( ب )
الرياضيات البحتة  +اللغة العربية  +اللغة اإلنجليزية (أ) أو( ب )
الرياضيات البحتة  +اللغة العربية  +اللغة اإلنجليزية (أ) أو( ب )
الفيزياء  +الرياضيات البحتة  +اللغة العربية  +اللغة اإلنجليزية (أ) أو( ب )
األحياء +الكيمياء  +اللغة اإلنجليزية (أ) أو( ب )
األحياء +الكيمياء  +اللغة العربية  +اللغة اإلنجليزية (أ) أو( ب )
اللغة العربية  +اللغة اإلنجليزية (أ) أو( ب )

اللغة العربية  +اللغة اإلنجليزية (أ) أو( ب ) ال يقل التقدير عن ج
اللغة العربية  +اللغة اإلنجليزية (أ) أو( ب )
اللغة العربية  +اللغة اإلنجليزية (أ) أو( ب )
الرياضيات البحتة
الفيزياء
الرياضيات البحتة
الكيمياء
األحياء
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية (أ) أو (ب)
الفنون التشكيلية

اللغة اإلنجليزية
اللغة الفرنسية
اللغة األملانية
تربية يف الحاسوب
تربية يف الفيزياء
تربية يف الرياضيات
*تربية يف الكيمياء
*تربية يف األحياء
تربية يف اللغة العربية
تربية يف اللغة اإلنجليزية
*تربية خاصة
تربية يف رياض األطفال
الرتبية الفنية
ُ
ثان ًيا :ال َق ُ
امل�شروط:
بول
ً
يكونُ َق ُ
م�شروطا يف حالة عدم ا�ستيفاء الطالب بع�ض ال�شروط مع توخي اجلامعة فيه املقدرة العقلية الالزم َة للدرا�سات اجلامعية،
الطالب
بول
ِ
وامل�ساهم َة الفعال َة للو�سط العلمي باجلامعة ،ومبا يتيح للطالب منطل ًقا �آخر لإثبات قدراته ،وحتقيق تطلعا ِته.

حاالتُ ال َقبول امل�ش ُروط:

ً
يت ُّم َق ُ
احلاالت الآتية:
م�شروطا �إذا انطبقت عليه حال ٌة من
الطالب َقبو ًال
بول
ِ
ِ
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� 1. 1إذا كانت ن�سبته العامة يف املواد الأ�سا �سية للتخ�ص�ص �أق َّل من .%65
َ
ال�شرط الإ�ضايف للتخ�ص�ص املطلوب.
 2. 2مل َي ْ�س َت ْو ِف
 3. 3مل َي ْ�س َت ْو ِف كال ال�شرطني.
َ
ح�صول الطالب على معدل تراكمي خالل الف�صلني الأولني يف الربنامج الأكادميي ال يق ُّل عن ( .)2.3و�ستت ُّم
يتطلب
ولرف ِع حالة ال َقبول امل�شروط
ُ
اتباعها وا�ستيفا�ؤها؛ ملعاجلة القبول امل�شروط ِّ
طالب على حدة.
معاجل ُة ذلك بتحديد م�سار الطالب الأكادميي ،والأمور
لكل ٍ
الواجب ُ
ُ
وتتولى ِعمادة ال َقبول والت�سجيل مهام درا�س ِة طلب االلتحاق باجلامعة ،و�إخطار الطالب بقرار َقبوله ،ويتعني على الطالب بعد ذلك التن�سيق مع دائرة
ال�ش�ؤون املالية باجلامعة؛ لدفع الر�سوم الدرا�سية املحددة للف�صل الدرا�سي الأول؛ حتى يت�سنى له حجز املقعد الدرا�سي باجلامعة.

ملحوظات:
 .1ي�شرتط يف التخ�ص�صات املقرونة بـ (*) اللياقة ال�صحية.
 .2ي�شرتط اجتياز امتحان القدرات يف تخ�ص�ص الرتبية الفنية.
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ُ
ص إلى آخر
حويل من كليَّةٍ إلى أخرى أو من
ال َّت
ُّ
تخص ٍ
و ُي ُ
�شرتط على ُّ
َّحويل،
تخ�ص ٍ�ص �إلى �آخر يف اجلامع ِة ع َّد ُة
ٍ
الط ِ
�شروط ينبغي �أن تتواف َر يف �أثنا َء الت ِ
الب ال َّراغب َني يف الت ِ
َّحويل من كل َّي ٍة �إلى �أخرى �أو من ُّ
وهي:
اكمي عن (.)2.00
• �ألاَّ يق َّل معد ُله الترَّ ُّ
َّحويل تدوينُ رغب ٍة واحد ٍة ُّ
• على َّ
طلب التَّح ِويل.
فقط يف ا�ستمار ِة ِ
الب ال َّر ِ
الط ِ
اغب يف الت ِ
ُ
يتم التَّحوي ُل حتَّى و�إن حقَّقَ َّ
تعذ َر َّ
املطلوب التَّحوي ُل �إلي ِه ،و�إن َّ
الب
َّخ�ص ِ�ص
َّحويل وجو ُد
•
ِ
ي�شرتط للموافق ِة على الت ِ
ٍ
الط ُ
ال�شاغ ُر فلن َّ
�شاغر يف الت ُّ
َّحويل املتب ِّق َية.
جمي َع
ِ
�شروط الت ِ
ُ
روط التَّحويل.
•
درات بعدَ ا�ستيفا ِء ُ�ش ِ
تخ�ص ِ�ص الترَّ بي ِة الفن َّي ِة اجتيا ُز اختبا ِر ال ُق ِ
ي�شرتط للت ِ
َّحويل �إلى ُّ
َّخ�ص ِ�ص املح ِّو ِل �إليه ُّ
َّخ�ص ِ�ص املح ِّو ِل منه َّ
حت�سب
َّحويل يت ُّم
ال�س ِ
• عندَ الت ِ
ُ
فقط ،وال ُي ُ
الطالب ،والكل َّي ِة/الت ُّ
اعات امل�شرتك ِة ب َني الكل َّي ِة/الت ُّ
احت�ساب َّ
درا�سي �آخ َر �أو �أكثرَ ؛ لذا ف�إ َّنه ينب ِغي ع َلى َّ
مما قد ي�ؤدِّي �إلى ت� ُّأخ ِر َّ
اعات َّ
الب
لف�صل
الب
ال�س ِ
ٍ
الط ِ
الط ِ
َّخ�ص�ص املح َّو ِل �إليه؛ َّ
خلط ِة تخ ُّر ِج الكل َّية/الت ُّ
با ِقي َّ
ٍّ
حت ُّم ُل م�س�ؤول َّي ِة ذ ِلك.
• �أن يكونَ َّ
عدم ا�ستيفا ِئه ُّ
َّخ�ص ِ�ص يف َّ
روط علي ِه
الب م�ستوف ًيا
لل�ش ِ
ِ
الط ُ
ل�شروط الت ُّ
ال�شهاد ِة ال َّثانو َّي ِة العا َّم ِة ا َّلتي َّمت ذك ُرها �ساب ًقا ،و يف حال ِة ِ
ا�ستيفا ُء ُّ
روط املذكور ِة �أد َناه:
ال�ش ِ

لوم والآ َداب:
التَّحوي ُل �إلى � ِ
تخ�ص َ�ص ِ
أحد ُّ
ات كل َّي ِة ال ُع ِ
�صات
َّخ�ص�صاتُ الترَّ بو َّية( :ع َلى
َّحويل �إلى � ِ
َّخ�ص ِ
الطالب اجتيا ُز (� )60ساع ًة معتمد ًة مبع َّد ٍل ال يق ُّل عن ( )2.7عندَ التَّقد ُِّم ِ
ِ
بطلب الت ِ
أحد الت ُّ
�أ َّولاً  :الت ُّ
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الترَّ بو َّية).
تخ�ص ُ�ص اللُّغ ِة الإجنليز َّي ِة و الترَّ جمة( :ع َلى َّ
ُ
امتحان التُّوفل �أو �أكثرَ ).
احل�صول ع َلى ( )500نقط ٍة يف
الب
ِ
الط ِ
ثان ًياُّ :
ُ
(احل�صول ع َلى مع َّدل ( )Bيف ما َّدة (.))Biology
تخ�ص ُ�ص التِّقني ِة احليو َّية:
ثال ًثاُّ :
ُ
(احل�صول على مع َّدل ( )Bيف ما َّدة (.))Chemistry
تخ�ص ُ�ص الكيم َياء:
راب ًعاُّ :
احل�ص ُ
ول على مع َّد ِل ( )Bيف ما َّدة (.))Physics
تخ�ص ُ�ص ال ِفيزياءُ ( :
خام�ساُّ :
ً
ُ
(احل�صول على ( )Bيف ما َّدة (.))Precalculus
تخ�ص�ص ال ِّريا�ض َّيات:
�ساد�ساُّ :
ً

الر�سوم املالية:
ي�شرتط د فع الر�سوم وفقا ملا ي�أتي:
 .1ال يدفع الطالب ر�سوما عند طلبه تغيري التخ�ص�ص للمرة الأولى.
 .2يدفع الطالب ر�سما قدره خم�سة رياالت عمانيه عند طلبه تغيري التخ�ص�ص للمرة الثانية .وتكون الر�سوم واجبه ال ترد� ،سواء �أجيب طلبه �أم مل
يجب.
 .3يدفع الطالب ر�سما قدره ع�شرين رياالت عمانيه عند طلبه تغيري التخ�ص�ص للمرة الثالثة .وتكون الر�سوم واجبه ال ترد� ،سواء �أجيب طلبه �أم مل
يجب.
 .4يدفع الطالب ر�سما قدره مائة ريال عماين عند طلبه تغيري التخ�ص�ص للمرة الرابعه والأخرية .وتكون الر�سوم واجبه ال ترد� ،سواء �أجيب طلبه
�أم مل يجب.
 .5يف جميع الأحوال يتحمل الطالب �أية فروقات ماليه ترتتب على تغيري التخ�ص�صات حيث �إن الر�سوم الدرا�سية حتت�سب بال�ساعة املعتمدة على
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�أ�سا�س اخلطة الدرا�سية للتخ�ص�ص.
 .6ال ميكن معادلة امل�ساقات �إال لطالب منتظم باجلامعة �أو قدّم طلبا لاللتحاق بها و�سدّد ر�سوم طلب االلتحاق.
بعد قرار اللجنة باملوافقة على تغيري التخ�ص�ص ينبغي على الطالب تعبئة ا�ستمارة �إ�سقاط امل�ساقات والتى يتم ا�ستالمها من عمادة القبول والت�سجيل
وتعبئتها من قبل الطالب واعتمادها ر�سميا من املر�شد الأكادميي بعد الإطالع عليها ومن قبل رئي�س الق�سم وعمادة الكلية.

�إ�سقاط امل�ساقات:
نبذة تعريفية:
يق�صد ب�إ�سقاط امل�ساقات هو �إ�سقاط بع�ض امل�ساقات �إ�سقاطا نهائيا وذلك للطالب املنتقلني من تخ�ص�ص �إلى تخ�ص�ص �آخر �سواء من الكلية نف�سها
�أو خارجها �أو الذين تغريت خططهم الدرا�سية لأي من الأ�سباب امل�شروعة �أو للطالب الذين طر�أ تغري يف م�ستوى درا�ستهم من م�ستوى الدبلوم �إلى
البكالوريو�س �أو العك�س حيث تتولى اجلامعة تقييم و�إ�سقاط امل�ساقات التي در�سوها و يقوم بتطبيق هذه الالئحة عمادة القبول والت�سجيل و الكلية
املنت�سب �إليها الطالب ومركز نظم املعلومات ودائرة ال�ش�ؤون املالية.
بعد موافقة جلنة املعادالت وتغيري التخ�ص�صات على طلب تغيري التخ�ص�ص وبعد ملء الطالب لطلب �إ�سقاط املواد يف اال�ستمارة املعدة لذلك يتم
جناحا يف امل�ساقات التي
�إ�سقاط امل�ساقات الدرا�سية للفئات املذكورة �أعاله وذلك ح�سب املعدل الذي ح�صل علية الطالب �سوا ٌء �أكان ر�سو ًبا �أم ً
در�سها الطالب يف اخلطة ال�سابقة وف ًقا للمعاير التالية:

( �أ ) امل�ساقات التي جنح فيها الطالب:
تعادل امل�ساقات التي ح�صل فيها الطالب على معدل ( )Dف�أعلى من التخ�ص�ص القدمي مب�ساقات مماثلة من اخلطة الدرا�سية للتخ�ص�ص اجلديد
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باعتبارها م�ساقات مكافئة ح�سب الأنظمة الأكادميية للجامعة وح�سب ما تراه الأق�سام املخت�صة يف الكليات املعنية وموافقة عميد الكلية التي ينتقل
�إليها الطالب.

ويتم احت�ساب بع�ض م�ساقات اخلطة ال�سابقة وفقا للآتي :

 .1م�ساقات اختيارية وذلك يف حالة �أن الطالب مل ي�سبق له �أن در�س �أي م�ساقات اختيارية يف اخلطة ال�سابقة.
 .2م�ساقات مكافئة يف اخلطة احلالية وذلك بناء على تو�صية الق�سم املخت�ص وعميد الكلية ويجوز بناء على تو�صية الق�سم �أو عميد الكلية �أن يتم
احت�ساب م�ساقني �أو �أكرث در�سها الطالب يف خطته ال�سابقة مب�ساق واحد من اخلطة اجلديدة ويف هذه احلالة يتم احت�ساب �أعلى معدل من بني
امل�ساقات التي در�سها �سابقا .وال يجوز احت�ساب م�ساق التدريب العملي � Internshipأو م�ساق امل�شروع  Projectكم�ساقات مكافئة.
 .3بقية امل�ساقات التي مل حت�سب يف ( )1و ( )2ال تدخل �ضمن ح�ساب املعدل الف�صلي �أو الرتاكمي للطالب يف تخ�ص�صه اجلديد ولكنها تبقى
ظاهرة يف ك�شف درجات الطالب كم�ساقات درا�سية در�سها الطالب يف م�شواره الدرا�سي باجلامعة.
(ب) امل�ساقات التي ر�سب فيها الطالب :ال يتم احت�ساب معدل �أو درجة امل�ساقات التي ر�سب فيها الطالب يف اخلطة ال�سابقة والتي ال توجد يف خطته
الدرا�سية احلالية عند احت�ساب املعدل الف�صلي �أو عند احت�ساب املعدل الرتاكمي.
يتم �إ�سقاط امل�ساقات الدرا�سية للفئات الواردة يف املادة (( )3فقرة ب ) واملتعلقة بتغري اخلطة الدرا�سية (بعد ملء اال�ستمارة املعدة لذلك) يف
حالة النجاح �أو الر�سوب يف امل�ساقات.

احل�صول على درجتني علميتني �أو تخ�ص�صني مختلفني:
�أوال :احل�صول على تخ�ص�صني مختلفني:
الطالب الذي يرغب يف احل�صول على تخ�ص�صني يجب عليه ا�ستكمال جميع متطلبات التخ�ص�صني التى يطرحها ق�سم �أكادميي معني وللح�صول
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على التخ�ص�ص الآخر ،يتم �إ�ضافة � 45ساعة معتمدة �إلى جانب �إجمايل ال�ساعات املطلوبة للتخ�ص�ص الأول ( مثال� ) 45 + 130 :ساعة معتمدة
� .أما عملية �إعالن واختيار التخ�ص�ص الآخر ،فيمكن �أن يتقدم الطالب منذ بداية مبا�شرة الدرا�سة �أو بعد فرتة زمنية ال تتجاوز �آخر ف�صلني
درا�سيني من التخ�ص�ص الأول.
ي�ستويف الطالب متطلبات التخرج �إذا �أكمل جميع ال�ساعات املعتمدة اخلا�صة بالتخ�ص�صني .وعندما ينهي الطالب متطلبات التخ�ص�صني ف�إنه
ي�ستلم �شهادة تخرج واحدة لكال التخ�ص�صني ومثال على ذلك :بكالوريو�س �آداب يف اللغة الإجنليزية واللغة العربية �أو بكالوريو�س يف العلوم يف
التقنية احليوية والكيمياء.

ثانيا :احل�صول على درجتني علميتني:
�إذا اختار الطالب احل�صول على درجتني علميتني من كليات اجلامعة املختلفة �أو �إذا كانت الدرجات العلمية املطلوبة مختلفة على �سبيل املثال
بكالوريو�س �آداب مع بكالوريو�س علوم �أو بكالوريو�س تربية حتى لو كانت من الكلية نف�سها بعدها يجب على الطالب /الطالبة تقدمي طلب للح�صول
على درجتني علميتني .ويجب عليه �أن ي�ستويف جميع متطلبات التخرج للدرجة العلمية الأولى وبعدها ي�ستويف متطلبات الدرجة العلمية الأخرى،
ي�سمح للطالب �أن يداخل م�ساقات الدرجتني يف الف�صل الدرا�سي نف�سه يف حالة تبقي له ما ال يزيد عن � 20ساعة معتمدة من الدرجة العلمية الأولى،
وللح�صول على الدرجة العلمية الثانية يجب على الطالب �أن ي�ستكمل عدد (� ) 110ساعة معتمدة ،وبعد �أن ي�ستكمل الطالب الدرجتني العلميتني
يح�صل على �شهادة لكل درجة علمية على �سبيل املثال تربية يف الكيمياء و علوم الكمياء.
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اجلدول الآتي يلخ�ص الفرق بني احل�صول على درجتني و احل�صول على تخ�ص�صني:
م
1
2
3
4
5
6
7

الحصول عىل درجتني علميتني
التقديم عن طريق تعبئة استامرة معدة لذلك
مينح شهادتني عند التخرج
كشف عالمات واحد مع ذكر الدرجتني
حساب خاص باملعدل الرتاكمي لكل درجة
ميكن أن يكون من كليتني مختلفتني
أن تنطبق عليه رشوط القبول
تحقيق معدل ال يقل عن 2.5

الحصول عىل تخصصني مختلفني
التقديم عن طريق تعبئة استامرة معدة لذلك
مينح شهادة واحدة فقط بالتخصصني
كشف عالمات واحد مع ذكر التخصصني
حساب خاص بكل تخصص للمعدل الرتاكمي
التخصصات يف الكلية نفسها
يجب أن يكون
ّ
أن تنطبق عليه رشوط القبول
تحقيق معدل ال يقل عن 2.5

حتديد امل�ستَوى
امتحان
طريق
ِ
ِ
ال�ساعاتُ املعتمد ُة املكت�سب ُة عن ِ
َّ

َ
ومهارات ُ
احلاالت القليل ِة �أنَّ َ
تعادل
معارف
بع�ض املتقدِّ م َني لديهم خلفي ٌة �أكادميي ٌة وخرب ٌة عمل َّي ٌة؛ وذلك يد ُّل على �أ َّنهم ميلكون
بع�ض
ٍ
ِ
َّ�ضح يف ِ
يت ُ
م�ساقات َّ
مكونات امل�ساقِ و�أهدا ِف ِه.
�شامل لكاف ِة
بامتحان
يطالب
للطالب �أن
�أحد
اخلط ِة الدرا�سي ِة؛ �إذ ميكنُ
ِ
ِ
ِ
ِ
تقييم ٍ
ِ
َ
حتديد امل�ستوى الذي ُي َع ُّد مبثاب ِة ٍ
الدليل الذي يثبتُ املعرف َة التي
الطالب �أو خرب ِته الأكادميي ِة� ،أو على
عمل
المتحان
للتقدم
الطالب الفر�ص َة
منح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حتديد امل�ستوى بنا ًء على ِ
ويت ُّم ُ
ِ
املهارات العملي ِة التي ميتل ُكها
تقييم
بع�ض
ِ
ِ
املقابالت ال�شخ�صي ِة �أو بياناتٌ �شفهي ٌة� ،أو اختبا ٌر يت ُّم من خال ِله ُ
اكت�سبها ،وميكنُ �أن يت�ضمنَ ذلك �إجرا ُء ِ
فيجب
تقدير �أق َّل من (ج) �أي َة
مينح
ٍ
ُ
الطالب الذين يح�صلونَ على ٍ
�ساعات معتمد ٍة� ،أما احلا�صلون على ِ
تقدير (ج) فما فوقه؛ ُ
الطالب املرت�شح ،وال ُ
ِّ
َ
اخلا�ص بهم.
ال�سجل الأكادميي
ي�سجل لهم ذلك يف
�أن
ِ
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را�سي
العب ُء الدِّ ُّ

الدرا�سي ِّ
لكل
املعدل الرتاكمي ،كما �أنَّ حال َة العب ِء
الدرا�سي
الف�صل
للطالب �أن ي�سج َّلها يف
اعات املعتمد ِة التي ميكنُ
ِ
ال�س ِ
ِ
ِ
الواحد على ِ
ي�ست ِن ُد عد ُد َّ
ِّ
ِّ
طالب يف اجلامع ِة �ستكونُ َّ
والت�سجيل.
بول
ك�شف درجا ِته
ِ
ٍ
مو�ضح ًة يف ِ
ِ
املعتمد من ِعمادة ال َق ِ
حاالت هي:
الدرا�سي
تق�سم حال ُة العب ِء
ثالث ٍ
للطالب يف جامع ِة نزوى �إلى ِ
ِ
ُ
ِّ
 -1املالحظ ُة الأكادمي َّية.
 -2احلال ُة العاد َّية.
 -3احلال ُة املتقدِّ َمة.

�أ َّوال :درجتَا الدِّ ب ُلوم والبكال ْور ُيو�س:

�ست ع�شرة �ساع ًة معتمد ًة يف ف�صلي الربيع
يح ُّق
�سج َل من اثنتي ع�شر َة �ساع ًة �إلى َّ
ِ
للطالب الذي تكونُ حال ُة العب ِء الدرا�سي لدي ِه (حال ًة عادي ًة) �أن ُي ِّ
الطالب ثما َ
ف�صول محددة؛
ين ع�شر َة �ساع ًة معتمد ًة كحدٍّ �أق�صى يف
�سج َل
بع�ض
ِ
ٍ
واخلريف� ،إ َّال �أ َّن ُه يف ِ
اخلطط الدِّ را�سي ِة �سيكونُ من ال�ضروريِّ �أن ُي ِّ
ُ
بول والت�سجيل.
املعمول بها يف كلي ِة
للقواعد
وذلك طب ًقا
ِ
الطالب ِ
ِ
وعماد ِة ال َق ِ
ِ
وال يجو ُز َّ
الواحد ،كما �أنَّ � َّ
�سج َل �أك َرث من ثما َ
لل�ساعات املعتمد ِة التي ميكنُ للطالب
عدد
را�سي
ين ع�شرة �ساع ًة معتمد ًة يف
ِ
أقل ٍ
ِ
للط ِ
ِ
الب �أن ُي ِّ
الف�صل الدِّ ِّ
الف�صل الأخ ِري من الدِّ ار�س ِة.
�ساعات معتمد ٍة كحدٍّ �أدنى با�ستثنا ِء
�أن ي�سجلها ت�س ُع
ٍ
ِ
ُ
املعدل
الف�صلي يف ف�صلني درا�سي ِني كامل ِني ال يق ُّل عن ( ،)3.00و�إذا كان
للطالب (حال ًة متقدِّ م ًة) �إذا كان مع َّد ُله
الدرا�سي
وتكونُ حال ُة العب ِء
ِ
ِّ
ُّ
للطالب الذين ي�ستوفون هذا ال�شرط �أن ي�سج ُلوا ثما َ
ين ع�شر َة �ساع ًة كحدٍّ �أق�صى.
�سمح
الرتاكمي
ِ
ِ
للطالب ال يق ُّل عن ( ،)3.00و�سوف ُي ُ
ُّ
ُ
الدرا�سي �إلى اثنتي ع�شر َة �ساع ًة
الف�صل
ال�ساعات املعتمد ِة يف
تخفي�ض عد ِد
مو�ضوعا حتت «املالحظ ِة الأكادميية»؛ فعلي ِه
الطالب
�أ َّما �إذا كان �أدا ُء
ِ
ِ
ِ
ً
ِّ
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معتمدة.

ثان ًيا :درج ُة املاج�س ِتري:

اخلريف وال َّربي ِع �سيتعينَّ ُ على َّ
ي�سج َل (� )12ساع ًة
• يف ف�ص َلي
ِ
الط ِ
الب املتف ِّر ِغ ا َّلذي تكونُ حال ُة العب ِء الدِّ را�سي لدي ِه (حال ًة عاد َّي ًة) �أن ِّ
اعات املعتمد ِة ا َّلتي ميكنُ َّ
الب املتف ِّر ِغ
الطالب غ ُري املتف ِّر ِغ فيح ُّق له ت�سجي ُل ()9
معتمدَ ًة� ،أ َّما
ٍ
ال�س ِ
للط ِ
ُ
�ساعات معتمد ٍة .ويبل ُغ احل ُّد الأدين من عد ِد َّ
را�سي ال ِأخري.
�ساعات معتمد ٍة َما عدَ ا
ي�سجل َها ()6
كل ًّيا
ٍ
ِ
ِ
والطالب غ ِري املتف ِّر ِغ �أن ِّ
الف�صل الدِّ ِّ
را�سي َّ
الب (حال ًة متقدِّ م ًة) �إذا كانَ املع َّد ُل
ال�سابق ِني ال يق ُّل عن ( )3.00بعبءٍ
للط ِ
الف�صلي يف الف�صل ِني الدِّ را�سي ِني َّ
• �ستكونُ حال ُة العب ِء الدِّ ِّ
ُّ
ي�سمح َّ
ي�سج َل (� )12ساع ًة معتمد ًة ،و()9
ٍ
للط ِ
الب املتف ِّر ِغ �أن ِّ
اكمي ال يق ُّل عن ( )3.00ويف � ٍّأي من هات ِني احلالت ِني؛ ف�إ َّن ُه ُ
كامل� ،أو �إذا كانَ املع َّد ُل الترَّ ُّ
�ساعات معتمد ٍة َّ
أق�صى.
ٍ
للط ِ
الب غ ِري املتف ِّر ِغ كحدٍّ � َ
• على َّ
أق�صى ،وثالثَ
�ساعات
ي�سج َل ()6
ٍ
ٍ
الط ِ
را�سي لدي ِه «حتتَ املالحظ ِة الأكادمي َّية» �أن ِّ
�ساعات معتمد ٍة كحدٍّ � َ
الب ا َّلذي تكونُ حال ُة العب ِء الدِّ ِّ
ً
متفرغا تف ُّر ًغا كاملاً �أم غ َري متف ِّرغ.
الطالب
معتمد ٍة كحدٍّ �أد َنى �سوا ٌء �أكان
ُ
ال�صيفي ينبغي على َّ
مو�ضوعا «حتتَ املالحظ ِة
�ساعات معتمد ٍة �إلاَّ � َإذا كان
ي�سج َل مبا ال يزي ُد عن ()6
را�سي
• يف
ٍ
الط ِ
ِ
ً
الب �أن ِّ
ِّ
الف�صل الدِّ ِّ
�ساعات معتمد ٍة .ويجو ُز �إعفا ُء َّ
يف
الأكادمي َّية»؛ فعلي ِه �ألاَّ يزيدَ عن ()3
ٍ
ال�ص ِ
/ال�س ِ
أق�صى للم�سا َق ِ
الب من ِ
الط ِ
اعات املعتمد ِة يف ِ
�شرط احلدِّ ال َ
ف�صل َّ
ات َّ
ال�صيف.
ي�سج َل لأك َرث من ()8
ٍ
�إذا كانَ يف و�ض ِع التَّخ ُّر ِج يف نهاي ِة ال�صيف .وال يجو ُز لأيِّ ٍ
�ساعات معتمد ٍة يف ِ
طالب �أن ِّ
ف�صل َّ

الف�صل الدِّ را�سي
م َّد ُة
ِ

درا�سي يف الربيع ،وميت ُّد ك ٌّل منهما
اخلريف وف�ص ٌل
درا�سي يف
جامعات العامل ،وهو ف�ص ٌل
الف�صلي املتب ِع يف كث ٍري من
نظام التقو ِمي
ِ
ِ
تط ِّبقُ اجلامع ُة َ
ِّ
ٌّ
ٌّ
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االمتحانات
�صيفي م َّدتُه ثماني ُة �أ�سابيع يت�ضمنُ فرت َة
درا�سي
ف�صل
أ�سبوعا يت�ضمنُ فرتة
االمتحانات النهائي ِة ،ف�ضلاً َعنْ
ِ
ِ
ٍ
�إلى (ثمانية ع�شرة) � ً
ٍّ
ٍّ
النهائية.
َ
امل�ساقات
الطالب �إلى �إعاد ِة
امل�ساقات للتقوي ِة ورف ِع حال ِة العب ِء الدرا�سي� ،أو لتلبي ِة حاج ِة
ال�صيفي يقدِّ ُم عددًا محدودًا من
الف�صل
ي�شا ُر �إلى �أنَّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ال�صيفي َ
التدريب التي
وبرامج
الربامج اخلا�ص ِة
بع�ض
االهتمام ال�شخ�صي ،كما يت�ضمنُ الف�ص ُل
وم�ساقات
وامل�ساقات املكثف ِة
وامل�ساقات االختياري ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
ِ
ِ
تتبناها ُ
الكليات يف اجلامع ِة.
بع�ض
ِ
مثل
ويطالب جميع الطالب
الف�صول الدرا�سي ِة،
ال�صناعي بني
التدريب
تقام �أن�شط ٌة؛ مث ُل:
بع�ض
ِ
ِ
ِ
باال�شرتاك فيها؛ لذا يتع ُني حتدي ُد ِ
ِ
ويف ِ
ُ
احلاالت ُ
ِّ
يحت�سب التقدي ُر وال�ساعاتُ املعتمد ُة ِّ
رقم امل�ساقِ يف ِّ
إدراجه �ضمنَ خط ِة الدرا�سة؛ حيثُ
تقييم �أدا ِء
�سجل
لكل ٍ
ِ
ن�شاط يت ُّم ُ
ُ
الطالب ،و� ُ
هذه الأن�شط ِة مع ِ
الطالب فيه من ِقبل اجلامع ِة.
ِ

� .2إجراءاتُ الت�سجيل:

بول والت�سجيل بعد �إخ�صاعهم لور�شة تدريب
الطالب �إلى مواق ِع
امتحان الفرت ِة ،يتوج ُه
نتائج
ِ
• عقب � ِ
ِ
الت�سجيل التي تع ِّينها ِعماد ُة ال َق ِ
ُ
إعالن ِ
حول �آلية الت�سجيل �إلكرتونيا �أثناء الأ�سبوع التعريفي.
ت�سجيل ِّ
�شعب الربنامج املعلن.
موظف
تخ�صي�ص
• �سيت ُّم
ِ
ٍ
لكل �شعبت ِني من ِ
ُ
• يتعني على الطالب َ
الت�سجيل الآتي:
حال ح�ضورِه �إلى من�ضد ِة
ِ
بالت�سجيل فيها ومدر�س امل�ساق معتمدة من مركز اللغات.
يرغب
ِ
 -1حتدي ُد ال�شعب ِة التي ُ
 -2ت�سجيل الطالب بنف�سه �إلكرتونيا يف املنظومة التعليمية ح�سب اجلدول املعتمد.
الدرا�سي ،على �أن يتم ح�ضوره وفقَ
اجلداول الدرا�سي ِة املعتمد ِة.
اجلدول
الطالب ن�سخ ًة من
ت�سليم
ِ
ِ
ِ
 -3يت ُّم ُ
ِّ
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الت ُ
َّ�سجيل يف الربامج الأكادمي َّية

 .1عملي ُة التَّ�سجيل:

الت ُ
تقوم ِعمادة ال َقبول
أخذ
الطالب
َّ�سجيل هو عملي ُة اختيا ِر
للم�ساقات املنا�سب ِة لهم؛ وذلك بعدَ � ِ
ِ
ِ
ِ
توجيهات املر�شدين الأكادمييني ون�صائحهم ،ث ُّم ُ
والت�سجيل بتقييدهم ب�صف ٍة ر�سمي ٍة.
واملواعيد النهائي ِة للت�سجيل،
أماكن
باجلدول
املعلومات اخلا�ص َة
الطالب واملر�شدون الأكادمييون
قبل بد ِء الت�سجيل بفرت ٍة كافي ٍة ُي�س َّل ُم
ِ
ِ
ِ
ُ
الدرا�سي وال ِ
ِّ
احل�صول على البطاق ِة اجلامعي ِة.
الطالب ر�سم ًّيا من
الف�صل
إجراءات ت َْ�ص ُد ُر املوافق ُة على
وبعد االنتها ِء من هذه ال
الدرا�سي؛ ليتمكنَ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِّ
احلاالت الآتي ِة:
الطالب يف
يتم ت�سجي ُل
ِ
ِ
لن َّ
َ
ُ
الت�سجيل فيه.
للطالب يف امل�ساق الذي يريد
اكتمال العدد املحد ِد
•
ِ
بول ناق�ص ًة.
• �إذا كانت �إجراءاتُ ال َق ِ
ٌ
الدرا�سي.
اجلدول
امل�ساقات يف
تعار�ض بني
• �إذا كان هناك
ِ
ِ
ِّ
املن�صو�ص عليها ،وهي  %25من الر�سوم الف�صلية على الأقل.
بول
ر�سوم ال َق ِ
ِ
• �إذا مل ي�سدد َ
الدرا�سي والأدا ِء ال�سابق.
باالن�ضباط
بال�شروط املتعلقة
• �إخال ُله
ِ
ِ
ِّ
َ
َّ�سجيل االلكرتوين)،
قامت اجلامع ُة
للطالب،
وحر�صا من جامع ِة نزوى على توف ِري ال َّراح ِة
ِ
َّ�سجيل؛ ْ
ِ
باتخاذ فكر ِة (الت ِ
ولت�سهل عليهم �إجراءاتُ الت ِ
ً
حال
القيام
للطالب
يتيح
وذلك عرب �شبكة
ِ
ِ
ِ
ال�سفر يف ِ
املعلومات العاملية (االنرتنت)؛ َّ
مما ُ
َ
بالت�سجيل عن ُبعد دون احلاج ِة �إلى تك ُّب ِد عنا ِء االنتظا ِر �أو َّ
خارج اجلامعة.
كو ِنه َ

ُ
�ضوابط وخطواتً  ،هي:
َّ�سجيل عن ُبعد
وللت ِ

مر�شده الأكادميي َ
الطالب �أن َ
قبل ُّ
ال�شرو ِع يف عملي ِة الت�سجيل.
يناق�ش
 -1على
برنامج ت�سجي ِليه مع ِ
ِ
َ
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للطالب الد ُ
املر�شد الأكادميي.
َّ�سجيل االلكرتوني ِة بعدَ موافق ِة
 -2ميكنُ
ِ
ِ
ُّخول �إلى ا�ستمار ِة الت ِ
الطالب � ُ
َّ�سجيل االلكرتوني ِة لالعتما ِد َ
تاريخ ت�سجي ِله.
يلزم
إر�سال ا�ستمار ِة الت ِ
ُ -3
َ
خالل يوم ِني من ِ
يخ�ص املوا�ضي َع املتعلق َة بالتَّ�سجيل.
املر�شد الأكادميي
 -4على الطلب ِة متابع ُة ت�سجيلهم مع
ِ
ِ
للح�صول على االعتما ِد ال ِّنهائي ،والتَّ�شاو ِر معه فيما ُّ
َّ�سجيل َ
خالل الفرت ِة املح َّدد ِة لهم.
يجب على الطلب ِة �إنها ُء عملي ِة الت ِ
ُ -5

ُ
ُ
(تعديل التَّ�سجيل):
احلذف والإ�ضافة
.2

الت�سجيل املبدئي -الد ُ
َّ�سجيل الإلكرتُوين
امل�ساقات الدرا�سي ِة �أو �إ�ضافتها – بعد
بع�ض
على
ِ
الطالب الذين يرغبون يف ِ
ِ
ُّخول �إلى ا�ستمار ِة الت ِ
ِ
حذف ِ
الطالب يف م�ساقٍ مع ٍني؛
كاف من
احلذف وال َإ�ضافة؛ لكي يت�س َّنى لهم حتديثُ ا�ستمار ِة
يف فرت ِة
عدد ٍ
عدم التحاقِ ٍ
ِ
ِ
ِ
الت�سجيل اخلا�ص ِة بهم ،ويف حال ِة ِ
الطالب امللتحقني يف ِّ
ُ
كل م�ساقٍ من كلي ٍة �إلى �أخرى ،ومن تخ�ص�ص
ويختلف احل ُّد الأدنى لعدد
الت�سجيل يف هذا امل�ساق،
ف�إنَّ للجامع ِة احلقَّ يف �إلغا ِء
ِ
ِ
�إلى �آخر.
املو�ضح �أدناه:
الرتتيب
أماكن محدودًا؛ وذلك ح�سب
ِ
�إنَّ اجلامع َة تعطي الأولوي َة للم�ساقات التي يكون فيها عد ُد ال ِ
ِ
ُ
املطلوب.
الطالب الذين هم يف ال�سن ِة النهائية ،والذين يلزمهم
•
االلتحاق بامل�ساقِ
ِ
ُ
ُ
مب�ساقات تق ُع �ضمنَ تخ�ص�صهم الدرا�سي.
االلتحاق
يجب عليهم
•
ٍ
ُ
الطالب الذين ُ
ال�ساعات الدرا�سي ِة املعتمد ِة لنيل الدرج ِة اجلامعية.
الطالب الذين اكت�سبوا عددًا كب ًريا من
•
ِ
ُ
وامل�سجل العام على ذلك.
الق�سم
رئي�س
ال�شروط ال يكونُ �إ َّال يف
و� ُّأي ا�ستثناءٍ من هذه
ِ
ِ
ِ
الظروف غ ِري العادي ِة ،وتتع ُني موافق ُة ِ
ِ
ال�صيفي هي ُ
الف�صول الدرا�سي ِة العادي ِة
امل�سموح بها يف
ن�صف الفرت ِة
بالف�صل الدرا�سي
إجراءات الدرا�سي ِة املتعلق ِة
ا�ستكمال ال
كما �أنَّ فرت َة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
(اخلريف والربيع).
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امل�ساقات� -أنْ يقوموا بذلك خالل فرت ِة الأ�سبوعني ال ِأول والثاين من
بع�ض
الت�سجيل املبدئي
تعديل
ويجو ُز
ِ
ِ
ِ
ِ
للطالب  -الراغبني يف ِ
بحذف �أو �إ�ضاف ِة ِ
مر�شده الأكادميي .
احلذف والإ�ضاف ِة االلكرتون َّية  ،وذلك بعد موافق ِة
ي�ستخدم ا�ستمار َة
الت�سجيل �أن
الراغب يف تغيري
بد ِء الدرا�س ِة ،وعلى
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
م�ساقات �أن ي� َ
للطالب
وي�سمح
املخت�ص بذلك امل�ساق،
الق�سم
مر�شده الأكادميي َّثم
أخذ موافق َة
الراغب يف �إ�ضاف ِة م�ساقٍ واحدٍ � ،أو عد ِة
وعلى الطالب
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
الطالب ت�سجي َلها.
امل�ساقات التي يري ُد
ب�شرط �أن يتوفر املكانُ ال�شاغ ُر ،و�أن يكونَ العب ُء الدرا�سي من�سج ًما مع عدد
بت�سجيل ذلك امل�ساقِ
ِ
ِ
ِ
ُ
رئي�س
م�ساقات �أخرى� ،إ َّال يف
ي�سمح ب�إ�ضاف ِة �أي ِة
ٍ
ِ
احلاالت غ ِري العادي ِةُ ،
بعد انتهاء فرت ِة الأ�سبوع ِني اخلا�ص ِة باحلذف والإ�ضافة لن َ
ويجب �أن يوافقَ ُ
ُ
وامل�سجل العام.
املخت�ص
الق�سم
ُّ
ِ
ن�صف امل�ساقِ ؛ في�شا ُر �إلى هذا امل�ساقِ بعبارة «من�سحب»
الطالب �أو
�أ َّما �إذا حذف
ان�سحب من م�ساقٍ ما خالل الفرت ِة من الأ�سبو ِع ِ
الثالث �إلى نهاي ِة ِ
ُ
َ
ِّ
ِّ
للطالب.
ال�سجل الأكادميي
ن�صف امل�ساقِ ؛ في�شا ُر �إليه بعبارة «را�سب» (ر) يف
ال�سجل الأكادميي للطالب� ،أ َّما �إذا ان�سحب
(�س) يف
الطالب بعد نهاي ِة ِ
ِ
ُ

والطالب امل�ستمعون:
ال�ساعاتُ املعتمد ُة
ُ
َّ .3

ُ
وح�سب طبيع ِة
ويختلف ذلك ح�سب الكلي ِة،
ال�ساعات املعتمد ِة،
خ�ص�ص له عد ٌد محد ٌد من
خا�صا به ،كما ُي
ِ
ُ
َ
• يعطى ك ُّل م�ساقٍ رق ًما مع َّي ًنا ًّ
يحت�سب له
للتقييم الدرا�سي؛ فال
خا�ضع
احلاالت �أن يح�ض َر قاع َة املحا�ضر ِة ،لك َّنه من الناحي ِة الر�سمي ِة غ َري
بع�ض
امل�ساقِ  ،كما يجو ُز
ِ
ِ
للطالب يف ِ
ُ
ٍ
ِ
َ
التقدم لالختبارات.
الواجبات� ،أو
املناق�شات �أو
ي�شرتك يف
تقدي ٌر يف امل�ساق ،و ُي َع ُّد وقتئذٍ م�ستم ًعا ،وال يح ُّق له �أن
ِ
ِ
ُ
ُ
الق�سم
رئي�س
وحجم
ال�ضوابط -
• قد ت�ستدعي
اخلا�ص ُة بطبيع ِة امل�ساقِ
ِ
أماكن املتاح ِة� ،أو ِ
ال�صف وعد ِد ال ِ
َّ
بع�ض النواحي القانوني ِة� -أن ُيوافقَ ُ
ِ
ِ
ي�سمح للطلب ِة امل�ستمعني �أن
الطالب
بول
ت�سجيل ذلك
املخت�ص على
ِ
ِ
ِ
الطالب م�ستم ًعا ،وال ريب �أنَّ عملي َة َق ِ
ُّ
كم�ستمع هي امتيا ٌز ،ولي�س ح ًّقا له ،ولن َ
ٍ
َ
يح�ضروا َ
العمل امليدا َّ
الطالب املنتظمون.
يقوم بها
والن�شاط
ين
ُ
العملي والفرتات التدريبي َة التي ُ
َّ
َ
طالب
طالب
للطالب �أن
والطالب امل�ستمعني عند الت�سجيل ،وال يح ُّق
ال�ساعات املعتمد ِة
طالب
• ُتعلنُ �أ�سما ُء
ٍ
�ساعات معتمد ٍة �إلى ٍ
ِ
يتحول من ِ
ِ
ِ
ِ
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الطالب الذي يح�ض ُر م�ستم ًعا �أن ي�ستو َيف
احلذف والإ�ضافة ،وينبغي على
�ساعات معتمد ٍة بعد انتهاء فرت ِة
طالب
طالب
ٍ
م�ستمع ،وال من ٍ
ِ
ِ
م�ستمع �إلى ِ
ٍ
ٍ
َ
أحد امل�ساقات.
�شروط احل�ضو ِر
كم�ستمع لدرا�س ِة � ِ
ٍ
التكاليف املالي ِة املرتتب ِة على م�شاركته.
الطالب امل�ستم ُع كاف َة
• يتحم ُل
ِ
ُ
ت�سجل هذه امل�ساقات يف ِّ
الطالب �إذا ا�ستوفى َ
َ
يجد ُر بالذكر �أنَّ َ
ال�شروط
�شرط احل�ضو ِر و�سائ َر
�سجل
ويلزم �أن
بع�ض
ِ
ِ
ِ
امل�ساقات لها �ساعاتٌ معتمد ٌةُ ،
الأخرى املتعلق َة بها.

 .4ت�أجي ُل الدِّ را�سة:

يطلب ر�سم ًّيا ت� َ
القيام بذلك لف�صل ِني درا�سي ِني كحدٍّ �أق�صى.
للطالب
أجيل درا�س ِته ،ويجو ُز
للطالب
ي�سمح
ِ
ِ
ِ
ُ
باالن�سحاب م�ؤقتًا من اجلامع ِة بعد �أنْ َ
ُ
احلمل عند الطالبات� ،أو
ب�سبب
الطالب� ،أو
أ�سباب تتعلقُ ب�صح ِة
ٍ
منح ال ِ
أجيل بعد موافق ِة عميد الكلي ِة؛ وذلك ل ٍ
ظروف عائلي ٍة� ،أو ِ
ِ
ِ
إذن بالت� ِ
كما يجو ُز ُ
الظروف اال�ستثنائي ِة
الطالب �أو العياد ِة الطبي ِة ،ويف
ؤون
طلب من
�أ َّي ِة
ٍ
يقدم الوثائقَ التي تثبتُ حال َت ُه من �ش� ِ
ِ
ِ
ِ
ظروف قاهر ٍة �أخرى ،وقد ُي ُ
الطالب �أن َ
الطالب نف�سه �أو و ِّ
بتمديد فرتة
يل �أمره اجلامع َة
أجيل �إلى �أك َرث من ف�صل ِني درا�سيني ،وذلك ال يت ُّم �إ ّال ب�إخبا ِر
للطالب
�سي�سمح
ِ
ِ
ِ
ِ
بتمديد فرت ِة الت� ِ
ُ
الطالب يف اجلامع ِة
بول
الت�أجيل ،و�إذا مل يعد
ِ
الطالب �إلى اجلامع ِة بعد فرت ِة الت� ِ
أجيل املمنوح ِة له؛ ف�إنَّ التحا َق ُه باجلامع ِة ُيلغى ،و ُينظ ُر يف �إعاد ِة َق ِ
ُ
بنا ًء على حال ِته.
اخلا�ص ِة بذلك ،ومبجر ِد
الت�سجيل
إجراءات
ا�ستكمال �
دار�سي جديدٍ  ،وذلك بعد
ف�صل
�سمح
ِ
للطالب �أن يلتحقَ باجلامع ِة مر ًة �أخرى مع بداي ِة ٍ
ِ
ِ
ِ
كما ُي ُ
َّ
ٍّ
الدرا�سي ،و�سيق َّي ُد الت�أجي ُل يف ِّ
�سجل الطالب.
الف�صل
أجيل الدرا�س ِة� ،سيلغى الت�سجي ُل يف ذلك
ِ
تتم املوافق ُة على ت� ِ
�أن َّ
ِّ
يوا�صل َّ
َ
خطت ُه الدرا�سي َة مع الدفع ِة الطالبي ِة التي يلتحقُ بها عند عود ِته �إلى
درا�سي واحدٍ ؛ فعليه �أن
ف�صل
�أ َّما �إذا � َّأج َل
الطالب درا�س َت ُه لأك َرث من ٍ
ُ
ًّ
اجلامع ِة.
45

الدرا�سي:
الف�صل
الر�سمي من
االن�سحاب غري
.5
ِ
ُ
ِّ
ِّ

الدرا�سي ،ف�إ َّنه يعت ُرب من�سح ًبا من اجلامع ِة ب�صف ٍة
امل�ساقات دون �إخطا ِر اجلامع ِة لأك َرث من  %20من العام
ب�شكل م�ستم ٍّر يف جمي ِع
تغيب
ِ
الطالب ٍ
ُ
�إذا َ
ِّ
امل�ساقات التي َ
تكتب
احلاالت يو�ض ُع رمز (ر) �أمام جمي ِع
مثل هذه
ِ
ِ
غ ِري ر�سمي ٍة ،و �سيت ُّم ا�ستبعادُه من قائم ِة الت�سجيل ،ويف ِ
�سجل فيها ومل يت َّمهاَّ ،ثم ُ
يف ِّ
تاريخ االن�سحاب.
الطالب عبار ُة
�سجل
ِ
ٌ
«ان�سحاب غ ُري ر�سمي» مع ِ

بول بعد االن�سحاب:
� .6إعاد ُة ال َق ِ

يعا ُد النظ ُر يف َق ُ
احلاالت الآتي ِة:
الطالب بعد االن�سحاب يف
بول
ِ
ِ
الت�سجيل بعد ال َقبول املبدئي.
لعجزه عن
•ان�سحاب
ِ
ِ
الطالب فعل ًّيا؛ ِ
ان�سحب ب�صف ٍة ر�سمي ٍة� ،أو غري ر�سمي ٍة يف �أثناء الف�صل الدرا�سي.
•�أو
َ
(الف�صل الدرا�سي الذي ان�سحب �أثناءه �أحد هذين الف�صلني).
يتم ت�سجي ُله لف�صل ِني درا�سيني متتالي ِني
•�أو �أن
ِ
الطالب مل َّ
َ
ويجب �أن ت� َ
االعتبارات الآتي َة:
بول
قبول
يف مثل هذه
أ�سا�س ًّ
ِ
ِ
ِ
أخذ �إجراءاتُ �إعاد ِة ال َق ِ
الطالب يف اجلامع ِة على � ٍ
احلاالت يجو ُز النظ ُر يف �إعاد ِة ِ
فرديُ ،
احلقيقي لالن�سحاب.
ال�سببُ
ُّ
للطالب قبل االن�سحاب.
أكادميي
الأدا ُء الِ
ُّ
املكان ّ
ال�ش ِاغ ِر يف التخ�ص�ص املطلوب.
تو ُّف ُر ِال�ساعات املعتمدة.
ال�ساعات املعتمد ِة املكت�سب ِة حتى تاريخه ،وتعطى الأولوي ُة ملن اكت�سب عددًا �أك َرب من
عد ُدِ
ِ

الربنامج الدرا�سي:
.7
ُ

(واخليارات) املطلوب َة ِّ
بنظام
امل�ساقات
إكمال هذه
ويقوم
امل�ساقات
لكل دفع ٍة جديد ٍة
ِ
ِ
ِ
حتدِّ ُد اخلط ُة الدرا�سي ُة ال�سنوي ُة ِ
الطالب ب� ِ
ُ
لكل درج ٍة جامعي ٍةُ ،
ِ
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ُ
واجلداول الدرا�سية.
التتاب ِع الذي حتكم ُه امل�ساقاتُ � ،أو املتطلباتُ ال�سابق ُة� ،أو املوازي ُة
وجتد َو ُل م�ساقاتُ ِّ
اخلطوات الطبيعي َة يف درا�سته.
منوذجي يتب ُع
لطالب
املقرتح
الدرا�سي
الربنامج
أ�سا�س
ف�صل
ْ
ٍ
ِ
كل ٍ
درا�سي على � ِ
ِّ
ٍّ
ٍّ
ِ
ِ

 .8الإر�شا ُد الأكادميي:

يعينَّ ُ ِّ
مقبول يف اجلامع ِة – َ
أكادميي يكونُ م�س�ؤولاً عن الآتي:
حال بداي ِة درا�سته -مر�ش ٌد �
طالب
لكل ٍ
ٍ
ٌّ
اكت�شاف طاقا ِته ومواه ِبه وقدراته.
الطالب على
م�ساعد ُةِ
ِ
لنيل الدرج ِة اجلامعي ِة.
الطالب يف عملي ِة اختيا ِر
�إر�شا ُدِ
ِ
ح�سب اخلط ِة املو�ضوع ِة ِ
امل�ساقات الدرا�سي ِة املنا�سب ِة َ
�سبب
ا�ستك�شاف الطرقِ البديل ِة التي متكنه من
م�ساعد ُة الطالب علىاحل�صول على ال�شهاد ِة اجلامعي ِة ،وذلك يف حال ِة االنقطا ِع عن الدرا�س ِة لأيِّ ٍ
ِ
ِ
أ�سباب.
من ال ِ
َ
الطالب يف درا�س ِته اجلامعية.
للم�شكالت التي قد تواج ُه
احللول
أكادميي
ي َقدِّ ُم املر�ش ُد الِ
َ
ُّ
للم�ساقات يف ِّ
املر�شد
ت�سج َل ُه �إ َّال بعد توقي ِع
درا�سي؛ لأنَّ ِعماد َة ال َقبول
ف�صل
الطالب
ت�سجيل
املر�شد الأكادميي على
تتع ُني موافق ُةِ
ِ
ِ
كل ٍ
ِ
ِ
ِ
والت�سجيل لن ِّ
ٍّ
الأكادميي.

ٌ .9
لبع�ض امل�صطلحات الدرا�سية
و�صف
تف�صيلي ِ
ٌّ
 -املحا�ضرة:

وينتج عنها ُ
ثالث
تق َّد ُم يف املحا�ضر ِة ماد ٌة فكري ٌة ونظري ٌة مب�شارك ٍة فاعل ٍة محدود ٍة من
ِ
الطالب احلا�ضرين ،وي�ستم ُّر وقتُها عاد ًة �ساع ًة واحد ًةُ ،
ات�صال واحد ٍة �أ�سبوع ًّيا �إلى ِّ
كل �ساع ٍة معتمد ٍة واحد ٍة (.)1:1
ويجب �أن تكونَ هناك �ساع ُة
�ساعات
ٍ
ِ
ٍ
للبحث والقراء ِة واملتابع ِة املتعلق ِة مبو�ضوعاتهاُ ،
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 احللق ُة الدرا�سية:الطالب ب�إعدادها،
يقوم
تقد ُمي ماد ٍة تعليمي ٍة �إلى جمموع ٍة �صغري ٍة من الطالب ،ويتكونُ اجلز ُء الأك ُرب من موا ِّد امل�ساقِ و�أن�شط ِته من
ِ
ُ
البحوث التي ُ
االت�صال الأ�سبوعي �إلى ال�ساع ِة املعتمد ِة (.)1:1
وعاد ًة تكونُ ن�سب ُة
ِ

 -املخت ُرب العملي:

أ�سبوعي �إلى
املهارات يف بيئ ٍة مختربية ،وعاد ًة تكونُ ن�سب ُة االت�صال ال
الطالب
يكت�سب
املدر�س ومراقبته� ،أو �أن
إ�شراف
ِ
تطبيقُ ماد ِة املحا�ضر ِة حتت � ِ
ِ
ُ
َ
ِّ
ِّ
العام يف ِعماد ِة ال َقبول والت�سجيل �أن تكونَ الن�سب ُة (� )1 :3أو ( ،)1 :4وذلك
التن�سيق مع
الق�سم بعد
لرئي�س
ال�ساع ِة املعتمد ِة ( ،)1:2ويجو ُز
ِ
ِ
امل�سجل ِّ
ِ
�إذا اقت�ضت املاد ُة التعليمية.

التدريب امليداين:
ُ

ويقوم
عمل يتعلقُ بجزءٍ من
هو عملي ُة
تطبيق ماد ِة املحا�ضرة حتت � ِ
إ�شراف املدر�س ،ويت ُّم ذلك من خالل توزي ِع الطالب لأدا ِء ٍ
ِ
ِ
الف�صل الدرا�سيُ ،
ال�ساعات
أ�سبوعي �إلى
االت�صال ال
إ�شراف اليومي ،وتكونُ ن�سب ُة
املدر�س بتوجيه
ِ
الطالب ومتابع ِتهم ،بينما يتولى �أح ُد املوظفني يف املوق ِع مهم َة ال ِ
ِ
ِ
ُ
ِّ
الن�شاط ( )1 :2على الأقل ،ويجو ُز �أن َ
ملتطلبات املادة.
تتعدل وف ًقا
املعتمد ِة يف هذا
ِ
ِ

 -التطبيقات:

املدر�س ،وتتخللها جل�ساتٌ للمناق�ش ِة ِّ
االت�صال الأ�سبوعي
امل�شكالت ،وتكونُ ن�سب ُة
وحل
إ�شراف
ِ
تفاعل تت ُّم بني جمموع ٍة �صغرية ،تكونُ حتت � ِ
هي عملي ُة ٍ
ِ
ِ
الن�شاط االختياري ِة التي لي�ست لها �ساعاتٌ معتمد ٌة ال تعطى رقم امل�ساق.
فيها �إلى ال�ساعات املعتمد ِة ( ،)1 :2مع العلم �أنَّ جل�سات
ِ

 -الأ�ستوديو:

ونواح محددة،
مهارات التعب ِري الفردي ِة يف
الطالب على تنمي ِة
املدر�س بت�شجي ِع
إ�شراف املدر�س ،ويقوم
ٍ
ِ
هو تطبيقُ املاد ِة التعليمي ِة حتت � ِ
ِ
ُ
جماالت ٍ
االت�صال �إلى ال�ساعات املعتمدة فيه (.)1 :3
وتكونُ ن�سب ُة
ِ
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 -الور�شة:

وا�ستعمال الأدوات،
الت�شكيل،
جماالت عد ًة
إ�شراف املدر�س ،ويت�ضمنُ ذلك
كالتدريب على الآالت ،وطرقِ
ٍ
هي تطبيقُ املاد ِة التعليمي ِة عمل ًّيا حتت � ِ
ِ
ِ
ِ
االت�صال الأ�سبوعي �إلى ال�ساعات املعتمدة هنا (.)1 :3
�ساعات
ويجب �أن تكونَ ن�سب ُة
ِ
ِ
ُ

 -العم ُل امليداين:

تنظيم
اكت�ساب املهارات �أو امل�شارك َة يف امل�شاري ِع التي يت ُّم من خاللها
يت ُّم فيه تطبيقُ املاد ِة التعليمي ِة حتت �إ�شراف املدر�س ،ويت�ضمنُ يف العاد ِة
ُ
َ
املخت�ص
الق�سم
ويقوم
العمل الواقعي ِة،
التعليم يف
أهداف
ِ
� ِ
وترتاوح ن�سب ُة ِ
ظروف ِ
ُ
العمل امليداين �إلى ال�ساعات املعتمدة من (� )1 :3إلى (ُ ،)1 :2
ُ
ُّ
ِ
امل�سجل العام يف ِعمادة ال َقبول والت�سجيل.
بالتن�سيق مع
بتحديد هذه الن�سب ِة
ِ
ِ
ِ

 -فرت ُة التدريب:

أماكن عم ِلهم ،وميكنُ �أن َ
يتخلل
درا�سي �أو �أك َرث يك َّل ُف خاللها
ف�صل
متت ُّد فرت ُة
الطالب ب�أدا ِء ٍ
التدريب �إلى ٍ
ِ
ُ
ن�شاط معينَّ ٍ مثل التي ُ
يقوم بها املوظفون يف � ِ
ٍّ
امل�سجل العام.
ال�ساعات املعتمد ِة بالت�شاو ِر مع
بع�ض امل�ساقات الدرا�سي ِة ،ويت ُّم حتدي ُد
ِ
ِ
التدريب درا�س ُة ِ
َ

ُ
امل�ساق املركب:
-

َ
العمل
قائم بذاته؛ ف�إنَّ
يت ُّم فيه تقد ُمي ماد ِة املحا�ضر ِة وتطبي ُقها يف ِ
تكامل املحا�ضر ِة مع ِ
الوقت ِ
ن�شاط ِ
رقم م�ساقٍ ٍ
نف�سه ،ولأنَّ ذلك يقدم يف �إطا ِر ِ
مكونات امل�ساق ،ومن �أمثل ِة هذا النو ِع من
ن�سب
ال�ساعات املعتمد ِة �إلى
تنظيم امل�ساق ،ويت ُّم حتدي ُد
يعت ُرب �سم ًة بارز ًة يف
ِ
ِ
ِ
�ساعات االت�صال بجم ِع ِ
ِ
امل�ساقاتُ ،
املثال الآتي:
محا�ضرة /مخترب ،محا�ضرة /حلقة درا�سية ،محا�ضرة /تطبيقات ،محا�ضرة /حلقة درا�سية /مخترب.
الدرا�سي �أو ما
الف�صل
ال�ساعات التدري�سي ِة يف ال�ساع ِة املعتمد ِة الواحد ِة هو �ساع ٌة� /أ�سبوع؛ م�ضرو ًبا يف عد ِد �أ�سابي ِع
ملحوظة :احل ُّد الأدنى لعد ِد
ِ
ِ
ِّ
ُ
يعادل ذلك.
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 .11البطاقات اجلامعية
ت�صدر عمادة القبول و الت�سجيل البطاقات اجلامعية و ملا لها من �أهمية يف التعريف بهوية الطالب يف حرم اجلامعة ،توجب على الطالب احل�صول
عليها و �ضرورة �إبرازها عند الطلب و يف قاعات االمتحانات.
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متخ�ص�صون يف مناء الإن�سان � ٫٫٫أعظم ثروات الوطن
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القسم َّ
الثاني
ُ
ـقويم َ
واعد ال َّتخ ُّرج
وق
نظام ال َّت ِ
ُ
ُ
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عزيزي الطالب ،عزيزتي الطالبة:

وقواعد التخرج التي تتب ُعها جامع ُة نزوى.
نظام التقييم (�أو التقومي)،
�أكر ُر
ِ
خالل هذه النافذ ِة ل ِ
الرتحيب بكم من ِ
َ
إطالعكم على ِ
إدراك طموحاتكم العلمي ِة ،واال�ستفاد ِة املثلى من
�إنَّ �إيال َء هذا املو�ضو ِع ما يليقُ به من
ووعي بتفا�صيله �سي�ساعدُكم – بال ريب -يف � ِ
اهتمام وتف ُّه ٍم ٍ
ٍ
جترب ِة الدرا�س ِة اجلامعي ِة.
يقوم على:
قيا�س م�ستوى �أدا ِء
ال�س ِ
ِ
إي�ضاحه يف (الق�سم الأول) ُ
اعات املعتمد ِة -الذي َّمت � ُ
�إنَّ َ
نظام َّ
الطالب يف ِ
أدوات القيا�س.
 التنوي ِع يف � ِأركان املاد ِة العلمي ِة والنظرية.
 �شمولي ِة � ِالتقييم امل�ستم ِّر (�شمولية املدى الزماين).
ِ
املعدل الرتاكمي.
 ُِ
ونظام التقومي.
أ�ساليب التقييم
ت�ستعر�ض ال�صفحاتُ الآتي ُة � َ
َ

أ�ساليب التَّقييم:
ُ � .1

التقييم التح�صيلي الذي تعتمدُه جامع ُة نزوى ُ
أ�س�س
نظام
التقييم املتبع ِة لدى
أ�ساليب
ِ
ِ
املبني على ال ِ
مياثل � َ
اجلامعات التي تعتم ُد َ
ال�ساعات املعتمد ِة َّ
ِ
الآتية:

�أولاً  :التنوعُ:

أ�ساليب ،وهي ُ
ت�شمل
حت�صيل
معدل
ِ
فهو متنو ٌع يف ال ِ
ِ
الطالب للماد ِة العلمي ِة ونتاجها يت ُّم من ِ
قيا�س ِ
خالل عد ِة � َ
أ�سلوب ،ومتنو ٌع يف الطرق؛ ذلك لأن َ
الآتي:
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 )1الواجبات والأن�شط ِة َ
الف�صل الدرا�سي:
خالل
ِ

ُ
تختلف من م�ساقٍ �إلى �آخر ،وميكنُ �إيجا ُزها يف الآتي:
وهي
ُ
ُ
البعد العلمي.
وت�شمل تقاري َر
ح�سب نو ِع املاد ِة وجماالتها،
التقارير ،وهي
• �إعدا ُد
ذات ِ
التجارب العلمي ِة للموا ِّد ِ
ِ
ِ
تختلف َ
مو�ضوع مختار.
• �إعدا ُد “�أوراقٍ بحثي ٍة” Term Papers؛ ال�ستق�صا ِء املاد ِة املعرفي ِة من
ٍ
التقنيات احلديث ِة.
با�ستخدام
عرو�ض �شفهي ٍة مدعوم ٍة
• تقد ُمي
ِ
ٍ
ِ
للم�سائل الريا�ضي ِة ،وما �شابهها.
احللول املنا�سب ِة
• تقد ُمي
ِ
ِ

 )2االختباراتُ :

وتت� ُ
مما ي�أتي:
ألف َّ
ويرتاوح عددُها بني ( )4و ( )6يف الف�صل الدرا�سي الواحد ح�سب طبيعة امل�ساقُ ،
ومتثل يف حدود
• االختباراتُ الق�صرية (،)Quizzes
ُ
 %5من درجة املادة الكلية.
ُ
ومتثل قراب َة  %30من الدرج ِة
الف�صل ح�سب طبيع ِة املاد ِة،
• االختباراتُ الن�صفي ُة ( ،)Midtermsويرتاوح عددُها بني ( )2و ( )4يف
ِ
الكلي ِة للمادة.
االختبارات النهائي ِة الر�سمي للجامع ِة ،والذي يحد ُد
جلدول
للف�صل؛ وف ًقا
• االختبا ُر النهائي ( ،)Finalويكونُ يف الأ�سبوع ِني الأخريين
ِ
ِ
ِ
بدق ٍة الزمان واملكانَ ِّ
لكل اختبا ٍر على حدة ،وعاد ًة ال يق ُّل متثي ُله عن  %40من الدرج ِة الكلي ِة للماد ِة.
االختبارات واق ٌع ٌ
معا�ش يف املرحل ِة اجلامعي ِة؛ �إذ ي�ض ُع الأ�ساتذ ُة
ُي�شا ُر �إلى �أنَّ التنو َع يف طرقِ تقد ِمي
االختبارات �آخذين بواحد ٍة �أو �أكرث من الطرقِ
ِ
ِ
الآتي ِة:
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 )1الأ�سئل ُة املو�ضوع َّي ُة:
�صيغ منها:
ولها عد ُة ٍ

اختيارات للإجاب ِة ال تق ُّل يف العاد ِة عن �أربع ِة اختيارات.
 �أ�سئل ٌة تت�ضمنُ اختيا َر �إجاب ٍة واحد ٍة �صحيح ٍة من بني عد ِةٍ
 �أ�سئل ٌة تت�ضمنُ اختيا َر ِّاختيارات لل�س� ِؤال الواحد.
يرتاوح عددُها بني �أربع ِة وثماني ِة
اختيارات للإجاب ِة
إجابات ال�صحيح ِة من بني عد ِة
ٍ
ٍ
كل ال ِ
ُ
 �أ�سئل ٌة تت�ضمنُ � َُ
ُ
وجواب؛ حيثُ
ع�شر
�سبيل املثال،
ربط ل�شقي �س� ٍؤال
أف�ضل ٍ
ٍ
يعر�ض ال�ش ُّق الأول ع�شر َة �أ�سئل ٍة على ِ
ويعر�ض ال�ش ُّق الآخر ما ال يق ُّل عن ِ
أ�سا�س � ّ
الربط و�أ�صحها و�أكم ِلها.
� ٍ
أدق �أنوا ِع ِ
إجابات متقارب ٍة ،يت ُّم اختيا ُر ِ
الربط بني امل�ساقني على � ِ
أ�سا�س كو ِنها �أك َرث احتمالاً
لل�صواب �أو اخلط�أ.
ِ
الفهم الواعي للمو�ضو ِع من ِ
خالل �أ�سئل ٍة يت ُّم تقيي ُمها على � ِ
 �أ�سئل ٌة تعتم ُد على ِقيا�س ِ
َ
ذاكرته.
الكلمات املنا�سب ِة� ،إ َّما من قائم ٍة معرو�ض ٍة على
أف�ضل
ا�ستكمال
 �أ�سئل ٌة تت�ضمنٍُ
خالل ِ
ِ
ِ
عبارات ناق�ص ٍة ب� ِ
الطالب يف ورق ِة االختبارِ ،و�إ َّما من ِ

إجابات املكتو َبة:
 )2الأ�سئل ُة ذاتُ ال ِ
وت�شم ُل الأ�سئل َة الآتي َة:

إجابات ق�صري ٍة.
 �أ�سئل ٌة تقت�ضي ذك َر � ٍَ
تفا�صيل كثري ًة ،وقد تتخللها ر�سوماتٌ بياني ٌة وما �شابهها.
إجابات مط َّول ٍة ت�شم ُل
 �أ�سئل ٌة تقت�ضي توف َري � ٍإي�ضاح ِّ
 �أ�سئل ٌة تعتم ُد على َِّ
كل تفا�صي ِلها.
حل
م�سائل ريا�ضي ٍة ،و� ِ
ُ
معطيات املاد ِة املعرفية.
للتوافق مع
تتناول �إعاد َة �صياغ ِة عبار ٍة ق�صري ٍة �أو طويل ٍة
 �أ�سئل ٌةِ
ِ

56

 )3الأ�سئل ُة �أو االختباراتُ ال�شفهية:

وت�شم ُل الآتي:
العرو�ض ملوا�ضي َع �أمام الطلب ِة الآخرين.
 جماالتِ
النقا�ش ملجموع ِة �أ�سئل ٍة يقد ُمها ال ُ
بع�ض املوا ِّد املتقدم ِة
ويجيب عليها
أ�ستاذ
 جماالتُتقييم ِ
ِ
ُ
ُ
الطالب �شفه ًّيا ،وعاد ًة ما تكونُ هذه ال�صيغ ُة يف ِ
والدرا�سات العليا.
ِ

 )4الأ�سئل ُة العلمي ُة:

وت�شم ُل عالو ًة على ما تق َّدم ذك ُره:
حا�سوبي مل�س�أل ٍة ما ،والإجاب َة عليها معمل ًّيا.
مختربي �أو
حتليل
ٍّ
 �إجرا َء ٍٍّ
املجاالت الطب َّي ِة.
إجابات لأ�سئل ٍة ت�شخي�صي ٍة كما يف
� ٍِ
م�سوحات ميدانية.
 �أ�سئل ًة تت ُّم الإجاب ُة عليها من خاللٍ

ثان ًّيا :ال�شمولي ِة:

املثال:
إي�صال املعرف ِة
حيثُ �إنَّ جمي َع الأن�شط ِة التي
ِ
واملهارات يت ُّم �شمو ُلها باالختبار؛ فعلى �سبيل ِ
ت�ستخدم ل ِ
ُ
امل�ساقاتُ ذاتُ ال�شقِّ النظريِّ وال�شقِّ العمليُ ،يغطى فيها كال ال�شقني باالختبارِ ،ومبجمو ِع الطرقِ املذكورة �آ ِن ًفا يف تنو ِع التقييم.
وميكنُ �إيجا ُز توزي ِع الدرج ِة الكلي ِة مل�ساقٍ معينَّ ٍ كما يف النحو الآتي:
ُ
الدرجات الكلي ِة للمادة �سيكونُ على الآتي:
امل�ساق نظر ًّيا ِ�صر ًفا؛ ف�إنَّ توزي َع
� )1إذا كان
ِ
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الطالب بها َ
 -1الواجباتُ والأن�شط ُة التي يت ُّم ُ
الف�صل الدرا�سي؛ فيق َّدر وز ُنها قراب َة  %25من درج ِة املادة الكلية.
خالل
تكليف
ِ
ِ
 -2االختباراتُ  ،ويق َّد ُر وز ُنها يف حدو ِد  %75من درج ِة املاد ِة الكلي ِة ،وتوز ُع على النح ِو الآتي:
 االختباراتُ الق�صري ُة يف حدو ِد  %5من الدرج ِة الكلية. االختباراتُ الن�صفي ُة يف حدود  %30من الدرج ِة الكلي ِة. االختباراتُ النهائي ُة التي ال تق ُّل يف العاد ِة عن  %40من الدرجة الكلية.عملي؛ ف�إن التقييم يت ُّم على ِّ
ُ
امل�ساق ذا �شقٍّ
لوزن اجلان ِبني النظري والعملي يف ذلك امل�ساق ،فعلى
� )2أ َّما �إذا كان
ٍّ
كل �شقٍّ منهما ،وف ًقا ِ
نظري و�آخ َر ٍّ
�ساعات معتمد ٍة بتكوي ِنه ت�شم ُل (محا�ضرتني ،ومخترب �ساعتني �أ�سبوع ًّيا) ،ف�إنَّ توزي َع الدرجة الكلي ِة له يت ُّم كما ي�أتي:
لثالث
ٍ
املثال :م�سا ٌق ِ
ِ
�سبيل ِ
للجانب العملي.
 � 25إلى  %35من الدرج ِة الكلي ِةِ
للجانب النظري.
 � 65إلى  %75من الدرج ِة الكلي ِةِ
ُ
مغاير لل�سابق ،ك�أن يكون (محا�ضرة واحد ًةَ ،وم ْع َملينْ ِ �أ�سبوع ًّيا)؛ ف�إنَّ الدرج َة الكلي َة يت ُّم توزي ُعها كالآتي:
�أ َّما �إذا كان
تكوين ٍ
امل�ساق ذا ٍ
للجانب العملي.
 � 55إلى  %65من الدرج ِة الكلي ِةِ
للجانب النظري.
 � 35إلى  %45من الدرجة الكليةِ
تقييم � ٍّأي من اجلانبني؛ وف ًقا ملا ورد يف البند رقم (� )1آ ِن ًفا.
ويت ُّم ُ

ثال ًثا :اال�ستمرارية:

تقييم ِّ
الطالب با�ستمرا ٍر من بداي ِة
تقييم
الف�صل الدرا�سي حتى نهاي ِته ،على �أن يكونَ
أ�ساليب والطرقِ
خالل ال ِ
ِ
ِ
كل م�ساقٍ على حد ٍة من ِ
ُ
حيثُ يت ُّم ُ
املذكور ِة �ساب ًقا.
58

راب ًعا :الترَّ اكم َّية:

الطالب النهائية هي مح�صل ٌة ِّ
تراكمي ِّ
لكل االختبارات بجمي ِع
لقيا�س مدى التح�صيل مل�ساقٍ معينَّ  ،فدرج ُة
 )1فهو
ِ
لكل الأ�ساليب والطرق امل�ستخدمة ِ
ٌّ
�أ�شكا ِلهاِّ ،
الدرا�سي لذلك امل�ساق.
الف�صل
الطالب الإتيانُ بها خالل
طلب من
ِ
ِ
ولكل مناحي الأن�شط ِة املختلف ِة التي ُي ُ
ِّ
َ
البع�ض َ
الف�صلي) هو مح�صل ٌة
(املعدل
خالل
الطالب يف
نتائج
 )2وهو
الف�صل الدرا�سي؛ �إذ �إنَّ
ِ
ِ
ِ
امل�ساقات املختلف ِة بع�ضها على ِ
ٌّ
َّ
تراكمي من حيثُ ت�أث ُري ِ
الف�صل كامل ًة.
الطالب يف جمي ِع موا ِّد ذلك
لنتائج
ِ
ِ
ِ
يو�ضح ُ
التخ�ص�ص كامل ًة َ
الطالب
الرتاكمي املح�صل َة العظمى جلمي ِع نتائج
املعدل
خالل
تراكمي على م�ستوى مقررات
 )3كما �أ َّنه
ِ
ِ
ِّ
�سنوات الدرا�س ِة؛ �إذ ُ
ٌّ
ُّ
يف جمي ِع املواد التي در�سها َ
والقواعد الأكادميية املعتمدة.
لل�ضوابط
خالل وجو ِده يف اجلامع ِة؛ وف ًقا
ِ
ِ
الطالب ب�إعاد ِة امل�ساقِ ؛ لتح�س ِني درج ِته؛ ف�إنَّ التقدي َر ال َ
أول �سيبقى ويح�سب يف معد ِله الف�صلي فقط ،و يح�سب التقدير الثاين بعد
قيام
ِ
 )4عند ِ
الإعادة يف املعدل الرتاكمي.

نظام التقومي:
ُ .2
 .2 .1موج ُز امل�ساق:

يو�ض ُع ِّ
الطالب يف �أثناء بداية الدرا�سةُ .
ي�شمل هذا املوج ُز العنا�ص َر الآتية:
لكل م�ساقٍ موج ٌز حديثٌ يوز ُع على
ِ
وال�ساعات املعتمد ِة ،وتفا�صي ُل التقو ِمي الدرا�سي للم�ساق.
ال�ساعات التدري�سي ِة
• رم ُز امل�ساقِ ورق ُمه وعنوا ُنه وعد ُد
ِ
ِ
•� ُ
أهداف امل�ساق.
ُ
�سيناق�شها امل�ساق.
• املو�ضوعاتُ الرئي�س ُة التي
املحا�ضر ،وموق ُع مكت ِبه ،وال�ساعاتُ املكتبي ُة التي يكون موجودًا فيها مبكت ِبه.
ا�سم
• ُ
ِ
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نظام التقدير.
• ُ
ُ
لتدري�س امل�ساق (مختربات ،درا�س ُة احلالة ،العم ُل امليداين ... ،الخ).
والو�سائل املتبع ُة
أ�ساليب
ِ
• ال ُ
مبو�ضوعات امل�ساق.
الكتب الدرا�سي ُة ،و�أي ُة مراجع �أخرى لها عالق ٌة
ِ
• ُ
تو�ضيح الن�سب ِة املحدد ِة ٍّ
• مواعي ُد االختبارات ،و� ُ
التقدير العام.
لكل منها من
أوراق البحث ،والواجباتُ الق�صرية مع
ِ
ِ
�شروط �أخرى ي�ض ُعها املحا�ض ُر ل�س ِري العملي ِة التدري�سي ِة ب�صور ٍة �صحيحة.
• قواع ُد احل�ضو ِر والغياب ،و�أي ُة
ٍ
ُ
َ
ُ
امل�ساق يد َّر ُ�س لأك َرث من �شعب ٍة واحد ٍة.
امل�ساقات �إذا كان
ونظام التقدير ثابت ًة جلمي ِع
تفا�صيل امل�ساقِ و�أهدا ُفه
يجب �أن تكونَ
ِ
ملحوظةُ :
ُ

 .2 .2التقو ُمي والتقديرات:

الطالب يف معرف ِة �أدائهم يف ِّ
كل م�ساق ،وهذا �سيمكنُ اجلامع َة من
املعدل الف�صلي ،وت�ساع ُد عملي ُة التقو ِمي امل�ستمر ِة
يق َّي ُم �أدا ُء
ِ
أ�سا�س ِ
الطالب على � ِ
َ
الطالب مع معاي ِري اجلامعة.
تقدم
اتخاذ
ِ
ِ
ِ
القرارات املنا�سب ِة ب�ش� ِأن ِ
توافق ِ

تقدير الدرجات:
 .2.3طريق ُة ِ

أ�سلوب الذي ميكنُ من خال ِله حتقيقُ هذه الأهداف،
 يو�ض ُع التقدي ُرالنهائي لأيِّ م�ساقٍ بنا ًء على التقو ِمي امل�ستم ِّر ل ِ
أهداف امل�ساق؛ ولذلك يحدّد ال ُ
ُّ
اخلا�ص بامل�ساقِ الذي يت ُّم توزي ُعه عند بداية الدِّ را�سة.
املوجز
ويو�ضح يف
ِ
ِّ
العنا�صر ن�سبة  %50من
النهائي عن ثالث ِة عنا�ص َر �أ�سا�سي ٍة لأيِّ م�ساق ،وال يجو ُز �أن تتجاو َز الن�سب ُة املئوي َة ل ٍّأي من هذه
التقدير
 ال تق ُّل عنا�ص ُرِ
ِ
ِّ
التقدير النهائي.
ِ

 .2 .4التقدي ُر ذو القيم ِة العددية:

ُ
للطالب َ
الف�صل
طوال
التقييم امل�ستم ِّر
النهائي لأيِّ م�ساقٍ بنا ًء على
الطالب يف م�ساقٍ معني ،كما يو�ض ُع التقدي ُر
لو�صف م�ستوى �أدا ِء
احلروف
ت�ستعم ُل
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
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ُ
االمتحان النهائي� ،إ َّال �أنّ َ
امل�ساقات لي�س لها امتحا ٌن نهائي.
بع�ض
وت�ضاف �إليه نتيج ُة
الدرا�سي،
ِ
ِ
ِّ

 ُتقديرات امل�ساقات:
و�صف
ِ

َ
الو�صف الدقيقَ
للتقديرات املتبع ِة يف جامع ِة نزوى:
�سنو�ضح
فيما ي�أتي
ِ
ُ
التقدير
أ
ب
ج
د
ر

الوصـــــــف
حق ََّق جمي َع األهداف
ِ
أهداف املساق عىل األقل
حقَّق ما يزي ُد عىل ثلثي
ِ
أهداف املساق
األقل معظ َم
حق ََّق عىل ِّ
حقَّق أكرثَ من الح ِّد األدىن املطلوب
ِ
أهداف املساق
الطالب الح َّد األدىن من
مل يحقق
ُ

األداء
متم َّيز
ج ِّيد ج ًّدا
ج ِّيد
مقبول
راسب
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 ُقيا�س التقدير:
جدول ِ

التقديرات ُ
خا�ص ،ويتكونُ من �أرب ِع نقاط،
املعدل
ح�ساب
بغر�ض
و�صف
تقدير من
ِ
التقديرات املبين ِة يف ِ
ِ
ِ
املرجح على ٍ
ِ
ك ُّل ٍ
يحمل قيم ًة عددي ًة ِ
قيا�س ٍّ
ِ
تو�ضيحا لهذه القيم:
و�إليك �أخي الطالب� /أختي الطالبة
ً
التقــدير
أ
أ+ب
ب
ب+ج
ج
ج+د
د
ر
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القيــمة العددية
4.0
3.7
3.3
3
2.7
2.3
2.0
1.7
1.3
1.0
صفر

النســـبة املئوية
%100-95
%94 -90
%89-85
%84-80
%79-77
%76-74
%73-70
%69-67
%66-64
%63-60
%59-0

 2.5التَّقدير بدون القيم ِة العدد َّية:

اخلا�ص باجلامع ِةَ ،ب ْيدَ �أ َّنها ال حتم ُل قي ًما عددي ًة مع َّينة:
َّقديرات
نظام الت
ِ
ِّ
ت�ش ِّك ُل امل�صطلحاتُ الآتي ُة جز ًءا من ِ

• «ك» غ ُري مكتمل (:)I

ي�ستخدم هذا التقدي ُر عند ا�ستيفا ِء �شرط ِني �أ�سا�سيني ،هما:
ُ
 .1حتقيقُ
أعمال اخلا�ص ِة بامل�ساقِ بنهاي ِة هذا امل�ساق.
ِ
الطالب م�ستوى النجاح يف ال ِ
لظروف قاهر ٍة؛ مثل :احلوادث� ،أو الظروف العائلية� ،أو
متطلبات امل�ساقِ يف الوقت املحدد له؛ وذلك
إكمال جمي ِع
متكن
ٍ
ِ
ِ
الطالب من � ِ
ُ .2
عدم ِ
املر�ض� ...إلخ.
وهذا التقدير غري املكتمل «ك» ال يعني �أن متدد فرت ُة امل�ساقِ للطالب الذي �أكمل َّ
كل عنا�صر امل�ساق بتقدير «ر�سوب».
الطالب
مثل هذه احلال ِة �أن يخط َر
الطلب ،وعلى
الطالب جمي َع الأوراق الثبوتية ،وموافق َة الكلي ِة على
للمحا�ضر �أن يطلب من
يجو ُز
ِ
ِ
املحا�ضر يف ِ
ِ
ِ
َ
ويجب �أن ال يتجاو َز ذلك ف�صلاً درا�س ًّيا كحدٍ �أق�صى.
إكمال املطلوب ِة مع
املوعد النهائي للتقد ِمي يف �أ�سر ِع ٍ
حتديد ِ
ِ
ِ
ب�شروط ال ِ
وقت ممكنُ ،
إكمال؛ ف�إنَّ املحا�ض َر يحد ُد ٍّ
ُ
�إذا مل يو َّفقْ
ي�ستبدل
وامل�سج ِل العام يف عمادة القبول والت�سجيل التقدي َر الذي �سوف
الطالب
لكل من
ِ
الطالب يف عملي ِة ال ِ
ِّ
ُ
َ
الف�صل الدرا�سي
تقدير جديدٍ �إلى ِعمادة ال َقبول والت�سجيل عند نهاي ِة
ي�ستبدل تقدي ُر «ك» بهذا
به تقدي ُر «ك» ،على �أن
ِ
يتم تقد ُمي ٍ
ِ
التقدير �إذا مل َّ
احلايل.

• «�س» من�سحب (:)W

يكتب له تقدي ُر «�س» (من�سحب) يف
أحد
ان�سحب
�إذا
الطالب ر�سم ًّيا من � ِ
امل�ساقات يف الفرت ِة من بداي ِة الأ�سبو ِع ِ
الثالث �إلى نهاي ِة ِ
ِ
ن�صف امل�ساقِ ؛ ف�إنه ُ
ُ
َ
هذا امل�ساقِ يف �سجله الأكادميي.
ُ
«احلذف والإ�ضاف ِة» غ َري م�ستو ِفي ٍة له� ،أو
كون ا�ستمار ِة
يكتب �أمام امل�ساق الذي
يحذف بعد انق�ضا ِء الفرت ِة املذكور ِة� ،أو يف حال ِة ِ
ِ
�أ َّما تقدي ُر «ر» ف�إنه ُ
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لعدم ح�ضو ِر َّ
ُ
الب فيه.
�أنْ يكونَ هذا
الط ِ
امل�ساق محذو ًفا؛ نتيج ًة ِ

• «ت» �ساعاتٌ مح َّولة (:)TC

اعات املحولة/امل�ستوى املتقدِّ م).
للطالب الذي
يو�ض ُع هذا التَّقدي ُر «ت»
ال�س ِ
ِ
َ
اكت�سب �ساعات ٍ معتمد ًة من �أيِّ جه ٍة �أخرى (راجعَّ :
للح�صول على ال َّدرج ِة
برنامج معني؛ وذلك
الطالب للتَّخ ُّرج يف
املطلوب من
الكلي
ال�س ِ
ِ
ِ
ِ
ال�ساعاتُ املكت�سب ُة ُ
ت�سهم يف جممو ِع َّ
وهذه َّ
اعات املعتمد ِة ِّ
ٍ
نقاط التَّقدير.
اعات ال ت�ؤ ِّث ُر على مع َّد ِل ِ
ال�س ِ
اجلامعية ،غ َري �أنَّ هذه َّ
• «ع» م�ستمع (:)AU
َ
امل�ساق باعتبا ِر ِه م�ستم ًعا فقط.
للطالب الذي يح�ض ُر هذا
ُيعطى هذا التَّقدي ُر
ِّ

• «ن/ر» ناجح /غ ُري ناجح (:)P/NP

امل�صطلح
ي�ستخدم هذا
جدول القيا�س ،وكما �أ�سلفنا فهو – ك�ساب ِقه -ال يحم ُل � َّأي قيم ٍة عددي ٍة من
ِ
يخ�ص�ص لها تقدي ٌر معينَّ ٌ على ِ
ُ
ُ
للم�ساقات ا َّلتي مل َّ
ال�ساعات املعتمدة لربنامج الدِّ ار�س ِة اجلامعية.
حيثُ ّ
ُ
ناعي الذي ُ
ي�شمل َ
بع�ض
ترتبط �أهدا ُفها بالتَّغطي ِة العا َّمة
امل�صطلح :امل�ساقاتُ ا َّلتي
ومن �أبر ِز الأمثل ِة على هذا
ِ
َّدريب ِّ
ملو�ضوعات امل�ساق� ،أو الت ُ
ال�ص ُّ
ِ
امل�ساقات� ،أو ال َّن ُ
�شاط امليداين.
للطالب ا َّلذي ر�سب يف هذا امل�ساق� .أ َّما امل�ساقاتُ التي ح�صل َّ
تقدير «ناجح»؛ ف�إنَّ �ساعا ِتها املعتمد َة
وتو�ض ُع عبار ُة «غ ُري ناجح»
ِ
الب فيها على ِ
الط ُ
نقاط
برنامج الدِّ را�س ِة؛ �إلاَّ �أنَّ هذين امل�صطلح ِني «ناجح /غري ناجح» ال
الطالب للتَّخرج يف
املطلوب من
الكلي
ِ
يحت�سبان يف مع َّد ِل ِ
ِ
ِ
ُ
ت�سهم يف املجمو ِع ِّ
ِ
التَّقدير.

م�ستم ّر (:)IP
• «م» ِ

ُ
امل�ساق م�ستم ًّرا عندَ و�ض ِع التَّقديرات.
ي�سج ُل فيه
ي�ستخدم هذا
ب�شرط �أنْ يكونَ
الطالب ِ
امل�صطلح للم�ساقِ ا َّلذي ِّ
ُ
ُ
ُ
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امل�ساقات ا َّلتي ُ
عام؛ َ
اجلدول الدِّ را�سي
مثل :امل�شروعات �أو
احلاالت العادي ِة على
�سبيل املثال ينطبقُ ذلك يف
تدخل �ضمنَ
ِ
ِ
ِ
على ِ
ِ
امل�ساقات ا َّلتي متت ُّد ملد ِة ٍ
ب�صف ٍة غ ِري منتظمة.

االمتيازات التَّكميل َّية (:)FSP
�سوب مع
ِ
• «رزك» ال ُّر ُ

االمتيازات التَّكميلي ِة – يف احلالت ِني الآتيت ِني:
الطالب تقدي َر «رزك»ّ � - ،أي :ال ُّر�سوب مع
مينح
ِ
ُ
ُ
إكمال َّ
ُ � .1
املخت�ص
ر�سب يف واحدٍ من
نف�سه ،وكانَ ر�أيُ
رئي�س الق�سم ِ
مكونات امل�ساقِ ِ
ِ
الط ِ
املحا�ضر بعدَ موافق ِة ِ
ِ
ِّ
الب جمي َع �أجزا ِء امل�ساقِ  ،غ َري �أ َّنه قد َ
الطالب الذي يكونُ �إجنا ُزه م�ساو ًّيا
نح
�أنَّ �إتاح َة فر�ص ٍة �أخرى لهذا
ِ
َ
الطالب يف ذلك اجلز ِء من امل�ساق قد مت ِّك ُنه من ال َّنجاح ،لكنَّ هذا التَّقدي َر ال يمُ ُ
جاح يف جمي ِع �أجزا ِء امل�ساق.
لدرج ِة ال َّن ِ
كامل ،وقد � َ
الطالب َ
املطلوب َ
اعات املعتمدة.
أكمل
عام
طرح امل�ساقِ
ال�س ِ
درا�سي ٍ
ِ
ُ
يتم ُ
� .2إذا مل َّ
خالل درا�س ِته اجلامعي ِة ما ال يق ُّل عن  %50من َّ
ٍّ
خالل ٍ
الف�صل الدِّ را�سي
مو�ضوعا حتتَ املالحظ ِة الأكادميي ِة� ،أو �أ َّنه �سيت ُّم و�ض ُعه حتت املالحظ ِة الأكادميي ِة؛ بنا ًء على �أدائه يف
الطالب
�أ َّما �إذا كانَ �أدا ُء
ِ
ِ
ً
الطالب هذا التَّقدير.
نح
ُ
اجلاري ،ففي هذه احلال ِة ال يجو ُز �أن يمُ َ
بالتقدير ا َّلذي َي ُ
أقرب
يتخل�ص من هذا
ح�صل عليه بعدَ التقو ِمي التكميلي ،غ َري �أ َّنه يلز ُم ُه �أن
يتم ا�ستبدا ُله
يعام ُل «رزك»
ٍ
التقدير يف � ِ
ِ
ِ
كر�سوب بعدَ �أن َّ
َ
تتم
االمتحانات ،ويف موعدٍ �أق�صا ُه نهاي ُة
ممكن بعدَ انتها ِء فرت ِة
وقت
ٍ
ِ
ِ
ال�صيفي) ،و�إذا مل َّ
ٍ
را�سي َّ
الف�صل الدِّ ِّ
را�سي احلايل (مبا يف ذلك الف�ص ُل الدِّ ُّ
ِّ
َ
�إزال ُة �أيِّ تقدير «رزك» َ
حاالت
را�سي
ف�سوف يتح َّو ُل التَّقدي ُر تلقائ ًّيا �إلى تقدير «ر» يف
خالل الفرت ِة املذكور ِة؛
اخلا�ص بالطالب ،با�ستثنا ِء ٍ
ِّ
ال�سجل الدِّ ِّ
ُ
احل�صول
اجلديد ،والذي يت ُّم
َّقدير
خا�صة
ِ
ٍ
وظروف غ ِري عادية ميكنُ معاجلتُها ب�صور ٍة فردي ٍة ،وفو َر الت ِ
تقدير «رزك» يت ُّم ا�ستبدا ُله بالت ِ
َّخل�ص من ِ
َّ
امل�ساق املح َّدد.
عليه كنتيج ٍة لل ِ
أعمال التَّكميلي ِة يف َ
جاح فيه ً
َ
ي�سمح
للطالب �أنْ
يرغب يف االلتحاقِ
ِ
يح�صل على ِ
�شرطا �ساب ًقا مل�ساقٍ �آخ َر ُ
تقدير «ر�سوب مع االمت َيازات التَّكميل َّية» يف م�ساقٍ يكونُ ال َّن ُ
كما ال ُ
به.
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نقاط التَّقدير:
2 .6 .1
ح�ساب مع َّد ِل ِ
ُ

للطالب على ال َّنح ِو الآتي:
َّقدير
يح�سب مع َّد ُل ِ
ِ
نقاط الت ِ
ُ
 -1يحدّد َّ
اعات التَّدري�س َّي ِة للم�ساق.
ال�س ِ
ال�س ِ
اعات املعتمدة ،بنا ًء على ن�سب ٍة ثابت ٍة من َّ
لكل م�ساقٍ عد ٌد من َّ
 -2يو�ض ُع ِّ
تقدير قيمتُه العدد َّية.
لكل ٍ
َّقدير نح�ص ُل على «نقاط التَّقدير املكت�سبة».
ال�س ِ
اعات املعتمد ِة للم�ساقِ يف القيم ِة العددي ِة للت ِ
 -3عند �ضرب عد ِد َّ
خ�ص�ص لها
باملحاول ِة فيها،
قام
ال�س ِ
(حت�سب تلك امل�ساقاتُ التي ِّ
ُ
ُ
الطالب َ
اعات ا َّلتي َ
 -4بق�سم ِة جممو ِع «نقاط التقدير املكت�سبة» على جممو ِع َّ
نقاط التَّقدير».
قيم عددي ٍة مع َّينة) ،وتكونُ نتيج ُة الق�سمة هي «مع َّد َل ِ
تقديراتٌ مع ٍ
للف�صل الدِّ را�سي:
َّقدير
 -5ال
حتت�سب التَّقديراتُ الآتي ُة يف مع َّد ِل ِ
ِ
نقاط الت ِ
ُ
غري مكتمل (ك) ،ناجح (ن) ،غري ناجح (ر) ،من�سحب (�س) ،م�ستمِ ع (ع)� ،ساعات محولة (ت).
مثال ِّ
للف�صل الدِّ را�سي الواحد
نقاط التَّقدير
يو�ضح طريق َة
ح�ساب مع َّد ِل ِ
ِ
ِ
الساعاتُ املعتمدة
َّ
3
3
3
3
2
2

املســ َـــاق
أحياء 100
فيزياء 212
لغات 101
لغة عربية 110
حاسوب111
اقتصاد 1903
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التَّقديــــر
أ
ب
ج+
رسوب
غري مكتمل
ناجح

القيم ُة العددية للتقــدير نقا ُط التَّقدي ِر املكتســـبة
12.0
4.0
9.0
3.0
6.9
2.3
صفر
صفر
-

�سجل لها =� 16ساعة.
ال�س ِ
اعات التي َّ
 جممو ُع َّاعات املحت�سب ِة للتَّقدير = � 12ساعة.
ال�س ِ
 جممو ُع ََّّقدير املحت�سبة =  27.9نقطة.
 جممو ُع ِنقاط الت ِ
نقاط التَّقدير = .2.33 = 2.325 = 12/27.9
 مع َّد ُل ِاعات املكت�سب ِة = .11
ال�س ِ
• جممو ُع َّ
َّقريب املعروف.
با�ستخدام
َّقريب �إلى ر ْق َمينْ ِ ع�شري ِني
ملحوظة :يت ُّم
ِ
قواعد الت ِ
َّقدير بالت ِ
ُ
احت�ساب الت ِ
ِ

الف�صلي ،واملع َّد ُل الترَّ ا ُكمي
 2 .6 .2املع َّد ُل
ُّ

قاط ا َّلتي اكت�سبها َّ
را�سي الواحد (ربيع �أو خريف �أو �صيف)؛ �أي� :إ َّنه ُ
امل�ساقات َ
معدل
خالل
الب من
�إنَّ املع َّد َل
ِ
الف�صلي ُيع ُرب عن ال ِّن ِ
ِ
الط ُ
الف�صل الدِّ ِّ
َّ
َّقدير لذلك الف�صل.
ِ
نقاط الت ِ
َّقدير ِّ
لكل املُد ِة
الطالب يف جمي ِع
�سجلها
أ�سا�س جمي ِع
اكمي
الف�صول الدِّ را�س َّية ،مبعنى �أ َّنه مع َّد ُل ِ
ِ
ِ
فيح�سب على � ِ
نقاط الت ِ
ُ
ُ
امل�ساقات ا َّلتي َّ
�أ َّما املع َّد ُل الترَّ ُّ
أو�ضح حلال ِة َّ
الب الأكادمي َّية.
تخ�ص�صه ،وهو �أه ُّم من املع َّد ِل
ا َّلتي در�س فيها
الط ِ
ُ
الطالب يف ُّ
الف�صلي؛ �إذ ُيعطي �صور ًة � َ
ِّ
لدرجات ِّ
َّ�سجيل نهاي َة ِّ
ُ
الف�صلي
الك�شف املع َّدل ِني
يو�ضح هذا
طالب يف اجلامعة،
كامل
ف�صل
إخراج ٍ
كل ٍ
ِ
ك�شف ٍ
كل ٍ
بول والت ِ
وتقوم ِعماد ُة ال َق ِ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
دار�سي ب� ِ
اكمي ُّ
َ
الب امل�سجلني ،كما ِّ
احل�صول
الطالب
اعات املعتمد ِة ا َّلتي حاول
اعات املعتمد َة ا َّلتي ح َّولها
لل�س ِ
ال�س ِ
للط ِ
ُ
ُ
الطالب ،واملجمو َع ال ُك َّلي َّ
يو�ض ُح َّ
والترَّ ِّ
عليها واكت�سا َبها حتى تاريخه.

 2.7امل�ستوياتُ املطلو َب ُة للتَّق ُّد ِم يف الدِّ را�سة:

تقدير ال يق ُّل عن ( )2.0يف ٍّ
املعدل
كل من
للطالب باال�ستمرا ِر يف
�سمح
برنامج درا�ست ِه اجلامع َّي ِة دونَ قيدٍ �أو ٍ
معدل ِ
ِ
ِ
�شرط �إذا ح�صل على ِ
نقاط ٍ
ُي ُ
ِ
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َ
م�ساقات مح َّددة.
الت الأخرى يف
يح�صل على احلدِّ الأدنى
الف�صلي واملع َّد ِل الترَّ اكمي ،كما �أنَّ عليه �أن
ٍ
املطلوب من املع َّد ِ
ِ
ِّ
َ
�ساعات معتمد ٍة َ
الطالب على مع َّد ِل
ح�صول
فوق العب ِء الدِّ را�سي العادي ،وكحدٍّ �أق�صى � 18ساع ًة معتمد ًة؛ وذلك يف حال ِة
ت�سجيل
الطالب
وي�ستطي ُع
ٍ
ِ
ِ
ُ
اكمي ال يق ُّل عن (.)3.0
ٍ
تقدير ال يق ُّل عن ( )3.0يف ف�صل ِني متتالي ِني �أو مع َّدله الترَّ ُّ
َ
تقدير طب ًقا ملا هو مو�ض ٌح �أدنا ُه:
الطالب حتتَ املالحظ ِة الأكادميي ِة �إذا
يو�ض ُع
ح�صل على ِ
معدل نقاط ٍ
ُ
را�سي �إلى � َّ
ُ
إجراءات
باتخاذ ال
ين�صح
أقل من ( ،)2.0ولو كان مع َّدله الرتاكمي فوق ()2.0؛ ف�إ َّنه
الطالب يف
ينخف�ض مع َّد ُل
(�أ) عندما
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الف�صل الدِّ ّ
الالزم ِة َّ
نف�سه ،عل ًما �أ َّنه �سيو�ض ُع حتتَ املالحظ ِة الأكادميي ِة ،حتى ولو مل ُيو�ضع ب�صف ٍة ر�سم َّي ٍة.
وال�ضرورية
لت�صحيح م�ستوا ُه الدِّ را�سي ورف ِعه من تلقا ِء ِ
ِ
يقابل مر�شدَ ه الأكادميي َ
مثل هذه احلال ِة �أنْ َ
ُ
االتفاق
يتم
قبل �أنْ يق َّيدَ يف
وينبغي على
ِ
ِ
الطالب يف ِ
الف�صل الدِّ را�سي التايل ،ويف �أثنا َء املقابل ِة ُ
يجب �أنْ َّ
إجراءات العالجي ِة ا َّلتي ت�ساع ُد َّ
اخلروج من املالحظ ِة الأكادميية ،وت�شم ُل هذه الإجراءاتُ ما ي�أتي:
الب على
على ال
ِ
الط َ
ِ
را�سي َّ
 تخ ِف ُللطالب.
يف العب ِء الدِّ ِّ
درا�سي الحق.
ف�صل
بع�ض
ِ
امل�ساقات �إلى ٍ
 ت� ِأجي ُل ٍِّ
ُ
الطالب يف درا�س ِته.
املهارات التي ميكنُ �أنْ ي�ستفيدَ منها
امل�ساقات الإ�ضافي ِة يف ال ِّريا�ضيات �أو
ببع�ض
ِ
ِ
االلتحاق ِ
ُ
�صح ًّيا ونف�س ًّيا.
مركز الإر�شا ِد ال
 �إحال ُةِ
ال�صحي ِة ِ
بغر�ض م�ساعد ِته ِّ
الطالب �إلى ِ
أكادميي واملتابعة �أو �إلى العياد ِة ِّ
ِّ
التخ�ص�ص.
 تغي ُريُّ
(ب) يت ُّم و�ض ُع َّ
يطلب منه ُ
احلاالت الآتي ِة:
بنف�سه ،وذلك يف
اتخاذ ال
ِ
إجراءات التالي ِة ِ
ِ
الط ِ
الب حتتَ املالحظ ِة الأكادميي ِةَّ ،ثم ُ
َ
اكمي �إلى �أق َّل من (.)2.0
� -1إذا
انخف�ض مع َّد ُله الترَّ ُّ
را�سي �أق ُّل من ( )2.0يف ف�صلي ِني درا�سي ِني متتاليني.
اكمي (� )2.0أو �أكرث� ،إلاَّ �أنَّ مع َّد َله يف
ِ
الف�صل الدِّ ِّ
� -2إذا كانَ مع َّد ُله الترَّ ُّ
طلب من َّ
ُ
تخفيف العب ِء الدرا�سي �إلى اثنتي ع�شر َة �ساع ًة معتمد ًة على الأكرث.
الب
مثل هذه
ِ
الط ِ
يف ِ
احلاالت ُي ُ
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اكمي �إلى ( )2.0على � ِّ
وعلى َّ
أقل تقدير َ
ف�صول درا�سي ٍة متَتالية،
خالل ثالث ِة
الط ِ
ٍ
الب الذي يو�ض ُع حتتَ املالحظ ِة الأكادميي ِة �أنْ يرف َع مع َّدله الترَّ ِّ
كامل فيه� ،أي� :أن ال َّ
�ساعات معتمدة
الف�صول الدِّ را�سية؛ وذلك �إذا َّمت ت�سجي ُل
ال�صيفي �أحدَ هذه
ويعت ُرب الف�ص ُل
الطالب لعبءٍ
يقل عن �ستِّ
ٍ
درا�سي ٍ
ِ
ِ
ٍّ
ُّ
الف�صول الدِّ را�س ِة الثالث ِة؛
الطالب �أنْ يرف َع مع َّدل ُه �إلى �أك َرث من ( )2.0يف ف�صلي ِني درا�سي ِني من
يف
عدم ا�ستطاعة ِ
ِ
ِ
ِ
الف�صل ال�صيفي .ويف حال ِة ِ
َ
ف�سوف
الطالب �أنْ يح ِّققَ هذا املع َّد َل
را�سي املتبقي؛ لريف َع مع َّد َله �إلى ( )2.0على الأقل ،و�إذا مل ي�ستط ْع
ف�سوف ير�س ُل �إنذا ٌر لتذك ِري ِه
ِ
ُ
بالف�صل الدِّ ِّ
ين�سحب من اجلامعة.
طلب من ُه �أن
ُي ُ
َ
املطلوب
املعدل
را�سي عن
أجل
ِ
ِ
ِ
واملالحظ ُة الأكادميي ُة هي �أحد ال ُقيود الب َّناء ِة التي يت ُّم اللجو ُء �إليها من � ِ
الطالب مع رف ِع م�ستوا ُه �إلى ِ
تخفيف العب ِء الدِّ ِّ
الف�صلي والترَّ اكمي.
با�ستخدام املعدلي ِني
الطالب �إلى املالحظ ِة الأكادميي ِة
بنجاح ،وميكنُ معرف ُة حاج ِة
ِ
ِّ
ِ

امل�ساقات الدِّ را�سية:
� 2.8إعاد ُة
ِ

الطالب َ
خيارات مع َّين ًة لذلك
بدائل �أو
أحد
ر�سب
ا�سب فيه� .أ َّما �إذا َو َجدَ
الطالب يف � ِ
ٍ
ِ
امل�ساقات الدِّ را�سي ِة اجلامعي ِة؛ فيلز ُمه �إعاد ُة ذلك امل�ساقِ ال َّر ِ
ُ
ُ
�إذا َ
َ
يجب �أن تكونَ الإعاد ُة للم�ساقِ ب�أكم ِل ِه ،وال يجو ُز
البدائل �أو
ر�سب فيه بواحدٍ من
امل�ساق ،فيجو ُز له �أن
ِ
ِ
اخليارت املتاح ِة له؛ لكن ُ
ي�ستبدل امل�ساق الذي َ
َ
تقديرات النجاح.
ح�صل فيه على تقدير (ج) �أو �أعلى ،من
للطالب �إعاد ُة امل�ساقِ الذي
ِ
ِ
ال�س ُ
َ
تقدير
َّقديرات التي
للطالب جمي َع الت
أكادميي
جل ال
ِ
ح�صل عليها يف جميع ِ
ِ
ِ
آخر ٍ
يلزم �إظها ُر � ِ
امل�ساقات التي َّمتت �إعادتُها ،كما ُ
ويجب �أن يظه َر ِّ
ُّ
َ
َ
ح�صل فيه على � َّ
التقدير الأ�صلي.
أقل من
الطالب ،و�إن
ح�صل عليه
ِ
ُ
رئي�س
ر�سب يف م�ساقٍ ما �أك َرث من مر ٍة واحد ٍة �أن يبحثَ عن
وينبغي على
ٍ
نف�سه يف م�ساقٍ ٍ
ِ
خيارات �أخرى؛ ك�أن ِّ
بديل ُ
الطالب الذي َ
ي�سمح به ُ
ي�سج َل َ
املخت�ص.
الق�سم
ّ
ِ

 2.9تعدي ُل التَّقدير:

وتقدير
تقدير «ر�سوب مع االمتيازات التَّكميلية» (رزك)
َّقديرات
مبج َّر ِد تقد ِمي الت
ِ
ِ
للطالب ر�سم ًّيا �إلى ِّ
ِ
امل�سج ِل العام تعت ُرب جمي ُعها نهائ َّي ًة ،ما عدا ِ
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«م�ستم ّر» (م).
التقدير �إلى «غري مكتمل»
َعديل
احل�ساب �أو القيد� ،أ َّما يف
حال وجو ِد خط�أٍ يف
ويجو ُز تعدي ُل الت
ِ
ِ
ِ
الظروف غ ِري العاد َّي ِة فيمكنُ ت ِ
َّقديرات ال ِّنهائ َّي ِة يف ِ
ِ
را�سي ال يجو ُز ُ
أعمال �إ�ضاف َّية.
طريق
(ك) .ومبج َّر ِد نهاي ِة
تعديل �أيِّ
ِ
االمتحان �أو تقد ِمي � ٍ
ِ
نهائي عن ِ
ٍ
الف�صل الدِّ ِّ
تقدير ٍّ

ُ
َّح�صيل الأكا ِدميي:
 2.10الت

ن�شر �أ�سمائهم يف قائم ٍة ي�صد ُرها
تقوم اجلامع ُة مبكاف�أ ِة طال ِبها الذينَ يح ِّققون م�ستوى �أكادمي ًّيا عال ًيا يف �أثناء
ِ
را�سي؛ وذلك عن ِ
طريق ِ
ُ
الف�صل الدِّ ِّ
عمي ُد الكل َّية.
َ
العميد بدرج ِة
كتب ا�س ُمه �ضمنَ قائم ِة
معدل
للطالب �أن
وال ب َّد
ِ
ِ
يح�صل على ٍ
ف�صلي ال يق ُّل عن ( )3.7وال يق ّل تقدي ُره يف �أيِّ م�ساقٍ عن «ب»؛ لكي ُي َ
ٍّ
امتياز.
َ
يح�صل على مع َّد ٍل
يجب علي ِه �أن
الطالب �ضمنَ قائم ِة
ا�سم
ف�صلي ال يق ُّل عن ( )3.5على �أن ال يق َّل تقدي ُره يف �أيِّ
ِ
ِ
ولكي ير َد ُ
العميد بدرج ِة «�شرف» ُ
ٍّ
م�ساقٍ عن «ج».
الف�صل الدِّ را�سي ،وذلك حتَّى َ
َ
امل�ساق
يكمل
الطالب م�سا ٌق غ ُري مكتمل «ك» يف نهاي ِة
العميد يف حال ِة �أن يكونَ لدى
الطالب �ضمنَ قائم ِة
ا�سم
ِ
ِ
ِ
ِ
ولن ير َد ُ
و ُيح َّد َد له َ
نقاط تقدير.
معدل ِ

اخلا�ص ُة بالتَّخ ُّرج:
 .3القواع ُد
َّ
ُ .3 .1
خطط الدِّ را�س ِة اجلامع َّية:

إكمال الدِّ را�س ِة اجلامع َّي ِة يف ِّ
َّخ�ص�صات الرئي�س ِة
اعات املعتمد ِة املطلوب ِة وال ُّنظم املتعلق ِة بالت
حت َّد ُد املتطلباتُ
ِ
ال�س ِ
عام على ِ
اخلا�ص ُة ب� ِ
َّ
�شكل جممو ِع َّ
كل ٍ
وامل�ساقات االختيارية ،وغ ِريها من ُّ
روط الأخرى ا َّلتي تراها اجلامعة.
والفرع َّية
ال�ش ِ
ِ
ُ
متطلبات رئي�س ٍة هي:
خطط الدِّ را�س ِة اجلامع َّي ِة يف �أربع ِة
وميكنُ
ٍ
ت�صنيف ِ
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 .3 .1.1متطلباتُ اجلامعة:

ُ
امل�ساقات ،موزعة كما ي�أتي:
ا�ستكمال جمموع ٍة من
تخ�ص�صاتهم-
ِ
يتوجب على جمي ِع طلب ِة اجلامع ِة – ِ
بغ�ض ِ
ُ
النظر عن ُّ
م�ساقات اللغ ِة العربية.
�ساعات معتمد ٍة يف
6ٍ
ِ
�ساعات معتمد ٍة يف م�ساقِ «احل�ضار ِة الإ�سالمية».
3ٍ
�ساعات معتمد ٍة يف م�ساق «احلا�سوب».
3ٍ
مهارت االت�صال.
�ساعات يف
3ٍ
ِ
م�ساقات اللغ ِة الإجنليزية.
�ساعات معتمد ٍة يف
6ٍ
ٍ
م�ساقات اختياري ٍة عامة.
�ساعات معتمد ٍة يف
6ٍ
ٍ
 .3 .1.2اختياري اجلامعة:
إكمال
وللطالب احلر َّي ُة التَّام ُة يف عملي ِة االختيا ِر من ب ِني هذه امل�ساقات،
بطرحها،
تقوم الكل َّياتُ
ِ
ِ
ِ
ب�شرط � ِ
امل�ساقاتُ االختياري ُة هي م�ساقاتٌ عاد َّي ٌة ُ
الطالب �أو م�ساقا ِته االختياري ِة َ
داخل التَّخ�ص�ص.ويبل ُغ عد ُد
تخ�ص�ص
ال�سابقة ،وامل�ساقاتُ االختياري ُة ال ت�ش ِّك ُل جز ًءا من
ِ
ِ
ِ
متطلبات الكلي ِة �أو ُّ
املتطلبات َّ
�ساعات معتمدة.
�ست
اعات املعتمد ِة
املخ�ص�ص ِة الختياري اجلامع ِة ُّ
ٍ
ال�س ِ
َّ
َّ

 .3 .1.3متطلباتُ الكل َّية:

ُ
أق�سام ا َّلتي ينتمونَ �إليها .-وهي م�ساقاتٌ تُعنى
امل�ساقات املطلوب ِة من جمي ِع
ت�شمل متطلباتُ الكلي ِة جمي َع
ِ
ِ
الطالب يف كلي ٍة معين ٍة – ِ
بغ�ض ال َّن ِ
ظر عن ال ِ
تعميق تكوي ِنه وتتفاوتُ يف عد ِدها من كلي ٍة �إلى �أخرى.
َّخ�ص�صي
وعي
ِ
ِ
ت�سهم يف ِ
تخ�ص�صه �أو تلك التي ُ
باملجاالت العلمي ِة القريب ِة من ُّ
الطالب الت ُّ
برف ِع ِ

 .3 .1.4اختياري كل َّية:

�ساعات معتمدة.
�ست
للطالب فر�ص ُة االختيا ِر منها ،وف ًقا �إلى �
وتتاح
ٍ
ٍ
إر�شادات مح َّددة ،ويف العاد ِة تبل ُغ َّ
ِ
وهي م�ساقاتٌ اختياري ٌة حتدِّ دُها الكل َّي ُةُ ،
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 .3 .1.5متطلباتُ التَّخ�ص�ص �أو الق�سم:

ُ
�صات ال َّرئي�س ِة ,وميكنُ تق�سي ُمها �إ َلى جمموعتني:
وت�شمل
َّخ�ص ِ
ِ
امل�ساقات املطلوب َة للت ُّ
الب �إكما ُلها باعتبارِها جز ًءا من َّ
يجب على َّ
َّخ�ص�ص.
خط ِة الدِّ را�س ِة اجلامع َّي ِة
ٍ
الط ِ
م�ساقات ُ
اخلا�ص ِة بالت ُّ
َّ
وتتاح الفر�ص ُة ُّ
إر�شادات مح َّدد ٍة لذ ِلك.
الب لالختيا ِر منها وف ًقا ل
ٍ
ٍ
للط ِ
َّخ�ص ِ�صُ ،
م�ساقات اختيار َّي ٍة مح َّدد ٍة للت ُّ
امل�ساقات املدرج ِة �ضمنَ َّ
َّخ�ص ِ�ص
اخلط ِة الدِّ را�س َّي ِة
ال�ساعاتُ املعتمد ُة املكت�سب ُة يف
الكلي
ِ
ِ
ُ
اخلا�ص ِة بالت ُّ
َّ
املطلوب لل َّدرج ِة اجلامع َّي ِة َّ
وحت�سب يف املجمو ِع ِّ
امل�ساقات املعتمد ِة املكت�سب ِة �ساب ًقا �ضمنَ َّ
اخلط ِة الدِّ را�س َّي ِة اجلامع َّية .كما
حت�سب له جمي ُع
تخ�ص ِ�صه ،فقد ال
ف َق ٌّط� .أ َّما
ِ
ُ
الطالب الذي ُ
ُ
يرغب يف تغ ِيري ُّ
اعات املعتمد ِة َّ
للخط ِة الدِّ را�س َّي ِة.
تقدير
ال�س ِ
ي�سمح و�ض ُع ِ
ال ُ
(ناجح/غ ِري ناجح) لأك َرث من ( )%10من جممو ِع َّ
ٍ
يكمل َّ
بول َّ
اخلا�ص ِة َ
الب يف اجلامع ِة تظ ُّل متطلباتُ الدِّ را�س ِة اجلامع َّي ِة دونَ تغ ِي ٍري �إلى �أن َ
مثل:
احلاالت
الب درا�ستَه اجلامع َّي ِة فيما عدَ ا
ِ
الط ِ
وعندَ َق ِ
الط ُ
َّ
 ُّللح�ص ِول على َّ
ال�ساب َقة( .راج ْع
الط ِ
ال�شهاد ِة اجلامع َّي ِة ،وا َّلذين قد يعا ُد ُ
الب ا َّلذينَ قد يتجاو ُزونَ امل َّد َة الق�ص َوى املطلوب َة ُ
تقييم �ساعا ِتهم املعتمد ِة َّ
بندَ َّ
را�سة).
خط ِة الدِّ َ
 ُّرا�سة.
الط ِ
الب ا َّلذينَ ي� ِّؤج ُلونَ الدِّ َ

الفرعي:
َّخ�ص ِ�ص ِ
 3.1.6متطلباتُ الت ُّ

الب م� َّؤهلاً
لكي يكونَ َّ
يجب عليه �أن َ
اعات املعتمد ِة املطلوبة .وال يجو ُز �أن
يكمل
ال�س ِ
ِ
فرعي؛ ف�إ َّنه ُ
الط ُ
للح�صول على ُّ
بنجاح احل َّد الأد َنى من َّ
تخ�ص ٍ�ص ٍّ
ْ
ٍ
َ
برامج مختلف ٍة حتَّى � َإذا كانَ هناك
�ساعات مكت�سب ٍة من
ميكنُ �إ�ضاف ُة
ٍ
الفرعي ،كما ال ِ
َّخ�ص ِ�ص ِ
إكمال متط َّل ِ
ي�ضاف � ُّأي م�ساقٍ �أو موا َّد درا�س َّي ٍة ل ِ
َ
بات الت ُّ
امل�ساق.
ت�شاب ٌه يف
ِ
محتويات َ
الطالب �إكما ُلها َ
الف�ص ِول الدِّ را�س َّية ،وعلى
خالل فرت ٍة مح َّدد ٍة منَ
اعات املعتمد ِة موزع ًة على ٍ
حت َّد ُد م َّد ُة الدِّ را�س ِة اجلامع َّي ِة ٍ
ال�س ِ
ِ
عدد من ُ
بعدد من َّ
ُ
را�سي ا َّلذي
�سنوات� ،أ َّما
ي�ستغرق ()4
برنامج الدِّ را�س ِة اجلامع َّي ِة ا َّلذي يتط َّل ُب (� )130ساع ًة معتمد ًة
�سبيل امل َثال؛ ف�إنَّ
ٍ
ال�سنني؛ ع َلى ِ
ُ
َ
ِّ
الربنامج الدِّ ُّ
72

العادي ه َو (� )15ساع ًة معتمد ًة يف
را�سي
ي�ستغر ُق (� )5سنوات،
ميت ُّد �إلى (� )150ساع ًة معتمد ًة ف�إ َّنه
َّ
ظام على � ِ
ِ
ُ
ويح�سب هذا ال ِّن ُ
أ�سا�س �أنَّ العب َء الدِّ َّ
ات �أن َ
الواحد  -ما عدَ ا
را�سي �إلى (� )18ساع ًة معتمدَ ًة كحدٍّ
بع�ض الكل َّي ِ
را�سي ِ
ِ
ِ
ال�صيفي .-ويجو ُز يف ِ
را�سي َّ
الف�صل الدِّ ِّ
الف�صل الدِّ ِّ
ي�صل العب ُء الدِّ ُّ
وينجم عن َ
اعات املعتمد ِة َ
نف�سها.
أق�صى،
خالل امل َّد ِة الدِّ را�س َّية ِ
لل�س ِ
ُ
ذلك زياد ٌة طفيف ٌة يف املجمو ِع ِّ
� َ
العام َّ

 3.2متطلباتُ التَّخ ُّر ِج من اجلامعة ِ:

ال�ش َ
الطالب �أن ي�ستو َيف ُّ
روط الآت َي َة للتَّخ ُّر ِج منَ اجلام َعة:
على
ِ
� ُتراكمي ال يق ُّل عن ( )2.0كحدٍّ �أد َنى .
معدل
متطلبات الدِّ را�س ِة اجلامع َّي ِة م َع
إكمال
ِ
احل�صول على ٍ
ِ
ٍّ
�شروط �إ�ضاف َّي ٍة وردت يف َّ
اخلط ِة الدِّ را�س َّي ِة اجلامع َّي ِةَ ،
َّدريب ال َعملي ،وغ ِري ذلك منَ ُّ
روط
 � َّأيٍ
ال�ش ِ
معدل ِ
ئي�س �أو الت ِ
مثل ِ
َّخ�ص ِ�ص ال َّر ِ
نقاط الت ِ
َّقدير للت ُّ
ا َّلتي ت�ض ُعها اجلام َعة.
امل�ساقات يف َّ
اخلط ِة الدِّ را�س َّية.
هائي للتَّخ ُّر ِج جلمي ِع
 يت ُّمِ
ح�ساب مع َّد ِل ِ
ُ
نقاط الت ِ
َّقدير ال ِّن ِّ

امل�ساقات:
 3.3تبدي ُل َ

م�ساقات َّ
ي�سمح َّ
اخلط ِة
أحد
الق�سم
رئي�س
بع�ض
الب بدرا�س ِة م�ساقٍ
معادل ل ِ
احلاالت اال�ستثنائ َّي ِة يجو ُز ِ
ِ
ِ
للط ِ
ٍ
لعميد الكل َّي ِة بعدَ التَّ�شاو ِر م َع ِ
يف ِ
ِّ
املخت�ص �أن َ
ِ
الدِّ را�س َّي ِة؛ َ
ويجب �أن يوافقَ على َ
َّ�سجيل.
هذا
وذلك ال�ستيفا ِء متط َّل ِ
العام ِل ِعماد ِة ال َقبول الت ِ
ِ
اال�ستبدال ِّ
امل�سج ُل ِّ
بات التَّخ ُّر ِجُ ،

ُ 3.4
تعديل َّ
اخلط ِة الدِّ را�س َّي ِة اجلامع َّية:

را�سي الوار ِد �ضمنَ َّ
خط ِة الدِّ را�س ِة اجلامع َّي ِة ،ولكنَّ ُّ
الظ َ
ُ
روف املتغيرِّ َة قد تتط َّل ُب تعديلاً يف
تبذل ك ُّل اجلهو ِد املمك َن ِة يف ِ
امج الدِّ ِّ
عدم تغ ِي ِري الرب َن ِ
�سبيل ِ
هذا الت ُ
َّ
يو�ض َح َ
اخلط ِة ،ويت ُّم َ
ويجب �أن َّ
اقات،
َّ�سجيل
امل�س ِ
ذلك يف ال َّن ِ
�شرات والت ِ
العام يف ِعماد ِة ال َق ِ
َّعديل بعدَ التَّ�شاو ِر م َع ِّ
ِ
امل�سج ِل ِّ
بول والتَّ�سجيلُ .
وموجز َ
ملزما جلمي ِع ُّ
َّخرج منَ اجلام َعة.
الط ِ
وي ُكونُ ً
الب للت ِ
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وينبغي ع َلى ُّ
القاعات
ات �أو
امل�ساقات ا َّلتي ر�س ُبوا في َها �أن يلتز ُموا ب�أ َّي ِة
الب ا َّلذينَ يقو ُمونَ ب�إعاد ِة
ٍ
ِ
تعديالت يت ُّم �إدخا ُلها يف محت َوى امل�سا َق ِ
ِ
الط ِ
املخ�ص�ص ِة لها.
القاعات
التَّدري�س َّي ِة �أو
ِ
َّ

 3.5.1م َّد ُة الدِّ را�س ِة اجلامع َّية:

ُيتو َّق ُع منَ َّ
امل�سج ِل �أن ُي َ
را�سي يف م َّد ٍة �ضمن َّي ٍة معقول ٍة ،وميكنُ حتدي ُد َ
ذلك على ال َّنح ِو الآتي:
كمل
الط ِ
الب ِّ
َ
الربنامج الدِّ َّ
الس ِ
اعات املعتم َدة
مجمو ُع َّ
١٤٤-١٣٠
١٨٠-١٥٠

املـــــ َّد ُة العاديَّة
 ٤سنوات
 ٥سنوات

املــــ َّد ُة القصوى
 ٦سنوات
 ٧سنوات

احلاالت اال�ستثنائ َّي ِة ب�صور ٍة انفردا َّية.
وميكنُ مناق�ش ُة
ِ

را�سـة:
 3.5.2االنقطا ُع امل�ؤ َّق ُت ِ
عن الدِّ َ

ُّ
أجيل الدِّ را�س ِة يف َ
يقوم
ف�صل
ذلك
الطالب ا َّلذينَ يبد�أُونَ
الربنامج لأك َرث من ٍ
درا�سي واحدٍ  ،ففي ِ
برناجما درا�س ًّيا َّثم يقو ُمونَ بت� ِ
ً
مثل هذ ِه احلال ِة ُ
ٍّ
ِ
الطالب �أن يقو ُموا بالتَّح ُّو َل �إلى َّ
اخلط ِة
ويلزم ه�ؤال ِء
املخت�ص
الق�سم
رئي�س
اعات املعتمد ِة ا َّلتي اكت�س ُبوها حتَّى ِ
ال�س ِ
َ
تاريخ ِه عندَ عود ِتهمُ ،
ُّ
ُ
بتقييم عد ِد َّ
ِ
ِ
ال�سار َية.
الدِّ را�س َّي ِة َّ

اعات املكت�سبة:
ال�س ِ
 3.5.3احل ُّد الأد َنى لعد ِد َّ

اكت�ساب ما يعا ِد ُل ( )٪٦٠ع َلى � ِّ
يجب على ُّ
اعات املعتمد ِة اللاَّ زم ِة للتَّخ ُّر ِج من اجلامع ِة
الب
ب�شرط �أن تكونَ
ِ
لل�س ِ
الط ِ
ُ
أقل ٍ
ُ
الكلي َّ
تقدير منَ املجمو ِع ِّ
�ضمن َّ
الف�ص ِول الدِّ را�س َّي ِة ال ِّنهائ َّية.
ال�س ِ
اخلط ِة الدِّ را�س َّي ِة للجامع ِة يف ُ
اعات املعتمد ِة من ِ
�أغلب َّي ُة هذ ِه َّ
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ُ
رجات اجلامع َّية:
3.6
ت�صنيف ال َّد ِ

رجات يف جامع ِة َنزوى جلمي ِع ُّ
ُ
اقات
اكمي ،وا َّلذي يت ُّم ح�سا ُبه بنا ًء على
يت ُّم
امل�س ِ
ِ
ت�صنيف ال َّد ِ
الط ِ
تقديرات جمي ِع َ
الب عندَ التَّخ ُّر ِج بنا ًء على املع َّد ِل الترَّ ِّ
َّ
باخلط ِة الدِّ را�س َّي ِة اجلامع َّي ِة؛ َ
وذلك على ال َّنح ِو الآتي:
اخلا�ص ِة
َّ

�أوال :درجتى الدبلوم و البكالوريو�س:

ثانيا :درجة املاج�ستري:

تقدي ُر التَّخ ُّرج

املعد َُّل الترَّ اك ِمي

امتياز مع مرتبة الرشف
ممتاز
جيِّد جدًّا

4.00-3.750
3.740-3.300
3.290-2.750

ج ِّيد
مق ُبول

تقدي ُر التَّخ ُّرج

2.740-2.300
2.290-2.000

املعد َُّل الترَّ اك ِمي

امتياز مع مرتبة الرشف

4.00 – 3.600

ممتاز
جيِّد جدا

3.590 – 3.300
3.290 – 3.000

75

 3.7حف ُل ال َّتخ ـ ُّرج:

َ
ال�سنويِّ ا َّلذي َّ
يكونُ توزي ُع َّ
بال�سري ِة احل�سن ِة يف
ينظ ُم للخ ِّريج َني ا َّلذينَ ا�ستو َفوا
هادات اجلامع َّي ِة يف �أثنا َء
ال�ش ِ
ِ
�شروط التَّخ ُّرج ،وكا ُنوا يتح َّلونَ ِّ
احلفل َّ
ت�سليم َّ
ات
ال�شهاد ِة اجلامع َّي ِة لأيِّ ٍ
تب امل�ستعار ِة من مكتب ِة اجلامع ِة� ،أو �أيِّ �شيءٍ ا�ستعا َر ُه من كل َّي ِ
طالب لدي ِه عهد ًة جامع َّي ًة مثل :ال ُك ِ
يتم ُ
اجلامع ِة ،و َلن َّ
يتم ال َّت�أ ُّك ُد من خل ِّو طر ِفه من هذ ِه العهد ِةَ ،
ت�سليم َّ
لطالب �أخفقَ يف �سدا ِد التزاما ِته املال َّي ِة
تائج
ٍ
ال�ش ِ
يتم ُ
كذلك لن َّ
أق�س ِام اجلامع ِة ما مل َّ
�أو � َ
هادات �أو ال َّن ِ
جتا َه اجلام َعة.
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متخ�ص�صون يف مناء الإن�سان � ٫٫٫أعظم ثروات الوطن

77

القسم الثالث
ُ
ُ
وائح ال َّتنظيم َّي ُة في الكلية
ال َّل
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مقد َمــة
ِّ
املتح�ض ُر لدَ ى �أفرا ِدهِّ ،
بكل ما يع ِنيه َ
ال�س ُ
ِّ
يقوم علي ِه املجتم ُع ال َّن ُ
ونزوع نح َو
مل
ذلك من
لوك
ِ
تقدير لقيم ِة ال َع ِ
ٍ
أ�سا�س ا َّلذي ُ
�إنَّ ال َ
اه�ض ه َو ُّ
والوقتٍ ،
آخر َ
تلك
عي
واحرتام لل َّر� ِأي ال َآخر ،و�سع ِة �صدرٍ،
وان�ضباط
ونظام
َّ�صل ،وتعاونٍ م َع الآخرين،
ٍ
ٍ
الإت َقان ،وعطاءٍ مت ٍ
البيئي� ...إلى � ِ
ّ
و�سلوك ين ُّم عن ال َو ِ
ٍ
ٍ
ُ
ال�ض ُ
ت�ضبطِّ ،
ولكي ي�سو َد ُ
مثل َ
لوك؛ تو�ض ُع َّ
وتنظ ُم ،وتر َدعُ ،وتُق ِّوم.
وائح ا َّلتي
ال�س ِ
ال�ص ِ
ِّ
وابط ،و ُت�سنُّ ال َقوانني ،وتُ�صا ُغ ال َّل ُ
هذا ُّ
فات اجلليل ِةْ .
ُ
لوك َ
و�سط املجتم ِع اجلام ِعي ،عالو ًة ع َلى تب�ص ِري َّ
دليل َّ
ال�س َ
إجراءات
بالقواعد وال
الب
وائح ا َّلتي
ِ
ِ
الط ِ
الط ِ
�إنَّ الق�سم الثالث منَ ِ
الب يقدِّ ُم ال َّل َ
ت�ضبط ُّ
يعي ُّ
�شاط ُّ
ا َّلتي حت ُك ُم ال َق َ
ُ
الطالبي .و�إ َّنه ملنَ َّ
الب وع ًيا تا ًّما ك َّل ما
الغياب
بول والتَّ�سجيل ،والئح َة
واحل�ضور ،والالئح َة التَّنظيم َّي َة لل َّن ِ
ِ
الط ُ
ال�ضروريِّ �أن َ
ظم اجلامع ِة ،و�أن يكونَ مثالاً َ
انط َوى علي ِه َ
واخللق ال َّرفيع.
لوك
هذا اجلز ُء ،و�إ َّن ُه ليجد ُر ب ِه �أن
ال�س ِ
ِ
يحرتم ُن َ
َ
يحتذى يف ُّ
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الئحة السلوك الطالبي
الفصل األول
تَعري َفات

ياق مع ًنى � َآخرَ ،
ال�س ُ
َّعبريات الوارد ِة يف هذ ِه الالئح ِة املعانيِ املقابل ُة لها:
للكلمات والت
�سوف يكونُ
ِ
ِ
ما َّدة (َ :)1ما ْمل يقت َِ�ض ِّ
لوك ُّ
الطالبي.
ال�س ِ
اللاَّ ئح ُة :الئح ُة ُّ
اجلامع ُة:جامع ُة َنزوى يف َ�سلطن ِة ُعمان.
رئي�س جامع ِة َنزوى.
ئي�سُ :
ال َّر ُ
املعهد �أو املر َكز.
العميدُ :عمي ُد الكل َّي ِة �أو مدي ُر ِ
َّ
للجام َعة.
الب :ك ُّل ٍ
م�سج ٍل يف �أيِّ كل َّي ٍة �أو ٍ
مركز �أو معهدٍ �أو خالف ِه ،بحيثُ يكونُ تاب ًعا َ
طالب َّ
الط ُ
لوك ُّ
ال�س ُ
فعل ي�أتي ِه َّ
مرفق حتتَ �إ�شرا ِفها.
احلرم
الب يف
اجلامعي �أو �أيِّ
قول �أو ٍ
الطالبي :ك ُّل ٍ
ٍ
الط ُ
ِّ
ُّ
ِ
َّقاليد اجلامع َّية.
ظم �أو
القواعد �أو الأن�شط ِة �أو الت ِ
ِ
فعل ِ
قول �أو ٍ
ال�سلوك :ك ُّل ٍ
�سو ُء ُّ
يخ ُّل بال ُّن ِ
لوك ا َّلذي َ
مكا�سب �أكادمي َّية.
امتيازات �أو
حتقيق
بق�صد
أ�ساليب مناف َي ٍة للأمان ِة
لوك ال
ِ
ٍ
ال�س ِ
ِ
ال�س ِ
َ
ينطوي على � َ
أكادميي :ه َو �سو ُء ُّ
�سو ُء ُّ
ِّ
ُ
ال�س ُ
ال�س َ
أخالقي،
احلميد وغ َري ال
لوك غ َري
أكادميي،
لوك ال
لوك غ ِري ال
ِ
ال�س ِ
لوك ا َّلذي ال يدخ ُل يف ِ
ال�س ِ
وي�شمل ُّ
باب �سو ِء ُّ
أكادميي :ه َو ُّ
ِّ
ِّ
�سو ُء ُّ
ِّ
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َّعامل م َع َّ
الطلب ِة �أم َّ
واعد اجلامع َّي ِة �سوا ًء �أكانَ َ
ُ
املوظف َني �أم
وا َّلذي
ظم وال َق ِ
يتعار�ض م َع الق َي ِم والت ِ
ذلك نا�ش ًئا منَ الت ِ
َّقاليد ال َّرا�سخ ِة وال َل ِ
وائح وال ُّن ِ
ممتلكات َ
اجلام َعة.
العامل َني باجلامع ِة �أو
ِ
َّحقيق يف الوقائ ِع املن�سوب ِة َّ
للطالب.
جلن ُة التَّح ِقيق :ال َلجن ُة امل�شكل ُة للت ِ
جمل�س ال َّت�أديب :ه َو املج ِل ُ�س ُ
املناط ب ِه محا�سب ُة ُّ
لوك غ ِري الأكادميي ،ويت ُّم ت�شكي ُل ُه بوا�سط ِة
لوك ال
ال�س ِ
ال�س ِ
الط ِ
أكادميي و�سو ِء ُّ
الب عن �سو ِء ُّ
ُ
ِّ
دائم مل َّد ِة �سن ٍة واحدَ ة.
ئي�س ،ويعم ُل ٍ
ال َّر ِ
ب�شكل ٍ
ُ
ُ
«�صندوق ُم ِعني» بجامع ِة َنزوى.
�صندوق م�ساند ِة املتع ِّلم َني
ال�صندوق:
ُّ
لفظ امل�ساقِ َيعني املق َّر َرُ ،
امل�ساق واملق َّررُ :
َ
امل�ساق حي َثما ور َد �أحدُهُ ما يف هذ ِه الالئحة.
ولفظ املق َّر ِر َيعني
َ
ي�شمل املف َردَُ ،
لفظ املفر ِد ي�شم ُل اجلم َعُ ،
املفر ُد واجلم ُع واملذ َّك ُر وامل�ؤ َّنثُ :
ولفظ املذ َّك ِر ُ
ولفظ اجلم ِع ُ
ي�شمل امل�ؤ َّنثَ حي ُثما ور َد �أحدُها يف َ
هذه
الالئحة.
َ

82

الفصل الثاني
َما ُيعت ُرب مخالف ًة ت�أديب َّية:
إجراءات وال َقوان ِني
والقواعد وال
باللوائح
إخالل
أكادميي �أو غ ِري �
�سلوك �
ت�ستوجب
ما َّدة (ُ :)2يعت ُرب مخالف ًة ت�أديب َّي ًة
ِ
العقاب ،ك ُّل �سو ِء ٍ
ِ
أكادميي �أو � ٍ
َ
ُ
ٍّ
ٍّ
ِ

َّعاميم ِّ
العادات والتَّقاليدَ وال َ
ال�سائد ِة يف اجلامع ِة ،وما يتب ُعها من
وال�صادر ِة ب�ش�أ ِنها� ،أو ما ي�ؤ ِّث ُر �سل ًبا على الأن�شط ِة �أو ينافيِ
ِ
املنظم ِة ل َها َّ
أعراف َّ
والت ِ
ُ
أكادميي ما ي�أتي:
لوك ال
مرافقَ وكل َّي ٍات ومراكزَ ومعاهدَ ونح ِوها،...
ال�س ِ
وي�شمل �سو ُء ُّ
ِّ

 .1االمتحا َنات:

طالب � َآخر� ،أو الت ُ
االمتحان �أو محاول ُة ِّ
طالب �آخ َر مب�ساعد ِته يف ّ
ُّ .1
الغ�ش.
الغ�ش يف
الغ�ش يف
ِ
ِ
َّواط�ؤُ م َع ٍ
االمتحان من ٍ
با�ستخدام املد ّو َنات.
ي�سمح فيه
نوعها يف
ِ
 .2اال�ستعا َن ُة باملذ ِّك ِ
رات �أ ًّيا كانَ ُ
امتحان ال ُ
ِ
ُ
عر�ض ملا َّد ٍة علم َّية.
ج.
انتحال �شخ�ص َّي ِة ٍ
طالب �آخ َر يف امتحانٍ �أو � ُّأي ٍ
َ
االمتحان �أو �أجو ِب ِته �أو توزي ِع هذ ِه املا َّد ِة ع َلى الآخ َرين.
بو�سائل غ ِري م�شروع ٍة �إلى �أوراقِ �أ�سئل ِة
َّو�ص ِل
عقد
د� .إعاق ُة ِ
ِ
ِ
االمتحانات بالت ُّ
وعدم الإبال ِغ عنها.
العلم بوقو ِع مخالف ٍة �أكادمي َّي ٍة ك�سرق ِة امتحانٍ �أو غ ِريها من
ِ
هـُ .
احلاالت امل�شابه ِةُ ،

َ
البحوث واملقالاَ ت:
.2
عمل َّ
ُ
نف�سه.
نتائج
االنتحال:
ل�شخ�ص �آخ َر يف ٍ
ا�ستعمال ٍ
الب ِ
الط ِ
بحث �أو ٍ
مقال دونَ التَّنوي ِه بامل�صدرِ ،ك�أنمَّ ا ه َو من ِ
ٍ
كلمات �أو �أفكا ٍر �أو َ
�أَ .
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بتعديالت طفيف ٍة ،وك�أ َّنها من
معملي وخالفه ،وتقد ُميها �إ َّما كامل ًة �أ َّما
تقرير
إجابات
�شخ�ص �آخ َر يف مقال ٍة �أو ٍ
ٍ
ب .ال َّن�سخ :ن�سخُ � ِ
ٍ
بحث �أو ورق ٍة �أو ٍ
ٍّ
عمل َّ
الب ذا ِته.
الط ِ
ِ
ج .الت ُ
َّواط�ؤُ :
العمل املق َّد ِم من َّ
جهد َّ
الب
العمل م َع �آخرينَ لإجنا ِز ٍ
بحث؛ ق�صدَ �أن يكونَ ح�صيل َة ِ
الط ِ
الط ِ
الب منفردًا ،وت�ضم ُني ما �أع َّد ُه من ما َّد ٍة يف ِ
ذكر َله.
دونَ ٍ
أخذ موافق ِة مد ِّر ِ�س املق َّرر.
بدون � ِ
�سابق يف مق َّر ٍر �آخ َر ِ
د .الإعادة :تقد ُمي ٍ
أجل مق َّر ٍر ٍ
جنزَ من � ِ
عمل �أُ ِ
َّحريف :تلفيقُ
بيانات م�ستقا ٍة من م�صاد َر م�شروع ٍة �أو غ ِري م�ش ُروعة.
بيانات �أو تعدي ُل
ٍ
ٍ
هـ .الت ِ

املكا�سب َّ
ال�شخ�ص َّي ِة� ،أو
بغر�ض
 .3تل ِفيق وثائقَ جامع َّية :وه َو تقد ُمي وثائقَ �أكادمي َّي ٍة مل َّفق ٍة �أو
ٍ
ِ
توقيعات مز َّور ٍة ِ
َّدلي�س واالح ِت َيال.
ا�ستخدا ُمها� ،أو الت ُ

لوك غ َري الأكاد ِميي الآتي:
ال�س ِ
وي�شم ُل �سو ُء ُّ
لوك َ
خارجها.
املعتقدات الدِّ ين َّي ِة �أو �سمع َة ال َّدول ِة� ،أو يخ ُّل
مي�س
وال�س ِ
ِ
 )1ك َّل ٍ
فعل �أو ٍ
داخل اجلامع ِة �أو َ
ِ
بح�سن ال�سري ِة ُّ
قول ُّ
 )2االمتنا َع �أو الت َ
نظم
َّحري�ض على االمتنا ِع عن ح�ضو ِر
ِ
ُّرو�س العلم َّي ِة وغ ِريها من ال ِ
أعمال اجلامع َّي ِة ا َّلتي تقت�ضي َها ُ
َّمارين �أو الد ِ
املحا�ضرات �أو الت ِ
اجلام َعة.
 )3ال َ
االمتحانات.
ُّرو�س العلم َّي ِة �أو انعقا ِد
ظام يف �أثنا َء
ِ
املحا�ضرات �أو الد ِ
َ
إخالل بال ِّن ِ
مي�س َّ
رف �أو الأخالقِ � ،أو ي�سي ُء �إلى �سمع ِة اجلامع ِة �أو �إلى �أيِّ منَ العامل َني ب َها �أو طال ِبها.
)4
بال�ش ِ
ارتكاب �أيِّ ٍ
َ
فعل ُّ
يوج ُهها َّ
َّدري�س �أو �إلى � ٍّأي منَ ال َعامل َني باجلامع ِة �أو طال ِبها.
الب �إلى ع�ض ِو هيئ ِة الت ِ
َّ � )5أي اعتداءٍ �أو �إ�ساء ٍة ِّ
الط ُ
َ )6
َ
املخت�ص ِة يف
اجلهات
تنظيم� ،أو
بدون موافق ٍة �سابق ٍة منَ
تكوين �أيِّ
اال�شرتاك فيه� ،أو تكوينَ جلانٍ �أو جمع َّي ٍات� ،أو عقدَ م� ٍ
ؤمترات ِ
ِ
العمل على ِ
َّ
ٍ
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اجلام َعة.
َّوقيعات َ
الربيد الإلكرتو ِّ
احل�صول على
قبل
أموال والت
ن�شرات �أو جرائدَ حائط َّي ٍة �أو جملاَّ ٍت� ،أو توزي َعها� ،أو �إر�سا َلها ع َرب
� )7إ�صدا َر
ِ
ٍ
ِ
ِ
ين� ،أو جم َع ال ِ
ا�ستعمال املوافق ِة املمنوح ِة ملمار�س ِة �أيِّ من هذ ِه ال َ
أن�شطة.
املخت�ص ِة يف اجلامع ِة� ،أو �إ�ساء َة
اجلهات
موافق ٍة من
ِ
ِ
َّ
َ
قبل اجلامع ِة� ،أو تخري َبها،
وكذلك املباين
ممتلكات اجلامع ِة ومن�ش�آ ِتها ال َّثابت ِة واملنقول ِة� ،أو �إتال َفها،
ا�ستعمال
� )8إ�ساء َة
ِ
ِ
واملمتلكات امل�ست�أج َر ِة من ِ
ِ
ا�ستخدام �شبك ِة االنرتنت.
�أو �إ�ساء َة
ِ
َ )9
رات� ،أو تباد ُلها َ
احلرم
داخل
للقيم الدين َّي ِة �أو املوا ِّد القابل ِة
املتفج ِ
ِ
لال�شتعال �أو الأ�سلح ِة �أو ِّ
أفالم ُّ
وال�صو ِر واملجلاَّ ِت واملوا ِّد املناف َي ِة ِ
ِ
حفظ ال ِ
اجلامعي.
كن ِ
ال�س ِ
اجلامعي �أو َّ
ِّ
 )10ال َ
املواعيد املحد َّد ِة ُ
بدون عذ ٍر مق ُبول� ،أو �إحداثَ �أيِّ تغي ٍري يف
كن
إخالل
ِ
كن ِ
للح�ضو ِر �أو ِ
اجلامعي �أو ال َّت� ُّأخ ِر عن ِ
املبيت َ
ال�س ِ
ال�س ِ
خارج َّ
بقواعد َّ
ِّ
كن �أو محتويا ِته.
ال�س ِ
َّ
نقاب ،وبال ِّن�سب ِة ُّ
با�س ال َّر�سمي اجلامعي ،وه َو بال ِّن�سب ِة َّ
الب الدِّ �شدا�ش ُة ال ُعمان َّي ُة
با�س
عدم
املحت�ش ُم ِ
بدون ٍ
ِ
للط ِ
للط ِ
االلتزام بارتدا ِء ال ِّل ِ
َ )11
البات ال َّل ُ
ِ
أبي�ض �أو ال َّل ِون الفا ِحت م َع امل�ص ّر �أو الك َّم ِة ال ُعمان َّية.
ذاتُ ال َّل ِون ال ِ
الفريو�سات يف �شبك ِة اجلامع ِة �أو غ ِريها منَ َّ
للقواعد
مخالف
ا�ستخدام ل�شبك ِة اجلامع ِة
ح�ساب اجلامع ِة� ،أو � َأي �إ�ساء ِة
طريق
 )12ن�ش َر
ِ
ٍ
ال�ش ِ
ِ
ِ
بكات عن ِ
ِ
املو�ضوع ِة يف هذا َّ
ال�ش�أن.
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الفصل الثالث
العقوباتُ اجلائ ُز توقي ُعها:
املن�صو�ص علي َها يف املا َّدة ( )2من هذ ِه
أفعال
ما َّدة ( :)3يجو ُز توقي ُع عقوب ٍة واحد ٍة �أو �أك َرث من
طالب يثبتُ ارتكا ُبه ل ِ
العقوبات الآت َي ِة على ٍ
ِ
أحد ال ِ
ِ

اللاَّ ئح ِة ،والعقوباتُ هي:
 -1التَّن ِبيه.
 -2ال َإنذار.
إخراج َّ
بحر�س اجلامع ِة �أو ب�أيِّ ق َّو ٍة �أخ َرى عندَ ال�ضرورة.
ظام فيه ،ويجو ُز اال�ستعان ُة
الب من قاع ِة
ِ
الط ِ
ِ
ُ � -3
املحا�ضرات �أو املخت ِرب �أو �أيِّ مكانٍ يخ ُّل بال ِّن ِ
 -4احلرمانُ منْ ُ
ح�ساب ن�سب ِة ال ِغياب.
امل�ساق مل َّد ِة �أ�سبوعني ،ولاَ تدخ ُل يف
ح�ضو ِر
ِ
ِ
املحا�ضرات يف َ
وقعت في ِه
�شهر واحدٍ � ،أو ما تبقَّى من نهاي ِة
 -5احلرمانُ منَ اال�ستفاد ِة منَ
الف�صل الدِّ را�سي ا َّلذي ْ
اخلدم ِ
ِ
ات ا َّلتي تقدِّ ُمها وحدتُه مل َّد ٍة ال تزي ُد على ٍ
َ
املخالف ُة �أ ُّيهما �أقل.
� -6إذا ُ�ض َ
أ�ستاذ املق َّر ِر واقع َة ِّ
االمتحان متل ِّب ً�سا ِّ
اكت�شف � ُ
َ
االمتحان �أو خال ِفه ،وبعدَ �إقام ِة
ت�صحيح
بالغ�ش �أو � َإذا
الطالب يف �أثنا َء
بط
الغ�ش الح ًقا عندَ
ِ
ِ
ُ
ِ
العقوبات الآتية:
ليل علي َها وتو�صي ِة جلن ِة حتقيق ،تط َّبقُ علي ِه واحد ٌة �أو �أك ُرث منَ
ِ
ال َّد ِ
 التَّنبيه. ال َإنذار.الطالب را�س ًبا يف َ
االمتحان.
ذلك
 اعتبارِ
َ
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امل�ساق.
 اعتبارِ
الطالب را�س ًبا يف َ
للف�صل ا َّلذي حدثَ في ِه ّ
الغ�ش.
درا�سي واحدٍ  ،وه َو الف�ص ُل التَّايل
ف�صل
 ال َف�صل مل َّد ِة ٍِ
ٍّ
ُ
فيعت ُرب َّ
الب را�س ًبا يف َ
ذلك املق َّر ِر ا َّلذي َّمت ُّ
الف�صل
درا�سي واحدٍ  ،وه َو
ف�صل
املركز �أو املعهد التَّاب ِع ل ُه مل َّد ِة ٍ
الغ�ش في ِه ،كما يجو ُز ف�ص ُله منَ الكل َّي ِة �أو ِ
الط ُ
ٍّ
َ
ح�صل في ِه ال ِغ�ش.
للف�صل ا َّلذي
التَّايل
ِ
َ
� -7إلزام َّ
ئي�س �أن َ
حتجب
أحوال
يقبل
تق�سيطها ع َلى ٍ
الط ِ
دفعات ح�سب َما يراه ،ويف جمي ِع ال ِ
َّعوي�ض نقدً ا عن قيم ِة الأ�ش َيا ِء ا َّلتي �أتل َفها .ويجو ُز لل َّر ِ
الب بالت ِ
ُ
نتيج ُة َّ
الب عندَ التَّخ ُّر ِج ما مل ي�سدِّ د َ
كامل ما علي ِه من مديون َّية.
الط ِ
واحد.
�شهر ِ
 -8احلرمان من امل�ستحق ِ
َّات املال َّي ِة ال�شهر َّي ِة جزئ ًّيا �أو كل ًّيا ،ومل َّد ِة ٍ
خالل �صندوقِ م�ساند ِة املتعلمني (معني) ،ومل َّد ٍة مح َّددَة.
امتيازات م�ستح َّق ٍة
 -9احلرمان من �أيِّ
ٍ
ِ
للطالب تقدِّ ُمها اجلامع ُة مبا�شر ًة �أو من ِ
وقعت في ِه َ
املخالفة.
اجلامعي �أو
كن
إ�شراف اجلام َع ِة مل َّد ٍة ال تتجاو ُز َما يتبقَّى منَ
را�سي ا َّلذي ْ
اخلا�ض ِع ل ِ
ِ
ِ
ال�س ِ
 -10احلرمان من الإقام ِة يف َّ
الف�صل الدِّ ِّ
ِّ
ح�ساب َ
وقعت في ِه َ
املخالفة.
ذلك
ف�صل �أو ف�صل ِني درا�سيينَّ ِ وال يدخ ُل يف
الف�صل ا َّلذي ْ
 -11احلرمان منَ الدِّ را�س ِة مل َّد ِة ٍ
ِ
ِ
املركز ا َّلذي يتاب ُع في ِه درا�ستَه.
هائي من الكل َّي ِة �أو ِ
املعهد �أو ِ
 -12الف�صل ال ِّن ِّ
 -13الف�صل منَ اجلامعة نهائ ًّيا.
احل�ساب َّ
ُ -14
خ�صي يف �شبك ِة اجلام َعة.
وقف
ِ
ال�ش ِّ
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الفصل الرابع
قوبات ال َّت�أديب َّية:
�صالح َّي ُة توقي ِع ال ُع ِ
الفقرات ,)1( :و( ,)2و( ,)3و( ,)4و( )6منَ املا َّد ِة ( )3من
املن�صو�ص علي َها يف
العقوبات
َّدري�س يف اجلامع ِة توقي ُع
ِ
ِ
ِ
ما َّدة ( :)4لع�ض ِو هيئ ِة الت ِ

ئحة.
الف�صل ال َّث ِ
ِ
الث من هذ ِه اللاَّ َ
املن�صو�ص علي َها يف الفقرات ,)1( :و( ,)2و( ,)3و( ,)4و(,)5
العقوبات
املعهد باجلامع ِة توقي ُع
املركز �أو ِ
ما َّدة (ِ :)5
ِ
ِ
مدير ِ
لعميد الكل َّي ِة �أو ِ
الث من هذ ِه اللاَّ ئحة.
و( )6منَ املا َّد ِة ( )3منَ
الف�صل ال َّث ِ
ِ
ؤون ُّ
الف�صل
املن�صو�ص علي َها يف
العقوبات
الب توقي ُع
ما َّدة (:)6
الفقرات ,)5( :و( ,)6و( ,)7و( ,)8و( )10منَ
ِ
ئي�س ل�ش� ِ
ِ
ِ
الط ِ
ِ
ِ
مل�ساعد ال َّر ِ
الث من هذ ِه اللاَّ ئحة.
ال َّث ِ
الث من هذ ِه
املن�صو�ص علي َها يف الفقر ِة ( )14منَ املا َّد ِة ( )3من
املعلومات يف اجلامع ِة توقي ُع العقوب ِة
نظم
الف�صل ال َّث ِ
ِ
ِ
ِ
ما َّدة (ِ :)7
ملركز ِ
ئحة.
اللاَّ َ
ئحة.
العقوبات
أديب يف اجلامع ِة توقي ُع
املن�صو�ص علي َها يف املا َّد ِة ( )3منَ
الف�صل ال َّث ِ
ِ
ملجل�س ال َّت� ِ
ِ
ِ
ما َّدة (ِ :)8
الث من هذ ِه اللاَّ َ
املعهد �أو م�ساع ُد
املركز �أو مدي ُر ِ
ما َّدة ( :)9العقوباتُ الوارد ُة يف املوادِّ ,)4( :و( ,)5و( )6وا َّل ِتي يو ِّق ُعها ع�ض ُو هيئ ِة الت ِ
َّدري�س �أو العمي ُد �أو مدي ُر ِ
ؤون ُّ
الب تعت ُرب نهائ َّي ًة وبات ًة ،وال يجو ُز ا�ستئنا ُفها �أو التَّظلُّ ُم منها َّ
أمام �أيِّ جهة.
ئي�س ل�ش� ِ
الط ِ
ال َّر ِ
عن في َها � َ
بالط ِ
كر من هذ ِه اللاَّ ئح ِة يح ُّق َّ
أحكام املا َّد ِة (� )8سالف ِة ِّ
أديب
جمل�س ال َّت� ِ
للط ِ
ال�صاد ِر �ض َّد ُه من ِ
الذ ِ
الب �أن يتظ َّل َم من القرا ِر َّ
ما َّدة( :)10مع مراعا ِة � ِ
رئي�س اجلامع ِة َ
إبالغه بال َقرار.
تاريخ � ِ
ِ
باال�ستئناف �إلى ِ
خالل ( )15خم�س َة ع�ش َر ً
يوما من ِ
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ئي�س عندَ تظلُّ ِم َّ
ال�صادر ِة بحقِّ َّ
الب �أو
الط ِ
الط ِ
ما َّدة ( :)11يح ُّق لل َّر ِ
الب ع َلى نح ِو َما ه َو مبينَّ ٌ يف املا َّد ِة ( )9من هذ ِه اللاَّ ئح ِة ت�أيي ُد العقوب ِة َّ
ُ
ال�صاد ُر ب�ش�أ ِنها نهائ ًّيا.
تخفي�ضها �أو �إلغا�ؤُها .ويكونُ القرا ُر َّ
طالب ت�شدي ُد العقوب ِة عليه.
ما َّدة ( :)12ال يجو ُز �أن يرتت ََّب على �أيِّ تظلُّ ٍم من �أيِّ عقوب ٍة من �أيِّ ٍ
طالب
و�ص علي َها يف
الفقرات ( ,)6و( ,)9و( ,)11و( ,)12و( )13منَ املا َّد ِة ( )3ع َلى �أيِّ ٍ
ِ
ما َّدة ( :)13ال يجو ُز توقي ُع � ٍّأي منَ ال ُع ِ
املن�ص ِ
قوبات ُ
َّحقيق ا َّلتي ت�ش َّك ُل َ
لهذا ال َغر�ض.
�إلاَّ بعدَ �إجرا ِء
ٍ
كتابي مع ُه بوا�سط ِة جلن ِة الت ِ
حتقيق ٍّ

ما َّدة (:)14

ؤون ُّ
ئي�س ُ
املخالفات ا َّلتي
َّحقيق يف
أحكام املا َّد ِة ( )12ي�ش ِّك ُل عمي ُد الكل َّي ِة �أو مدي ُر ِ
ل�ش� ِ
ِ
الط ِ
الب جلن ًة �أو �أك َرث للت ِ
املعهد �أو م�ساع ُد ال َّر ِ
 -1م َع مراعا ِة � ِ
يرتك ُبها ُّ
الطالب.
املعني.
لي�س من بي ِنهم مد ِّر ُ�س امل�ساقِ
 -2ت�ش َّك ُل جلن ُة الت ِ
وهم من �أع�ضا ِء هيئ ِة الت ِ
َّحقيق من ثالث ِة �أع�ضاءْ ،
َّدري�س بالكل َّي ِة �أو املعهدَ ,
ّ
رف�ض َّ
الب َ
أمره يف غيا ِبه.
رغم تكرا ِر دعو ِته ُّ
الط ِ
أمام جلن ِة الت ِ
ما َّدة ( :)15يف حال ِة ِ
تبت اللجن ُة املعن َّي ُة يف � ِ
َّحقيق� ،أو غيا ِبه َ
املثول � ِ
ئحة.
أديب �أن يجم َع ب َني ال ُع ِ
ملجل�س ال َّت� ِ
املن�ص ِ
ما َّدة ( :)16يجو ُز ِ
قوبات ُ
و�ص علي َها يف املا َّد ِة ( )3من هذ ِه اللاَّ َ
الطالب ،ك َما ُ
ما َّدة (ُ :)17
أديب � َ
مل�سج ِل اجلام َع ِة لإر�سا ِله �إ َلى و ِّ
حلفظه ِّ
أمر
مبلف
ير�سل
ن�ص القرا ِر ِ
ِ
جمل�س ال َّت� ِ
ير�سل ن�سخ ًة من ُه ِّ
يل � ِ
أ�صل ِّ
ُ
ُ
َّ
تعام ُل معامل َة الأ�صل.
الب� ،أو �إ َلى اجله ِة ا َّلتي �أوفدت ُه للدِّ را�س ِة يف جامع ِة َنزوى ،كما
لنف�سه ِ
أديب ِ
يحتفظ جم ِل ُ�س الت� ِ
الط ِ
ن�سخ َ
بثالث ٍ
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الفصل الخامس
�أحـكا ٌم عا َّمة
م�سج ٍل ت�سجيلاً
ما َّدة ( :)18يخ�ض ُع
أحكام هذ ِه اللاَّ ئح ِة ك ُّل ٍ
ِ
طالب ِّ
لتطبيق � ِ
َنزوى.

�صحيحا يف ِّ
مركز �أو معهدٍ �أو خال ِفه ،يكونُ تاب ًعا جلامع ِة
كل كل َّي ِة �أو ٍ
ً

وابق ُّ
واملالب�سات.
روف
والظ ِ
راعى يف توقي ِع ال ُع ِ
وال�س ِ
ما َّدة (ُ :)19ي َ
َ
قوبات ال َّت�أديب َّي ِة علي َها يف هذ ِه اللاَّ ئح ِة درج ُة املخالف ِة َّ
ؤون ُّ
ئي�س ُ
ئي�س
ما َّدة ( :)20يجو ُز
مدير ِ
الب� ،أو ِ
ِ
ل�ش� ِ
الط ِ
املعهدَ ،ومن يف حكمِ هِ م ،وبعدَ موافق ِة ال َّر ِ
مل�ساعد ال َّر ِ
املركز� ،أو ِ
مدير ِ
عميد الكل َّي ِة� ،أو ِ
ئي�س توليِّ
ظام يف اجلامع ِة �أو
حدوث
أديب يف حال ِة
تويل
ٍ
ِ
ِ
اخت�صا�ص ِ
اخت�صا�صات جم ِل ِ�س ال َّت� ِ
ا�ضطرابات �أو � ٍ
ات جلن ِة الت ِ
َّحقيق ،ويجو ُز لل َّر ِ
َ
إخالل بال َّن ِ
اال�ضطرابات ال ُ
ال�سكن.
انتظام الدِّ را�س ِة �أو
عدم
املعهد �أو نحوها .ويكونُ من �ش� ِأن هذ ِه
املركز �أو ِ
ِ
ِ
الكل َّي ِة �أو ِ
االمتحان �أو الإقام ِة يف َّ
ِ
ظام �أو ِ
إخالل بال ِّن ِ
هائي َّ
�ضي ف�صل ِني
ال�صاد ِر
الب من الكل َّي ِة �أو ِ
للط ِ
ِ
ما َّدة ( :)21يجو ُز لل ِّر ِ
ئي�س �أنْ يعيدَ ال َّنظ َر يف القرا ِر َّ
املعهد �أو اجلامع ِة بعدَ ُم ِّ
بالف�صل ال ِّن ِّ
را�سي ا َّلذي �صد َر في ِه القرا ُر ف�صلاً درا�س ًّيا كاملاً .
درا�سي ِني،
ُ
ويح�سب الف�ص ُل الدِّ ُّ
ما َّدة ( :)22على ِّ
الك�شف عن �أيِّ وقائ َع �أ َّمل
يعام َل � َّأي
ميار�س �سلط ًة� ،أو ين ِّف ُذ واج ًبا
�شخ�ص
كل
مو�ضوع ب�سر َّي ٍة تا َّم ٍة دونَ
ِ
ِ
ٍ
مبوجب اللاَّ ئحة� ,أن َ
ُ
ٍ
ي�سمح له بذ ِلك.
أحكام الالئح ِة �أو �إذا كانَ القانونُ
ُ
ب َها� ,إلاَّ � َإذا كانَ ذلك �ضرور ًّيا لت�أدي ِة واجبا ِته؛ وف ًقا ل ِ
َ
أمام املحكم ِة بالتُّهم ِة
إجراءات قانون َّي ٍة �ض َّد
واتخاذ �
العام،
أحكام هذ ِه اللاَّ ئح ِة ت�ش ِّك ُل مخالف ًة
ٍ
ِ
ما َّدة (َ � :)23إذا ِ
ِ
للقانون ِّ
الطالب � َ
كانت املخالف ُة ل ِ
أديب ُ
إجراءات املحا�سب ِة حتَّى ت�صد َر املحكم ُة حك َمها ال َّنهائي.
وقف �
ِ
ِ
جمل�س ال َّت� ِ
يجب على ِ
نف�سهاُ ,
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ُ
الرسوم
واالنسحاب
أجيل
سجيل وال َّت
إجراءات ال َّت
وقواعد استردادِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بعض ُّ
ُ

تَعري َفات:
املو�ض ُح قرينَ ٍّ
ال�س ُ
والعبارات الوارد ِة يف هذ ِه اللاَّ ئح ِة املع َنى َّ
ياق مع ًنى � َآخر.
للكلمات
ما َّدة ( :)1يكونُ
ِ
ِ
كل منهما ,ما مل ِ
يقت�ض ِّ
اجلامع ُة :جامع ُة َنزوى يف �سلطن ِة ُعمان.
بع�ض ال ُّر�سوم).
واالن�سحاب
أجيل
الئحة (�
ِ
ِ
ِ
َّ�سجيل وال َّت� ِ
إجراءات الت ِ
وقواعد ا�سرتدا ِد ِ
الالئحة :يق�ص ُد ب َها َ
رئي�س جامع ِة َنزوى.
ال َّرئي�سُ :
قاهرة.
االن�سحاب امل�ؤ َّقتُ من اجلامع ِة
ال َّت� ِأجيل:
ٍ
لظروف ِ
ُ
أولئك ُّ
االن�سحاب الإجبا ِر ّي :ت�صد ُر ُه اجلامع ُة على � َ
أكادميي �أو يخفقونَ �سلوك ًّيا
امل�ستويات املطلوب َة يف الأدا ِء ال
الب ا َّلذين ال يحر ُزونَ
ِ
الط ِ
ُ
ِّ
لوك ُّ
الطالبي.
ال�س ِ
مبخالف ِتهم الئح َة ُّ

مواعي ُد التَّ�سجيل و�إج َراءا ُته:
و�سائل الإعالم ,ويت ُّم ال َّنظ ُر �أ َّولاً
اخلريف ع َرب
لف�صل
موعد غل ِق ِه جلامع ِة َنزوى
باب التَّ�سجيل وعن ِ
ما َّدة ( :)2يت ُّم الإعالنُ عن ِ
ِ
فتح ِ
ِ
ِ
موعد ِ

ف�سوف ينظ ُر يف ِّ
يف َّ
َ
جدت مقاع ُد
َّ�سجيل ا َّلتي ِتر ُد الح ًقا,
كل حال ٍة على حد ٍة � َإذا ما ُو ْ
الط ِ
لبات ا َّلتي ت�ست َل ُم يف هذ ِه الفرت ِة املح َّددة� ,أ َّما طلباتُ الت ِ
�شاغرة.
ِ
ا�ستالم َّ
لبات َ
ما َّدة ( :)3للجامع ِة �أن َ
�شهر
�صات ا َّلتي تقدِّ ُمها اجلامع ُة؛ حيثُ يت ُّم
َّ�سجيل
تقبل
الط ِ
َّخ�ص ِ
ِ
ِ
طلبات الت ِ
قبل ٍ
ُ
لف�صل ال َّربي ِع جلمي ِع الت ُّ
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َ
و�سائل الإعالم.
طريق
ف�صل اخلريف,
ِ
آخر موعدٍ للت ِ
يوم للدِّ را�س ِة يف ِ
َّ�سجيل عن ِ
و�سوف تعلنُ اجلامع ُة عن � ِ
من � ِ
آخر ٍ

َّ�سجيل:
�إ�شعا ُر املتقدِّ م َني للت ِ
ا�ستالمها.
املخت�ص ُة يف اجلامع ِة يف
ما َّدة ( :)4تنظ ُر ال َّلجن ُة
َّ�سجيل عندَ
ِ
ِ
طلبات املتقدِّ م َني للت ِ
َّ
لالت�صال َ
خالل
أن�سب
بول �أو خال ِفه ع َرب
ِ
ما َّدة ( :)5يت ُّم �إ�شعا ُر مقدِّ ِم ِ
طلب الت ِ
ِ
َّ�سجيل بقرا ِر اجلامع ِة بال َق ِ
الربيد �أو ب�أيِّ طريق ٍة تراهَ ا اجلامع ُة � َ

ا�ستالم َّ
الطلب.
�أ�سبوع ِني من
ِ
ا�ستالم �إ�شعا ِر ال َقبول باجلامع ِة يتعينَّ ُ على َّ
تاريخ اال�س ِتالم ,على �أن
ما َّدة ( :)6عندَ
الط ِ
الب ت�أكي ُد ت�سجي ِله يف موعدٍ ال يتجاو ُز � ً
أ�سبوعا من ِ
ِ
بول املرفق َة من ِق ِبل اجلامع ِة مع الإ�ش َعار.
ي�ستخدم ا�ستمار َة ال َق ِ
َ

دف ُع ال ُّر ُ�سوم:
ما َّدة ( :)7يتعينَّ ُ على َّ
�سوم ( )20ريالاً ُعمان ًّيا
َّ�سجيل ِ
ر�سوم ِ
الط ِ
طلب الت ِ
(طلب االلتحاقِ باجلامعة) املق َّرر ِة من ِق ِبل اجلام َعة ,وهذ ِه ال ُّر ِ
الب دف ُع ِ
را�سات ال ُعل َيا.
ُّبلوم وال َبكالور ُيو�س وخم�سونَ ريالاً للدِّ
ِ
ِ
لطلب الد ِ
ما َّدة ( :)8يتعينَّ ُ على َّ
ريال عما ٍّ
أق�صا ُه
�سوم
الط ِ
الب �أن يدف َع مق َّد ًما ال يق ُّل عن (ٍ )500
ِ
للف�صل الدِّ را�سي ,يف موعدٍ � َ
ين �أو  %50من �إجمايل ال ُّر ِ
الف�صل َ
أ�سبوع ِان َ
ت�سديد َ
للطالب ُ
هذا املب َلغ.
قبل
بدخ ِول
ي�سمح
ِ
ِ
ِ
� َ
اليوم الأ َّو ِل من فرت ِة الدِّ را�سة ,ولن َ
قبل ِ
يل باجلامع ِة َ
الق�سم املا ِّ
الطالب ت�سوي ُة و�ض ِعه املا ِّ
اخلا�ص ِة
إجراءات املجاز ِة
اليوم الأ َّو ِل من الدِّ را�س ِة ،وذلك وفقَ ال
يل مع
ما َّدة ( :)9على
ِ
ِ
َّ
ِ
قبل ِ
ُ
ملكتب التَّ�سجيل ,وملن يه ُّمه الأم ُر ،وعلى َّ
بت�سديد ال ُّر�سوم .حيثُ �سيت ُّم �إعطا ُء َّ
الب بيا ًنا بت�سوي ِة و�ض ِعه املا ِّ
احلفاظ على َ
هذا
الب
ِ
الط ِ
يل؛ ليقدِّ َمه ِ
الط ِ
�سوم املرتتب ِة عليه.
الإخطا ِر دليلاً ع َلى ت�سوي ِة ال ُّر ِ
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ال َّت� ُ
بع�ض ال ُّر�سوم:
أجيل،
ُ
واالن�سحاب ،وقواع ُد ا�سرتدا ِد ِ
أجيل َ
احلذف وال َإ�ضا َفة ,ففي
قبل نهاي ِة فرت ِة
ِ
للج ِامعة� ،إذا َّمت ِت املوافق ُة على ال َّت� ِ
متنح املوافق ُة على ال َّت� ِ
أ�سا�سي َ
ما َّدة (ُ :)10
ظام ال ِّ
أجيل وفقَ ال ِّن ِ
ُ
الف�صل ا َّلذي ي�ست� ُ
َّ�سجيل.
ترحيل مبل ِغ الـ( )250ريالاً عمان ًّيا �أو الـ( )%25املدفوع ِة مق َّد ًما� ,إ َلى
هذ ِه احلال ِة يت ُّم
ِ
أنف في ِه الت ِ
للجامع ِة عليه وفقَ َّ
ما َّدة (َ � :)11إذا ق َّد َم َّ
خط ِة ال َّدف ِع
أجيل ،و َّمت ِت املوافق ُة ع َلي ِه ,ينب ِغي عليه عندئذٍ �أن يدف َع �أ َّي َة
ٍ
طلب ال َّت� ِ
الط ُ
ا�ستحقاقات َ
الب َ
املق َّرر ِة عليه.
لرئي�س اجلامع ِة �أو من ِّ
ظروف مماثل ٍة ،و ُيعامل وف ًقا ملا ور َد
معطيات �صحيح ٍة �أو
لطالب؛ بنا ًء على
أجيل الدِّ را�س ِة
ما َّدة (:)12
ٍ
ٍ
ٍ
يفو�ض ُه الإيعا ُز بت� ِ
ِ
�أعاله يف املا َّدة (.)10
االن�سحاب من اجلامع ِة طوع ًّيا �أو �إجبار ًّيا� .أ َّما �سيا�س ُة اال�سرتدا ِد للحال َت ِني ,فهي على ال َّنحو الآتي:
ما َّدة ( :)13يكونُ
ُ

الط ِوع ُّي مببادر ٍة من َّ
اب َّ
الطالب:
()1
االن�سح ُ
َ

االن�سحاب َ
را�سة.
 .1ال يح ُّق ا�سرتدا ُد الدُّفع ِة املق َّدم ِة �إذا َّمت
ُ
قبل بداي ِة الدِّ َ
االن�سحاب َّ
الطالب الذي
للف�صل الدِّ را�سي� ,أ َّما
�سوم
احلذف وال َإ�ضافة ,في�س ِرت ُّد
وعي يف �أثنا َء فرت ِة
� .2إذا تق َّر َر
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
الط ُّ
الطالب ( )%50من جمل ِة ال ُّر ِ
الف�صل الدِّ را�سي.
ر�س ِوم
�سوم بالت ِ
ِ
ي�سدِّ ُد ال ُّر َ
َّق�سيط فعلي ِه تكمل ُة ما دف َع ُه �إلى حدِّ ( )%50من جمل ِة ُ
احلذف وال َإ�ضافة ,غ َري �أ َّنه يتعينَّ ُ على َّ
االن�سحاب َّ
َّق�سيط
وعي بعدَ فرت ِة
�سوم كامل ًة �إذا تق َّرر
الب ا َّلذي يدف ُع بالت ِ
ِ
الط ِ
ُ
الط ُّ
 .3ال يح ُّق ا�سرتدا ُد ال ُّر ِ
ُ
َّات �أخ َرى عليه.
ا�ستكمال
ِ
�سوم لتبل َغ ( )%100عالو ًة على �أ َّي ِة م�ستحق ٍ
ت�سديد ال ُّر ِ
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االن�سحاب الإج َبا ِري:
()2
ُ

وي�سري على ُّ
�سوم �أح ُد الوجو ِه الآتية:
االن�سحاب ال
يكونُ
ُّ
الط ِ
إجباري بقرا ٍر من جم ِل ِ�س ال َّت� ِ
ُ
أديبِ ،
يخ�ص ال ُّر َ
الب في َما ُّ
االن�سحاب َ
را�سة.
 )1ال يح ُّق ا�سرتدا ُد الدُّفع ِة املق َّدم ِة � َإذا َّمت
ُ
قبل بداي ِة فرت ِة الدِّ َ
الطالب
للف�صل الدِّ را�سي� ,أ َّما
�سوم
احلذف والإ�ضافة ,في�سرت ُد
االن�سحاب الإجباريِّ يف �أثنا َء فرت ِة
َ � )2إذا �صد َر قرا ُر
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
الطالب ( )%50من جمل ِة ال ُّر ِ
الف�صل الدِّ را�سي.
ر�سوم
�سوم
ِ
ِ
ا َّلذي ي�سدِّ ُد ال ُّر َ
بالتق�سيط ,فعلي ِه تكمل ُة ما دف َع ُه �إلى حدِّ ( )%50من جمل ِة ِ
َّق�سيط
احلذف وال َإ�ضافة ,غ َري �أ َّن ُه يتعينَّ ُ على
االن�سحاب الإجباريِّ بعدَ فرت ِة
�سوم �إذا �صدر قرا ُر
الطالب ا َّلذي يدف ُع بالت ِ
ِ
ِ
ِ
 )3ال يح ُّق ا�سرتدا ُد ال ُّر ِ
َ
َّات �أخ َرى ع َليه.
ا�ستكمال
ِ
�سوم لتبلغ ( ,)%100عالو ًة على �أ َّي ِة م�ستحق ٍ
ت�سديد ال ُّر ِ
ي�سمح َّ
�سوم عندئذٍ طب ًقا ملا
الب
ما َّدة (:)14
ِ
للط ِ
ُ
أ�سا�سي للجامع ِة ,وت�سرت ُّد ال ُّر ُ
االن�سحاب منَ امل َوادُ :
ظام ال ِّ
بحذف امل�ساقات و�إ�ضاف ِتها وفقَ ال ِّن ِ

ي�أتي:
ف�سوف تع َّد ُل ال ُّر�سوم ,فال تر ُّد َّ
 �إذا َّمت َُ
ُ
امل�ساقات املحذوف ِة ب�إ�ضاف ِة
ا�ستبدال
الب بل يتعينَّ ُ علي ِه
احلذف والإ�ضا َفة,
حذف املق َّر ِر يف �أثنا َء فرت ِة
ِ
ِ
للط ِ
�أخ َرى.

الئح ُة ُ
احل�ضو ِر والغ َياب:
املو�ض ُح قرينَ ٍّ
ال�س ُ
بارات الوارد ِة يف هذ ِه الالئح ِة املع َنى َّ
ياق مع ًنى � َآخر:
ما َّدة ( :)1يكونُ
للكلمات وال ِع ِ
ِ
كل منها ,ما مل ِ
يقت�ض ِّ
الالئحة :يق�ص ُد ب َها (الئحة ُ
احل�ضو ِر وال ِغياب).
َ
أخوات ,الزَّوج ,الزَّوجة.
أبوين ,الأبنا َء ,االخوان ,ال ِ
الأ�س َرةُ :يق�ص ُد بها ال ِ
واالمتحانات ِّ
الب املواظب ُة على ح�ضو ِر ِّ
ما َّدة ( :)2على َّ
أ�شكال
واملعامل
واالختبارات
قا�ش الدِّ را�س َّي ِة
املحا�ضرات
كل
ِ
ِ
ِ
ِ
الط ِ
ِ
وكل � ِ
وحلقات ال ِّن ِ

الدرا�سي ِّ
الوقت
للجدول
وائح ا َّلتي حتدِّ دُها الكل َّي ُة املعن َّية .ووف ًقا
م�ساق ,وعليهم احل�ضو ُر يف القاع ِة يف ِ
ِ
الت ِ
لكل َ
ِّ
وائح الأكادمي َّي ِة �أو ال َّل ِ
َّدري�س وف ًقا ل َّل ِ
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َ
املحا�ضرة.
املح َّد ِد لبداي ِة
َّ�سجيل.
أخذ احل�ضو ِر وف ًقا
يقوم مد ِّر ُ�سو
امل�ساقات ب� ِ
ِ
بول والت ِ
را�سي ،ورف ِعه ك َّل �أ�سبوع ِني �إلى عماد ِة ال َق ِ
ِ
ما َّدة (ُ :)3
للجدول الدِّ ِّ
�ساعات ل ٍّأي من
الف�صل الدِّ را�سي� ,أو �أرب ِع
املخ�ص ِ�ص للم�ساقِ يف
الكلي
عندما ت�ص ُل ن�سب ُة
ٍ
ِ
ِ
ما َّدة (َ :)4
الغياب الالم َّربر �إلى ( )%5منَ الز ِ
َّ
َّمن ِّ
الربنامج املك َّث ِف يف اللُّغ ِة الإجنليز َّي ِة التي متت ُد لفرت ِة ثمان َي ِة �أ�سا ِبيع ,يت ُّم �إنذا ُر الطالب كتاب ًّيا (الإنذا َر الأول) بوا�سط ِة ِعمادة ال َقبول
م�ساقات
ِ
ِ
ُ
املر�شد الأكادميي َّ
والتَّ�سجيل؛ حيث ير�س ُل الإنذا ُر َّ
للطالب.
وتر�سل �صور ٌة من الإنذا ِر �إلى
امل�ساق,
ِ
للط ِ
الب بوا�سط ِة مد ِّر ِ�س َ
�ساعات
للم�ساق�( ،أو ما يوازي َثمان
ٍ
ما َّدة (َ :)5
عندما يبل ُغ عد ُد م َّر ِات ال ِغياب ما ن�سبتُه ( )%10من جممو ِع َ
احل�ص ِ�ص العلم َّي ِة وال َّنظر َّي ِة َ
َّ�سجيل ،ويت ُّم ا�ستدعا ُء و ِّ
أمر �أو
الربنامج املك َّث ِف للغ ِة الإجنليز َّية) يت ُّم حتري ُر الإنذا ِر الثاين
رات
ملق َّر ِ
ِ
بول والت ِ
للطالب من ِق َب ِل عماد ِة ال َق ِ
يل ال ِ
ِ
�إخطارِه بذلك.
للم�ساق يتم خف�ض املعدل �إلى املعدل الذي �أقل منه�( ،أي
الكلي
ما َّدة (� :)6إذا بل َغ عد ُد م َّر ِات الغ َي ِ
اب الالم َّربر ( )%15من الز ِ
َّ
املخ�ص ِ�ص َ
َّمن ِّ
�إذا ح�صل الطالب على معدل  +Bيتم منحه معدل .) B
ما َّدة (� :)7إذا زادت ن�سبة الغياب عن  %25يحرم الطالب من دخول االمتحان النهائي و مينح معدل  Fيف امل�ساق.
الغياب ِّ
أخذ موافق ِة مد ِّر ِ�س املق َّر ِر عليهاَّ .ثم تق َّد ُم املربراتُ مو�ض َع التَّ�سا� ِؤل
لكل حال ٍة على حدَ ة ،وترف ُع
رات
املربرات ل ِ
ِ
مادة (:)8ينظ ُر يف م ِّرب ِ
ِ
ظر في َها.
ينت�سب �إلي َها
عميد الكل َّي ِة ا َّلتي
�إلى ِ
الطالب لل َّن ِ
ُ
ُ
ما َّدة (ُ :)9
ت�شمل م ِّربراتُ التَّغيب:
احلاالت املر�ض َّي َة املقبول َة ،وتكون معتمد ًة ب�شهاد ٍة طب َّي ٍة �صادر ٍة من م�ست�ش ًفى حكومي.
(�أ)
ِ
حاالت الوفا ِة يف الأ�س َرة.
(ب) ِ
ؤون ُّ
(ج) الإعفا َء من ُ
الب باجلام َعة.
احل�ضو ِر للم�شارك ِة يف �أن�شط ٍة طالب َّي ٍة
بت�صريح معتمدٍ من �أمان ِة �ش� ِ
الط ِ
ٍ
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(د) التَّغ ُّي َب ب�إذنٍ من اجلام َعة.
مادة ( :)10ال يجو ُز َّ
�سوم الدِّ را�س َّي ِة للمق َّرر.
اجللو�س
الب الذي ُح ِر َم من
ِ
ب�سبب ال ِغ ِ
هائي ِ
للط ِ
ِ
لالمتحان ال ِّن ِّ
ياب املطالب ُة با�سرتدا ِد ال ُّر ِ
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الحاسوب
ات
استخدام
وآداب
قواعد
مختبر ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ُ

تعريفات:
املو�ض ُح قرينَ ٍّ
ُ
والعبارات الوارد ِة يف هذه الالئح ِة املع َنى َّ
ال�سياق مع ًنى � َآخر:
يقت�ض
للكلمات
ما َّدة ( :)1يكونُ
ِ
ِ
كل من َها ,ما مل ِ
احلا�سوب).
مختربات
ا�ستخدام
الالئحة :يق�ص ُد بها (قواعد و�آداب
ِ
ُ
َ
ِ
اجلامعة :جامع ُة َنزوى يف �سلطن ِة ُعمان.
َ
ال�شبك َّيةُ :
َ
ظم َّ
والو�سائل َّ
أ�شكال
ال�شبك َّي َة والفيد ُيو
َّ�صوير
وب وملحقا ِتها
ت�شمل �أجهز َة
والفاك�س و� ِ
احلا�س ِ
والو�سائط املتعدِّ َد َة ،وك َّل � ِ
آالت الت ِ
ال ُن ُ
ُ
َ
احلا�سوب.
ات
برجم َّي ِ
ُ

ُ
ُ
يتعار�ض م َع ر�سال ِة اجلامع ِة الأكادمي َّي ِة والبحث َّي ِة والإدار َّية.
اال�ستخدام امل�ص َّر ُح ب ِه ،وا َّلذي ال
املعقول وامل�ش ُروع :ه َو
اال�ستخدام
ُ
ُ
ئحة:
تطبيقُ اللاَّ َ
ظم ال�شبك َّي ِة من منت�س ِبي اجلامع ِة �سواء �أكا ُنوا � َ
َّدري�س �أم موظف َني �أم
ما َّدة ( :)2تنطبقُ هذه الالئح ُة على
ِ
أع�ضاء يف هيئ ِة الت ِ
م�ستخدمي ال ُّن ِ
طال ًبا.

ظم َّ
ال�شبك َّية:
�سيا�س ُة
ا�ستخدام ال ُّن ِ
ِ
ظم َّ
ال�شبك َّي ِة باجلامع ِة وف ًقا لل ُأ�س ِ�س واملبادئِ الآت َية:
ما َّدة ( :)3تكونُ �سيا�س ُة
ا�ستخدام ال ُّن ِ
ِ

ُ )1
ظم َّ
دعم ر�سال ِة اجلامع ِة التَّعليم َّي ِة
واملبتكر لتقني ِة
اال�ستخدام املبد ِع
ال�شبك َّي ِة ،وت�شجي َع
ِ
َ
املعلومات ،والذي ُّ
ي�صب يف ِ
تدرك اجلامع ُة �أهم َّي َة ال ُّن ِ
ِ
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اخلدمات للمجت َمع.
والبحث َّي ِة وتقد ِمي
ِ
ا�ستخداما معقولاً
واحرتام حقوقِ الآخرينَ فيما
أمن البال ِد و�سالم ِة املوار ِد
ظم ال�شبك َّي ُة
 )2ت
ً
ُ�ستخدم ال ُّن ُ
يقوم على � ِ
ً
وم�شروعا ُ
ُ
أ�سا�س املحافظ ِة على � ِ
ِ
واحرتام اخل�صو�ص َّية.
يتع َّلقُ بامللك َّي ِة الفكر َّي ِة
ِ
ا�ستخدام ال�شبك ِة �أو تت َ
 )3يخ َّو ُل للجامع ِة احلقُ يف �أن حتدِّ َد �أو تق ّيد تقييدً ا دائ ًما �أو َ
متا�سك
للحفاظ على
إجراءات القانون َّي َة الالزم َة
َّخذ ال
توقف
ِ
ِ
ِ
َ
ظام؛ َ
أحكام هذه الالئحة.
حال �إ�ساء ِة
وذلك يف ِ
ا�ستخدام ال ُّن ُظ ِم ال�شبك َّي ِة ومخالف ِة � ِ
ِ
ال ِّن ِ
َ )4
�سوف ُ
الك�شف عن
حال
البيانات واملوا ِّد ا َّلتي يقدِّ ُمها
للحفاظ على �سر َّي ِة
جهدها
تبذل اجلامع ُة ُق�صا َرى ِ
ِ
ِ
ِ
امل�ستخدم ،ولك َّنها ال تكونُ م�س�ؤول ًة يف ِ
ُ
اخلا�صة و�أم ِنها.
احلفاظ على �سالم ِة بياناته
امل�ستخدم م�س�ؤولاً عن
البيانات واملوا ِّد بطريق ٍة غ ِري م�شروعة .ويع ُّد
هذ ِه
ِ
ِ
ُ
َّ
 )5ت َ
ُعطى الأولو َّي ُة للطلب ِة َّ
لعمل الواج َبات.
والط ِ
البات ِ

�ستخدمي ال ُّن ُظ ِم َّ
ال�شبك َّية:
م�س�ؤولياتُ ُم
ِ
االلتزام َّ
وابط الآت َية:
م�ستخدمي ال ُّن ُظ ِم ال�شبك َّي ِة
يجب على
بال�ض ِ
ِ
ما َّدة (ُ :)4
ُ

ُ
ات َّ
ال�شخ�ص َّية.
كلمات امل ُرو ِر
-1
واملعلومات والب َيا َن ِ
ِ
احلفاظ على �سر َّي ِة ِ
كلمات املرو ِر بعنا َي ٍة وتغيِريهَ ا دور ًّيا.
 -2اختيا ُر ِ
ُّخول يف َّ
ال�شبكة.
ظم ال�شبك َّي ِة املع َّد ِة
إجراءات
 -3اتبا ُع �
ٍ
ِ
ل�ضبط الد ِ
و�سيا�س ٍات ل ِ
َ
أمن ال ُّن ِ
ل�شخ�ص �آخ َر دونَ �إذ ِنه مبا يف َ
امللفات واملوق ِع
ذلك
امل�صاد ِر الإلكرتون َّي ِة
-4
ِ
ٍ
وعدم ِ
ُ
دخول َ
احرتام خ�صو�ص َّي ِة امل�ستخدم َني الآخرينَ وحقو ِقهمِ ،
والربيد االلكرتوين والبيا َنات.
ِ
�شكل وطريق ٍة
-5
ات املحم َّي ِة بحقوقِ
ٍ
بن�سخ الربجم َّي ِ
احرتام احلماي ِة القانون َّي ِة حلقِّ امل� ِ
ؤلف مبا يف ذلك حتدي ُد ٍ
و�شروط لل َّن ِ
ُ
�شر والتَّوزي ِع ،وال ُ
ي�سمح ِ
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وا�ستخدام ون�سخ.
إنزال
االلتزام بكا َّف ِة
ويجب
ِ
خي�ص من � ٍ
�شروط الترَّ ِ
امللك َّي ِة دونَ �إذنٍ �سابقُ ،
ُ
ٍ
َ
َ
وب �أو
الو�سائل ال�شبك َّي َة �أو يخ ِّر َب �أنظم َة
نظام اجلامع ِة �أو
م�ستخدم �أن
-6
ي�سمح لأيِّ
ِ
احلا�س ِ
احلفاظ على �سالم ِة الأجهز ِة ،وال ُ
يحاول �أن يعدِّ َل َ
ُ
ٍ
املعلومات.
ظم
يعدِّ َل يف
املعلومات �أو امللف ِ
ِ
َّات دونَ �إذنٍ من ِ
َ
مركز ُن ِ
برامج املو�سيقى والأفالم ،فهي ت� ُ
أعمال ا َّلتي من �ش�أ ِنها � ُ
أخذ طاق ًة
-7
وعدم ِ
احرتام طبيع ِة امل�شارك ِة يف امل�صادرِ ،وجت ُّن ُب ال ِ
إرهاق امل�صادرُِ ،
ُ
تنزيل ِ
كبري ًة من ِّ
َّو�صيل َّ
بال�شبكة.
خط الت ِ
ُّخول على �أجهز ِة
ُّخول غ ِري امل�ص َّر ِح ِبه �أو
ي�سمح
-8
ِ
محاوالت الد ِ
با�ستخدام املواق ِع ال�شبك َّي ِة للد ِ
ُ
احرتام ا ِّت�ساقِ النظام ال�شبكي و�سالم ِته ،وال ُ
ِ
كانت اجلامع ُة ُ
ات ِّ
البيانات �أو
ات �أو
البيانات �أو
ات �أو
ظر ع َّما �إذا ِ
ِ
متلك هذ ِه الأجهز َة �أو الربجم َّي ِ
املعلوم ِ
ِ
الو�ص ِول �إلى الربجم َّي ِ
احلا�س ِ
بغ�ض ال َّن ِ
وب �أو ُ
َ
ُ
املعلومات.
َ
عمليات خلرقِ َّ
إتالف � ٍّأي من
ظم ال�شبك َّية �أو عن
املعلومات عن �أ َّي ِة �إ�ساء ٍة
مركز ُن ُظم
ٍ
ال�شبك ِة �أو �أ َّي ِة محاول ٍة لإف�سا ِد �أو � ِ
ِ
� -9إبال ُغ ِ
ال�ستخدام ال ُّن ِ
ِ
و�سائل حماي ِة ال ِّنظام ،ويتو َّلى امل�س�ؤ ُلونَ باجلامع ِة َ
الالزمة.
إجراءات القانون َّي ِة
اتخاذ ال
ِ
ِ
َ
ظم َّ
إعالن
ي�سمح
 -10يكونُ
أغرا�ض جتار َّي ٍة كال ِ
ِ
با�ستخدامها ل ٍ
ال�شبك َّي ِة لل ِ
ُ
ودعم ر�سال ِة اجلامعة ،وال ُ
أغرا�ض الأكادمي َّي ِة والإدار َّي ِةِ ،
ا�ستخدام ال ُّن ِ
أغرا�ض �أخ َرى ال تخد ُُم اجلامعة.
ال ِّتجاريِّ
ِ
و�صفقات الع َم ِل �أو �أ َّي ِة � ٍ
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ظم َّ
ال�شبك َّية:
خا�ص ٍة
ِ
امل�س�ؤول َّي ُة عن � ٍ
أفعال َّ
مل�ستخدمي ال ُّن ِ
ما َّدة ( :)5حتظ ُر ال ُ
ظم ال�شبك َّية:
اخلا�ص ُة الآتي ُة على
أفعال
ِ
َّ
م�ستخدمي ال ُّن ِ

ريو�سات.
َّدخل يف الت ِ
 -1املحاوالتُ املتع َّمد ُة للت ِ
ظام �أو ِ
ن�شر ال َف َ
َّ�شغيل العاديِّ لل ِّن ِ
َ
ُ � -2
أغرا�ض غ ِري مفيدَ ة.
ر�سائل م�سيئ ٍة وبذيئ ٍة �أو
إر�سال
ظم ل ٍ
ُ
ا�ستخدام ال ُّن ِ
ظم َّ
بعر�ض موا َّد م�سيئ ٍة �أو بذيئ ٍة �أو بلغ ٍة �أو �صو ٍر خلي َع ٍة �أو
َّحر�ش
-3
ال�شبك َّي ِة يف ِ
اجلن�سي وال ِ
أفعال البذيئ ِة �سواء ِ
تهديد الآخرينَ والت ِ
ُ
ِّ
ا�ستخدام ال ُّن ِ
ن�شر �أيِّ ما َّد ٍة غ ِري �أخالق َّية.
ِ
مركز ُ
نظ ِم املع ُل َومات.
َّات دونَ
ات وامللف ِ
 -4ن�سخُ الربجم َّي ِ
ت�صريح من ِ
ٍ

ا�ستخدام املختبرَ ات:
آداب
� ُ
ِ
آداب الآتية:
مختربات
يلتزم م�ستخد ُمو
ِ
وب بال ِ
احلا�س ِ
ما َّدة (ُ :)6
ُ
إزعاج.
-1
االلتزام بالهدوءِ ،وجت ُّن ُب ال َ
ُ
امل�شروبات وامل�أ ُكوالت.
إدخال
ِ
عدم � ِ
ُ -2
الهاتف ال َّنقال.
ا�ستخدام �أجهز ِة
عدم
ِ
ُ -3
ِ
مركز ُ
نظ ِم املع ُل َومات.
االلتزام بالت
-4
ِ
َّعليمات ا َّلتي ت�صد ُر من ِ
ُ

العقوبات:
ُ
أحكام هذ ِه الالئح ِة ,يكونُ عر�ض ًة للمحا�سب ِة وتوقي ِع اجلزا َءات الآت َية:
ما َّدة ( :)7ك ُّل من
يخالف � َ
ُّخول يف َّ
ال�شبك ِة مل َّد ِة ثال َث ِة � َأ�سابيع.
 -1و ْقف امتيا ِز
امل�ستخدم للد ِ
ِ
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وا�ستخدام ال ُّن ُظ ِم َّ
ُّخول يف َّ
ال�شبك َّية.
ال�شبك ِة
� -2إن َهاء امتيا ِز الد ِ
ِ

�شاط ُّ
الطالبي:
الالئح ُة التَّنظيم َّي ُة لل َّن ِ
تعري َفات:
املو�ض ُح قرينَ ٍّ
ال�س ُ
والعبارات الوارد ِة يف هذه الالئح ِة املعنى َّ
ياق مع ًنى �آخر:
لمات
ِ
ما َّدة ( :)1يكونُ لل َك ِ
كل منها ما مل ِ
يقت�ض ِّ
�شاط ُّ
الطالبي».
الالئحة :يق�ص ُد ِبها
«الالئح ُة التَّنظيم َّي ُة لل َّن ِ
َ
َ
ُ
الن�شاط ُّ
البحت ،وا َّلذي ِّ
الطالبيُ :يق�ص ُد ب ِه ال َّن ُ
ؤون ُّ
اعد
أكادميي
�شاط غ َري ال
م�س ِ
تنظ ُمه �أمان ُة �ش� ِ
ِ
الطالب� ,أو كل َّياتُ اجلام َعة ,ب� ِ
إ�شراف ِ
مكتب َ
ِّ

ؤون ُّ
ئي�س ُ
ات العلم َّية.
را�سات الأكادمي َّية
تعزيز الدِّ
ل�ش� ِ
وتطبيق ال َّنظر َي ِ
ِ
بغر�ض تنم َي ِة ِ
ِ
الطالب ِ
ال َّر ِ
املواهب� ,أو ِ
ؤون ُّ
ئي�س ُ
جوانب احلياة
أحد
الب,
ملكتب
إ�شراف
وتتخ�ص ُ�ص يف � ِ
ِ
ل�ش� ِ
هي اجلماع ُة ا َّلتي تق ُع حتتَ ال ِ
ِ
الط ِ
املبا�شر ِ
م�ساعد ال َّر ِ
ِ
َّ
جماع ُة ال َّن�شاطَ :
يا�ضي ,والترَّ فيهي ,واخلدمي)).
التَّال َية(( :ال َّثقايف ,وال ِّر ِ
اجلماعة.
ن�شاط
أحد
هي املجموع ُة الطالب َّي ُة املتفرع ُة من جماع ِة ال َّن�شاط,
واملتخ�ص�ص ُة يف � ِ
جوانب ِ
ِ
َ
ِّ
جمموع ُة ال َّن�شاطَ :
ؤون ُّ
ُ
الطالب,
هي اجلماع ُة ا َّلتي
ومتار�س الأن�شط ِة الطالب َّي ِة �ضمنَ
َّن�سيق مع �أمان ِة �ش� ِ
ت�شرف عليها �إدار ُة الكل َّي ِة بالت ِ
ُ
اجلماع ُة الطالب َّي ُة بالكل َّيةَ :
حدو ِد الكل َّية.
م�ساعد
مكتب
ِ
تخ�ص ً�صا مع َّي ًنا ,واملعتمد ُة من ِق ِبل ِ
املجموع ُة الطالب َّية :هي املجموع ُة الطالب َّي ُة املتفرع ُة من اجلماع ِة الطالب َّي ِة بالكل َّية ,وا َّلتي مت ِّث ُل ُّ
ؤون ُّ
ئي�س ُ
الطالب.
ل�ش� ِ
ال َّر ِ
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ال ُ
والو�سائل:
أهداف َ
يهدف ال َّن ُ
�شاط ُّ
ما َّدة (ُ :)2
البي �إلى:
الط ُّ

 .1بثِّ
خالل الأن�شط ِة الثقاف َّي ِة وال ِّريا�ض َّي ِة واالجتماع َّية.
ال�سمحة,
ال�س ِ
لوك احلمِ يد من ِ
ِ
وتعزيز ُّ
القيم الدِّ ين َّي ِة الفا�ضل ِة وال ُّر ِوح ال ِّريا�ض َّي ِة َّ
ِ
ون�شر ثقاف ِة االبتكا ِر والإبدَ اع ,وت�شجي ِع ُّ
واملواهب ُّ
َّعليم َّ
الذاتي امل�ستم ّر,
اكت�ساب
الب على
القدرات
� .2صق ُل
ِ
ِ
ِ
الط ِ
ِ
الطالب َّي ِة وتنمي ِتهاِ ,
املهارات والت ِ
ورات التَّناف�س َّية.
املعار�ض
الفني والأد ِبي ,و�إقام ِة
وتنظيم ال َّد ِ
ع َرب ال َّن ِ
ِ
�شاط ِّ
ِ
 .3الإ�سهام يف بنا ِء َّ
وجماالت ال ِفكر.
ميادين التَّنمي ِة,
ال�سوي ِة نف�س ًّيا وبدن ًّيا ,القادر ِة على الرياد ِة يف �شتَّى
ِ
ِ
ال�شخ�ص َّي ِة الوا�سع ِة الأ ُفقَّ ,
ُ .4
َّطبيق ال َعملي ,ويت ُّم َ
ترعاها الكل َّية.
الربط بني الدِّ را�س ِة ال َّنظر َّي ِة والت ِ
خا�ص ٍة يف الأن�شط ِة الطالب َّي ِة ا َّلتي َ
ذلك ب�صف ٍة َّ
ورات التَّناف�س َّية.
ِ�ض وال َّد ِ
 .5الإ�سهام يف ِ
ربط اجلامع ِة باملجت َمع ,من ِ
خالل املعار ِ
 .6تعوي ُد َّ
الوقت وا�ستثمارِه.
ح�سن �إدار ِة ِ
الط ِ
الب على ِ
املثمر ب َني ُّ
َّدري�س َّ
اجلامعة.
العالقات الأخو َّي ِة بينهم,
الطالب ,وتنمي ُة
وموظ ِفي ِ
ِ
 .7رعا َي ُة الت ِ
ِ
وتوثيق عالقا ِتهم ب�أع�ضا ِء هيئ ِة الت ِ
َّفاعل ِ

َّنظيمي:
الهيك ُل الت ِ

�شاط واجلماع ِة ُّ
واملجموعات الطالب َّية.
الطالب َّي ِة بالكل َّي ِة
الطالبي هيك ٌل
للن�شاط
ما َّدة ( :)3يكونُ
ِ
تنظيمي ،ويتك َّونُ من جماع ِة ال َّن ِ
ِ
ِّ
ٌّ

(�أ) جماع ُة ال َّن�شاط:

�شاط من:
تتك َّونُ جماع ُة ال َّن ِ
 .1ال َّرئي�س.
 .2ال َّنائب الأ َّو ِل لل َّرئي�س.
 .3ال َّنائب ال َّثاين لل َّرئي�س (يكونُ �أحد ال َّنائب ِني من َّ
الطالبات).
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املن�سق ال َعام.
.4
ِ
املجموعات الفرع َّي ِة املن�ضو َي ِة حتتَ ال َّن�شاط.
 .5ر�ؤ�سا ِء
ِ

(ب) اجلماع ُة ُّ
الطالب َّي ُة بالكل َّية:

جمل�س �إدار ٍة وجلن ٍة �إدار َّي ٍة طالب َّية.
يك َّونُ للجماع ِة الطالب َّي ِة بالكل َّي ِة
ُ
 يتك َّونُ جم ِل ُ�س الإدار ِة من:ؤون ُّ
عميد الكل َّي ِة ُ
رئي�سا
)1
م�ساعد ِ
ِ
ل�ش� ِ
الطالب ← ً
م�شرف اجلماع ِة الطالب َّي ِة بالكل َّية ← نائ ًبا لل َّرئي�س
)2
ِ
املدير الإداريِّ بالكل َّية ← ع�ض ًوا ومق ِّر ًرا
ِ )3
رئي�س اللجن ِة الإدار َّي ِة للجماع ِة ُّ
الطالب َّية ونائ ِبه ← �أع�ضاء
ِ )4

 -تتك َّونُ ال َّلجن ُة الإدار َّي ُة الطالب َّي ُة من:

 )1ال َّرئي�س.
ائب الأ َّو ِل لل َّرئي�س.
 )2ال َّن ِ
ائب ال َّثاين لل َّرئي�س (يكونُ �أحد ال َّنائب ِني منَ َّ
الطالبات).
 )3ال َّن ِ
املن�سق ال َعام.
)4
ِ
اجلماعة.
 )5ر�ؤ�سا ِء
املجموعات الفرع َّي ِة املن�ضو َي ِة حتتَ
ِ
َ
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(ج) املجموعاتُ ُّ
الطالب َّية:

يك َّونُ للمجموع ِة الطالب َّي ِة بالكل َّي ِة جلن ٌة �إدار َّي ٌة طالب َّي ٌة تتك َّونُ من:
 )1ال َّرئي�س.
ائب الأ َّو ِل لل َّرئي�س.
 )2ال َّن ِ
ائب ال َّثاين لل َّرئي�س (على �أن يكونَ �أح ُد ال َّنائب ِني من َّ
الطالبات).
 )3ال َّن ِ
املن�س ِق ال َعام.
ِّ )4

واملجموعات ال َفرع َّية:
للجماعات
املنا�صب
َ�شغ ُل
ِ
ِ
ِ
مادة (�( :)4أ) يت ُّم ُ
جتري َ
خالل َّ
را�سي ال َّثاين� ,شريط َة
هر الأخ ِري من
املنا�صب القياد َّي ِة ع َرب
�شغل
ِ
ِ
ِ
ال�ش ِ
االنتخابات العا َّمة ,ا َّلتي ِ
الف�صل الدِّ ِّ

�صاب القا ُنوين.
اكتمال ال ِّن ِ
ِ
اكتمال ال ِّن�صاب ,ي� َّؤج ُل االجتما ُع مل َّد ِة � 48ساعة ,وعندهَ ا يع ُّد
ن�صف الأع�ضاءِ ،ويف حال ِة عدم
(ب) يكونُ
الن�صاب قانون ًّيا بح�ضو ِر �أك َرث من ِ
ِ
ُ
�صاب قانون ًّيا بالعد ِد املوجو ِد من ال َ
أع�ضاء.
ال ِّن ُ

َّ
أن�ش َطة:
خط ُة ال ِ
مادة (�( :)5أ) ُ
ت�شمل َّ
خط ُة الأن�شط ِة املحاو َر الآتية:

ودورات تدريب َّية.
حلقات ع َمل,
َّدريب :وي�شم ُل �إقام َة
ٍ
ِ
 الت ََّعليم والت َ
ُ
خا�صة.
وي�شمل ذلك �إقام َة
 خدم َة املجتمع:ِ
مع�سكرات خدم ٍة عا َّم ٍة و�أعمالاً تطوع َّي ًة للمجتم ِع عا َّمة واجلامع ِة َّ
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ندوات ,و�إقام َة معارِ�ض.
 الأن�شط َة العلم َّي َة :ت�شم ُلتنظيم ٍ
َ
وامل�شغوالت ,والف ُن ِون َّ
ال�شعب َّية.
الفنون التَّ�شكيل َّي ِة ,والتَّ�صوير ,واملو�سي َقى,
 الأن�شط َة الفن َّية :ممثل ًة يفِ
ِ
والق�ص ِة ,وامل�سرح َّي ِة ,الترَّ جمة ...,ك ُّل َ
حول ِّ
 الأن�شط َة الأدب َّية :تتمح َو ُر َذلك بالعرب َّي ِة �أو الإجنليز َّية.
ال�شعر ,وال ِّرواي ِة,
َّ
 الأن�شط َة ال ِّريا�ض َّي َةُ :�ضروب ال ِّر َ
بال�سلط َنة.
واملناف�سات على م�ست َوى
ات,
يا�ضة,
ت�شمل �شتَّى
اجلامعات والكل َّي ِ
ِ
ِ
واملناف�سات بني الكل َّي ِ
ِ
ِ
ات َّ
أم�سيات الترَّ فيه َّية.
يارات ,وال
ِ
حالت ,والزِّ ِ
 -الأن�شط َة الترَّ فيه َّي َة :متمثل ًة يف ال َّر ِ

ُ
وتنفيذها:
الفعاليات
(ب) حتدي ُد
ِ

ويت ُّم َ
ذلك وفقَ
اخلطوات الآت َية:
ِ
( )1الفعالياتُ �ضمنَ خط ِة ال َّن�شاط:
ات �ضمنَ َّ
�شاط كالآتي:
خط ِة ال َّن ِ
ت ُكونُ �إجراءاتُ الفعال َي ِ
املجموعات وجلا ُنها َّ
للعام ال َقادم ,وترف ُع ل َّلجن ِة الإدار َّي ِة جلماع ِة ال َّن�شاط.
• َيق ِرت ُح �أع�ضا ُء
خط َة الأن�شط ِة والفعال َي ِ
ِ
ات ِ
• تعتم ُد ال َّلجن ُة الإدار َّي ُة للجماع ِة َّ
َّنظيم
خط َة ال َّن�شاط ,بعد مناق�ش ِت َها مع
ِ
ب�سبل الت ِ
خا�ص ًة َما يتع َّلقُ ِ
امل�شرف من جمي ِع الأوج ِهَّ ،
َّمويل والت ِ
والإ�ش َراف.
الب لالعتما ِد ال ِّنهائي ,على �أن ترفقَ ِّ
ؤون ُّ
• ترف ُع اخلط ُة �إلى دائر ِة الأن�شط ِة ُّ
ئي�س ُ
لكل فعالي ٍة ا�ستمار ُة
مبكتب
الطالب َّي ِة
ِ
ل�ش� ِ
الط ِ
ِ
م�ساعد ال َّر ِ
االحتياجات -ال َّرعاي َةِّ -
قم – املحو َر– ال َ
املنظمنيَ -امل�شاركة).
أهداف– الفرت َة– املكانَ -
ِ
ِ
الفعاليات ا َّلتي تت�ض َّمنُ ( :ال َّرمزَ وال َّر َ
يوما على ال ِّ
موعد �إقام ِة الفعالية ,و�إلاَّ
فقرات الفعالي ِة َ
• بعد اعتما ِد الفعالي ِة من ِق ِبل ال َّدائر ِة ,يرف ُع ت�ص ُّو ٌر كام ٌل عن
أقل من ِ
ِ
قبل (ً )30
ف ُيع ُّد ال َّن ُ
�شاط ملغ ًّيا.
َ
وال�سلب َّيات -والتَّو�ص َيات.
العام -وال
• عندَ نهاي ِة الفعالي ِة ,تقدِّ ُم اجلماع ُة تقري ًرا عنها ي�شم ُل:
ِ
إيجابياتِّ -
الو�صف َّ
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وردت عن الفعاليات.
• تُك ِّر ُم ال َّدائر ُة الأفرا َد
َّقارير ا َّلتي ْ
ِ
واجلهات امل�شارك َة يف الأن�شط ِة الطالب َّي َة يف �ضو ِء الت ِ

خارج َّ
أن�شطة:
( )2الفعالياتُ
خط ِة ال ِ
َ

خارج َّ
خط ِة الأن�شط ِة كالآتي:
تكونُ �إجراءاتُ
ِ
الفعاليات َ
مركز التَّم ُّي ِز ُّ
موعد �إقام ِة الفعالية.
• تت ُّم تعبئ ُة ا�ستمار ِة
الطالبي ٍ
يوما من ِ
ِ
إقام ِة ن�شاط) و�إر�سا ُلها �إلى ِ
بوقت ال يق ُّل عن (ً )45
(طلب � َ
طرح
اجلهات
َّن�سيق مع
بعمل
املخت�ص ِة باجلامعة ,م َع ال ِ
ِ
ِ
تقوم ال َّدائر ُة ِ
احلجوزات اللاَّ زم ِة للأن�شط ِة الطالب َّي ِة من ِ
خالل الت ِ
• ُ
أخذ يف االعتبا ِر ُ
َّ
موعد �إقام ِة الفعالي ِة ومكا ِنها.
بديل يف ِ
�أكرث من ٍ
موعد �إقام ِة
كامل عن
فقرات الفعالي ِة ٍ
يوما من ِ
ِ
• بعدَ املوافق ِة منَ ال َّدائر ِة على �إقام ِة الفعال َّي ِة ,ي�شف ُع بت�ص ُّو ٍر ٍ
بوقت ال يق ُّل عن (ً )30
الفعالية ,و�إال فيع ُّد ال ِّن ُ
�شاط ملغ ًّيا تلقائ ًّيا.
• يف نهاي ِة ِّ
َ
لبيات -والتَّو�ص َيات.
الو�صف العام -وال
كل فعال َّي ٍة تقدِّ ُم اجلماع ُة تقري ًرا عن الفعالي ِة ي�شم ُل:
وال�س ِ
ِ
إيجابياتِّ -
• ي�ستن ُد مرك ُز التَّم ُّيز ُّ
واجلهات امل�شارك ِة يف الأن�شط ِة الطالب َّية.
تقارير اجلماع ِة يف تكر ِمي الأفرا ِد
الطالبي على
ِ
ِ
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لوك ُّ
االمتحانات ال ِّنهائ َّية
الب في
س
ِ
ِ
الط ِ
قواعد ُ
ُ
تعري َفات:
املو�ض ُح قرينَ ٍّ
ال�س ُ
وللكلمات الوارد ِة يف هذه اللاَّ ئح ِة املع َنى َّ
ياق مع ًنى �آخر:
للعبارات
ما َّدة ( :)1يكونُ
ِ
ِ
كل منها ,ما مل ِ
يقت�ض ِّ
لوك ُّ
االمتحانات ال ِّنهائ َّية).
الب يف
ِ
الالئحة :يق�ص ُد ِبها (قواعدَ ُ�س ِ
الط ِ
َ
َّ
مركز �أو معهدٍ �أو خالف ِه يكونُ تاب ًعا للجام َعة.
الطالب :ك ُّل ٍ
م�سج ٍل يف �أيِّ كل َّي ٍة �أو ٍ
طالب ّ
اجلام َعة :جامع ُة َنزوى يف َ�سلطن ِة ُعمان.
ِ

ال�سلوك:
التَّعليماتُ وقواع ُد ُّ
يجب على ُّ
االلتزام بالآتي:
الب
الط ِ
ما َّدة (ُ :)2
ُ

 -1يجب على الطلبة البقاء يف مقاعدهم وااللتزام بالهدوء يف قاعة االمتحانات.
 -2يمُ نع مغادرة الطلبة قاعة االمتحان خالل ن�صف ال�ساعة الأولى من االمتحان.
 -3ال ُي�سمح لأي طالب �أو طالبة بدخول قاعة االمتحان بعد مرور ( )30دقيقة على بدء االمتحان .
� -4إذا �س َّلم الطالب دفرت االجابة وغادر قاعة االمتحان ال ُي�سمح له بالدخول مرة �أخرى حتت �أي ظرف.
 -5يقوم الطالب بتعبئة دفرت الإجابة باملعلومات املطلوبة مبا�شرة عند جلو�سه يف املقعد ويقوم بكتابة ا�سمه على ورقة الأ�سئلة.
 -6يجب على الطلبة التوقيع يف ورقة احل�ضور التي يعطيها لهم املراقبون.
 -7يجب على الطلبة �إظهار بطاقة جامعة نزوى للمراقب كدليل على احل�ضور عند طلب ذلك وعند التوقيع  .ويف حالة مل يكن لدى الطالب بطاقة
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جامعة نزوى ُيطلب منه  /منها مغادرة قاعة االمتحان .وكحالة ا�ستثنائية ميكن للطالب �أن ُي َق َد َّم جواز ال�سفر �أو رخ�صة القيادة �أو البطاقة املدنية
ح�ض َر
املعني ,وعندها يتم و�ضع درجة غري مكتمل  ICيف امل�ساق املعني �إلى �أن ُي ِ
(بطاقة الإقامة) على �أن يتم ت�سجيل احلالة عند م�ساعد العميد ّ
الطالب  /الطالبة بطاقة جامعة نزوى املعتمدة يف مدة �أق�صاها (� )7أيام.
 -8يجب على الطلبة و�ضع جميع مقتنياتهم يف مكان منا�سب وح�سب تعليمات املراقب الرئي�س لالمتحان .
 -9يجب على الطلبة ت�سليم كل امللخ�صات واملواد غري امل�سموح بها يف قاعة االمتحان �إلى املراقب وذلك قبل بداية االمتحان ويف هذه احلالة ال
يتم اتخاذ �أي �إجراء �ضدهم.
 -10يجب �إبقاء الهواتف املحمولة يف حالة الإغالق وبعيدا عن الأنظار طيلة فرتة االمتحان.
 -11يجب على الطلبة عدم نزع �أية �صفحة من دفرت الإجابة.
 -12يجب على الطلبة الإجابة باللغة املطلوبة والكتابة باحلرب الأزرق �أو الأ�سود مامل تكن هناك تعليمات �أخرى يف ورقة االمتحان.
 -13ال ُي�سمح با�ستخدام الآالت احلا�سبة ا ْلـمُبرَ جمة والقوامي�س الإلكرتونية يف قاعة االمتحان �إال �إذا �سمح املدر�س /املراقب بذلك.
 -14ي�ستطيع الطالب �إلغاء �أية �إجابة بو�ضع �إ�شارة على الإجابة وكتابة كلمة « ُملغى» ب�شكل وا�ضح  .وال يتم ت�صحيح �إجابات الطلبة املُلغاة حتى لو
كانت املادة املكتوبة �صحيحة.
 -15ال ُي�سمح للطلبة بالتوا�صل �شفهيا �أو ب�أية طريقة �أخرى مع �أي �شخ�ص با�ستثناء املراقب .وال ُي�سمح مب�ساعدة �أي �شخ�ص �آخر �أو تلقي تعليمات
من �أي �شخ�ص �سوى املراقب.
 -16يمُ نع الغ�ش �أو محاولة الغ�ش �أو م�ساعدة �أي طالب على الغ�ش يف االمتحان .ومن الأمثلة على الغ�ش ا�ستخدام الهاتف املحمول  ,واملقتنيات
ال�شخ�صية يف احلقيبة  ,وااللتفات للح�صول على �إجابة ,والهم�س مع �أي طالب �آخر �.....إلخ.
� -17إذا حاول الطالب الغ�ش يتم تنبيهه �شفهيا ,وي�ضع املراقب عالمة على ال�صفحة الأولى لدفرت الإجابة ويتم نقل الطالب �إلى مكان �آخر.
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� -18إذا كرر الطالب محاولة الغ�ش ف�إن ذلك يعترب حالة غ�ش.
� -19إ ذا غ�ش الطالب ُيطلب منه مغادرة قاعة االمتحان ويقوم املراقب الرئي�س بت�سجيل حالة غ�ش يف « ا�ستمارة تدوين حادثة يف قاعة االمتحان».
 -20يتم معاقبة �أي طالب يغ�ش �أو ي�ساعد طال ًبا �آخر على الغ�ش ب�إعطائه �صف ًرا يف االمتحان و � /أو تعليق درا�سته من جامعة نزوى كما هو
من�صو�ص عليه يف الئحة ال�سلوك اجلامعي.
ُ -21يطلب من الطالب مغادرة قاعة االمتحان �إذا كان �سلوكه ُيزعج الطلبة الآخرين �أو ي�ؤثر على �سال�سة االمتحان وذلك بناء على ر�أي املراقبني.
� -22إذا طلب املراقب من الطالب تغيري مقعده �إلى مقعد �آخر ُيحدده املراقب فعلى الطالب االمتثال �إلى ذلك بهدوء ودون ت�أخري.
 -23ال ُي�سمح للطلبة ب�أخذ خارج قاعة االمتحان �أية �أوراق امتحانات �أو م�سودات �أو �أوراق مت �إعطا�ؤها �أثناء االمتحان �أو �أية مواد �أخرى مملوكة
للجامعة ويجب ت�سليم كل هذه املواد �إلى املراقب بعد نهاية االمتحان.
 -24يجب على الطلبة قراءة تعليمات االمتحانات املطبوعة على دفرت الإجابة و�أوراق الأ�سئلة بعناية.
 -25ال ُي�سمح للطلبة بالتدخني �أو الأكل يف قاعة االمتحان .

ُ
االمتحا َنات:
خرق الئح ِة
َ
ما َّدة (:)3

أ�شكال ا َّلتي ُ
يرتكب َ
املخالفات للمحا�سب ِة
مثل هذ ِه
الطالب الذي
مخالفات كبري ًة ,تع ِّر ُ�ض
عدم الأمان ِة الأكادمي َّي ِة
ٍ
ِ
تدخل يف ِ
( )1تعت ُرب جمي ُع ال ِ
ُ
َ
باب ِ
لوك ُّ
اجلامعة.
الر�سوب يف املق َّر ِر
ترتاوح ب َني
الطالبي ،وللعقوب ِة ا َّلتي
والف�صل من ِ
ال�س ِ
ِ
أمام جم ِل ِ�س ال َّت� ِ
ِ
ُ
� َ
أديب يف اجلامعة وف ًقا ِللاَ ئح ِة ُّ
أ�ستاذ املا َّد ِة
عميد الكل َّي
طالب مبخالف ِة هذه الالئح ِة يرف ُع الأم ُر �إلى ِ
هام �أيِّ ٍ
يقوم بعدَ التَّ�شاو ِر م َع � ِ
ة/مدير ِ
ِ
املعني ،وا َّلذي ُ
املركز ّ
( )2يف حال ِة ا ِّت ِ
أديب باجلامع ِة ،ويت ُّم �إخطا ُر َّ
بتقييم املخالف ِة ا َّلتي متت ،وذلك َ
الب
واملراقب
الط ِ
خالل (� )24ساع ًة وترف ُع تو�ص َي ٌة ب�ش� ِأن املخالف ِة �إلى جم ِل ِ�س ال َّت� ِ
ِ
ِ
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بول والتَّ�سجيل.
هائي بوا�سط ِة ِعماد ِة ال َق ِ
بالقرا ِر ال ِّن ِّ

االمتحا َنات:
نتائج
الئح ُة التَّظلُّ ِ
َ
مات يف ِ
تعري َفات:
املو�ض ُح قرينَ ٍّ
ال�س ُ
والعبارات الوارد ِة يف هذه الالئح ِة املعنى َّ
ياق مع ًنى �آخر:
لمات
ِ
ما َّدة ( :)1يكونُ لل َك ِ
كل منها ما مل ِ
يقت�ض ِّ
نتائج االمتحانات».
الالئحة :يق�ص ُد ِبها «الئح َة التَّظلُّ ِ
َ
مات يف ِ
َّ
مركز �أو معهدٍ �أو خالف ِه يكونُ تاب ًعا للجام َعة.
الطالب :ك ُّل ٍ
م�سج ٍل يف �أيِّ كل َّي ٍة �أو ٍ
طالب ّ

اجلام َعة :جامع ُة َنزوى يف َ�سلطن ِة ُعمان.
ِ
مطالب ُّ
ما َّدة (ُ :)2
الب ومراقب ِتها مبراجع ِة درجاتِهِ م يف االمتحانات.
إجراءات املتَّبع ِة يف
تنظيم ال
تهدف هذ ِه الالئح ُة �إلى
ِ
الط ِ
ِ
ِ
الواجبات الف�صل َّي ِة �أو ال ُبحوث.
االمتحانات الف�صل َّي ِة �أو ال ِّنهائ َّي ِة �أو
نتائج
ما َّدة ( :)3يجو ُز لأيِّ ٍ
ِ
ِ
طالب املطالب ُة مبراجع ِة ِ
املراجعة:
ما َّدة ( :)4الإجراءاتُ املتَّبع ُة ب�ش� ِأن
ِ
طلبات َ

املراجعة:
 .1تقد ُمي ِ
طلب َ

املخ�ص�ص ِة واملع َّد ِة لذلك.
با�ستخدام اال�ستمار ِة
طلب املراجع ِة
 .1يقدِّ ُم
ُ
الطالب َ
َّ
ِ
 .2تق َّد ُم َّ
مات َ
رجات.
تاريخ
الطلباتُ �إلى جلن ِة التَّظلُّ ِ
ا�ستالم ال َّد َ
أيام من ِ
خالل مد ٍة ال تتجاو ُز (ٍ � )7
ِ
 .3على َّ
رجات م َع اال�ستمار ِة املذ ُكورة.
الب �أن يقدِّ َم ن�سخ ًة من ورق ِة الأجاب ِة وورق ِة �إ�شعا ِر ال َّد ِ
الط ِ

 .2مراجع ُة ال َّدرجة:
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طلب املراجع ِة َذا جد َوى وجدي ًرا باملتاب َعة.
املعني
طلب املراجع ِة ،ومن َث َّم مناق�ش ِة ال ِ
تقوم جلن ُة التَّظلُّ ِ
مات مبراجع ِة ِ
ِ
لتقرير ما �إذا كان ُ
�أُ .
أ�ستاذ ِّ
يقوم ال ُ
املخ�ص ِ�ص لذلك) َ
يومني.
نف�سها (يف اجلز ِء
املعني بال َّر ِّد كتاب ًة على اال�ستمار ِة ِ
بُ .
خالل م َّد ٍة ال تتجاو ُز َ
َّ
أ�ستاذ ُّ
يقت�ضي � َ
أ�ستاذ �آخ َر � ً
بتحديد
الق�سم/رئي�س املدر�سة
رئي�س
ِ
أخذ ر� ِأي � ٍ
مات َما �إذا كانَ الأم ُر ِ
رئي�س جلن ِة التَّظلُّ ِ
أي�ضا .يف ِ
حال تق َّر َر ذلك ُ
ُ
يقوم ُ
ج .يق ِّر ُر ُ
ة/رئي�س جلن ِة التَّظلُّمات.
را�سات اجلامع َّي
نائب
العميد للدِّ
ِ
ِ
ال ِ
َّن�سيق مع ِ
أ�ستاذ ال َّثاين بالت ِ
ِ
طلب املراجع ِة من َّ
د .يت ُّم � ُ
إجراءات املراجع ِة َ
الطالب.
إكمال كا َّف ِة �
ِ
تاريخ ت�سلُّ ِم ِ
أيام من ِ
خالل �سبع ِة � ٍ
مات ب�إبال ِغ ُّ
املخ�ص�ص ِة لذلك.
با�ستخدام اال�ستمار ِة
بنتائج املراجع ِة
الب
رئي�س جلن ِة التَّظلُّ ِ
الط ِ
هـُ .
َّ
يقوم ُ
ِ
ِ
احل�سم يف املو�ضو ِع و�إبال ُغ َّ
الطالب.
يتم
و .ال يقب ُل � ُّأي ٍ
طلب �إ�ضا ٍّيف من ِ
ُ
طالب املراجع ِة بعدَ �أن َّ

مات بالكل َّيات:
ما َّدة ( :)5جلانُ التَّظلُّ ِ

�سيكونُ لدَ ى ِّ
مات مك َّون ًة ِمن:
ات اجلامع ِة جلن ٌة للتَّظلُّ ِ
كل كل َّي ِة من كل َّي ِ
رئي�سا.
را�س ِ
ِ .1
ات اجلامع َّية ً
نائب العمِ يد للدِّ َ
 .2ع�ض ٍو مم ِّث ٍل ِّ
/مدار�س) الكل َّية.
أق�سام
لكل
ِ
ٍ
(ق�سم/مدر�س ٍة) من (� ِ
و�ستكونُ م�س�ؤولياتُ ال َّلجن ِة على ال َّنح ِو الآتي:
الطالب.
طلبات املراجع ِة من
ا�ستالم
تن�سيق �
رجات عندَ
ِ
إجراءات مراجع ِة ال َّد ِ
ِ
ِ .1
ِ
ِ
املراجعة.
ف�ض جتا َه
ِ
 .2ا ِّتخاذ قرا ِر املوافق ِة �أو ال َّر ِ
طلبات َ
املراجعة.
ظر يف �
ِ
 .3الت ِ
َّن�سيق مع الأ�ساتذ ِة املعن ِّي َني لل َّن ِ
إجراءات َ
وتر�شيحهم للمراجع ِة ال َّثان َية.
حتديد الأ�ساتذ ِة
ِ .4
ِ
هـ� .إبالغ َّ
املراجعة.
نتائج َ
الطلب ِة عن ِ
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ات:
مات
نتائج االمتحا َن ِ
ر�سوم تظلُّ ِ
ِ
ما َّدة (ُ :)6
الطالب ب�ش� ِأن ِ
�سوم املق َّررة.
 .1ال تقب ُل طلباتُ التَّظلُّ ِم دونَ دف ِع ال ُّر ِ
رياالت عمان َّي ٍة ِّ
 .2يدف ُع َّ
لكل حال ِة تظلُّم.
الب املتظ ِّل ُم مبل َغ ()5
ٍ
الط ُ
تقدير �أعلى ُيعا ُد املبل ُغ �إلى َّ
الطالب.
حال َق ِ
 .3يف ِ
بول التَّظلُّ ِم وتغي ِري ال َّنتيج ِة �إلى ٍ
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متخ�ص�صون يف مناء الإن�سان � ٫٫٫أعظم ثروات الوطن

113

114

القسم ال َّرابع
ُ
البرامج األكاديمية المقدمة في كلية العلوم واآلداب
وتفاصيل الساعات المعتمدة والرسوم الدراسية

115

116

مقدمة
�صرحا تعلي ًما رائدً ا يف جمال الدرا�سات الإن�سان ّية والعلوم التطبيقية؛ وذلك من خالل الرتكيز
تلتزم كلية العلوم والآداب بجامعة نزوى ب�أن تكون ً
على �أبرز معايري اجلودة يف التعليم والتدري�س ،واالبتكار العلمي.
ومن هذا املنطلق ،فهي تقدّم برامج �أكادمي ّية متنوعة تعنى بت�أهيل الطالب وتدريبهم علميا وعمل ّيا يف جماالت تخ�ص�صاتهم؛ ليكونوا خريجني
�أكفاء فاعلني ومتفاعلني مع واقع الع�صر ومتغرياته وم�ستجداته.
وتفا�صيل الربامج الأكادميية التي تقدمها الكلية وفق ما ي�أتي:
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الربامج الأكادميية املقدمة يف ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية وتفا�صيل ال�ساعات املعتمدة والر�سوم الدرا�سية
�أ .برامج البكالوريو�س والدبلوم:
التخصص

الساعات املعتمدة إجاميل الساعات تكلفة الفصل الدرايس إجاميل التكلفة مع مدة الدراسة املتوقعة
السنة التأسيسية بالسنوات( 15ساعة
الواحد(ر.ع)#
املعتمدة
لكل فصل)(خريف
1952+ر.ع*
وربيع)

بكالوريوس يف الفنون الجميلة:
 تصميم الحيل واملجوهرات تصميم األزياءبكالوريوس تربية يف الرتبية
الخاصة
بكالوريوس تربية يف رياض
األطفال
بكالوريوس تربية يف الرتبية الفنية

150

132

2250

21752

 5إىل 5.5

74

132

1110

11720

 5إىل 5.5

74

133

1110

11794

 5إىل 5.5

74

132

1110

11720

 5إىل 5.5

دبلوم عايل يف التأهيل الرتبوي

76

34

الفصل األول:
1368
الفصل الثاين:
1216

إجاميل التكلفة:
2584

الفصل األول  18 :ساعة
الفصل الثاين 16 :ساعة
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ب -برامج املاج�ستري:
التخصص

ماجستري تربية يف اإلدارة التعليمية

ماجستري تربية يف االرشاد والتوجيه

إجاميل عدد
ساعات الربنامج

عدد
ساعات
املساقات

تكلفة
الساعة
املعتمدة
الواحدة
للمساقات

عدد
ساعات:
الرسالة/
خيار
شامل

خيار الرسالة 30
36
خيار
االمتحان
الشامل
خيار الرسالة 30
36
خيار
االمتحان
الشامل
خيار الرسالة 30

ماجستري تربية يف تدريس اللغة العربية
للناطقني بغريها
ماجستري تربية يف مناهج وطرائق التدريس :خيار الرسالة 30
 الرتبية اإلسالمية الدراسات االجتامعية اللغة العربية الرياضيات -العلوم

مدة الدراسة
تكلفة الساعة تكلفة
القصوى
الربنامج
املعتمدة
بالسنوات
بالريال
الواحدة:
الرسالة/خيار العامين* متفرغ غري
الشامل
متفرغ

24
24

83
83

6
12

166
83

2988
2988

24
24

83
83

6
12

166
83

2988
2988

24

124

6

248

4464

24

100

6

200

3600

2

2.5
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الربامج الأكادميية املقدمة يف ق�سم العلوم الريا�ضية والفيزيائية وتفا�صيل ال�ساعات املعتمدة والر�سوم الدرا�سية
�أ .برامج البكالوريو�س والدبلوم:
التخصص

الساعة املعتمدة
(ر.ع)

إجاميل الساعات
املعتمدة

تكلفة الفصل
الدرايس

الواحد (ر.ع) #

إجاميل التكلفة مع مدة الدراسة املتوقعة
السنة التأسيسية بالسنوات ( 15ساعة
لكل فصل) (خريف
 1952+ر.ع *
وربيع)

بكالوريوس يف علوم الحاسوب

75

135

1125

12077

 5إىل 5.5

بكالوريوس يف االحصاء

75

136

1125

12152

 5إىل 5.5

بكالوريوس يف الرياضيات

75

135

1125

12077

 5إىل 5.5

بكالوريوس يف الفيزياء

75

135

1125

12077

 5إىل 5.5

بكالوريوس تربية يف الحاسوب

74

135

1110

11942

 5إىل 5.5

بكالوريوس تربية يف الرياضيات

74

135

1110

11942

 5إىل 5.5

بكالوريوس تربية يف الفيزياء

74

135

1110

11942

 5إىل 5.5

دبلوم يف علوم الحاسوب

75

72

1125

7352

 3إىل 3.5

دبلوم يف اإلحصاء

75

73

1125

7427

 3إىل 3.5

دبلوم يف الرياضيات

75

72

1125

7352

 3إىل 3.5

دبلوم يف الفيزياء

75

72

1125

7352

 3إىل 3.5
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اب -برامج املاج�ستري:
 -1ماج�ستري يف علوم احلا�سوب (علم البيانات�-شبكات-معاجلة الو�سائط-هند�سة الربجميات)
التخصص

ماجستري العلوم يف علوم
الحاسوب (الشبكات
 هندسة الربمجيات -علم البيانات  -معالجة
الوسائط)

إجاميل عدد
ساعات
الربنامج

30

عدد ساعات
املساقات

24

تكلفة الساعة عدد ساعات تكلفة الساعة تكلفة
الربنامج
املعتمدة
املعتمدة الواحدة الرسالة
الواحدة ملساق بالريال
للمساقات
العامين *
الرسالة

 150ر.ع

6

 150ر.ع

 4500ر.ع

مدة الدراسة
القصوى
بالسنوات
ثالث سنوات
بنظام التفرغ
الجزيئ وسنتان
بنظام التفرغ
الكيل

121

الربامج الأكادميية املقدمة يف ق�سم اللغات االجنبية وتفا�صيل ال�ساعات املعتمدة والر�سوم الدرا�سية
�أ .برامج البكالوريو�س والدبلوم:
الساعة
املعتمدة
(ر.ع)

إجاميل
الساعات
املعتمدة

تكلفة الفصل
الدرايس
الواحد (ر.ع) #

إجاميل التكلفة مع
السنة التأسيسية
 1952+ر.ع *

بكالوريوس يف اللغة اإلنجليزية والرتجمة

74

132

1110

11720

مدة الدراسة املتوقعة
بالسنوات ( 15ساعة
لكل فصل) (خريف
وربيع)

التخصص

 5إىل 5.5

بكالوريوس يف اللغة الفرنسية والرتجمة

74

132

1110

11720

 5إىل 5.5

بكالوريوس يف اللغة األملانية والرتجمة

74

132

1110

11720

 5إىل 5.5

بكالوريوس تربية يف اللغة األنكليزية

74

132

1110

11720

 5إىل 5.5

دبلوم يف اللغة اإلنجليزية والرتجمة

74

72

1110

7280

 3إىل 3.5

دبلوم يف اللغة الفرنسية والرتجمة

74

72

1110

7280

 3إىل 3.5

دبلوم يف اللغة األملانية والرتجمة

74

72

1110

7280

 3إىل 3.5

122

ب -برامج املاج�ستري:
التخصص

إجاميل عدد
ساعات الربنامج

ماجستري يف اللغة اإلنجليزية،
 اللغة اإلنجليزية والرتجمة.خيار
 اللغة اإلنجليزية وتعليمهاالرسالة
للناطقني بغريها.
 -اللغة اإلنجليزية وآدابها.

30

تكلفة الساعة
عدد
املعتمدة
ساعات
الواحدة
املساقات
للمساقات
24

122

عدد ساعات :تكلفة الساعة
املعتمدة
الرسالة/خيار
الواحدة :الرسالة/
شامل
خيار الشامل
6

122

تكلفة
الربنامج
بالريال
العامين*

مدة الدراسة القصوى
بالسنوات
غري
متفرغ
متفرغ

3660
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الربامج الأكادميية املقدمة يف ق�سم اللغة العربية وتفا�صيل ال�ساعات املعتمدة والر�سوم الدرا�سية
�أ .برامج البكالوريو�س والدبلوم:
التخصص

الساعة املعتمدة
(ر.ع)

إجاميل الساعات
املعتمدة

تكلفة الفصل الدرايس
الواحد (ر.ع) #

إجاميل التكلفة مع
السنة التأسيسية
 1952+ر.ع *

بكالوريوس يف اللغة العربية

66

130

990

10532

مدة الدراسة املتوقعة
بالسنوات ( 15ساعة
لكل فصل) (خريف
وربيع)
 5إىل 5.5

بكالوريوس تربية يف اللغة
العربية
دبلوم يف اللغة العربية

74

130

1110

11572

 5إىل 5.5

66

72

990

6704

 3إىل 3.5
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ب -برامج املاج�ستري:
تكلفة الساعة عدد ساعات :تكلفة الساعة
عدد
إجاميل عدد
التخصص
املعتمدة
الرسالة/خيار
املعتمدة
ساعات الربنامج ساعات
الواحدة :الرسالة/
شامل
الواحدة
املساقات
خيار الشامل
للمساقات
166
6
83
24
30
 -1ماجستري يف اللغة العربية خيار
الرسالة
وآدابها:
 اآلدب العريب القديمخيار
الحديث
 اآلدب العريب83
12
83
24
االمتحان 36
 النقد األديبالشامل
 -الدراسات اللغوية

تكلفة
الربنامج
بالريال
العامين*
2988

مدة الدراسة
القصوى بالسنوات
غري
متفرغ
متفرغ

2988

125

الربامج الأكادميية املقدمة يف ق�سم علوم احلياة والكيمياء وتفا�صيل ال�ساعات املعتمدة والر�سوم الدرا�سية
�أ .برامج البكالوريو�س والدبلوم:
الساعة
املعتمدة
(ر.ع)

إجاميل
الساعات
املعتمدة

تكلفة الفصل
الدرايس
الواحد (ر.ع) #

إجاميل التكلفة مع
السنة التأسيسية
 1952+ر.ع *

بكالوريوس يف التقنية الحيوية

75

137

1125

12227

مدة الدراسة املتوقعة
بالسنوات ( 15ساعة
لكل فصل) (خريف
وربيع)

التخصص

 5إىل 5.5

بكالوريوس يف الكيمياء

75

135

1125

12077

 5إىل 5.5

بكالوريوس تربية يف األحياء

74

135

1110

11942

 5إىل 5.5

بكالوريوس تربية يف الكيمياء

74

135

1110

11942

 5إىل 5.5

دبلوم يف التقنية الحيوية

75

73

1125

7427

 3إىل 3.5

دبلوم يف الكيمياء

75

73

1125

7427

 3إىل 3.5
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ب -برامج املاج�ستري
التخصص

ماجستري العلوم يف الكيمياء:
 الكيمياء العضويةالتطبيقية
 -كيمياء األجهزة التحليلية

تكلفة الساعة عدد ساعات :تكلفة الساعة
عدد
إجاميل عدد
الرسالة/خيار املعتمدة الواحدة:
املعتمدة
ساعات الربنامج ساعات
الرسالة/خيار
شامل
الواحدة
املساقات
الشامل
للمساقات

تكلفة
الربنامج
بالريال
العامين*

خيار
الرسالة

6300

30

24

175

6

350

مدة الدراسة
القصوى بالسنوات
غري
متفرغ
متفرغ

 #على �أ�سا�س � 15ساعة معتمدة يف الف�صل الواحد
* ال ت�شمل تكاليف ال�سكن والنقل واملعي�شة
املقاعد محدودة جلميع التخ�ص�صات الرتبوية
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مالحظات:
• قد يحتاج املتقدم لدرا�سة مواد ا�ستدراكية ت�سبق البدء بالربنامج ،علما ب�أن ر�سوم ال�ساعة املعتمدة الواحدة للم�ساقات اال�ستدراكية =74
رياال عمانيا
• ي�شرتط على املتقدم لتخ�ص�صات اللغة الإجنليزية تقدمي ما يثبت م�ستواه يف اللغة الإجنليزية (550يف التوفل �أو  6يف الآيلت�س)،
ولتخ�ص�صات الكيمياء وعلوم احلا�سوب ( 530يف التوفل �أو  6يف الآيلت�س).
• ي�شرتط على املتقدم للتخ�ص�صات الرتبوية (الإدارة التعليمية ،االر�شاد والتوجيه ،اللغة العربية لغري الناطقني بغريها) �أن يكون حا�صال
على �شهادة بكالوريو�س تربية �أو ما يعادلها من جامعة معرتف بها.
• ي�شرتط على املتقدم لتخ�ص�صات (اللغة العربية و�آدابها ،اللغة الإجنليزية ،الكيمياء ،علوم احلا�سوب) �أن يكون حا�صال على �شهادة
بكالوريو�س يف نف�س التخ�ص�ص� ،أو ما يعادلها من جامعة معرتف بها.
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أرقام وروابط مهمة
 -عميد الكلية:

 -م�ساعد العميد للدرا�سات اجلامعية:

د .غ�سان ح�سن ال�شاطر

د� .سيد عبداهلل جيالين

رقم املكتب5D-79 :

رقم املكتب5D-6 :

رقم الهاتف25446685 :

رقم الهاتف25446200 :

رقم املحول685 :

رقم املحول941 :

الربيد الإلكرتوينDean-CAS@unizwa.edu.om :

الربيد الإلكرتوينasugs-cas@unizwa.edu.om :

 من�سقة مكتب العميد:رقم املكتب5D-79:
رقم الهاتف95446403 :
رقم املحول403 :
الربيد الإلكرتوينmunatoubi@unizwa.edu.om :

 -املدير الإداري لكلية العلوم والآداب:الفا�ضلة :ف�ضيلة بنت عبداهلل اخليارية
رقم املكتب5D-74 :
رقم الهاتف25446567 :
رقم املحول567 :
الربيد الإلكرتوينfadhila@unizwa.edu.om :
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 م�ساعد العميد للتدريب:د .ح�سني احلارثي
رقم املكتب5D-18 :
رقم الهاتف25446277 :
رقم املحول277 :

 م�ساعد العميد للدرا�سات العلياوالبحث العلمي:
د .جيوم ثوردور
رقم املكتب5D-5 :
رقم الهاتف25446200 :
رقم املحول929 :

الربيد الإلكرتوينadt-cas@unizwa.edu.om :

الربيد الإلكرتوينadgsr-cas@unizwa.edu.om :

 -من�سقة مكتب م�ساعد العميد للتدريب:

 من�سقة م�ساعد العميد للدرا�سات العلياوالبحث العلمي:

رقم املكتب5D-74 :
رقم الهاتف25446491 :
رقم املحول491:
الربيد الإلكرتوينiman.gasassi@unizwa.edu.om :
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رقم املكتب5D-74:
رقم الهاتف25446684 :
رقم املحول684 :
الربيد الإلكرتوينa.alhinai@unizwa.edu.om :

 ق�سم العلوم الريا�ضية والفيزيائية:رئي�س الق�سم ورئي�س �شعبة علوم احلا�سوب:
د .خ�ضر حياة
رقم املكتب11G-20 :
رقم الهاتف25446943 :
رقم املحول943 :
الربيد الإلكرتوينhod-dmps@unizwa.edu.om :

 رئي�س �شعبة الفيزياء:�أ.د .كاظم �أحمد محمد اللهيبي
رقم املكتب11G-22 :
رقم الهاتف25446434 :
رقم املحول434 :
الربيد الإلكرتوينkadhimm@unizwa.edu.om :

رئي�س �شعبة الريا�ضيات:

 -من�سقة الق�سم:

د .عبدالعظيم محمد ال�سوداين

رقم املكتب11G-19:

رقم املكتب11G-24 :

رقم الهاتف25446383 :

رقم الهاتف25446381 :
رقم املحول381 :
الربيد الإلكرتوينmohamad@unizwa.edu.om :

رقم املحول383 :
الربيد الإلكرتوينsamiaahmed@unizwa.edu.om :
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 ق�سم اللغات االجنبية:رئي�س الق�سم :د .خلفان احلرا�صي
رقم املكتب5D-4 :
رقم الهاتف25446427 :
رقم املحول427 :
الربيد الإلكرتوينhod-dfl@unizwa.edu.om :
رئي�سة �شعبة اللغة الإنكليزية:
د� .شهرزاد مريزا
رقم املكتب11G-7 :
رقم الهاتف25446760 :
رقم محول760 :
الربيد الإلكرتوينchahrazed@unizwa.edu.om :
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رئي�س �شعبة اللغة الأملانية:
د .خريالدين عبدالهادي
رقم املكتب:
رقم هاتف25446858 :
رقم املحول858 :
الربيد الإلكرتوينkhaireeddin@unizwa.edu.om :
 من�سقة الق�سم:رقم املكتب5D-3 :
رقم الهاتف25446359 :
رقم املحول359 :
الربيد الإلكرتوينaysha.alabri@unizwa.edu.om :

 -ق�سم الرتبية والدرا�سات االن�سانية:

 -ق�سم اللغة العربية:

رئي�س الق�سم :د .محمد �أحمد حافظ عبدالرحمن

رئي�س الق�سم :د .خمي�س ال�صباري

رقم املكتب)5-10( :

رقم املكتب18-33 :

رقم الهاتف25446302 :

رقم الهاتف25446875 :

رقم املحول302 :

رقم املحول875 :

الربيد الإلكرتوينhod-decs@unizwa.edu.om :

الربيد الإلكرتوينhod-dal@unizwa.edu.om :

 -من�سق الق�سم:

 -من�سقة الق�سم:

رقم املكتب)5-10( :

رقم املكتب20-33 :

رقم الهاتف25446280 :

رقم الهاتف25446417 :

رقم املحول280 :

رقم املحول417 :

الربيد الإلكرتوينdawoud@unizwa.edu.om :

الربيد الإلكرتوينsaleema@unizwa.edu.om :
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 ق�سم علوم احلياة والكيمياء:رئي�س الق�سم :د .جافيد ح�سني
رقم املكتب35-32 :
رقم الهاتف25446705 :
رقم املحول705 :

رئي�سة �شعبة الأحياء :د .ذاكرة نورين
رقم املكتب13-32 :
رقم الهاتف25446200 :
رقم املحول538 :
الربيد الإلكرتوينzakira@unizwa.edu.om :

الربيد الإلكرتوينhod-dbsc@unizwa.edu.om :
رئي�س �شعبة الكيمياء :د .ف�ضل املعبود
رقم املكتب11-32 :
رقم الهاتف25446200 :
رقم املحول715 :
الربيد الإلكرتوينmehboob@unizwa.edu.om :
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 من�سقة الق�سم:رقم املكتب34-32 :
رقم الهاتف25446345 :
رقم املحول345 :
الربيد الإلكرتوينzainabkhalaf@unizwa.edu.om :

 املجل�س الإ�ست�شاري الطالبي:رئي�س املجل�س الطالبي :ريان املنظرية
رقم املوقع 16H :
رقم الهاتف25446239 :
رقم املحول239:
الربيد الإلكرتوينsc@unizwa.edu.om :
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تــم بحمـــد اللـــه

