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٣

ٌة، ذاٌت نفعٍ  َعام، َتقوُم على اأمِرَها  ٌة، اأهليَّ �سٌة علميًّ جامعُة َنزوى موؤ�سَّ
الإيجابِّي  الفكر  ن�سُر  هَو  الأ�سا�سيَّ  هَدَفها  اإنَّ  و  �ســوؤوِنها.  تدبري  و 
الإ�سالميِّ على  و  اريِّ  اإرِثها احل�سَ و  قَيِمها  و  الأمة  ِة  و تر�سيخِ  هويًّ
وجّل- و عَلَََى ولِئها للوطن  ا�ِسخِ  باهللِ  -عزَّ اأ�سا�ٍص مَن الإميانِ  الرَّ
لطـــالِبها  يكفُل  مبا  املعـــرفةِ   ن�سُر  غايُتها  لطان.  ال�سُّ جــــاللِة  و 
الالزمِة  احلَياة  مهاراِت  اكت�ساَب  و   ، بالف�سائلِ  التَّزوَد  و  التٍّعلَم، 

ٍة لنموِّ املجتمع و تطوُِّره، و  لإثراِء حياِتهم و تاأهيِلهم لالإ�سهام بفاعليًّ
ر درجًة عاليًة من  لهَذا فاإنَّ اجلامعَة ت�سَعى لإيجاِد برامَج مرنٍة توفِّ
ِة مبا يرتجُم هذِه الغاياِت النبيلَة  التاأهيل ِ الأكادمييِّ و التنَميِة الفكريَّ

اإلى واقع ملمو�ص.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

رسالة الجامعة





من أقوال القائد المعظم
َمه املتالحَق يف  نا نعي�ُص ع�سَر العلِم ون�سهُد تقدُّ »اإنَّ
جميِع املجالت، واإنَّ ذلك ليزيَدنا يقيًنا باأنَّ العلَم 
حتدياِت  ملواجهِة  و�سيلُتنا  مًعا  هما  اجلادَّ  والعمَل 
على  ومزدهرٍة  قويٍة  نه�سٍة  وبناِء  الع�سر،  هذا 
واإنَّه  واحل�سارية،  الإ�سالميِة  قيِمنا  من  اأ�سا�ٍص 
ليتوجُب عليكم - �سباَب اجلامعة - اأن ت�سُعوا ذلك 
�ُسوا كلَّ جهوِدكم؛ للتزوِد  ن�سَب اأعيِنكم دائًما وتكرِّ
ُكم للمهامِّ التي  ي قدراِتكم ويعدُّ بالعلِم وبكلِّ ما ينمِّ
الوطنيَّ  واجَبكم  وا  لتوؤدُّ ج؛  التَّخرُّ بعَد  تنتظُركم 
�ص، وت�سارُكوا بكلِّ جدارٍة ومقدرٍة يف حتقيِق  املقدَّ

ما نرُجوه لُعماِننا العزيزِة من تقدٍم وازدهار«.
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كلمُة رئيس الجامعة
ائي الطلبَة والطالبات: اأعزَّ

هذا  يف  جديٍد  درا�سيٍّ  عاٍم  م�ستهلِّ  يف  بكم  َب  اأرحِّ اأن  روِر  ال�سُّ غايَة  ي�سرُّين 
ثقٍة  بكل  ويثبت  و�سموًخا،  ر�سوًخا  الأيام  مع  يزداد  الذي  العلمي  ال�سرح 
ه ِنعم املدد والمتداد لعراقٍة علميٍة موغلٍة يف التَّاريخ، را�سخٍة يف  واقتداٍر اأنَّ

ق. اء، والإ�سهاِم الفكريِّ واحل�ساريِّ اخلالَّ العطاِء والتَّفاعل البنَّ

فاإنني  ال�سابقِة؛  املعرفِة  اإلى طالئِع  تنظمُّ  اأخرى  كوكبًة  بكم  اأرحُب  اإذ  اإنَّني 
اأدعوكم لت�سمروا عن �ساعد اجلدِّ يف ا�ستثمار هذه الفرتة من اأعماركم مبا 
نكم من �سقل مواهبكم، ودعم  يرفع من قدراتكم العلمية والفكرية، ومبا ميكِّ
والتفاعل  و�سائر مهارات احلياة  البناء،  النقدي  والتفكري  مهارات الت�سال 
ميادين  يف  ل�سيما  اأمامكم  الأف�سل  الفر�ص  وتهيئة  حياتكم  لإثراء  الالزمة 
اإلى  اإلَّ �سرَف النت�ساب الكفء  اأ�سحت عاملية املعايري ل حتابي  التي  العمل 
 - نزوى  جامعة  اأن  لكم  اأوؤكد  اأن  يدعوين  وهذا  والقدرات.  املهارات  هذه 
ِخَر جهًدا يف توفرِي كلِّ  - لن تدَّ باعتبارها موؤ�س�سًة علميًة اأهليًة  ذاَت نفٍع عامٍّ
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املقوماِت الالزمِة لبيئٍة تعليميٍة متكاملٍة. وما فِتَئت اجلامعُة منُذ 
حلظاِتَها الأوَلى يف مدِّ املنتظمني بَها باأ�سباِب التَّميُِّز مْن هيئاٍت 
اأكادمييٍة وفنيٍة واإداريٍة عاليِة التاأهيِل والقدراِت، وبًنى اأ�سا�سيٍة 
من خمترباٍت وجتهيزاٍت وقاعاٍت وفَق اأعَلى املوا�سفاِت، ونظٍم 
موؤ�س�ساٍت  يف  وعراقِتَها  جتربِتها  بعميِق  ٍة  ثريَّ اأكادمييٍة  وقواعَد 

علميٍة عامليٍة مرموقٍة.

اإنَّ ُح�سَن ال�ستفادِة من �سنيِّ الدرا�سِة يف اجلامعِة لْن يتاأتَّى اإلَّ ملْن 
اتيَة للتعلِم واكت�ساِب الف�سائِل ومهاراِت احلياِة،  اأوتَي الرغبَة الذَّ
اإلى جهٍد مت�سٍل للفهم، وتو�سيُع مدارِك  ثمَّ ترجم تلك الرغبَة 
املحا�ضرات،  ح�ضوِر  يف  االن�ضباِط  خالل  من  يكون  االطالِع 
واأداء  وامليدانية،  العملية  التطبيقاِت  يف  التفاعليِة  وامل�ساركِة 
الواجبات على الوجه الأمتِّ والأكمل، وح�سن ال�ستفادِة من �سائر 
املوارد والطاقات التي تتيحها بيئُة اجلامعِة النا�ضدة اإلى االإبداع 

والتميز والتفوق.

الإيجابيَّ  الفكَر  باأن  را�سًخا  اإمياًنا  نوؤمُن  نزوى  جامعة  يف  اإننا 
جاهدين  و�سنعمل  مًعا.  والأمة  للفرد  النجاح  اأ�سرار  من  �سرٌّ 
على تعزيز هذا الفكر لدى اأ�سرة اجلامعة - طالًبا وموظفني-، 
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فا�ستثمروا هذه التجربة لرفع م�ستويات جناحكم املن�سود بزيادة قدراتكم يف هذا املجال احليوي املهم.

د هنا ما اأ�سافته اجلامعُة منذ انطالقتها، وما �ست�سيفه يف قابل الأيام يف احلرم املبدئي واحلرِم الرئي�ِص للجامعة؛ لأنني واثٌق - وهلل  لن اأُعدِّ
ب كمن اأُخرِب. احلمُد واملنُة - من اأنكم �ستعي�سونه واقًعا حيًّا، و�سرتون ذلك باأم اأعينكم؛ فلي�ص من راأى كمن علم؛ بل لي�ص من جرَّ

ختاًما: اأدعو اهلَل لكم بال�سداِد والتوفيِق، واأن يلهمنا واإياكم اأ�سباَب اخلرِي والعطاء وال�سالح والنجاح. ول يفوتني - وبا�سمكم جميًعا- اأن 
د النماَء يف  اأ�سجل عظيَم ال�سكر والمتنان ملولي ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاُه - الذي تعهَّ
َف برعايته الكرميِة منذ اأن كان فكرًة، وتوا�سلت مكارُمه واحدًة تلَو الأخرى؛ بل  ُعمان بجميع اأ�سكاله وجمالته، وهذا ال�سرح املعريف �سرِّ

واحدًة تلُد الأخرى.

م اهلُل الأجر، ونفع اهلل بهذا العمل الأمَة جمعاء، واهلُل ويلُّ ال�سداد، ومنه ن�ستلهم العوَن والتوفيَق،،، عظَّ

كتور اأحمد بن خلفان الرواحي  الأ�ستاذ الدُّ
                                              رئيـــــ�ُس اجلـــــامعة





ل القسُم األوَّ
نظاُم الَقبوِل والتَّسجيِل في الجامعة
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تقوُم الدرا�سُة يف جامعة نزوى على اأ�سا�ص نظام ال�ساعات املعتمدة؛ 
امل�ساقات.  اأوزاُن  بها  تقا�ُص  التي  الوحدَة  املعتمدُة  ال�ساعُة  اإذ متثِّل 
ويف ال�سفحات الآتية من هذا الدليل �سيقُف الطالُب على تفا�سيِل 
هذا النظام؛ لتت�سح له روؤيُة ال�سورِة الكليِة له، اآملني يف اأن يجد يف 

هذه املقدمة ما يعيُنه على ذلك.

من  اأ�سا�ًسا  نابٌع  اجلامعُة  تبنتُه  الذي  املعتمدة  ال�ساعاِت  نظام  اإن 
الفل�سفة التعليمية املنت�سرة يف �سمال اأمريكا وكثرٍي من بلدان العامل 
ا من حقوِق الإن�سان؛ لذا  الأخرى، والتي َتعترِبُ التعليَم اجلامعيَّ حقًّ
ينبغي اأن يكون ذا طابٍع عامٍّ يف مرحلته الأولى، يتبعه تخ�س�ٌص يف 

مراحَل لحقٍة.

ومن اجلدير بالذكر اأن هناك فل�سفًة اأخرى مغايرًة تقوُم يف املقابل 
على اأنَّ التعليَم اجلامعيَّ تعليٌم خا�صٌّ بال�سفوِة؛ ومن َثمَّ فاإنه يعمد 

اإلى التخ�س�صِ املبكر.

ي�ستمل تخ�س�ُص الطالِب على عدٍد من ال�ساعاِت املعتمدة ينبغي اأن 
يجتازها بنجاٍح قبل التخرج، وهي مق�سمٌة اإلى الأق�سام الآتية:

يف  طالٍب  كلِّ  على  اإلزاميٌة  م�ساقاٌت  وهي  اجلامعة:  متطلباُت   -١

اجلامعة، وتهدُف اإلى تر�سيخ ارتباطه برتاثه وقيمه الفا�سلِة، 
اللغة،  )مهارات  الأ�سا�سية  املهاراِت  اإك�ساِبه  اإلى  بالإ�سافة 

واحلا�سوب، والت�سال(، والتي ل غًنى عنها لأيِّ متعلٍم.

كلِّ  من  الطالُب  يختارها  م�ساقاٌت  وهي  اجلامعة:  اختياريُّ   -٢
يتيُح  مبا  باجلامعة؛  الدرا�سيِّ  الف�سِل  يف  املطروحِة  امل�ساقات 
َة يف اختيار مواَد قد ت�سبع تطلعاِته، اأو تذكي  للطالب احلريَة التامَّ
بع�ص القدراِت لديه، اأو ت�سقل ما ميتلكه من قدراٍت واإمكانات.

اإلزاميٌة على الطالِب،  وهي م�ساقاٌت حمددٌة  متطلباُت الكليِة:   -٣
ياأخذها من امل�ساقات املطروحة داخل الكليِة التي ينت�سُب اإليها، 

ومن خارج ق�سِمه؛ مبا يرثي التنويَع التكوينيَّ لديه.

٤- اختياريُّ الكليِة: ويتكون من عدٍد حمدٍد من ال�ساعات املعتمدة، 
وخارج  الكلية،  داخل  من  م�ساقاٍت  باختيار  الطالُب  ي�ستوفيها 
ه. ق�سِمه؛ لتعزيز �سعة اإدراِكه واإملاِمه مبا يحيُط مبجال تخ�س�سِ

الق�سم  داخل  من  الإلزامية  امل�ساقات  وهي  الق�سِم:  متطلباُت   -٥
يقوم  الذي  الأ�سا�َص  ت�سكُل  والتي  الطالُب،  اإليه  ينت�سُب  الذي 

عليه التخ�س�ص.

اعاِت المعتَمَدة مقدمٌة في نظام السَّ
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ال�ساعاِت  من  حمدٍد  عدٍد  من  ويتكوُن  الق�سم:  اختياريُّ   -٦
يخدمه  مبا  ق�سمِه؛  داخِل  من  الطالُب  يختاُرها  املعتمدة، 

ِق يف التخ�س�ص. وي�ساعده على التعمُّ

ة الدرا�سيِة للتخ�س�ص،  وتظهُر كلُّ هذه املكوناِت وا�سحًة يف اخلطَّ
اأ�ساتذِة  اأحَد  للطالَب   ُ تعنيِّ بل  تكتفي بذلك؛  اأنَّ اجلامعَة ل  َبْيَد 
ا؛  ه- ليكون مر�ِسًدا اأكادمييًّ الق�سم – الذي ينتمي اإليه تخ�س�سُ
بحيث  �سيدر�سها،  التي  امل�ساقاِت  حتديِد  على  الطالَب  ُيِعنُي 
مع  يتنا�سُب  مبا  املطاِف،  نهايِة  يف  التخرج  متطلباِت  ي�ستويف 
ميوله وقدراته وطموِحه، كما يكون له عوًنا يف م�سريته الدرا�سية 
حتدياٍت  من  ُه  يعرت�سُ قد  ما  تذليل  على  مب�ساعدته  باجلامعة 

اأكادمييٍة اأو اجتماعيٍة اأو ما �سابه ذلك.

قدراِت  تعهِد  يف  لحًقا-  ُنها  -�سُنبيِّ و�سائُله  للنظام  اأنَّ  ُيذكُر 
التحليِل والبتكاِر واالإبداع، وتنميِتها لدى الطالِب.
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ل ريب اأنَّ لهذا النظام عدًدا من املزايا واخل�سائ�ص، فهو:

برناجِمه  ت�سميم  يف  احلرية  من  مقدًرا  ًزا  حيِّ للطالِب  يتيُح   •
يف  التدريَب  له  ويتيُح  وتطلعاِته،  ميوَله  ير�سي  مبا  ؛  الدرا�سيِّ

ِل امل�سوؤوليِة. عمليِة اتخاذ القراِر وحتمُّ

بقدٍر من  املعرفِة  وا�سعٍة من  قاعدٍة  الربنامج على  ببناِء  ُيعنى   •
العمِق يف جانب من جوانب التخ�س�ص.

من  العديُد  يتكوُن  اإذ  املتداخلة؛  التخ�س�سات  على  ي�سجُع   •
. الربامج الدرا�سيِة من تخ�س�سنِي: رئي�سيٍّ وفرعيٍّ

ُة  ياأخُذ يف عنِي العتباِر �سوَق العمل؛ حيُث ترتفع القدرُة التناف�سيَّ  •
ومبا  والإبداعيِة،  التحليليِة  ملكاته  بقدِر  تنخف�ص  اأو  للخريج، 

اكت�سَب من مهاراٍت اإباَن درا�سِته.

مبا  اخلريج  لدى  العمل  فر�ص  تو�سيع  يف  ي�سهُم  التكويَن  هذا  اإنَّ  
يتيُحه من تكويٍن هرميٍّ مبنيٍّ على قاعدٍة وا�سعٍة من املجالِت ُيبنى 
عليها التخ�س�ص، كما يخدُم �سرعَة جتاوب املوؤ�س�سة مع متطلباِت 

ًة. �سوق العمل املفيدِة ب�سرعٍة تكاُد تكوُن تلقائيَّ

النظام  لهذا  وا�سًحا  تف�سياًل  القادمُة  ال�سفحاُت  وت�ستعر�ُص 
، وطريقة العمل به. الدرا�سيِّ

سجيل ١. ِعمادُة الَقبول والتَّ
الَقبول والت�سجيل حتى  بِعمادة  تبداأُ العالقُة بني الطالب واجلامعِة 
القبول يف ت�سويق الربامج  التحاقه باجلامعة من خالل دائرة  قبل 
القبول  مركز  مع  التوا�سل  و  الطلبة  وا�ستقطاب  للدرا�سة  املتاحة 
العالقة  وتنتهي  باجلامعة   الطلبة  التحاق  عملية  لت�سهيل  املوحد 
ِجه على  كذلك بالِعمادة نف�ِسها؛ حيُث يح�سُل منها الطالُب بعد تخرُّ
وثائِق التخرج؛ لذلك فاإن العالقَة دائمٌة بني الطالب والِعمادة طيلَة 
ُد الطالَب ب�سهادة اإثباِت درا�سة للطالِب؛  فرتِة درا�سته، فالِعمادة تزوِّ
ُده بك�سِف عالماته عند الطلب،  ل�ستعماِلها ل�ستى الأغرا�ص، كما تزوِّ
ُم طلَب النتقاِل من كلية اإلى اأخرى، اأو من تخ�س�صٍ اإلى  وفيها يقدِّ

اآخر وهكذا....

عاتق  على  اإنَّ  اإذ  متجددٌة؛  ا-  اأي�سً  – فهي  دائمة  العالقة  اأن  وكما 
ِعمادة القبول والت�سجيل اإعالَم الطلبِة بكلِّ ما ي�ستِجدُّ من اأمور تتعلُق 

مزايا نظام الساعات المعتَمَدِة
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اأو التغيري  بالنواحي الأكادمييِة؛ كالتغيري يف اخلطة الدرا�سية، 
اإعالُم  يتوجب  مما  ذلك  �سابه  وما  الدرجة،  منح  �ضروط  يف 
والت�سجيل؛  الَقبول  ِعمادِة  اأهميُة  تظهُر  هنا  ومن  به.  الطالِب 
لدوام ارتباط الطالِب بها طيلَة �سنواِت درا�سِته. و يندرج �سمن 
دوائر العمادة مركز الإر�ساد و املتابعة الأكادميية الذي يعد من 
الدعائم الرئي�سة يف العناية و الإر�ساد و املتابعة للطلبة الواقعني 
حتت املالحظة الأكادميية من ناحية و يتبنى الطلبة املتميزين 

اأكادمييا و ينمي قدراتهم و يوجهها من ناحية اأخرى.

مهامُّ الِعمادِة

تقوم العمادُة مبهامَّ رئي�سٍة من اأبرِزها الآتي:

القياُم مبهامِّ ا�ستقطاِب الطلبِة اجلدد، ون�سُر الوعيِّ لدى . ١
املتاحة  والربامج  بالتخ�س�سات  املختلفة  املجتمع  �سرائح 

يف اجلامعِة
ل�ستقبال . ٢ والإعداد  الطلبِة،  بَقبول  املتعلقِة  اللوائح  تنفيُذ 

الطلبة اجلدد وتهيئتهم  للبيئة اجلامعية.
 تنفيُذ اإجراءاِت النتقال من تخ�س�ص اإلى اآخر، بالتن�سيق . ٣

ِة، وما يتبع ذلك من معادلٍة للم�ساقاِت. مع الأق�سام املعنيَّ
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الإ�سراف واإعداد اجلداول الدرا�سية، وبرامج المتحانات.. ٤
اإعداُد . ٥ يف   للم�ساقاِت،  الت�سجيل  اإجراءاِت  على  ال�سراف 

، بالتعاوِن  ومتابعة جداول امل�ساقاِت املعرو�سِة لكلِّ ف�سٍل درا�سيٍّ
مع الأق�ساِم الأكادمييِة وكلياِت اجلامعِة. واحلذف والإ�سافة يف 

ِة. ، بالتن�سيق مع اجلهات املعنيَّ كلِّ ف�سٍل درا�سيٍّ
ور�سُد . ٦ الكرتونية(،  ا�سافية  )ن�سخة  الطلبِة  وثائِق  حفُظ 

كلِّ  يف  والرتاكمية  الف�سلية  املعدلِت  وا�ستخراُج  درجاتهم، 
. ف�سٍل درا�سيٍّ

وقوائِم . ٧ تخرُجهم،  املتوقِع  الطالِب  قوائِم  ومتابعة  اإعداُد 
الطلبة  قوائم  كذلك  الأكادميية،  املالحظِة  حتت  املو�سوعني 

املو�سوعني على لئحة ال�سرف.
التعاوُن مع اأع�ساِء الهيئِة التدري�سيِة يف اإر�ساِد الطلبِة.. ٨
ونتائجهم . ٩ بالطلبِة  املتعلقِة  واملعلومات  الإح�سائياِت  اإعداُد 

ِة بها. الدرا�سيِة، وتزويُد اجلهاِت املعنيَّ
التخرِج، . ١٠ حفِل  يف  وامل�ساركُة  اجلامعية،  ال�سهاداِت  اإعداُد 

واإ�سداُر ك�سوِف الدرجات واإفاداِت التخرج واأيِّ وثيقٍة يحتاُجها 
الطالُب.

مواكبُة التَّطوُّر التَّقنيِّ يف حت�سنِي الأداِء وتطويِره يف كلِّ مهامِّ . ١١
الِعمادة.

املجتمع، . ١٢ خدمِة  يف  والإ�سهاُم   ، املحليِّ املجتمِع  مع  التوا�سُل 
وتزويُده بالكفاءات املتميزِة.

يف . ١٣ تخرجهم  على  واحلر�ص  الأكادميي  الطالب  تقدم  متابعة 
الوقت املنا�سب.

اإر�ساد الطلبة واإيجاد اخلطة العالجية لهم يف حال تعرثهم.. ١٤
تبني الطلبة املتميزين واإر�سادهم الى الكثري من التميز.. ١٥
التوا�سل مع اأ�سر الطلبة واإفادتهم مل�ستواه الأكادميي واإ�سراكهم . ١٦

يف متابعة اأبنائهم.

ِة  راساِت الجامعيَّ 2. نظاُم الَقبوِل للدِّ
، وتعدُد املواهِب الدرا�سيِة من اأ�سباِب اإثراء  نوُع الطالبيُّ ملا كان التَّ
ا�ستقطاِب  يف  ٍة  خا�سَّ بجهوٍد  تقوُم  اجلامعة  فاإنَّ  التعليميِة؛  البيئِة 
الأعماِر  كافة  يف  وللطالب  لٍة،  وموؤهَّ متنوعٍة  طالبيٍة  جمموعاِت 
تقدمِي  يف  احلقُّ  وخارِجها  ال�سلطنِة  داخل  من  واملناطق  والأعراِق 
طلباِت اللتحاِق باجلامعِة والت�سجيِل فيها، على اأن يكونوا قد اأنهوا 
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تخرجهم  �سهادَة  يربزوا  واأن  يعادُلها،  ما  اأو  العامة  الثانويَة 
معتمَدًة من وزارِة الرتبية والتعليِم اإذا كانت من خارج ال�سلطنة.

1.2. اإجراءاُت الَقــبول
يتمُّ الإعالُن عن موعِد فتِح باب القبول وغلِقه باجلامعِة لف�سِل 
و�سائِل  عرَب  الأكادميي(  العام  من  الأول  )الف�سُل  اخلريف 
الإعالِم، ويتمُّ النظُر اأوًل يف الطلباِت التي ت�ستلم يف هذه الفرتِة 
ا طلباُت الَقبوِل التي ترُد لحًقا ف�سوف ينظُر فيها  املحددِة،  اأمَّ

– كلُّ حالٍة على حدٍة- اإذا ما  وجدت مقاعُد �ساغرة.

جلميِع  الربيع  لف�سل  الَقبوِل  طلباِت  تقبَل  اأن  وللجامعِة 
الطلباِت  ت�سلُُّم  يتمُّ  حيُث  اجلامعُة؛  تقدمها  التي  التخ�س�سات 
قبل �سهر من اآخر يوٍم للدرا�سِة يف ف�سِل اخلريف، و�سوف تعلُن 

اجلامعُة عن اآخر موعٍد للت�سجيِل عرَب و�سائِل الإعالم.

مني للَقبول  2.2.  اإ�سعاُر املتقدِّ

طلباِت  يف  اجلامعة  يف  املخت�سُة  الأكادمييُة  اللجنُة  تنظُر 
املتقدمني للت�سجيِل عند ت�سلُِّمها اإيَّاها.
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اأو خالِفه  بالَقبول  الت�سجيل بقرار اجلامعة  اإ�سعاُر مقدم طلب  يتمُّ 
ِة و�سيلٍة اأخرى خالل اأ�سبوعنِي من ت�سلُِّم الطلِب. عرَب الربيِد اأو باأيَّ

ُ على الطالِب تاأكيُد ت�سجيِله  عند ت�سلُِّم اإ�سعار الَقبول باجلامعة يتعنيَّ
ي�ستخدَم  اأنَّ  ال�ستالم، على  تاريِخ  اأ�سبوًعا من  يتجاوُز  يف موعد ل 

ا�ستمارَة الَقبول املرفقَة من قبِل اجلامعِة مع الإ�سعار.

ِة را�سيَّ 3.2.  دفُع ر�سوِم طلِب اللتحاِق الدِّ

· ُ على الطالِب دفُع ر�سوِم اللتحاِق باجلامعِة عند تقدمِيه 	 يتعنيَّ
الر�سوم  هذه  حددْت  وقد  ترد،  ل  واجبة  ر�سوم  وهي  الطلَب،  
الدبلوم  لدرجتي  اللتحاِق  لطالبي  رياًل  ع�سرون  قدُره  مببلٍغ 
بالدرا�سات  اللتحاِق  لطالبي  رياًل  وخم�سوَن  والبكالوريو�ص، 

العليا.

· من 	  )%٧٥( عن  يقلُّ  ل  مقدًما  مبلًغا  يدفَع  اأن  الطالِب  على 
اأ�سبوعنِي  اأق�ساُه  موعٍد  يف  الدرا�سي  الف�سل  ر�سوم  اإجمايل 
قبل اليوم الأول من فرتة الدرا�سة، ولن ي�سمَح للطالب بدخول 

الف�سِل اإلَّ بعد �سداد هذا املبلغ.

· املايل 	 الق�سم  مع  املايل  و�سِعِه  ت�سويُة  الطالِب  على  ينبغي 

باجلامعة قبل اليوِم الأول من الدرا�سِة، وذلك وفَق الإجراءاِت 
املجازِة اخلا�سة بت�سديِد الر�سوِم. ويق�سُد بت�سويِة الو�سِع املايل 
اإحدى الآلياِت  التفاُق مع دائرِة ال�سوؤون املاليِة باجلامعِة على 
ف�سٍل  كلِّ  بدايَة  نقًدا  كالدفِع  �سوِم  الرُّ ل�َسداِد  لديها  املعتَمدِة 
درا�سي، اأو الدفِع النقديِّ على اأق�ضاٍط متفٍق عليها، اأو من خالل 
حوالِت م�سرفيٍة، اأو �سيكاٍت اآنيٍة اأو موؤجلٍة، وغريها من ال�ُسبِل 
املتاحة؛ حيُث �سيتمُّ اإعطاُء الطالِب بياًنا بت�سويِة و�سِعه املايل؛ 
على  كما  الأمر،  ه  يُهمُّ َمن  واإلى  التَّ�سجيل،  مكتِب  اإلى  ليقدَمه 
ت�سويِة  على  دلياًل  ليكون  الإخطاِر؛  هذا  على  احلفاُظ  الطالِب 

الر�سوم املرتتبِة عليه.
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4.2. الَقبوُل التَّامُّ وامل�شروُط

 ،» ينق�سُم الَقبوُل للدرا�سة يف اجلامعة اإلى ق�سمني هما: »َقبوٌل تامٌّ
وَقبوٌل م�ضروٌط«.

ام  أواًل: القبول التَّ
ا عليه اأن ي�ستويَف ال�شروَط  لكي يكون الطالُب مقبوًل َقبوًل تامًّ

الآتيَة:

النجاُح يف جميع موادِّ ال�سهادِة العامِة. . ١

بالن�سبة . ٢  )%٦٥( اأي:  )-ج(؛  عن  العام  املعدُل  يقلَّ  ل  اأنًّ 
للتخ�س�سات الغري تربوية و معدل ٧٩% للتخ�س�سات الرتبوية.

اأن يكون حا�ساًل على تقديٍر ل يقلُّ عن )ب(؛ اأي: )٨٠%( . ٣
كل  قرين  التايل  اجلدول  يف  الواردة  التخ�س�ص  ة  مادَّ يف 

تخ�س�ص:- 
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كلية العلوم والآداب
املواد الأ�سا�سية التخ�س�س

الريا�سيات البحتة + اللغة العربية + اللغة 
الإجنليزية )اأ( اأو) ب ( علوم حا�سوب

الريا�سيات البحتة + اللغة العربية + اللغة 
الإجنليزية )اأ( اأو) ب ( الريا�سيات

الريا�سيات البحتة + اللغة العربية + اللغة 
الإجنليزية )اأ( اأو) ب ( الإح�ساء

الفيزياء + الريا�سيات البحتة + اللغة 
العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو) ب ( الفيزياء

الأحياء+ الكيمياء + اللغة الإجنليزية )اأ( 
اأو) ب ( *التقنية احليوية

الأحياء+ الكيمياء + اللغة العربية + اللغة 
الإجنليزية )اأ( اأو) ب ( *الكيمياء

اللغة العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( 
اأو) ب ( اللغة العربية

 اللغة العربية + اللغة الإجنليزية )اأ(
 اأو) ب ( ل يقل التقدير عن ج

 اللغة
الإجنليزية

 اللغة العربية + اللغة الإجنليزية )اأ(
اأو) ب ( اللغة الفرن�سية

املواد الأ�سا�سية التخ�س�س
 اللغة العربية + اللغة الإجنليزية )اأ(

اأو) ب ( اللغة الأملانية

الريا�سيات البحتة  تربية يف
احلا�سوب

الفيزياء  تربية يف
الفيزياء

الريا�سيات البحتة  تربية يف
الريا�سيات

الكيمياء *تربية يف 
الكيمياء

الأحياء *تربية يف 
الأحياء

اللغة العربية  تربية يف اللغة
العربية

اللغة الإجنليزية )اأ( اأو )ب(  تربية يف اللغة
الإجنليزية

- *تربية خا�سة
-

 تربية يف ريا�ص
الأطفال

الفنون الت�سكيلية الرتبية الفنية
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كلية الهند�سة والعمارة
املواد الأ�سا�سية التخ�س�س

 الكيمياء+ الفيزياء + الريا�سيات البحتة
 + اللغة العربية + اللغة الإجنليزية )اأ(

اأو ) ب (

*الهند�سة 
الكيميائية و 

البرتوكيميائية
 الفيزياء + الريا�سيات البحتة + اللغة

العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو) ب(
*هند�سة                     

  العمارة
 الفيزياء + الريا�سيات البحتة + اللغة

العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو) ب(
*الهند�سة 

  الكهربائية
 الفيزياء + الريا�سيات البحتة + اللغة

العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو) ب (
 هند�سة

الكمبيوتر

 الفيزياء + الريا�سيات البحتة + اللغة
العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو) ب(

*الهند�سة 
  املدنية

 الريا�سيات البحتة + اللغة العربية +
اللغة الإجنليزية )اأ( اأو) ب (

 هند�سة
 الت�سميم
 الداخلي و

الديكور

 الفيزياء + الريا�سيات البحتة + اللغة
العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو) ب (

*الهند�سة 
  البيئية
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كلية القت�ساد و الإدارة ونظم املعلومات
املواد الأ�سا�سية التخ�س�س

 الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية+ اللغة
العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو ) ب (

اإدارة الأعمال

 الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية+ اللغة
العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو ) ب (

املحا�سبة

 الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية+ اللغة
العربية اللغة الإجنليزية )اأ( اأو ) ب (

الت�سويق

 الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية+ اللغة
العربية اللغة الإجنليزية )اأ( اأو ) ب (

 اإدارة امل�ساريع
الرتفيهية

 الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية+ اللغة
العربية اللغة الإجنليزية )اأ( اأو ) ب (

نظم معلومات

 الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية+ اللغة
العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو )ب(

 التجارة الدولية
و املالية

 الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية+ اللغة
العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو )ب(

 القت�ساد و
التمويل

 الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية+ اللغة
العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو )ب(

اإدارة العمليات

 الريا�سيات البحتة اأو التطبيقية+ اللغة
العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو )ب(

 ت�سميم الوب و
اأمن املعلومات

كلية ال�سيدلة والتمري�س

الكيمياء )ج(+ الأحياء )ج( + اللغة 
العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو ) ب(  *ال�سيدلة

 الأحياء )ج( + الكيمياء )ج(+اللغة
العربية + اللغة الإجنليزية )اأ( اأو ) ب( *التمري�ص

ملحوظات:
ي�ضرتط يف التخ�ض�ضات املقرونة بـ )*( اللياقة ال�سحية.  .١

تخ�ض�ضي  يف  القدرات  وامتحان  ال�ضخ�ضية  املقابلة  اجتياز  ي�ضرتط   .٢
ال�سيدلة والتمري�ص.

ي�ضرتط اجتياز امتحان القدرات يف تخ�ض�ص الرتبية الفنية.  .٣

ثانًيا: الَقبوُل المشروُط
بع�ص  الطالب  ا�ستيفاء  عدم  حالة  يف  م�سروًطا  الطالِب  َقبوُل  يكوُن 
للدرا�سات  العقلية الالزمَة  ال�ضروط مع توخي اجلامعة فيه املقدرة 
يتيح  ومبا  باجلامعة،  العلمي  للو�سط  الفعالَة  وامل�ساهمَة  اجلامعية، 

للطالب منطلًقا اآخر لإثبات قدراته، وحتقيق تطلعاِته.
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حاالُت الَقبول امل�شُروط 

من  حالٌة  عليه  انطبقت  اإذا  م�سروًطا  َقبوًل  الطالِب  َقبوُل  يتمُّ 
احلالِت الآتية:

اأقلَّ . ١ اإذا كانت ن�سبته العامة يف املواد الأ�سا�سية للتخ�س�ص 
من ٦٥%.

مل ي�ستويف ال�ضرَط الإ�سايف للتخ�س�ص املطلوب.. ٢
مل ي�ستويف كال ال�سرطني.   . ٣

ولرفِع حالة الَقبول امل�ضروط يتطلُب ح�ضوَل الطالب على معدل 
تراكمي خالل الف�سلني الأولني يف الربنامج الأكادميي ل يقلُّ عن 
)٢.٣(. و�ستتمُّ معاجلُة ذلك بتحديدِ م�سار الطالب الأكادميي، 
امل�ضروط  القبول  ملعاجلة  وا�ستيفاوؤها؛  اتباُعها  الواجُب  والأمور 

لكلِّ طالٍب على حدة.

اللتحاق  طلب  درا�سِة  مهام  والت�سجيل  الَقبول  ِعمادة  وتتولى 
باجلامعة، واإخطار الطالب بقرار َقبوله، ويتعني على الطالب بعد 
ذلك التن�سيق مع دائرة ال�سوؤون املالية باجلامعة؛ لدفع الر�سوم 
الدرا�سية املحددة للف�سل الدرا�سي الأول؛ حتى يت�سنى له حجز 

املقعد الدرا�سي باجلامعة.
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 ٥,2. الربنامج التاأ�سي�سي ومكوناته الأربعة وفق نظام 
جمل�س الإعتماد

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  كل  يف  التاأ�سي�سية  الربامج  مكونات  اإن 
حدد  فقد  العماين.  العتماد  جمل�ص  قبل  من  حمددة  عمان  يف 
وهي  التاأ�سي�سية  للربامج  اأ�سا�سية  مكونات  اأربعة  العتماد  جمل�ص 
التعلم.  اللغة الجنليزية، والريا�سيات، واحلا�سب الآيل، ومهارات 
الربامج  التي تطرح  التعليمية  املوؤ�س�سات  املجل�ص جميع  وقد طالب 
التاأ�سي�سية ب�سرورة تدري�ص هذه املواد. من هذا املنطلق فاإن الطالب 
بنجاح  ينجز  اأن  بد  ل  نزوى  بجامعة  التاأ�سي�سي  بالربنامج  امللتحق 

الدرا�سة يف املكونات الأربعة املذكورة  

البدء يف التخ�س�سات الأكادميية:
يعد اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي بنجاح وحتقيق ٥٠٠ نقطة يف امتحان 
يف  الأكادميي،  التخ�س�ص  درا�سة  يف  للبدء  اأ�سا�سيا  �سرطا  التوفل 
حالة عدم حتقيق النقاط املطلوبة يف التوفل، ميكن للطالب البدء 
يف التخ�س�ص بعد اإجتياز ثالثة م�ستويات من الربنامج التاأ�سي�سي 
درجة  حتقيق  �سرورة  مع  اأكرث  اأو  نقطة   ٤٥٠ حتقيق  بعد  و  بنجاح 

التوفل املطلوبة خالل ف�سلني درا�سيني من بدء التخ�س�ص .

حويُل من جامعٍة أخرى 3. التَّ
التحويِل من جامعاٍت  الراغبني يف  الطلبِة  َقبوِل  تنظر اجلامعُة يف 
التي  امل�ساقات  معادلُة  تتم  بحيُث  اإليها؛  اأخرى  معتمدٍة  كلِّياٍت  اأو 

در�سوها يف حالِة َقبولهم؛ وفًقا لل�ضروِط الآتيِة:
اإذا اأمتَّ الطالُب بنجاٍح جمموعًة من امل�ساقاِت الأكادمييِة بنتيجٍة . ١

ل تقلُّ عن )ج( = ٧٠% يف اأيٍّ منها؛ فيمكُن معادلُتها بحيث ل 
يتعدى احلدُّ الأعلى من ال�ساعاِت املعتمدِة التي تنقل اإلى برامج 
جامعة نزوى ن�سَف عدد ال�ساعاِت املعتمدة املطلوبة للتخرج من 

جامعة نزوى.

درا�ستهم . ٢ ا�ستكماُل  املتو�سطة  الكليات  دبلوم  حلملة  ميكُن 
معدُلهم  يقَل  األَّ  ب�ضرِط  البكالوريو�ص  درجة  على  للح�سول 

الرتاكميُّ عن )ج( اأو ٢.٠ من ٤.٠.

الدرا�سيِة . ٣ ِة  اخلطَّ مب�ساقاِت  املحولِة  امل�ساقات  معادلُة  تتمُّ 
للطالِب، وعلى الطالِب ا�ستيفاُء اأيِّ عجٍز اأكادميي لديه ك�ضرٍط 

من �ضروِط َقبوله يف اجلامعِة.

�سجل . ٤ يف  اجلامعِة  اإلى  املحولُة  املعتمدة  ال�ساعاُت  هذه  تظهُر 
درجات الطالب دون اأن حتت�سَب يف التقدير العام للتخرج.
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الِب حتديُد الكليِة الراغب يف الدرا�سة فيها،  �سوف يطلُب من الطَّ
والتخ�س�ص املف�سل لديه عند تقدميه طلَب اللتحاِق باجلامعة، 
يف  طالِبها  رغباِت  تلبية  يف  جهِدها  ق�سارى  اجلامعُة  و�ستبذُل 
ع اأن يتناف�َص  اللتحاِق بالكلياِت الراغبني فيها؛ اإلَّ اأنه من املتوقَّ
نٍة، ويف حاِل اكتماِل ف�سلنِي درا�سيني يف  الطالُب على كلياٍت معيَّ
، فقد ي�سمُح له طبَق معايرَي حمددٍة النتقاُل اإلى  برنامٍج درا�سيًّ
املتعلقِة  ال�ضروِط  كلِّ  ا�ستيفاء  بعد  اآخر  اأو تخ�س�ص  اأخرى  كليٍة 

بذلك.

ٍة إلى أخرى أو من  حويُل من كليَّ 4. التَّ
ٍص إلى آخر تخصُّ

ٍة اإلى اأخرى  اغبنَي يف التَّحويِل من كليَّ الِب الرَّ وُي�ضرتُط على الطُّ

اأن  ينبغي  �ضروٍط  ُة  عدَّ اجلامعِة  يف  اآخر  اإلى  �صٍ  تخ�سُّ من  اأو 
تتوافَر اأثناَء التَّحويِل، وهي: 

· اكميُّ عن )٢.٠٠(.	 األَّ يقلَّ معدُله الرتَّ
· اغِب يف التَّحويِل تدويُن رغبٍة واحدٍة فقطُّ يف 	 الِب الرَّ على الطَّ

ا�ستمارِة طلِب التَّحِويل.
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· �صِ 	 التَّخ�سُّ يف  �ضاغٍر  وجوُد  التَّحويِل  على  للموافقِة  ي�ضرتُط 
اغُر فلن يتمَّ التَّحويُل حتَّى  َر ال�سَّ املطلوِب التَّحويُل اإليِه، واإن تعذَّ

َية. الُب جميَع �ضروِط التَّحويِل املتبقِّ َق الطَّ واإن حقَّ
· اختباِر 	 اجتياُز  ِة  الفنيَّ بيِة  الرتَّ �صِ  تخ�سُّ اإلى  للتَّحويِل  ي�ضرتُط 

الُقدراِت بعَد ا�ضتيفاِء �ُضروِط التَّحويل.
· الكليَِّة/	 بنَي  امل�سرتكِة  اعاِت  ال�سَّ احت�ساُب  يتمُّ  التَّحويِل  عنَد 

ِل  املحوِّ �صِ  ِة/التَّخ�سُّ والكليَّ الب،  الطَّ منه  ِل  املحوِّ �صِ  التَّخ�سُّ
الكليَّة/ ِج  تخرُّ ِة  خلطَّ اعاِت  ال�سَّ باِقي  ُيحت�سُب  ول   ، فقطُّ اإليه 
الِب لف�سٍل  ِر الطَّ ي اإلى تاأخُّ ا قد يوؤدِّ ِل اإليه؛ ممَّ �ص املحوَّ التَّخ�سُّ
ِة  ُل م�سوؤوليَّ الِب حتمُّ درا�سيٍّ اآخَر اأو اأكرَث؛ لذا فاإنَّه ينبِغي عَلى الطَّ

ذِلك.
· هادِة 	 ال�ضَّ يف  �صِ  التَّخ�ضُّ ل�ضروِط  م�ضتوفًيا  الُب  الطَّ يكوَن  اأن 

ِة الَّتي متَّ ذكُرها �سابًقا، و يف حالِة عدِم ا�ستيفاِئه  ِة العامَّ الثَّانويَّ
روِط املذكورِة اأدَناه: روِط عليِه ا�ستيفاُء ال�سُّ لل�سُّ

ِة الُعلوِم والآَداب: �َساِت كليَّ التَّحويُل اإلى اأحِد تخ�سُّ

�ساعًة   )٦٠( اجتياُز  الطالِب  )عَلى  ة:  بويَّ الرتَّ �ساُت  التَّخ�سُّ ًل:  اأوَّ

اإلى  ِم بطلِب التَّحويِل  ٍل ل يقلُّ عن )٢.٧( عنَد التَّقدُّ معتمدًة مبعدَّ
بويَّة(. �ساِت الرتَّ اأحِد التَّخ�سُّ

الِب احل�سوُل  جمة: )عَلى الطَّ ِة و الرتَّ �ُص اللُّغِة الإجنليزيَّ ثانًيا: تخ�سُّ
عَلى )٥٠٠( نقطٍة يف امتحاِن التُّوِفل اأو اأكرَث(.

يف   )B( ل  معدَّ عَلى  )احل�سوُل  احليويَّة:  التِّقنيِة  �ُص  تخ�سُّ ثالًثا: 
.)Biology( ة مادَّ

ة  مادَّ يف   )B( ل  معدَّ على  )احل�سوُل  الكيمَياء:  �ُص  تخ�سُّ رابًعا: 
.)Chemistry(

ة  مادَّ يف   )B( ِل  معدَّ على  وُل  )احل�سُ الِفيزياء:  �ُص  تخ�سُّ خام�ًسا: 
.)Physics(

ة  مادَّ يف   )B( على  )احل�سوُل  يا�سيَّات:  الرِّ �ص  تخ�سُّ �ساد�ًسا: 
.)Precalculus(

�ساِت كليَِّة القت�َساِد والإدارِة  التَّحويُل اإلى اأحِد تخ�سُّ
وُنُظِم املعُلوَمات:

ٍل تراكميٍّ ل يقلُّ عن )٢.٠٠(. احل�سوُل عَلى معدَّ



٣٢

�ساِت كليَِّة الهند�َسِة والِعمارة: التَّحويُل اإلى اأحِد تخ�سُّ

وُل  والِبرتوكيمَيائيَّة: احل�سُ ِة  الكيميائيَّ الهند�سِة  �ُص  ًل: تخ�سُّ اأوَّ
 Chemistry, Precalculus,( يف املواد الآتَية )B( ِل على معدَّ

.)Physics

يُكور: احل�سوُل  اخِلي والدِّ �ُص هند�سِة التَّ�سميِم الدَّ ثانًيا: تخ�سُّ
.)Precalculus( ة ِل )B( يف مادَّ على معدَّ

ِة، والهند�سِة  �ساُت الهند�سِة املدنَيِة، والهند�سِة البيئيَّ ثالًثا: تخ�سُّ
الِعمارة:  علِم  هند�سِة  و  الكمبيوَتر،  هند�سِة  و  ِة،  الكهربائيَّ
 )Precalculus, الآتَيِة  املوادِّ  يف   )B( ِل  معدَّ على  وُل  احل�سُ

.)Physics 

يدلِة  �ساِت كليَِّة ال�سَّ التَّحويُل اإلى اأحِد تخ�سُّ
والتَّمِري�س:

ة  مادَّ يف   )B( ِل  معدَّ على  وُل  احل�سُ يدلة:  ال�سَّ �ُص  تخ�سُّ ًل:  اأوَّ
.)Chemistry(

يف   )B( ِل  معدَّ على  وُل  احل�سُ التَّمري�ص:  �ُص  تخ�سُّ ثانًيا: 
.)Biology(ة مادَّ
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الرسوم المالية: 
ي�ضرتط د فع الر�سوم وفقا ملا يلي:

ل يدفع الطالب ر�سوما عند طلبه تغيري التخ�س�ص للمرة الأولى.  .١
يدفع الطالب ر�سما قدره خم�سة ريالت عمانيه عند طلبه تغيري   .٢
�سواءًا  ترد،  الر�سوم واجبه ل  وتكون  الثانية.  للمرة  التخ�س�ص 

اأجيب طلبه اأم مل يجب.
طلبه  عند  عمانيه  ريالت  ع�سرين  قدره  ر�سما  الطالب  يدفع   .٣
ترد،  ل  واجبه  الر�سوم  وتكون  الثالثة.  للمرة  التخ�س�ص  تغيري 

�سواءًا اأجيب طلبه اأم مل يجب. 
تغيري  طلبه  عند  عمانيا  ريال  مائة  قدره  ر�سما  الطالب  يدفع   .٤
ل  واجبه  الر�سوم  وتكون  والأخرية.  الرابعه  للمرة  التخ�س�ص 

ترد، �سواءًا اأجيب طلبه اأم مل يجب. 
يف جميع الأحوال يتحمل الطالب اأية فروقات ماليه ترتتب على   .٥
تغيري التخ�س�سات حيث اأن الر�سوم الدرا�سية حتت�سب بال�ساعة 

املعتمدة على اأ�سا�ص اخلطة الدرا�سية للتخ�س�ص.
قّدم  اأو  باجلامعة  منتظم  لطالب  اإل  امل�ساقات  معادلة  ل ميكن   .٦

طلبا لاللتحاق بها و�سّدد ر�سوم طلب اللتحاق.

بعد قرار اللجنة باملوافقة علي تغيري التخ�س�ص ينبغي على الطالب 
تعبئة ا�ضتمارة اإ�ضقاط امل�ضاقات والتى يتم ا�ستالمها من عمادة القبول 
املر�سد  من  ر�سميا  واعتمادها  الطالب  قبل  من  وتعبئتها  والت�سجيل 

االأكادميي بعد االإطالع عليها ومن قبل رئي�ص الق�سم وعمادة الكلية. 

٥. إسقاط المساقات: 
نبذة تعريفية: 

يق�ضد باإ�ضقاط امل�ضاقات هو اإ�ضقاط بع�ص امل�ضاقات اإ�ضقاطا نهائيا 
اإلى تخ�س�ص اأخر �سواء من  وذلك للطالب املنتقلني من تخ�س�ص 
نف�ص الكلية اأو خارجها اأو الذين تغريت خططهم الدرا�سية لأي من 
الأ�سباب امل�سروعة اأو للطالب الذين طراأ تغري يف م�ستوى درا�ستهم 
من م�ستوى الدبلوم اإلى البكالوريو�ص اأو العك�ص حيث تتولى اجلامعة 
تقييم واإ�ضقاط امل�ضاقات التي در�ضوها و يقوم بتطبيق هذه الالئحة 
عمادة القبول والت�سجيل و الكلية املنت�سب اإليها الطالب ومركز نظم 

املعلومات ودائرة ال�سوؤون املالية. 

تغيري  طلب  على  التخ�س�سات  وتغيري  املعادلت  جلنة  موافقة  بعد 
التخ�ض�ص وبعد ملء الطالب  لطلب اإ�ضقاط املواد يف ال�ستمارة املعدة 
وذلك  اأعاله  املذكورة  للفئات  الدرا�ضية  امل�ضاقات  اإ�ضقاط  يتم  لذلك 
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اأم  ر�سوبُا   كان  �سواء  الطالب  علية  ح�سل  الذي  املعدل  ح�سب 
جناحًا يف امل�ساقات التي در�سها الطالب  يف اخلطة ال�سابقة وفقًا 

للمعاير التالية: 

) اأ ( امل�ساقات التي جنح فيها الطالب:  

تعادل امل�ساقات التي ح�سل فيها الطالب على معدل )D( فاأعلى 
الدرا�سية  القدمي مب�ساقات مماثلة من اخلطة  التخ�س�ص  من 
للتخ�س�ص اجلديد باعتبارها  م�ساقات مكافئة ح�سب الأنظمة 
الأكادميية للجامعة وح�سب ما تراه الأق�سام املخت�سة يف الكليات 

املعنية وموافقة عميد الكلية التي ينتقل اإليها الطالب. 

ويتم احت�ساب بع�س م�ساقات اخلطة ال�سابقة كالأتي :

م�ساقات اختيارية وذلك يف حالة اأن الطالب مل ي�سبق له اأن   .1
در�ص اأي م�ساقات اختيارية يف اخلطة ال�سابقة.

م�ساقات مكافئة يف اخلطة احلالية وذلك بناء على تو�سية   
تو�سية  على  بناء  ويجوز  الكلية   وعميد  املخت�ص  الق�سم 
اأكرث  اأو  م�ساقني  احت�ساب  يتم  اأن  الكلية  عميد  اأو  الق�سم 
در�سها الطالب يف خطته ال�سابقة مب�ساق واحد من اخلطة 
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بني  من  معدل  اأعلى  احت�ساب  يتم  احلالة  هذه  ويف  اجلديدة 
امل�ساقات التي در�سها �سابقُا. ول يجوز  احت�ساب م�ساق التدريب 
كم�ساقات   Project امل�ضروع  م�ضاق  Internship اأو  العملي 

مكافئة. 

بقية امل�ساقات التي مل  حت�سب يف )١( و )٢( ل تدخل �سمن   .2
تخ�س�سه  يف  للطالب  الرتاكمي  اأو  الف�سلي  املعدل  ح�ساب 
اجلديد ولكنها تبقى ظاهرة يف ك�سف درجات الطالب كم�ساقات 

درا�سية در�سها الطالب يف م�سواره الدرا�سي باجلامعة.  

)ب( امل�ساقات التي ر�سب فيها الطالب: 
الطالب  فيها  ر�سب  التي  امل�ساقات  درجة  اأو  معدل  احت�ساب  يتم  ل 
يف اخلطة ال�سابقة والتي ل توجد يف خطته الدرا�سية احلالية عند 

احت�ساب املعدل الف�سلي اأو عند احت�ساب املعدل الرتاكمي.
يتم اإ�ضقاط امل�ضاقات الدرا�ضية للفئات الواردة يف املادة )٣( )فقرة 
املعدة  ال�ستمارة  ملء  )بعد  الدرا�سية  بتغري اخلطة  واملتعلقة   ) ب 

لذلك( يف حالة النجاح اأو الر�سوب  يف امل�ساقات.

٦. الحصول على درجتين علميتين أو    
تخصصين مختلفين: 

اأول: احل�سول على تخ�س�سني خمتلفني: 
عليه  يجب  تخ�س�سني  على  احل�سول  يف   يرغب  الذي  الطالب 
اإ�ستكمال جميع  متطلبات التخ�س�سني التى يطرحها ق�سم اأكادميي 
معني. للح�سول على التخ�س�ص الآخر يتم اإ�سافة ٤٥ �ساعة معتمدة 
اإلى جانب اإجمايل ال�ساعات املطلوبة للتخ�س�ص الأول ) مثال: ١٣٠ 
+ ٤٥ ( �ساعة معتمدة . اأما عملية اإعالن و اإختيار  التخ�س�ص الآخر 
اأو بعد فرتة  فيمكن اأن يتقدم الطالب منذ بداية مبا�سرة الدرا�سة 

زمنية ل تتجاوز اآخر ف�سلني درا�سيني من التخ�س�ص الأول. 

ي�ستويف الطالب متطلبات التخرج اإذا اأكمل جميع ال�ساعات املعتمدة 
اخلا�سة بالتخ�س�سني. وعندما ينهي الطالب متطلبات التخ�س�سني 
فاإنه ي�ستلم �سهادة تخرج واحدة لكال التخ�س�سني ومثال على ذلك: 
بكالوريو�ص اآداب  يف اللغة الإجنليزية واللغة العربية اأو بكالوريو�ص 

يف العلوم يف التقنية احليوية والكيمياء. 
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ثانيا: احل�سول على درجتني علميتني: 
كليات  من  علميتني  درجتني  على  احل�سول  الطالب  اختار  اإذا 
اجلامعة املختلفة اأو اإذا كانت الدرجات العلمية املطلوبة خمتلفة 
اأو  علوم  بكالوريو�ص  مع  اآداب  بكالوريو�ص  املثال  �سبيل  على 
بكالوريو�ص تربية حتى لو كانت من نف�ص الكلية بعدها يجب على 
الطالب/ الطالبة تقدمي طلب للح�سول على درجتني علميتني. 
وعليه يجب اأن ي�ستويف جميع متطلبات التخرج للدرجة العلمية 
الأولى وبعدها ي�ستويف متطلبات الدرجة العلمية الأخرى، ي�سمح 
للطالب اأن يداخل م�ساقات الدرجتني يف نف�ص الف�سل الدرا�سي 
يف حالة تبقي له ما ل يزيد عن ٢٠ �ساعة معتمدة من الدرجة 
يجب  الثانية  العلمية  الدرجة  على  وللح�سول  الأولى،  العلمية 
على الطالب اأن ي�ستكمل عدد )١١٠ ( �ساعة معتمدة، وبعد اأن 
لكل  �سهادة  على  يح�سل  العلميتني  الدرجتني  الطالب  ي�ستكمل 
درجة علمية على �سبيل املثال تربية يف الكيمياء و علوم الكمياء.    

و  درجتني  على  احل�سول  بني  الفرق  يلخ�س  الآتي  اجلدول 
احل�سول على تخ�س�سني: 
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 احل�سول على درجتنيم
علميتني

 احل�سول على تخ�س�سني
خمتلفني

تعبئة ١ التقدمي عن طريق 
اإ�ستمارة معدة لذلك

تعبئة  طريق  عن  التقدمي 
اإ�ستمارة معدة لذلك

مينح �سهادتني عند ٢
التخرج 

فقط  واحدة  �سهادة  مينح 
بالتخ�س�سني 

مع ٣ واحد  عالمات  ك�سف 
ذكر الدرجتني

مع  واحد  عالمات  ك�سف 
ذكر التخ�س�سني 

 احل�سول على درجتنيم
علميتني

 احل�سول على تخ�س�سني
خمتلفني

باملعدل ٤ خا�ص  ح�ساب 
الرتاكمي لكل درجة 

ح�ساب خا�ص بكل تخ�س�ص 
للمعدل الرتاكمي

ميكن اأن يكون من كليتني ٥
خمتلفتني

التخ�س�سني  يكون  اأن  يجب 
من نف�ص الكلية 

�ضروط ٦ عليه  تنطبق  اأن 
القبول 

�ضروط  عليه  تنطبق  اأن 
القبول 

عن ٧ يقل  ل  معدل  حتقيق 
٢.٥

عن  يقل  ل  معدل  حتقيق 
٢.٥

اعاُت المعتمدُة المكتسبُة عن  7. السَّ
طريِق امتحاِن تحديِد المسَتوى

خلفيٌة  لديهم  منَي  املتقدِّ بع�َص  اأنَّ  القليلِة  احلالِت  بع�ِص  يف  يتَّ�سُح 
معارَف  ميلكون  اأنَّهم  على  يدلُّ  وذلك  ٌة؛  عمليَّ وخربٌة  اأكادمييٌة 
للطالِب  اإذ ميكُن  الدرا�سيِة؛  ِة  اأحد م�ساقاِت اخلطَّ تعادُل  ومهاراٍت 
اأن يطالَب بامتحاِن حتديِد امل�ستوى الذي يعترُب مبثابِة تقييٍم �سامٍل 

لكافِة مكوناِت امل�ساِق واأهداِفِه.

ويتمُّ منُح الطالِب الفر�سَة للتقدِم لمتحاِن حتديِد امل�ستوى بناًء على 
عمِل الطالِب اأو خربِته الأكادمييِة، اأو على الدليِل الذي يثبُت املعرفَة 
املقابالِت  بع�ِص  اإجراُء  ذلك  يت�سمَن  اأن  وميكُن  اكت�سبها،  التي 
ال�سخ�سيِة اأو بياناٌت �سفهيٌة، اأو اختباٌر يتمُّ من خالِله تقييُم املهاراِت 
العمليِة التي ميتلُكها املتقدم، ول مينُح الطالُب الذين يح�سلوَن على 
تقديٍر اأقلَّ من )ج( اأيَة �ساعاٍت معتمدٍة، اأما احلا�سلون على تقديِر 
الأكادميي  ال�سجلِّ  يف  ذلك  لهم  ي�سجَل  اأن  فيجُب  فوقه؛  فما  )ج( 

اخلا�ِص بهم.
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راسيُّ ٨. العبُء الدِّ
ي�سجلَّها  اأن  للطالِب  ميكُن  التي  املعتمدِة  اعاِت  ال�سَّ عدُد  ي�ستِنُد 
يف الف�سِل الدرا�سيِّ الواحِد على املعدِل الرتاكمي، كما اأنَّ حالَة 
حًة يف ك�سِف  العبِء الدرا�سيِّ لكلِّ طالٍب يف اجلامعِة �ستكوُن مو�سَّ

درجاِته املعتمِد من ِعمادة الَقبوِل والت�سجيِل. 
تق�سُم حالُة العبِء الدرا�سيِّ للطالِب يف جامعِة نزوى اإلى ثالِث 

حالٍت هي:
املالحظُة الأكادمييَّة.- ١
احلالُة العاديَّة.- ٢
َمة.- ٣ احلالُة املتقدِّ

بُلوم والبكالوُرُيو�س: اأوَّل: درجَتا الدُّ

)حالًة  لديِه  الدرا�سي  العبِء  حالُة  تكوُن  الذي  للطالِب  يحقُّ 
َل من اثنتي ع�شرَة �ساعًة اإلى �ستَّ ع�شرة �ساعًة  عاديًة( اأن ُي�سجِّ
بع�ِص اخلطِط  ُه يف  اأنَّ اإلَّ  واخلريف،  الربيع  معتمدًة يف ف�سلي 
َل الطالُب ثمايَن ع�شرَة  را�سيِة �سيكوُن من ال�سروريِّ اأن ُي�سجِّ الدِّ
طبًقا  وذلك  حمددة؛  ف�سوٍل  يف  اأق�سى  كحدٍّ  معتمدًة  �ساعًة 

للقواعِد املعموِل بها يف كليِة الطالِب وِعمادِة الَقبوِل والت�سجيل.
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َل اأكرَث من ثمايَن ع�شرة �ساعًة معتمدًة يف  الِب اأن ُي�سجِّ ول يجوُز للطَّ
را�سيِّ الواحِد، كما اأنَّ اأقلَّ عدٍد لل�ساعاِت املعتمدِة التي  الف�سِل الدِّ
اأدنى  كحدٍّ  معتمدة  �شاعة  ع�شرَة  اثنتي  ي�سجلها  اأن  للطالب  ميكُن 
وت�سع �ساعات ملن هم حتت املالحظة الأكادميية با�ستثناِء الف�سِل 

ار�سِة. الأخرِي من الدِّ

ُله  مًة( اإذا كان معدَّ وتكوُن حالُة العبِء الدرا�سيِّ للطالِب )حالًة متقدِّ
واإذا    ،)٣.٠٠( عن  يقلُّ  ل  كاملنِي  درا�سينِي  ف�سلني  يف  الف�سليُّ 
ُي�سمُح  و�سوف   ،)٣.٠٠( عن  يقلُّ  ل  للطالِب  الرتاكميُّ  املعدُل  كان 
للطالِب الذين ي�ستوفون هذا ال�ضرط اأن ي�سجُلوا ثمايَن ع�شرَة �ساعًة 

كحدٍّ اأق�سى.

الأكادميية«؛  »املالحظِة  حتت  مو�سوًعا  الطالِب  اأداُء  كان  اإذا  ا  اأمَّ
اإلى  الدرا�سيِّ  الف�سِل  يف  املعتمدِة  ال�ساعاِت  عدِد  تخفي�ُص  فعليِه 
اثنتي ع�شرَة �ساعًة معتمدة، وميكن اأن ي�سجل ت�سع �ساعات معتمدة.

ثانًيا: درجُة املاج�سِتري:
· الَّذي 	 ِغ  الِب املتفرِّ ُ على الطَّ بيِع �سيتعنيَّ يف ف�سَلي اخلريِف والرَّ

َل )١٢(  ًة( اأن ي�سجِّ را�سي لديِه )حالًة عاديَّ تكوُن حالُة العبِء الدِّ
ِغ فيحقُّ له ت�سجيُل )٩(  ا الطالُب غرُي املتفرِّ �ساعًة معتمَدًة، اأمَّ

اعاِت املعتمدِة  �ساعاٍت معتمدٍة. ويبلُغ احلدُّ الأدين من عدِد ال�سَّ
لَها  ِغ اأن ي�سجِّ ِغ كليًّا والطالِب غرِي املتفرِّ الِب املتفرِّ الَّتي ميكُن للطَّ

را�سيِّ الأِخري. )٦( �ساعاٍت معتمدٍة َما عَدا الف�سِل الدِّ

· اإذا 	 مًة(  متقدِّ )حالًة  الِب  للطَّ را�سيِّ  الدِّ العبِء  حالُة  �ستكوُن 
يقلُّ  ل  ابقنِي  ال�سَّ را�سينِي  الدِّ الف�سلنِي  يف  الف�سليُّ  ُل  املعدَّ كاَن 
اكميُّ ل يقلُّ  ُل الرتَّ اإذا كاَن املعدَّ اأو  عن )٣.٠٠( بعبٍء كامٍل، 
الِب  ُه ي�سمُح للطَّ عن )٣.٠٠( ويف اأيٍّ من هاتنِي احلالتنِي؛ فاإنَّ
َل )١٢( �ساعًة معتمدًة، و)٩( �ساعاٍت معتمدٍة  ِغ اأن ي�سجِّ املتفرِّ

ى. ِغ كحدٍّ اأق�سَ الِب غرِي املتفرِّ للطَّ

· حتَت 	  « لديِه  را�سيِّ  الدِّ العبِء  حالُة  تكوُن  الَّذي  الِب  الطَّ على 
كحدٍّ  معتمدٍة  �ساعاٍت   )٦( َل  ي�سجِّ اأن  ة«  الأكادمييَّ املالحظِة 
ى، وثالِث �ساعاٍت معتمدٍة كحدٍّ اأدَنى �سواٌء اأكان الطالُب  اأق�سَ

غ. ًغا كاماًل اأم غرَي متفرِّ متفرًغا تفرُّ

· َل مبا 	 الِب اأن ي�سجِّ را�سيِّ ال�سيفيِّ ينبغي على الطَّ يف الف�سِل الدِّ
حتَت  مو�سوًعا  كان  اإَذا  اإلَّ  معتمدٍة  �ساعاٍت   )٦( عن  يزيُد  ل 
ة« فعليِه األَّ يزيَد عن )٣( �ساعاٍت معتمدٍة.  املالحظِة الأكادمييَّ
للم�ساَقاِت/ ى  الأق�سَ احلدِّ  �ضرِط  من  الِب  الطَّ اإعفاُء  ويجوُز 
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و�سِع  يف  كاَن  اإذا  يِف  ال�سَّ ف�سِل  يف  املعتمدِة  اعاِت  ال�سَّ
َل  ي�سجِّ اأن  طالٍب  لأيِّ  يجوُز  ول  ال�سيف.  نهايِة  يف  ِج  التَّخرُّ

يف. لأكرَث من )٨( �ساعاٍت معتمدٍة يف ف�سِل ال�سَّ

راسي ُة الفصِل الدِّ 9. مدَّ
ُق اجلامعُة نظاَم التقومِي الف�سليِّ املتبِع يف كثرٍي من   تطبِّ
وف�سٌل  اخلريِف  يف  درا�سيٌّ  ف�سٌل  وهو  العامل،  جامعاِت 
درا�سيٌّ يف الربيع، وميتدُّ كلٌّ منهما اإلى )ثمانية ع�شرة( 
اإلى  اإ�سافًة  النهائيِة،  المتحاناِت  فرتة  يت�سمُن  اأ�سبوًعا 
ُته ثمانيُة اأ�سابيع يت�سمُن فرتَة  ف�سٍل درا�سيٍّ �سيفيٍّ مدَّ

المتحاناِت النهائية.

من  حمدوًدا  عدًدا  ُم  يقدِّ ال�سيفيَّ  الف�سَل  اأنَّ  اإلى  ي�ساُر 
لتلبيِة  اأو  الدرا�سي،  العبِء  حالِة  ورفِع  للتقويِة  امل�ساقاِت 
حاجِة الطالِب اإلى اإعادِة امل�ساقاِت وامل�ساقاِت الختياريِة 
كما  ال�سخ�سي،  الهتماِم  وم�ساقاِت  املكثفِة  وامل�ساقاِت 
يت�سمُن الف�سُل ال�سيفيُّ بع�َص الربامِج اخلا�سِة وبرامِج 

التدريِب التي تتبناها بع�ُص الكلياِت يف اجلامعِة.
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ال�سناعيِّ  التدريِب  مثُل:  اأن�سطٌة؛  تقاُم  احلالِت  بع�ِص  ويف 
بني الف�سوِل الدرا�سيِة، ويطالُب جميع الطالب بال�سرتاِك 
فيها؛ لذا يتعنُي حتديُد مثِل هذه الأن�سطِة مع رقِم امل�ساِق يف 
�سجلِّ الطالِب، واإدراُجه �سمَن خطِة الدرا�سة؛ حيُث يحت�سُب 
اأداِء  تقييُم  يتمُّ  ن�ضاٍط  لكلِّ  املعتمدُة  وال�ساعاُت  التقديُر 

الطالِب فيه من ِقبل اجلامعِة.  

سجيُل: ١0. التَّ
١٫10. قواعُد التَّ�سجيِل للربنامِج املكثَّف يف اللغِة 

الإجنليزيَّة واإجراءاُته
1. قواعُد الت�سجيل:

· عمليُة الت�سجيِل ل�سعِب الربنامِج تتمُّ عن طريِق »الختيار«؛ اإذ 	
يتاُح للطالِب اختياُر ال�سعبِة التي يرغُب باأن يدر�َص فيها ح�سَب 
للغِة  املكثَِّف  الربنامِج  فرتاِت  من  فرتٍة  كلِّ  بدايِة  يف  ِرها  توفُّ

الإجنليزيِة.
· واحٍد 	 اإلى  ع�شرين  من  �سعبٍة  كلِّ  يف  للطالِب  الأق�سى  العدد 

وع�شرين طالًبا. 
· عمليِة 	 عن  م�سوؤوٌل  طالٍب  فكلُّ  �سخ�سيٌة؛  عمليٌة  الت�سجيُل 

الت�سجيِل بنف�سه، اأما بالن�سبة للطالِب الذي ل ي�سجُل يف اليوم 
للربنامج  الأكادميي  املديُر  له  ُيعنيِّ  ف�سوف  للت�سجيِل؛  املحدد 
للفرتة  الأوِل  االأ�ضبوِع  من  الأحد  يوم  وذلك  ال�سعِب،  اإحدى 

الدرا�سيِة.
· ملا كان عدُد املقاعِد حمدوًدا يف كلِّ �سعبة؛ ف�سيتمُّ الت�سجيُل على 	

اأ�سا�ص اإعطاِء الأولويِة يف الختياِر ملن ياأتي اأوًل.
· بالن�سبِة للطالِب الذين يودون الن�سماَم اإلى ال�سعبِة نف�سها، اأو 	

يودون اأن تكوَن لديهم جداوُل درا�سيٌة مت�سابهٌة لأ�سباِب النقِل 
اأو  نف�ِسها،  ال�سعبِة  يف  بالت�سجيل  ين�سحون  فاإنهم  �سابهه؛  وما 

باختياِر �سعٍب تلتقي للدرا�سِة يف اأوقاٍت متقاربٍة اأثناَء االأ�ضبوع.
· ل ي�سمُح بتغيري ال�ُسعبِة بعد انتهاِء عمليِة الت�سجيل.	

2. اإجراءاُت الت�سجيل:
· مواقِع 	 اإلى  الطالُب  يتوجُه  الفرتِة،  امتحاِن  نتائِج  اإعالِن  عقب 

نها ِعمادُة الَقبوِل والت�سجيل بعد اإخ�ساعهم  الت�سجيِل التي تعيِّ
االإ�ضبوع  اأثناء  اإلكرتونيا  الت�سجيل  اآلية  حول  تدريب  لور�سة 

التعريفي.

ح�سب - ١ التعليمية  املنظومة  يف  اإلكرتونيا  بنف�سه  الطالب  ي�سجل 
امل�ساقات املتاحة.
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الإلتزام - ٢ و  الدرا�سي  جدوله  طباعة  الطالب  على  يجب 
باحل�سور بح�سب اجلدول املعتمد.

2.10. التَّ�سجيُل يف الربامج الأكادمييَّة

1. عمليُة التَّ�سجيل:  
لهم؛  املنا�سبِة  للم�ساقاِت  الطالِب  اختياِر  عمليُة  هو  التَّ�سجيُل 
وذلك بعَد اأخِذ توجيهاِت املر�سدين الأكادمييني ون�سائحهم، ثمُّ 

تقوُم ِعمادة الَقبول والت�سجيل بتقييدهم ب�سفٍة ر�سميٍة.

واملر�سدون  الطالُب  ُي�سلَُّم  كافيٍة  بفرتٍة  الت�سجيل  بدِء  قبل 
والأماكِن  الدرا�سيِّ  باجلدوِل  اخلا�سَة  املعلوماِت  الأكادمييون 
الإجراءاِت  هذه  من  النتهاِء  وبعد  للت�سجيل،  النهائيِة  واملواعيِد 
ر�سميًّا  الطالُب  ليتمكَن  ؛  الدرا�سيِّ الف�سِل  على  املوافقُة  ُت�سدر 

من ت�سجيل املواد التي يرغب درا�ستها يف الف�سل الدرا�سي.
لن يتمَّ ت�سجيُل الطالِب يف احلالِت الآتيِة:

· اكتماُل العدد املحدِد للطالِب يف امل�ساق الذي يريد الت�سجيَل 	
فيه.

· اإذا كانت اإجراءاُت الَقبوِل ناق�سًة.	
· 	. اإذا كان هناك تعار�ٌص بني امل�ساقاِت يف اجلدوِل الدرا�سيِّ
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· من 	  %٢٥ وهي  عليها،  املن�سو�َص  الَقبوِل  ر�سوَم  ي�سدد  مل  اإذا 
الر�سوم الف�سلية على الأقل.

· اإخالُله بال�ضروِط املتعلقة باالن�ضباِط الدرا�سيِّ والأداِء ال�سابق.	
· اإنتهاء فرتة الت�سجيل املعلنة	

احِة للطالِب، ولت�سهَل عليهم  ا من جامعِة نزوى على توفرِي الرَّ وحر�سً
اإجراءاُت التَّ�سجيِل؛ قامْت اجلامعُة بتوفري التَّ�سجيِل اللكرتوين الذي 
اإلى تكبُِّد عناِء  ُبعد دون احلاجِة  يتيُح للطالِب القياَم بالت�سجيِل عن 

فر يف حاِل كوِنه خارَج اجلامعة. النتظاِر اأو ال�سَّ

وللتَّ�سجيِل عن ُبعد �سوابُط وخطواٍت، هي:

١- على الطالِب اأن يناق�َص برنامَج ت�سجيِليه مع مر�ِسده الأكادميي 
روِع يف عمليِة الت�سجيل. قبَل ال�سُّ

بعَد  اللكرتونيِة  التَّ�سجيِل  ا�ستمارِة  اإلى  خوُل  الدُّ للطالِب  ميكُن   -٢
موافقِة املر�سِد الأكادميي.

لالعتماِد  اللكرتونيِة  التَّ�سجيِل  ا�ستمارِة  اإر�ساُل  الطالَب  يلزُم   -٣
خالَل يومنِي من تاريِخ ت�سجيِله.

للح�سوِل  الأكادميي  املر�سِد  مع  ت�سجيلهم  متابعُة  الطلبِة  على   -٤
املوا�سيَع  يخ�صُّ  فيما  معه  والتَّ�ساوِر  هائي،  النِّ العتماِد  على 

املتعلقَة بالتَّ�سجيل.
دِة  املحدَّ الفرتِة  التَّ�سجيِل خالَل  اإنهاُء عمليِة  الطلبِة  يجُب على   -٥

لهم.  

2. احلذُف والإ�سافة )تعديُل التَّ�سجيل(:
يجوُز للطالِب - الراغبني يف تعديِل الت�سجيِل املبدئي بحذِف اأو اإ�سافِة 
الإ�سافة  و  احلذف  فرتِة  خالل  بذلك  يقوموا  اأْن  امل�ساقاِت-  بع�ِص 
املعلنة، وعلى الراغِب يف تغيري الت�سجيِل اأن ي�ستخدَم ا�ستمارَة احلذِف 

والإ�سافِة اللكرتونيَّة، وذلك بعد موافقِة مر�سِده الأكادميي.
وعلى الطالب الراغِب يف اإ�سافِة م�ساٍق واحٍد، اأو عدِة م�ساقاٍت اأن 
ياأخَذ موافقَة مر�سِده الأكادميي ثمَّ الق�سِم املخت�صِ بذلك امل�ساق، 
املكاُن  يتوفر  اأن  ب�ضرِط  امل�ساَق  ذلك  بت�سجيِل  للطالِب  وي�سمُح 
ال�ساغُر، واأن يكوَن العبُء الدرا�سي من�سجًما مع عدد امل�ساقاِت التي 

يريُد الطالُب ت�سجيَلها.
اأيِة م�ساقاٍت  بعد انتهاء فرتِة احلذف والإ�سافة لن ي�سمَح باإ�سافِة 
اأخرى، اإلَّ يف احلالِت غرِي العاديِة، ويجُب اأن يوافَق رئي�ُص الق�سِم 

املخت�ُص، وامل�سجُل العام.
و  بعد فرتة احلذف  ما  ان�سحَب من م�ساٍق  اأو  الطالُب  اإذا حذف  و 
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الإ�سافة املعلنة اإلى نهايِة ن�سِف امل�ساِق؛ في�ساُر اإلى هذا امل�ساِق 
ا اإذا  اأمَّ بعبارة »من�سحب« )�ص( يف ال�سجلِّ الأكادميي للطالب، 
بعبارة  اإليه  في�ساُر  امل�ساِق؛  ن�سِف  نهايِة  بعد  الطالُب  ان�سحب 

»را�سب« )ر( يف ال�سجلِّ الأكادميي للطالِب. 

3. اإلغاء م�ساق لعدم اإكتمال الن�ساب
ويف حالِة عدِم التحاِق عدٍد كاٍف من الطالِب يف م�ساٍق معنٍي؛ 
امل�ساق، ويختلُف  الت�سجيِل يف هذا  اإلغاِء  للجامعِة احلقَّ يف  فاإنَّ 
احلدُّ الأدنى لعدد الطالِب امللتحقني يف كلِّ م�ساٍق من كليٍة اإلى 

اأخرى، ومن تخ�س�ص اإلى اآخر.

عدُد  فيها  يكون  التي  للم�ساقات  الأولويَة  تعطي  اجلامعَة  اإنَّ 
الأماكِن حمدوًدا؛ وذلك ح�سب الرتتيِب املو�سِح اأدناه:

· يلزمهم 	 والذين  النهائية،  ال�سنِة  يف  هم  الذين  الطالُب 
اللتحاُق بامل�ساِق املطلوِب.

· تقُع �سمَن 	 الذين يجُب عليهم اللتحاُق مب�ساقاٍت  الطالُب 
تخ�س�سهم الدرا�سي.

· الطالُب الذين اكت�سبوا عدًدا كبرًيا من ال�ساعاِت الدرا�سيِة 	
املعتمدِة لنيل الدرجِة اجلامعية.
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واأيُّ ا�ستثناٍء من هذه ال�ضروِط ل يكوُن اإلَّ يف الظروِف غرِي العاديِة، 
وتتعنُي موافقُة رئي�ِص الق�سِم وامل�سجِل العام على ذلك. 

اعاُت املعتمدُة والطالُب امل�ستمعون: 4. ال�سَّ
· له عدٌد 	 به، كما ُيخ�س�ُص  ا  ًنا خا�سًّ يعطى كلُّ م�ساٍق رقًما معيَّ

الكليِة،  ح�سب  ذلك  ويختلُف  املعتمدِة،  ال�ساعاِت  من  حمدٌد 
وح�سَب طبيعِة امل�ساِق، كما يجوُز للطالِب يف بع�ِص احلالِت اأن 
ه من الناحيِة الر�سميِة غرَي خا�سٍع  يح�سَر قاعَة املحا�سرِة، لكنَّ
للتقييِم الدرا�سي؛ فال يحت�سُب له تقديٌر يف امل�ساق، وُيعترُب وقتئٍذ 
م�ستمًعا، ول يحقُّ له اأن ي�سرتَك يف املناق�ساِت اأو الواجباِت، اأو 

التقدُم لالختبارات.

· ُة بطبيعِة امل�ساِق وحجِم ال�سِف 	 قد ت�ستدعي ال�سوابُط - اخلا�سَّ
ُيوافَق  اأن  القانونيِة-  النواحي  بع�ِص  اأو  املتاحِة،  الأماكِن  وعدِد 
الطالِب م�ستمًعا، ول  ت�سجيِل ذلك  الق�سِم املخت�صُّ على  رئي�ُص 
ا له،  ريب اأنَّ عمليَة َقبوِل الطالِب كم�ستمٍع هي امتياٌز، ولي�ص حقًّ
ولن ي�سمَح للطلبِة امل�ستمعني اأن يح�سروا العمَل امليداينَّ والن�ضاَط 

العمليَّ والفرتات التدريبيَة التي يقوُم بها الطالُب املنتظمون.

· امل�ستمعني 	 والطالِب  املعتمدِة  ال�ساعاِت  طالِب  اأ�سماُء  ُتعلُن   

�ساعاٍت  يتحوَل من طالِب  اأن  للطالِب  يحقُّ  ول  الت�سجيل،  عند 
طالِب  اإلى  م�ستمٍع  طالٍب  من  ول  م�ستمٍع،  طالٍب  اإلى  معتمدٍة 
وينبغي  والإ�سافة،  احلذِف  فرتِة  انتهاء  بعد  معتمدٍة  �ساعاٍت 
على الطالِب الذي يح�سُر م�ستمًعا اأن ي�ستويَف �ضروَط احل�سوِر 

كم�ستمٍع لدرا�سِة اأحِد امل�ساقات.

· على 	 املرتتبِة  املاليِة  التكاليِف  كافَة  امل�ستمُع  الطالُب  يتحمُل 
م�ساركته.

اأن  ويلزُم  معتمدٌة،  �ساعاٌت  لها  امل�ساقاِت  بع�َص  اأنَّ  بالذكر  يجدُر 
ت�سجَل هذه امل�ساقات يف �سجلِّ الطالِب اإذا ا�ستوفى �ضرَط احل�سوِر 

و�سائَر ال�ضروِط الأخرى املتعلقَة بها.

را�سة: ٥. تاأجيُل الدِّ
ا  ي�سمُح للطالِب بالن�سحاِب موؤقًتا من اجلامعِة بعد اأْن يطلَب ر�سميًّ
تاأجيُل درا�سِته، ويجوُز للطالِب القياُم بذلك لف�سلنِي درا�سينِي كحدٍّ 

اأق�سى.
وذلك  الكليِة؛  عميد  موافقِة  بعد  بالتاأجيِل  الإذِن  منُح  يجوُز  كما 
اأو ب�سبِب احلمِل  اأو ظروٍف عائليٍة،  لأ�سباٍب تتعلُق ب�سحِة الطالِب، 
ِة ظروٍف قاهرٍة اأخرى، وقد ُيطلُب من الطالِب  عند الطالبات، اأو اأيَّ
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اأن يقدَم الوثائَق التي تثبُت حالَتُه من �سوؤوِن الطالِب اأو العيادِة 
الطبيِة، ويف الظروِف ال�ستثنائيِة �سي�سمُح للطالِب بتمديِد فرتِة 
التاأجيِل اإلى اأكرَث من ف�سلنِي درا�سيني، وذلك ل يتمُّ اإّل باإخباِر 
اأمره اجلامعَة بتمديِد فرتة التاأجيل، واإذا  اأو ويلِّ  الطالِب نف�سه 
له؛  املمنوحِة  التاأجيِل  فرتِة  بعد  اجلامعِة  اإلى  الطالُب  يعد  مل 
الطالِب يف  َقبوِل  اإعادِة  وُينظُر يف  ُيلغى،  التحاَقُه باجلامعِة  فاإنَّ 
تاأجيِل  على  املوافقُة  تتمَّ  اأن  ومبجرِد  حالِته،  على  بناًء  اجلامعِة 
ُد  و�سيقيَّ  ، الدرا�سيِّ الف�سِل  ذلك  يف  الت�سجيُل  �سيلغى  الدرا�سِة، 

التاأجيُل يف �سجلِّ الطالب.

ا اإذا اأجلَّ الطالُب درا�سَتُه لأكرَث من ف�سٍل درا�سيًّ واحٍد؛ فعليه  اأمَّ
تُه الدرا�سيَة مع الدفعِة الطالبيِة التي يلتحُق بها  اأن يوا�سَل خطَّ

عند عودِته اإلى اجلامعِة.

و ُي�سمُح للطالِب اأن يلتحَق باجلامعِة مرًة اأخرى مع بدايِة ف�سٍل 
ِة  دار�سيٍّ جديٍد، وذلك بعد ا�ستكماِل اإجراءاِت الت�سجيِل اخلا�سَّ

بذلك.

: ٥. الن�سحاُب غري الر�سميِّ من الف�سِل الدرا�سيِّ
اإذا تغيَب الطالُب ب�سكٍل م�ستمرٍّ يف جميِع امل�ساقاِت دون اإخطاِر 
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اجلامعِة لأكرَث من ٢٠% من العام الدرا�سيِّ فاإنَّه يعترُب من�سحًبا من 
اجلامعِة ب�سفٍة غرِي ر�سميٍة، و �سيتمُّ ا�ستبعاُده من قائمِة الت�سجيل، 
التي  امل�ساقاِت  جميِع  اأمام  )ر(  رمز  يو�سُع  احلالِت  هذه  مثِل  ويف 
»ان�سحاٌب  الطالِب عبارُة  تكتُب يف �سجلِّ  ثمَّ  ها،  يتمَّ �سجَل فيها ومل 

غرُي ر�سمي« مع تاريِخ الن�سحاب. 

6. اإعادُة الَقبوِل بعد الن�سحاب:
يعاُد النظُر يف َقبوُل الطالِب بعد الن�سحاب يف احلالِت الآتيِة:

· ان�سحاب الطالِب فعليًّا؛ لعجِزه عن الت�سجيِل بعد الَقبول املبدئي.	

· اأو ان�سحَب ب�سفٍة ر�سميٍة، اأو غري ر�سميٍة اأثناء الف�سل الدرا�سي.	

· متتالينِي 	 درا�سيني  لف�سلنِي  ت�سجيُله  يتمَّ  مل  الطالَب  اأن  اأو 
)الف�سِل الدرا�سي الذي ان�سحب اأثناءه اأحد هذين الف�سلني(.

يف  الطالِب  قبوِل  اإعادِة  يف  النظُر  يجوُز  احلالِت  هذه  مثل  يف 
، ويجُب اأن تاأخَذ اإجراءاُت اإعادِة الَقبوِل  اجلامعِة على اأ�سا�ٍص فرديًّ

العتباراِت الآتيَة:

ال�سبُب احلقيقيُّ لالن�سحاب.- 

الأداُء الأكادمييُّ للطالِب قبل الن�سحاب.- 

ُر املكاُن ال�ساغُر يف التخ�س�ص املطلوب.-  توفُّ

عدُد ال�ساعاِت املعتمدِة املكت�سبِة حتى تاريخه، وتعطى الأولويُة - 
ملن اكت�سب عدًدا اأكرَب من ال�ساعاِت املعتمدة. 

٧. الربنامُج الدرا�سي:
امل�ساقاِت  جديدٍة  دفعٍة  لكِل  ال�سنويُة  الدرا�سيُة  اخلطُة  ُد  حتدِّ
باإكماِل  الطالُب  ويقوُم  جامعيٍة،  درجٍة  لكلِّ  املطلوبَة  )واخلياراِت( 
املتطلباُت  اأو  امل�ساقاُت،  الذي حتكمُه  التتابِع  بنظاِم  امل�ساقاِت  هذه 

ال�سابقُة، اأو املوازيُة واجلداوُل الدرا�سية.

وجتْدَوُل م�ساقاُت كلِّ ف�سٍل درا�سيٍّ على اأ�سا�ِص الربنامِج الدرا�سيِّ 
املقرتِح لطالٍب منوذجيٍّ يتبُع اخلطواِت الطبيعيَة يف درا�سته.

 8. الإر�ساُد الأكادميي:

ُ لكلِّ طالٍب مقبوٍل يف اجلامعِة – حاَل بدايِة درا�سته-  مر�سٌد  يعنيَّ
اأكادمييٌّ يكوُن م�سوؤوًل عن الآتي:

م�ساعدُة الطالِب على اكت�ساِف طاقاِته ومواهِبه وقدراته.- 
املنا�سبِة -  الدرا�سيِة  امل�ساقاِت  اختياِر  عمليِة  يف  الطالِب  اإر�ساُد 

ح�سَب اخلطِة املو�سوعِة لنيِل الدرجِة اجلامعيِة.
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م�ساعدُة الطالب على ا�ستك�ساِف الطرِق البديلِة التي متكنه - 
حالِة  يف  وذلك  اجلامعيِة،  ال�سهادِة  على  احل�سوِل  من 

االنقطاِع عن الدرا�سِة لأيِّ �سبٍب من الأ�سباِب.
ُم املر�سُد الأكادمييُّ احللوَل للم�سكالِت التي قد تواجُه -  يَقدِّ

الطالَب يف درا�سِته اجلامعية.
الطالِب -  ت�سجيِل  على  الأكادميي  املر�سِد  موافقُة  تتعنُي 

؛ لأنَّ ِعمادَة الَقبول والت�سجيِل  للم�ساقاِت يف كلِّ ف�سٍل درا�سيٍّ
َلُه اإلَّ بعد توقيِع املر�سِد الأكادميي. لن ت�سجِّ

9. و�سٌف تف�سيليٌّ لبع�ِس امل�سطلحات الدرا�سية
· املحا�سرة:	

فاعلٍة  مب�ساركٍة  ونظريٌة  فكريٌة  مادٌة  املحا�سرِة  يف  ُم  تقدَّ  
حمدودٍة من الطالِب احلا�سرين، وي�ستمرُّ وقُتها عادًة �ساعًة 
واحدًة، وينتُج عنها ثالُث �ساعاٍت للبحِث والقراءِة واملتابعِة 
املتعلقِة مبو�سوعاتها، ويجُب اأن تكوَن هناك �ساعُة ات�ساٍل 

ا اإلى كلِّ �ساعٍة معتمدٍة واحدٍة )١:١(. واحدٌة اأ�سبوعيًّ

· احللقُة الدرا�سية:	
الطالب،  من  �سغريٍة  جمموعٍة  اإلى  تعليميٍة  مادٍة  تقدمُي   
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البحوِث  من  واأن�سطِته  امل�ساِق  موادِّ  من  الأكرُب  اجلزُء  ويتكوُن 
الت�ساِل  ن�سبُة  تكوُن  وعادًة  باإعدادها،  الطالُب  يقوُم  التي 

الأ�سبوعي اإلى ال�ساعِة املعتمدِة )١:١(.
· املخترُب العملي:	

اأو  ومراقبته،  املدر�ِص  اإ�سراِف  حتت  املحا�سرِة  مادِة  تطبيُق   
تكوُن  وعادًة  خمتربية،  بيئٍة  يف  املهاراِت  الطالُب  يكت�سَب  اأن 
ن�سبُة الت�سال الأ�سبوعيِّ اإلى ال�ساعِة املعتمدِة )١:٢(، ويجوُز 
لرئي�ِص الق�سِم بعد التن�سيِق مع امل�سجلِّ العامِّ يف ِعمادِة الَقبول 
والت�سجيل اأن تكوَن الن�سبُة )٣: ١( اأو )١:٤(، وذلك اإذا اقت�ست 

املادُة التعليمية.
· التدريُب امليداين:	

ويتمُّ  املدر�ص،  اإ�سراِف  حتت  املحا�سرة  مادِة  تطبيِق  عمليُة  هو   
ذلك من خالل توزيِع الطالب لأداِء عمٍل يتعلُق بجزٍء من الف�سِل 
الدرا�سي، ويقوُم املدر�ُص بتوجيه الطالِب ومتابعِتهم، بينما يتولى 
ن�سبُة  وتكوُن  اليومي،  الإ�سراِف  مهمَة  املوقِع  يف  املوظفني  اأحُد 
الت�ساِل الأ�سبوعيِّ اإلى ال�ساعاِت املعتمدِة يف هذا الن�ضاِط )١:٢( 

على الأقل، ويجوُز اأن تتعدَل وفًقا ملتطلباِت املادة.

· التطبيقات:	
هي عمليُة تفاعٍل تتمُّ بني جمموعٍة �سغرية، تكوُن حتت اإ�سراِف   
وتكوُن  امل�سكالِت،  وحلِّ  للمناق�سِة  جل�ساٌت  وتتخللها  املدر�ِص، 
ن�سبُة الت�ساِل الأ�سبوعي فيها اإلى ال�ساعات املعتمدِة )٢: ١(، 
مع العلم اأنَّ جل�سات الن�ضاِط الختياريِة التي لي�ست لها �ساعاٌت 

معتمدٌة ل تعطى رقم امل�ساق.
· الأ�ستوديو:	

هو تطبيُق املادِة التعليميِة حتت اإ�سراِف املدر�ص، ويقوم املدر�ُص   
بت�سجيِع الطالِب على تنميِة مهاراِت التعبرِي الفرديِة يف جمالٍت 
ونواٍح حمددة، وتكوُن ن�سبُة الت�ساِل اإلى ال�ساعات املعتمدة فيه 

.)٣: ١(
· الور�سة:	

املدر�ص،  اإ�سراِف  حتت  عمليًّا  التعليميِة  املادِة  تطبيُق  هي   
وطرِق  الآلت،  على  كالتدريِب  عدًة  جمالٍت  ذلك  ويت�سمُن 
�ساعاِت  ن�سبُة  تكوَن  اأن  ويجُب  الأدوات،  وا�ستعماِل  الت�سكيِل، 

الت�ساِل الأ�سبوعي اإلى ال�ساعات املعتمدة هنا )٣: ١(.

· العمُل امليداين:	
يتمُّ فيه تطبيُق املادِة التعليميِة حتت اإ�سراف املدر�ص، ويت�سمُن   
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يتمُّ  التي  امل�ساريِع  يف  امل�ساركَة  اأو  املهارات  اكت�ساَب  العادِة  يف 
الواقعيِة،  العمِل  التعليِم يف ظروِف  اأهداِف  من خاللها تنظيُم 
 :٣( من  املعتمدة  ال�ساعات  اإلى  امليداين  العمِل  ن�سبُة  وترتاوُح 
الن�سبِة  هذه  بتحديِد  املخت�صُّ  الق�سُم  ويقوُم   ،)١  :٢( اإلى   )١

بالتن�سيِق مع امل�سجِل العام يف ِعمادة الَقبول والت�سجيل.
· فرتُة التدريب:	

متتدُّ فرتُة التدريِب اإلى ف�سٍل درا�سيٍّ اأو اأكرَث يكلَُّف خاللها الطالُب   
ٍ مثل التي يقوُم بها املوظفون يف اأماكِن عمِلهم،  باأداِء ن�ضاٍط معنيَّ
وميكُن اأن يتخلَل التدريَب درا�سُة بع�ِص امل�ساقات الدرا�سيِة، ويتمُّ 

حتديُد ال�ساعاِت املعتمدِة بالت�ساوِر مع امل�سجِل العام.
· امل�ساُق املركب:	

يتمُّ فيه تقدمُي مادِة املحا�سرِة وتطبيُقها يف الوقِت نف�ِسه، ولأنَّ   
ذلك يقدم يف اإطاِر رقِم م�ساٍق قائٍم بذاته؛ فاإنَّ تكامَل املحا�سرِة 
مع ن�ضاِط العمِل يعترُب �سمًة بارزًة يف تنظيِم امل�ساق، ويتمُّ حتديُد 
مكوناِت  ن�سِب  بجمِع  الت�سال  �ساعاِت  اإلى  املعتمدِة  ال�ساعاِت 

امل�ساق، ومن اأمثلِة هذا النوِع من امل�ساقات، املثاُل الآتي:
حما�سرة/ درا�سية،  حلقة  حما�سرة/  حما�سرة/خمترب، 

تطبيقات،حما�سرة/حلقة درا�سية/ خمترب.

ال�ساعِة  يف  التدري�سيِة  ال�ساعاِت  لعدِد  الأدنى  احلدُّ  ملحوظة: 
اأ�سابيِع  عدِد  يف  م�سروًبا  اأ�ضبوع؛  �ساعٌة/  هو  الواحدِة  املعتمدِة 

الف�سِل الدرا�سيِّ اأو ما يعادُل ذلك.

 10.3 قواعد مهمه لطلبة البعثات

· يف 	 املحددة  املدة  ح�سب  للطالب  الدرا�سية  البعثة  مدة  تتحدد 
القبول ال�سادر من املوؤ�س�سة التعليمية املبعوث اإليها، وفق الربنامج 

املبتعث اإليه الطالب.

·  يجوز منح الطالب متديدا ل يجاوز ف�سليني درا�سيني بالإ�سافة 	
اإلى مدة الدرا�سة الأ�سلية طوال مدة البعثة.

· املعتمد 	 للنظام  وفقًا  باحل�سور  اللتزام  الطالب  على  يجب   
باملوؤ�س�سة التعليمية.

·  ينذر الطالب يف حال غيابه بدون عذر مقبول من قبل املوؤ�س�سة 	
املخت�سة  للدائرة  الإنذار  من  ن�سخة  تر�سل  اأن  على  التعليمية 

بالوزارة وويل اأمر الطالب.

· املعدة 	 ال�ستمارة  بتعبئة  الن�سحاب  يف  الراغب  الطالب  يلتزم 
الدائرة  اإلى  تر�سلها  التي  التعليمية،  للموؤ�س�سة  وت�سليمها  لذلك 
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املخت�سة م�سفوعة براأيها، ويت�سلم الطالب وثائقه الر�سمية عن 
طريق املوؤ�س�سة التعليمية بعد موافقة الدائرة على الن�سحاب.

·  يجوز للطالب اأن يوؤجل درا�سته ) خالل الربنامج الأكادميي( ملدة 	
ف�سليني درا�سيني منف�سلني اأو مت�سلني دون اأن يح�سب ذلك من 

مدة البعثة.

·  على الطالب الذي يرغب يف تاأجيل درا�سته اأن يتقدم بطلب اإلى 	
اأ�سبوعان  اأق�ساها  مدة  خالل  بها  الدرا�ص  التعليمية  املوؤ�س�سة 
قبل بداية الف�سل الدرا�سي، وذلك بتعبئة ال�ستمارة املعدة لهذا 
الغر�ص مبينًا فيها اأ�سباب التاأجيل موؤيدة بامل�ستندات الر�سمية 
الدائرة  اإلى  راأيها  التعليمية  املوؤ�س�سة  وترفع  ذلك،  تثبت  التي 

املخت�سة للبت فيه.

·  يجوز للطالب الذي ا�ستنفذ درا�سة الف�سل الإ�سايف يف الربنامج 	
الربنامج  والبدء يف  اإنهاء متطلباته  يتمكن من  التاأ�سي�سي، ومل 
الأكادميي التقدم بطلب التاأجيل ملدة ف�سل درا�سي واحد لدرا�سة 
نفقته  على  التاأ�سي�سي  الربنامج  متطلبات  من  عليه  تبقى  ما 

اخلا�سة.

· يجوز للطالب بعد موافقة الدائرة املخت�سة بالوزارة النتقال من 	

موؤ�س�سة تعليمية اإلى اأخرى اإذا ثبت اأنه يعاين من م�ساكل اجتماعية 
اأو مادية تقرها اجلهات الر�سمية املخت�سة، اأو لأية اأ�سباب اأخرى 

تقدرها الوزارة، اإذا توافرت ال�ضروط التالية:
- األ يوؤدي النتقال اإلى تاأخري تخرج الطالب يف املوعد املحدد  

- معادلة كافة املواد اأو م�ستويات اللغة التي �سبق للطالب درا�ستها   
يف املوؤ�س�سة التعليمية التي يرغب النتقال اإليها.

- توفر مكان �ساغر يف املوؤ�س�سة التي يرغب الطالب النتقال اإليها.  
- األ يرتتب على النتقال اأيه اأعباء مالية اإ�سافية على الوزارة.  

· يتقدم الطالب الراغب يف النتقال بطلبه اإلى الدائرة املخت�سة 	
وذلك  الدرا�سي،  الف�سل  بداية  من  اأ�سابيع  ثالثة  قبل  بالوزارة 
اآخر  الطلب  مع  ويرفق  الغر�ص،  لهذا  املعدة  ال�ستمارة  بتعبئة 

النتائج الدرا�سية.

· يجوز تغيري التخ�ض�ص داخل املوؤ�ض�ضة التعليمية ب�ضرط مراعاة 	
ما ياأتي:       

- اأن يتقدم الطالب بطلب تغيري التخ�س�ص عن طريق املوؤ�س�سة 
التعليمية وذلك بتعبئة ال�ستمارة املعدة لهذا الغر�ص قبل بداية 

الف�سل الدرا�سي باأ�سبوعني على الأقل.
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- اأن توافق املوؤ�س�سة التعليمية والدائرة املخت�سة على التخ�س�ص   
املطلوب النتقال اإليه.

- اأن ل يوؤثر تغيري التخ�س�ص على التاريخ املتوقع لتخرج الطالب.  
- اأن ل يرتتب على التغيري اإ�سافة اأعباء مالية على الوزارة.  

· اإحدى 	 يف  البعثات  جلنة  موافقة  بعد  الطالب  بعثة  اإنهاء  يجوز 
احلالت التية:

- اإذا تخلف عن اللتحاق بالدرا�سة مدة تزيد على ثالثة اأ�سابيع   
دون عذر مقبول.

- اإذا تغيب اأكرث من ثالثة اأ�سابع متتالية دون عذر مقبول.   
- اإذا جتاوز املدة املحددة لالنتهاء من الدرا�سة.  

- اإذا ق�سى ف�سل درا�سي اإ�سايف بخالف املدة املحددة للربنامج   
التاأ�سي�ص يف املوؤ�س�سة ومل يتمكن من اإجنازه واللتحاق بالربنامج 
على  التاأ�سي�سي  الربنامج  لإنهاء  التاأجيل  يطلب  ومل  الأكادميي 

نفقته اخلا�سة.
- اإذا ف�سل من املوؤ�س�سة التعليمية امللتحق بها.  

اأو  الـتاأ�سي�سي  امل�ستوى  يف  متكررة  ب�سورة  الطالب  ر�سب  اإذا   -  
الأكادميي ر�سوبًا ل ميكنه من التخرج يف املوعد املحدد حتى يف 

حالة التمديد.

- اإذا تبني قيامه مبخالفة الأنظمة واللوائح والأ�س�ص املتبعة يف    
هذا ال�ساأن.

· يتحمل الطالب الر�سوم الدرا�سية يف احلالت الآتية:	
- اإذا اأعاد درا�سة املقرر الذي ر�سب فيه مرتني.  
- اإذا حرم من المتحان نتيجة للغياب اأو الغ�ص.  

املحددة  الفرتة  بعد  الدرا�سية  املقررات  من  اأيًا  حذف  اإذا   -  
للحذف من قبل املوؤ�س�سه التعليمية وبدون اإذن الوزارة.

- اإذا ا�ستنفذ املدة املحددة للتمديد وتعهد بال�ستمرار مع عدم   
اأو  درا�سية  ر�سوم   ( اإ�سافية  مالية  اأية م�ساريف  الوزارة  حتمل 

خم�س�سات �سهرية(.
- اإذا تغيب عن الختبارات النهائية لأي ف�سل درا�سي دون عذر   
اأو �سبب مقبول. ويجوز للوزير بناًء على تو�سية الدائرة املخت�سة 

ال�ستثناء من هذه احلالت اإن وجد مربر لذلك.
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١١. البطاقات الجامعية
ت�سدر عمادة القبول و الت�سجيل البطاقات اجلامعية وهي بطاقة الكرتونية ذكية حتمل �سورة الطالب واإ�سمه و بيانات تخ�س�سة و ملا لها 
اإبرازها عند الطلب و يف قاعات  من اأهمية يف التعريف بهوية الطالب يف حرم اجلامعة ، يتوجب على الطالب احل�سول عليها و �سرورة 

المتحانات.

كما توؤهل البطاقة اجلامعية الطالب من ال�ستفادة بالعديد من اخلدمات الإلكرتونية كخدمات الطباعة و املكتبة و متكني الدخول الى قاعات 
الدرا�سة و مواقف ال�سيارات و كذلك خدمات التغذية يف مطعم اجلامعة.
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اني القسُم الثَّ
ج خرُّ ـقِويم وَقواعُد التَّ نظاُم التَّ
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عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة:

نظاِم  على  لإطالِعكم  النافذِة  هذه  خالِل  من  بكم  الرتحيَب  اأكرُر 
التقييم )اأو التقومي(، وقواعِد التخرج التي تتُبعها جامعُة نزوى.

ٍم ووعٍي بتفا�ضيله  اإنَّ اإيالَء هذا املو�ضوِع ما يليُق به من اهتماٍم وتفهُّ
�سي�ساعُدكم – بال ريب- يف اإدراِك طموحاتكم العلميِة، وال�ستفادِة 

املثلى من جتربِة الدرا�سِة اجلامعيِة.

اعاِت املعتمدِة -الذي متَّ  اإنَّ قيا�َص م�ستوى اأداِء الطالِب يف نظاِم ال�سَّ
اإي�ساُحه يف )الق�سم الأول( يقوُم على:

· التنويِع يف اأدواِت القيا�ص.	

· �سموليِة اأركاِن املادِة العلميِة والنظرية.	

· التقييِم امل�ستمرِّ )�سمولية املدى الزماين(.	

· املعدِل الرتاكمي.	

ت�ستعر�ُس ال�سفحاُت الآتيُة اأ�ساليَب التقييم ونظاَم التقومي.

قييم ١. أساليُب التَّ
 التقييم التح�سيلي الذي تعتمُده جامعُة نزوى مياثُل اأ�ساليَب التقييِم 
املبنيَّ  املعتمدِة  ال�ساعاِت  نظاَم  تعتمُد  التي  اجلامعاِت  لدى  املتبعِة 

على الأ�س�ِص التاليِة:
اأوًل: التنوُع:

معدِل  قيا�َص  الأن  ذلك  الطرق؛  يف  ومتنوٌع  االأ�ضلوِب،  يف  متنوٌع  فهو 
حت�سيِل الطالِب للمادِة العلميِة ونتاجها يتمُّ من خالِل عدِة اأ�ساليَب، 

وهي ت�سمُل الآتي:
الواجبات واالأن�شطِة خالَل الف�شِل الدرا�شي:( 1

وهي تختلُف من م�ساٍق اإلى اآخر، وميكُن اإيجاُزها يف الآتي:
· وجماالتها، 	 املادِة  نوِع  ح�ضَب  تختلُف  وهي  التقاريِر،  اإعداُد 

وت�سمُل تقاريَر التجارِب العلميِة للموادِّ ذاِت البعِد العلمي.
· املادِة 	 ل�ستق�ساِء   ،Term Papers بحثيٍة«  »اأوراٍق  اإعداُد 

املعرفيِة من مو�ضوٍع خمتار.
· تقدمُي عرو�ٍص �سفهيٍة مدعومٍة با�ستخداِم التقنياِت احلديثِة.	
· تقدمُي احللوِل املنا�سبِة للم�سائِل الريا�سيِة، وما �سابهها.	

ب�سِم اهلل الرحمِن الرحيم
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الختباراُت:( 2

ا ياأتي: وتتاألُف ممَّ

· عدُدها 	 ويرتاوُح   ،)Quizzes( الق�سرية  الختباراُت 
بني )٤( و )٦( يف الف�سل الدرا�سي الواحد، ومتثُل يف 

حدود ٥% من درجة املادة الكلية.

· الختباراُت الن�سفيُة )Midterms(، ويرتاوح عدُدها 	
بني )٢( و )٤( يف الف�سِل ح�سب طبيعِة املادِة، ومتثُل 

قرابَة ٣٠% من الدرجِة الكليِة للمادة.

· الأ�سبوعنِي 	 يف  ويكوُن   ،)Final( النهائي  الختباُر   
النهائيِة  الختباراِت  جلدوِل  وفًقا  للف�سِل؛  الأخريين 
واملكاَن  الزمان  بدقٍة  يحدُد  والذي  للجامعِة،  الر�سمي 
لكلِّ اختباٍر على حدة، وعادًة ل يقلُّ متثيُله عن ٤٠% من 

الدرجِة الكليِة للمادِة.

ُي�ضاُر اإلى اأنَّ التنوَع يف طرِق تقدمِي االختباراِت واقٌع معا�ٌص 
يف املرحلِة اجلامعيِة؛ اإذ ي�سُع الأ�ساتذُة الختباراِت اآخذين 

بواحدٍة اأو اأكرث من الطرِق الآتيِة:
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الأ�سئلُة املو�سوعيَُّة:( 1

ولها عدُة �سيٍغ منها:
· واحدٍة �سحيحٍة من بني عدِة 	 اإجابٍة  اختياَر  تت�سمُن  اأ�سئلٌة 

اختياراٍت لالإجابِة ل تقلُّ يف العادِة عن اأربعِة اختيارات.
· بني 	 من  ال�سحيحِة  الإجاباِت  كلِّ  اختياَر  تت�سمُن  اأ�سئلٌة   

وثمانيِة  اأربعِة  بني  عدُدها  يرتاوُح  لالإجابِة  اختياراٍت  عدِة 
اختياراٍت لل�سوؤاِل الواحد.

· حيُث 	 وجواٍب؛  �سوؤاٍل  ل�سقي  ربٍط  اأف�سَل  تت�سمُن  اأ�سئلٌة   
يعر�ُص ال�سقُّ الأول ع�سرَة اأ�سئلٍة على �سبيِل املثال، ويعر�ُص 
ال�سقُّ الآخر ما ل يقلُّ عن ع�سِر اإجاباٍت متقاربٍة، يتمُّ اختياُر 
الربِط بني امل�ضاقني على اأ�ضا�ِص اأدّق اأنواِع الربِط واأ�ضحها 

واأكمِلها.
· اأ�ضئلٌة تعتمُد على قيا�ِص الفهِم الواعي للمو�ضوِع من خالِل 	

اأ�سئلٍة يتمُّ تقييُمها على اأ�سا�ِص كوِنها اأكرَث احتماًل لل�سواِب 
اأو اخلطاأ.

· الكلماِت 	 باأف�سِل  ناق�سٍة  عباراٍت  ا�ستكماَل  تت�سمُن  اأ�سئلٌة 
ورقِة  يف  الطالِب  على  معرو�سٍة  قائمٍة  من  ا  اإمَّ املنا�سبِة، 

ا من خالِل ذاكراته. الختباِر، واإمَّ

 الأ�سئلُة ذاُت الإجاباِت املكتوَبة:( 2

وت�سمُل الأ�سئلَة الآتيَة:
· اأ�سئلٌة تقت�سي ذكَر اإجاباٍت ق�سريٍة.	
· لٍة ت�سمُل تفا�سيَل كثريًة، 	 اأ�سئلٌة تقت�سي توفرَي اإجاباٍت مطوَّ

وقد تتخللها ر�سوماٌت بيانيٌة وما �سابهها.
· اأ�سئلٌة تعتمُد على حلِّ م�سائَل ريا�سيٍة، واإي�ساِح كلِّ تفا�سيِلها.	
· اأ�سئلٌة تتناوُل اإعادَة �سياغِة عبارٍة ق�سريٍة اأو طويلٍة للتوافِق 	

مع معطياِت املادِة املعرفية.
االأ�شئلُة اأو االختباراُت ال�شفهية:( 3

وت�سمُل الآتي:
· جمالت العرو�ِص ملوا�سيَع اأمام الطلبِة الآخرين.	
· ويجيُب 	 الأ�ستاُذ  يقدُمها  اأ�سئلٍة  ملجموعِة  النقا�ِص  جمالُت 

عليها الطالُب �سفهيًّا، وعادًة ما تكوُن هذه ال�سيغُة يف تقييِم 
بع�ِص املوادِّ املتقدمِة والدرا�ساِت العليا.

الأ�سئلُة العلميُة:( 4
م ذكُره: وت�سمُل عالوًة على ما تقدَّ

· اإجراَء حتليٍل خمتربيٍّ اأو حا�سوبيٍّ مل�ساألٍة ما، والإجابَة عليها 	
معمليًّا.
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· ِة.	 اإجاباٍت لأ�سئلٍة ت�سخي�سيٍة كما يف املجالِت الطبيَّ
· اأ�سئلًة تتمُّ الإجابُة عليها من خالل م�سوحاٍت ميدانية.	

ثانيًّا: ال�شموليِة:
حيُث اإنَّ جميَع الأن�سطِة التي ت�ستخدُم لإي�ساِل املعرفِة واملهاراِت 

يتمُّ �سموُلها بالختبار؛ فعلى �سبيل املثاِل:

كال  فيها  ُيغطى  العملي،  وال�سقِّ  النظريِّ  ال�سقِّ  ذاُت  امل�ساقاُت 
تنوِع  يف  اآِنًفا  املذكورة  الطرِق  ومبجموِع  بالختباِر،  ال�سقني 

التقييم.

النحو  يف  كما   ٍ معنيَّ مل�ساٍق  الكليِة  الدرجِة  توزيِع  اإيجاُز  وميكُن 
الآتي:

الكليِة  الدرجاِت  توزيَع  فاإنَّ  رًفا،  �سِ نظريًّا  امل�ساُق  كان  اإذا   )١
للمادة �سيكوُن على الآتي:

الواجباُت والأن�سطُة التي يتمُّ تكليُف الطالِب بها خالَل أ- 
درجِة  من   %٢٥ قرابَة  وزُنها  ر  فيقدَّ الدرا�سي؛  الف�سِل 

املادة الكلية.

ُر وزُنها يف حدوِد ٧٥% من درجِة املادِة ب-  الختباراُت، ويقدَّ
الكليِة، وتوزُع على النحِو الآتي:
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· الختباراُت الق�سريُة يف حدوِد ٥% من الدرجِة الكلية.	
· الختباراُت الن�سفيُة يف حدود ٣٠% من الدرجِة الكليِة.	
· من 	  %٤٠ عن  العادِة  يف  تقلُّ  ل  التي  النهائيُة  الختباراُت 

الدرجة الكلية.
؛ فاإن التقييم يتمُّ  ا اإذا كان امل�ساُق ذا �سقٍّ نظريٍّ واآخَر عمليٍّ ٢( اأمَّ
والعملي يف ذلك  النظري  لوزِن اجلانِبني  وفًقا  �سقٍّ منهما،  على كلِّ 
بتكويِنه  معتمدٍة  �ساعاٍت  لثالِث  م�ساٌق  املثاِل:  �سبيِل  فعلى  امل�ساق، 
ت�سمُل )حما�سرتني، وخمترب �ساعتني اأ�سبوعيًّا(، فاإنَّ توزيَع الدرجة 

الكليِة له يتمُّ كما ياأتي:
· - ٢٥ اإلى ٣٥% من الدرجِة الكليِة للجانِب العملي.	
· - ٦٥ اإلى ٧٥% من الدرجِة الكليِة للجانِب النظري.	

يكون )حما�سرة  كاأن  لل�سابق،  تكويٍن مغايٍر  ذا  امل�ساُق  اإذا كان  ا  اأمَّ
واحدًة، ومعلمني اأ�سبوعيًّا(؛ فاإنَّ الدرجَة الكليَة يتمُّ توزيُعها كالآتي:

· ٥٥ اإلى ٦٥% من الدرجِة الكليِة للجانِب العملي.	
· ٣٥ اإلى ٤٥% من الدرجة الكلية للجانِب النظري.	

ويتمُّ تقييُم اأيٍّ من اجلانبني؛ وفًقا ملا ورد يف البند رقم )١( اآِنًفا. 

ثالًثا: ال�ستمرارية: 
حيُث يتمُّ تقييُم الطالِب با�ستمراٍر من بدايِة الف�سِل الدرا�سي حتى 

نهايِته، على اأن يكوَن تقييُم كلِّ م�ساٍق على حدٍة من خالِل الأ�ساليِب 
والطرِق املذكورِة �سابًقا.

اكميَّة: رابًعا: الرتَّ
مدى ( ١ لقيا�ِص  امل�ستخدمة  والطرق  الأ�ساليب  لكلِّ  تراكميٌّ  فهو 

حم�سلٌة  هي  النهائية  الطالِب  فدرجُة   ، معنيَّ مل�ساٍق  التح�سيل 
لكلِّ الختبارات بجميِع اأ�سكاِلها، ولكلِّ مناحي الأن�سطِة املختلفِة 
التي ُيطلُب من الطالِب الإتياُن بها خالل الف�سِل الدرا�سيِّ لذلك 

امل�ساق.
وهو تراكميٌّ من حيُث تاأثرُي نتائِج الطالِب يف امل�ساقاِت املختلفِة ( ٢

)املعدَل  اإنَّ  اإذ  الدرا�سي؛  الف�سِل  خالَل  البع�ِص  على  بع�سها 
ذلك  موادِّ  جميِع  يف  الطالِب  لنتائِج  حم�سلٌة  هو   ) الف�سليَّ

الف�سِل كاملًة.

التخ�س�صِّ كاملًة خالَل ( ٣ تراكميٌّ على م�ستوى مقررات  اأنَّه  كما 
اإذ يو�سُح املعدُل الرتاكميُّ املح�سلَة العظمى  �سنواِت الدرا�سِة؛ 
جلميِع نتائج الطالِب يف جميِع املواد التي در�سها خالَل وجوِده يف 

اجلامعِة؛ وفًقا لل�سوابِط والقواعِد الأكادميية املعتمدة.

عند قياِم الطالِب باإعادِة امل�ساِق؛ لتح�سنِي درجِته؛ فاإنَّ التقديَر ( ٤
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يح�سب  و  فقط،  الف�سلي  معدِله  يف  ويح�سب  �سيبقى  الأوَل 
التقدير الثاين بعد الإعادة يف املعدل الرتاكمي.

2. نظاُم التقويم:
1. 2. موجُز امل�ساق:

· يو�سُع لكلِّ م�ضاٍق موجٌز حديٌث يوزُع على الطالِب اأثناء 	  
بداية الدرا�سة. ي�سمُل هذا املوجُز العنا�سَر الآتية: 

· التدري�سيِة 	 ال�ساعاِت  وعدُد  وعنواُنه  ورقُمه  امل�ساِق  رمُز 
الدرا�سي  التقومِي  وتفا�سيُل  املعتمدِة،  وال�ساعاِت 

للم�ساق.

· اأهداُف امل�ساق.	

· املو�سوعاُت الرئي�سُة التي �سيناق�ُسها امل�ساق.	

· التي 	 املكتبيُة  وال�ساعاُت  مكتِبه،  وموقُع  املحا�سِر،  ا�سُم 
يكون موجوًدا فيها مبكتِبه.

· نظاُم التقدير.	

· الأ�ساليُب والو�سائُل املتبعُة لتدري�ِص امل�ساق )خمتربات، 	
درا�سُة احلالة، العمُل امليداين، ... الخ(.
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· الكتُب الدرا�سيُة، واأيُة مراجع اأخرى لها عالقٌة مبو�سوعاِت 	
امل�ساق.

· الق�سرية 	 والواجباُت  البحث،  واأوراُق  الختبارات،  مواعيُد 
مع تو�سيِح الن�سبِة املحددِة لكلٍّ منها من التقديِر العام.

· ي�ضُعها 	 اأخرى  �ضروٍط  واأيُة  والغياب،  احل�ضوِر  قواعُد 
املحا�سُر ل�سرِي العمليِة التدري�سيِة ب�سورٍة �سحيحة.

التقدير  واأهداُفه ونظاُم  امل�ساِق  اأن تكوَن تفا�سيُل  يجُب  ملحوَظة: 

�ُص لأكرَث من �سعبٍة واحدٍة. ثابتًة جلميِع امل�ساقاِت اإذا كان امل�ساُق يدرَّ

2. 2. التقومُي والتقديرات:
ُم اأداُء الطالِب على اأ�سا�ِص املعدِل الف�سلي، وت�ساعُد عمليُة  يقيَّ
التقومِي امل�ستمرِة الطالَب يف معرفِة اأدائهم يف كلِّ م�ساق، وهذا 
توافِق  ب�ساأِن  املنا�سبِة  القراراِت  اتخاِذ  من  اجلامعَة  �سيمكُن 

تقدِم الطالِب مع معايرِي اجلامعة.

2.3. طريقُة تقديِر الدرجات:
· يو�سُع التقديُر النهائيُّ لأيِّ م�ساٍق بناًء على التقومِي امل�ستمرِّ 	

من  ميكُن  الذي  الأ�سلوُب  يحّدد  ولذلك  امل�ساق؛  لأهداِف 

اخلا�صِّ  املوجِز  يف  ويو�سح  الأهداف،  هذه  حتقيُق  خالِله 
را�سة. بامل�ساِق الذي يتمُّ توزيُعه عند بداية الدِّ

· ل تقلُّ عنا�سُر التقديِر النهائيِّ عن ثالثِة عنا�سَر اأ�سا�سيٍة 	
لأيِّ م�ساق، ول يجوُز اأن تتجاوَز الن�سبُة املئويَة لأيٍّ من هذه 

العنا�سِر ن�سبة ٥٠% من التقديِر النهائي.

4. 2. التقديُر ذو القيمِة العددية:

ت�ستعمُل احلروُف لو�سِف م�ستوى اأداِء الطالِب يف م�ساٍق معني، كما 
يو�سُع التقديُر النهائيُّ لأيِّ م�ساٍق بناًء على التقييِم امل�ستمرِّ للطالِب 
، وت�ساُف اإليه نتيجُة المتحاِن النهائي، اإلَّ  طواَل الف�سِل الدرا�سيِّ

اإنَّ بع�َص امل�ساقاِت لي�ص لها امتحاٌن نهائي.

و�سُف تقديراِت امل�ساقات:
فيما ياأتي �سنو�سُح الو�سَف الدقيَق للتقديراِت املتبعِة يف جامعِة نزوى:
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الأداءالو�ســـــــفالتقدير

َق جميَع الأهدافاأ ممتازحقَّ

ق ما يزيُد على ثلثي اأهداِف ب حقَّ
امل�ساق على الأقل

ا د جدًّ جيِّ

َق على الأقلِّ معظَم اأهداِف ج حقَّ
امل�ساق

د جيِّ

ق اأكرَث من احلدِّ الأدنى املطلوبد مقبولحقَّ

مل يحقق الطالُب احلدَّ الأدنى من ر
اأهداِف امل�ساق

را�سب

جدوُل قياِس التقدير:
كلُّ تقديٍر من التقديراِت املبينِة يف و�سِف التقديراِت يحمُل قيمًة 
، ويتكوُن  عدديًة بغر�ِص ح�ساِب املعدِل املرجِح على قيا�ٍص خا�صٍّ
تو�ضيًحا  الطالبة  اأختي  الطالب/  اأخي  واإليك  نقاط،  اأربِع  من 

لهذه القيم:
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الن�ســـبة املئويةالقيــمة العدديةالتقــدير

٩٥-١٠٠%٤.٠اأ
٩٠- ٩٤%٣.٧-اأ

٨٥-٨٩%٣.٣+ب
٨٤-٨٠%٣ب

٧٧-٧٩%٢.٧-ب
٧٤-٧٦%٢.٣+ج
٧٠-٧٣%٢.٠ج

٦٧-٦٩%١.٧-ج
٦٤-٦٦%١.٣+د
٦٠-٦٣%١.٠د
 ٠-٥٩%�سفرر

 2.٥ التَّقدير بدون القيمِة العدديَّة
اخلا�صِّ  التَّقديراِت  نظاِم  من  جزًءا  الآتيُة  امل�سطلحاُت  ُل  ت�سكِّ

باجلامعِة، َبْيَد اأنَّها ل حتمُل قيًما عدديًة معيَّنة:
· 	:)I( ك« غرُي مكتمل«

ي�ستخدُم هذا التقديُر عند ا�ستيفاِء �سرطنِي اأ�سا�سيني، هما:
بامل�ساِق . ١ اخلا�سِة  الأعماِل  يف  النجاح  م�ستوى  الطالِب  حتقيُق 

بنهايِة هذا امل�ساق.

عدُم متكِن الطالِب من اإكماِل جميِع متطلباِت امل�ساِق يف الوقت . ٢
املحدد له؛ وذلك لظروٍف قاهرٍة؛ مثل: احلوادث، اأو الظروف 

العائلية، اأو املر�ص... اإلخ.
وهذا التقدير غري املكتمل »ك« ل يعني اأن متدد فرتُة امل�ساِق للطالب 

الذي اأكمل كلَّ عنا�سر امل�ساق بتقدير »ر�سوب«.
الثبوتية،  الأوراق  جميَع  الطالِب  من  يطلب  اأن  للمحا�سِر  يجوُز 
وموافقَة الكليِة على الطلِب، وعلى املحا�سِر يف مثِل هذه احلالِة اأن 
ب�ضروِط الإكماِل املطلوبِة مع حتديِد املوعِد النهائي  يخطَر الطالَب 
ف�ساًل  ذلك  يتجاوَز  ل  اأن  ويجُب  ممكن،  وقٍت  اأ�ضرِع  يف  للتقدمِي 

درا�سيًّا كحٍد اأق�سى.
ْق الطالُب يف عمليِة الإكماِل؛ فاإنَّ املحا�سَر يحدُد لكلٍّ من  اإذا مل يوفَّ
الذي  التقديَر  والت�سجيل  القبول  عمادة  يف  العام  ِل  وامل�سجِّ الطالِب 
بهذا  »ك«  تقديُر  ي�ستبدَل  اأن  على  »ك«،  تقديُر  به  ي�ستبدُل  �سوف 
التقديِر اإذا مل يتمَّ تقدمُي تقديٍر جديٍد اإلى ِعمادة الَقبول والت�سجيل 

عند نهايِة الف�سِل الدرا�سي احلايل.

· 	:)W( س« من�سحب�«
من  الفرتِة  يف  امل�ساقاِت  اأحِد  من  ر�سميًّا  الطالُب  ان�سحَب  اإذا 
له  يكتُب  فاإنه  امل�ساِق؛  ن�سِف  نهايِة  اإلى  الثالِث  االأ�ضبوِع  بدايِة 
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تقديُر »�س« )من�سحب( يف هذا امل�ساِق يف �سجله الأكادميي.
بعد  يحذُف  الذي  امل�ساق  اأمام  يكتُب  فاإنه  »ر«  تقديُر  ا  اأمَّ
انق�ساِء الفرتِة املذكورِة، اأو يف حالِة كوِن ا�ستمارِة »احلذِف 
امل�ساُق  هذا  يكوَن  اأْن  اأو  له،  م�ستوِفيٍة  غرَي  والإ�سافِة« 

الِب فيه. حمذوًفا؛ نتيجًة لعدِم ح�سوِر الطَّ

· 	:)TC( لة   »ت« �ساعاٌت حموَّ
�ساعاتٍ   اكت�سَب  الذي  للطالِب  »ت«  التَّقديُر  هذا  يو�سُع 
املحولة/ اعاِت  ال�سَّ )راجع:  اأخرى  جهٍة  اأيِّ  من  معتمدًة 

م(. امل�ستوى املتقدِّ
اعاِت املعتمدِة  اعاُت املكت�سبُة ت�سهُم يف جمموِع ال�سَّ وهذه ال�سَّ
ج يف برنامٍج معني؛ وذلك  الكليِّ املطلوِب من الطالِب للتَّخرُّ
اعاِت ل  رجِة اجلامعية، غرَي اأنَّ هذه ال�سَّ للح�سوِل على الدَّ

ِل نقاِط التَّقدير. ُر على معدَّ توؤثِّ

· 	:)AU( ع« م�ستمع«  
امل�ساَق  هذا  يح�سُر  الذي  للطالبِّ  التَّقديُر  هذا  ُيعطى 

باعتباِرِه م�ستمًعا فقط.

· 	:)P/NP( ن/ر« ناجح/ غرُي ناجح«
لها  �ص  يخ�سَّ مل  الَّتي  للم�ساقاِت  امل�سطلُح  هذا  ي�ستخدُم 
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ٌ على جدوِل القيا�ص، وكما اأ�سلفنا فهو – ك�سابِقه-  تقديٌر معنيَّ
اعاِت املعتمدة لربنامج  ل يحمُل اأيَّ قيمٍة عدديٍة من حيُث ال�سَّ

ار�سِة اجلامعية. الدِّ

ترتبُط  الَّتي  امل�ساقاُت  امل�سطلِح:  هذا  على  الأمثلِة  اأبرِز  ومن 
التَّدريُب  اأو  امل�ساق،  ملو�سوعاِت  ة  العامَّ بالتَّغطيِة  اأهداُفها 

�ضاُط امليداين. ناعيُّ الذي ي�سمُل بع�َص امل�ساقات، اأو النَّ ال�سِّ

وتو�سُع عبارُة »غرُي ناجح« للطالِب الَّذي ر�سب يف هذا امل�ساق. 
الُب فيها على تقديِر »ناجح«؛ فاإنَّ  ا امل�ساقاُت التي ح�سل الطَّ اأمَّ
�ساعاِتها املعتمدَة ت�سهُم يف املجموِع الكليِّ املطلوِب من الطالِب 
را�سِة؛ اإلَّ اأنَّ هذين امل�سطلحنِي »ناجح/  للتَّخرج يف برنامِج الدِّ

ِل نقاِط التَّقدير. غري ناجح« ل يحت�سباِن يف معدَّ

· 	:)IP( م« م�ستِمّر«
الطالُب  فيه  ُل  ي�سجِّ الَّذي  للم�ساِق  امل�سطلُح  هذا  ي�ستخدُم 

ا عنَد و�سِع التَّقديرات.  ب�ضرِط اأْن يكوَن امل�ساُق م�ستمرًّ
على �سبيِل املثال ينطبُق ذلك يف احلالِت العاديِة على امل�ساقاِت 
الَّتي تدخُل  اأو امل�ساقاِت  الَّتي متتدُّ ملدِة عاٍم؛ مثَل: امل�سروعات 

را�سي ب�سفٍة غرِي منتظمة. �سمَن اجلدوِل الدِّ

· 	:)FSP( سوُب مع المتيازاِت التَّكميليَّة� »رزك« الرُّ
المتيازاِت  مع  �سوب  الرُّ اأّي:   - »رزك«،  تقديَر  الطالُب  مينُح 

التَّكميليِة – يف احلالتنِي الآتيتنِي:

الِب جميَع اأجزاِء امل�ساِق، غرَي اأنَّه قد ر�سَب يف واحٍد . ١ اإكماُل الطَّ
موافقِة  بعَد  املحا�سِر  راأُي  وكاَن  نف�ِسه،  امل�ساِق  مكوناِت  من 
رئي�ِص الق�سمِ املخت�صِّ اأنَّ اإتاحَة فر�سٍة اأخرى لهذا الطالِب يف 
ُنه من النَّجاح، لكنَّ هذا التَّقديَر  ذلك اجلزِء من امل�ساق قد متكِّ
النَّجاِح يف  ا لدرجِة  اإجناُزه م�ساويًّ ل مُينُح الطالَب الذي يكوُن 

جميِع اأجزاِء امل�ساق.

اإذا مل يتمَّ طرُح امل�ساِق املطلوِب خالَل عاٍم درا�سيٍّ كامٍل، وقد . ٢
اأكمَل الطالُب خالَل درا�سِته اجلامعيِة ما ل يقلُّ عن ٥٠% من 
حتَت  مو�سوًعا  الطالِب  اأداُء  كاَن  اإذا  ا  اأمَّ املعتمدة.  اعاِت  ال�سَّ
املالحظِة  حتت  و�سُعه  �سيتمُّ  اأنَّه  اأو  الأكادمييِة،  املالحظِة 
را�سي اجلاري، ففي  الأكادمييِة؛ بناًء على اأدائه يف الف�سِل الدِّ

هذه احلالِة ل يجوُز اأن مُينَح الطالُب هذا التَّقدير.

يعامُل »رزك« كر�سوٍب بعَد اأن يتمَّ ا�ستبداُله بالتقديِر الَّذي ُيح�سُل عليه 
بعَد التقومِي التكميلي، غرَي اأنَّه يلزُمُه اأن يتخل�َص من هذا التقديِر يف 
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اأقرِب وقٍت ممكٍن بعَد انتهاِء فرتِة المتحاناِت، ويف موعٍد اأق�ساُه 
را�سيُّ  الدِّ الف�سُل  را�سيِّ احلايل )مبا يف ذلك  الدِّ الف�سِل  نهايُة 
الفرتِة  خالَل   » رزك   « تقدير  اأيِّ  اإزالُة  تتمَّ  مل  واإذا  يفي(،  ال�سَّ
ا اإلى تقدير » ر « يف ال�سجلِّ  ُل التَّقديُر تلقائيًّ املذكورِة؛ ف�سوَف يتحوَّ
ة وظروٍف غرِي  را�سيِّ اخلا�صِّ بالطالب، با�ستثناِء حالٍت خا�سَّ الدِّ
عادية ميكُن معاجلُتها ب�سورٍة فرديٍة، وفوَر التَّخل�صِ من تقديِر » 
رزك « يتمُّ ا�ستبداُله بالتَّقديِر اجلديِد، والذي يتمُّ احل�سوُل عليه 

د.  كنتيجٍة لالأعماِل التَّكميليِة يف امل�َساق املحدَّ
مع  ر�سوب   « تقديِر  على  يح�سَل  اأْن  للطالِب  ي�سمُح  ل  كما 
ة « يف م�ساٍق يكوُن النَّجاُح فيه �سرًطا �سابًقا  المتَيازات التَّكميليَّ

مل�ساٍق اآخَر يرغُب يف اللتحاِق به.

ِل نقاِط التَّقدير 1. 6. 2 ح�شاُب معدَّ

حِو الآتي: ُل نقاِط التَّقديِر للطالِب على النَّ يح�سُب معدَّ
على  بناًء  املعتمدة،  اعاِت  ال�سَّ من  عدٌد  م�ساٍق  لكلَّ  يحّدد   -١

ِة للم�ساق. اعاِت التَّدري�سيَّ ن�سبٍة ثابتٍة من ال�سَّ

يو�سُع لكلِّ تقديٍر قيمُته العدديَّة.  -٢
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اعاِت املعتمدِة للم�ساِق يف القيمِة العدديِة  عند �سرب عدِد ال�سَّ  -٣
للتَّقديِر نح�سُل على »نقاط التَّقدير املكت�سبة«.

اعاِت  بق�سمِة جمموِع »نقاط التقدير املكت�سبة« على جمموِع ال�سَّ  -٤
التي  امل�ساقاُت  باملَحاولِة فيها، )حت�سُب تلك  الطالُب  الَّتي قاَم 
نتيجُة  وتكوُن  معيَّنة(،  عدديٍة  قيٍم  مع  تقديراٌت  لها  �ص  خ�سِّ

َل نقاِط التَّقدير«. الق�سمة هي »معدَّ

للف�سِل  التَّقديِر  نقاِط  ِل  معدَّ يف  الآتيُة  التَّقديراُت  حتت�سُب  ل   -٥ 
را�سي: الدِّ

)�ص(،  من�سحب  )ر(،  ناجح  غري  )ن(،  ناجح  )ك(،  مكتمل  غري 
م�ستِمع )ع(، �ساعات حمولة )ت(.

را�سي  ِل نقاِط التَّقدير للف�سِل الدِّ ح طريقَة ح�ساِب معدَّ مثال يو�سِّ
الواحد

َــاق اعاُتامل�ســـ  ال�سَّ
املعتمدة

 القيمُةالتَّقديــــر
 العددية
للتقــدير

 نقاُط
 التَّقديِر
املكت�ســبة

اأحياء 
١٠٠

٤.٠١٢.٠اأ٣

فيزياء 
٢١٢

٣.٠٩.٠ب٣

٢.٣٦.٩ج+٣لغات ١٠١

لغة عربية 
١١٠

�سفر�سفرر�سوب٣

حا�سوب 
١١١

--غري مكتمل٢

اقت�ساد 
١٩٠٣

--ناجح٢
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· ل لها =١٦ �ساعة.	 اعاِت التي �سجَّ جمموُع ال�ضَّ

· اعاِت املحت�ضبِة للتَّقدير = ١٢ �ساعة.	 جمموُع ال�ضَّ

· جمموُع نقاِط التَّقديِر املحت�ضبة = ٢٧.٩ نقطة.	

· ُل نقاِط التَّقدير = ١٢/٢٧.٩ = ٢.٣٢٥ = ٢.٣٣.	 معدَّ

· اعاِت املكت�سبِة = ١١.	 جمموُع ال�سَّ
ملحوظة: يتمُّ احت�ساُب التَّقديِر بالتَّقريِب اإلى رقمينِي ع�سرينِي 

با�ستخداِم قواعِد التَّقريِب املعروف.

اُكمي ُل الرتَّ ، واملعدَّ ُل الف�سليُّ 2. 6. 2 املعدَّ

من  الُب  الطَّ اكت�سبها  الَّتي  قاِط  النِّ ُيعرُب عن  الف�سليَّ  َل  املعدَّ اإنَّ 
اأو  خريف  اأو  )ربيع  الواحد  را�سيِّ  الدِّ الف�سِل  خالَل  امل�ساقاِت 

�سيف(؛ اأي: اإنَّه معدُل نقاِط التَّقديِر لذلك الف�سل.

الَّتي  امل�ساقاِت  اأ�سا�ِص جميِع  على  فيح�سُب  اكميُّ  الرتَّ ُل  املعدَّ ا  اأمَّ
ُل  معدَّ اأنَّه  مبعنى  را�سيَّة،  الدِّ الف�سوِل  جميِع  يف  الطالُب  لها  �سجَّ
�سه،  الَّتي در�ص فيها الطالُب يف تخ�سُّ املُدِة  التَّقديِر لكلِّ  نقاِط 
حلالِة  اأو�سَح  �سورًة  ُيعطي  اإذ  ؛  الف�سليِّ ِل  املعدَّ من  اأهمُّ  وهو 

الِب الأكادمييَّة. الطَّ
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باإخراِج  دار�سيِّ  ف�سٍل  كلِّ  نهايَة  والتَّ�سجيِل  الَقبوِل  ِعمادُة  وتقوُم 
الك�سُف  هذا  يو�سُح  اجلامعة،  يف  طالٍب  كلِّ  لدرجاِت  كامٍل  ك�سٍف 
اعاِت  ُح ال�سَّ الِب امل�سجلني، كما يو�سِّ اكميِّ للطُّ لنِي الف�سليِّ والرتَّ املعدَّ
اعاِت املعتمدِة الَّتي  لها الطالُب، واملجموَع الُكليَّ لل�سَّ املعتمدَة الَّتي حوَّ

حاول الطالُب احل�سوَل عليها واكت�ساَبها حتى تاريخه.

را�سة ِم يف الدِّ 2.7 امل�ستوياُت املطلوَبُة للتَّقدُّ

ِة دوَن قيٍد اأو  ُي�سمُح للطالِب بال�ستمراِر يف برنامِج درا�ستِه اجلامعيَّ
�ضرٍط اإذا ح�سل على معدِل نقاِط تقديٍر ل يقلُّ عن )٢.٠( يف كلٍّ 
اكمي، كما اأنَّ عليه اأن يح�سَل على  ِل الرتَّ من املعدِل الف�سليِّ واملعدَّ

دة. لِت الأخرى يف م�ساقاٍت حمدَّ احلدِّ الأدنى املطلوِب من املعدَّ

را�سي  الدِّ العبِء  فوَق  معتمدٍة  �ساعاٍت  ت�سجيَل  الطالُب  وي�ستطيُع 
ح�سوِل  حالِة  يف  وذلك  معتمدًة؛  �ساعًة   ١٨ اأق�سى  وكحدٍّ  العادي، 
ِل تقديٍر ل يقلُّ عن )٣.٠( يف ف�سلنِي متتالينِي اأو  الطالِب على معدَّ

اكميُّ ل يقلُّ عن )٣.٠(. له  الرتَّ معدَّ

معدِل  على  ح�سَل  اإذا  الأكادمييِة  املالحظِة  حتَت  الطالُب  يو�سُع 
نقاط تقديٍر طبًقا ملا هو مو�سٌح اأدناُه:

)اأ( عندما ينخف�ُص املعدل الرتاكمي للطالب اإلى اأقلَّ من )٢.٠(؛ 
لت�سحيِح  رورية  وال�سَّ الالزمِة  الإجراءاِت  باتخاِذ  ين�سُح  فاإنَّه 
حتَت  �سيو�سُع  اأنَّه  علًما  نف�ِسه،  تلقاِء  من  ورفِعه  را�سي  الدِّ م�ستواُه 

املالحظِة الأكادمييِة، و�سيعطى اإنذارًا لذلك.

وينبغي على الطالِب يف مثِل هذه احلالِة اأْن يقابَل مر�سَده الأكادميي 
را�سي التايل، واأثناَء املقابلِة يجُب اأْن يتمَّ  َد يف الف�سِل الدِّ قبَل اأْن يقيَّ
الَب على اخلروِج  التفاُق على الإجراءاِت العالجيِة الَّتي ت�ساعُد الطَّ

من املالحظِة الأكادميية، وت�سمُل هذه الإجراءاُت ما ياأتي:

· الب الى ١٢ �ساعة معتمدة على 	 را�سيِّ للطَّ تخِفيُف العبِء الدِّ
الأكرث.

· تاأِجيُل بع�ِص امل�ساقاِت اإلى ف�سٍل درا�سيٍّ لحق.	

· اأو 	 يا�سيات  الرِّ يف  الإ�سافيِة  امل�ساقاِت  ببع�ِص  اللتحاُق 
املهاراِت التي ميكُن اأْن ي�ستفيَد منها الطالُب يف درا�سِته.

· اإحالُة الطالِب اإلى مركِز الإر�ساِد الأكادمييِّ واملتابعة اأو اإلى 	
يًّا ونف�سيًّا. حيِة بغر�ِص م�ساعدِته �سحِّ العيادِة ال�سِّ

· �ص.	 تغيرُي التخ�سُّ
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· تغيري الدرجة العلمية من بكالوريو�ص اإلى دبلوم مع عمل 	
ا�ضقاط لبع�ص امل�ضاقات

يرفَع  اأْن  الأكادمييِة  املالحظِة  يو�سُع حتَت  الذي  الِب  الطَّ وعلى 
اكميِّ اإلى )٢.٠( على اأقلِّ تقدير خالَل ثالثِة ف�سوٍل  له الرتَّ معدَّ
الف�سوِل  هذه  اأحَد  ال�سيفيُّ  الف�سُل  وليعترُب  مَتتالية،  درا�سيٍة 
معتمدة  �ساعات   ٧ من  اأكرث  الطالب  �سجل  اإذا  اإل  را�سية.  الدِّ
املر�سد  مع  اجللو�ص  الطالب  على  ويتوجب  ال�سيف.  ف�سل  يف 
الأكادميي وكذلك عمل زبارة ر�سمية مع مركز الر�ساد الأكادميي 
بح�ضور ويل االأمر عند تكرار الوقوع حتت املالحظة االأكادميية 
للمرة الثانية والثالثة. ويف حالِة عدِم ا�ستطاعةِ الطالِب اأْن يرفَع 
لُه اإلى اأكرَث من )٢.٠( خالل ثالثة ف�سول درا�سية متتابعَة  معدَّ

ف�سوَف ُيطلُب منُه اأن ين�سحَب من اجلامعة.

ويف حالت ا�ستثنائية ميكن اعطاء الطالب فر�سة واحدة اأخرية 
مبوافقة رئي�ص اجلامعة وهذا هو احلد الأعلى امل�سموح به ليبقى 
الطالب مقيدًا باجلامعة وهو حتت املالحظة الأكادميية لأربعة 

ف�سول متتالية. 
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اخلروج من املالحظة الأكادميية

يخرج الطالب من املالحظة الأكادميية يف احلالت الأتية:
ارتفاع املعدل الرتاكمي يف اأحد ف�ضلي الربيع اأو اخلريف الى ٢   .١

فاأكرث 
عدد  ت�ضجيل  عند  ال�ضيف  ف�ضل  يف  الرتاكمي  املعدل  ارتفاع   .٢

ال�ساعات اأكرث من ٧ �ساعات
عند تغيري التخ�س�ص  .٣

وبعد خروج الطالب من حالة املالحظة الأكادميية باحلالت الثالث 
املذكورة ثم وقوعه مرة اأخرى فاإنه يعاد احت�ضاب مرات الوقوع من 

جديد ول تدخل املرات ال�سابقة يف الحت�ساب. .
اللجوُء  يتمُّ  التي  اءِة  البنَّ الُقيود  اأحد  هي  الأكادمييُة  واملالحظُة 
را�سيِّ عن الطالِب مع رفِع م�ستواُه  اإليها من اأجِل تخفيِف العبِء الدِّ
املالحظة  �ضيا�ضة  الى  الرجوع  ميكن  بنجاح،  املطلوِب  املعدِل  اإلى 

الأكادميية ملعرفة تفا�سيل اأكرث.

را�سية 2.8 اإعادُة امل�ساقاِت الدِّ

فيلزُمه  اجلامعيِة؛  را�سيِة  الدِّ امل�ساقاِت  اأحِد  يف  الطالُب  ر�سَب  اإذا 

اإعادُة  للطالِب  يجوُز  ل  اأنه  كما  فيه.  ا�سِب  الرَّ امل�ساِق  ذلك  اإعادُة 
تقديراِت  من  اأعلى،  اأو  )ج(  تقدير  على  فيه  ح�سَل  الذي  امل�ساِق 

النجاح.  

التي  التَّقديراِت  جميَع  للطالِب  الأكادمييُّ  جُل  ال�سِّ يظهَر  اأن  ويجب 
ت اإعادُتها، كما يلزُم اإظهاُر  ح�سَل عليها يف جميعِ امل�ساقاِت التي متَّ
واحت�ساب اآخِر تقديٍر ح�سَل عليه الطالُب، واإن ح�سَل فيه على اأقلَّ 

من التقديِر الأ�سلي.

2.9 تعديُل التَّقدير

تعترُب  العام  ِل  امل�سجِّ اإلى  ا  ر�سميًّ للطالِب  التَّقديراِت  تقدمِي  ِد  مبجرَّ
التَّكميلية«  المتيازات  مع  »ر�سوب  تقديِر  عدا  ما  ًة،  نهائيَّ جميُعها 

)رزك( وتقديِر »م�ستمّر« )م(.

ِة يف حاِل وجوِد خطاأٍ يف احل�ساِب اأو  هائيَّ ويجوُز تعديُل التَّقديراِت النِّ
ِة فيمكُن تَّعديِل التقديُر اإلى »غري  ا يف الظروِف غرِي العاديَّ القيد، اأمَّ
اأيِّ  تعديُل  يجوُز  ل  را�سيِّ  الدِّ الف�سِل  نهايِة  ِد  مكتمل« )ك(. ومبجرَّ

تقديٍر نهائيٍّ عن طريِق المتحاِن اأو تقدمِي اأعماٍل اإ�سافيَّة.
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2.10 التَّح�سيُل الأكاِدميي

ا  قون م�ستوى اأكادمييًّ تقوُم اجلامعُة مبكافاأِة طالِبها الذيَن يحقِّ
؛ وذلك عن طريِق ن�سِر اأ�سمائهم يف  را�سيِّ عالًيا اأثناء الف�سِل الدِّ

قائمٍة ي�سدُرها عميُد الكليَّة.

ول بدَّ للطالِب اأن يح�سَل على معدٍل ف�سليٍّ ل يقلُّ عن )٣.٧( 
ول يقّل تقديُره يف اأيِّ م�ساٍق عن » ب «  ؛ لكي ُيكتَب ا�سُمه �سمَن 

قائمِة العميِد بدرجِة امتياز.

  » » �سرف  العميِد بدرجِة   الطالِب �سمَن قائمِة  ا�سُم  يرَد  ولكي 
ٍل ف�سليٍّ ل يقلُّ عن )٣.٥( على  يجُب عليِه اأن يح�سَل على معدَّ

اأن ل يقلَّ تقديُره يف اأيِّ م�ساٍق عن » ج «.

ولن يرَد ا�سُم الطالِب �سمَن قائمِة العميِد يف حالِة اأن يكوَن لدى 
را�سي،  الدِّ الف�سِل  نهايِة  يف   » ك   « مكتمل  غرُي  م�ساٌق  الطالِب 

َد له معدَل نقاِط تقدير. وذلك حتَّى يكمَل امل�ساَق وُيحدَّ

ج: خرُّ ُة بالتَّ  3. القواعُد الخاصَّ

را�سِة اجلامعيَّة: 1. 3. خطُط الدِّ
كلِّ  يف  ِة  اجلامعيَّ را�سِة  الدِّ باإكماِل  ُة  اخلا�سَّ املتطلباُت  ُد  حتدَّ
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املتعلقِة  والنُّظم  اعاِت املعتمدِة املطلوبِة  ال�سَّ جمموِع  عاٍم على �سكِل 
وغرِيها  الختيارية،  وامل�ساقاِت  ة  والفرعيَّ الرئي�سِة  بالتَّخ�س�ساِت 

روِط الأخرى الَّتي تراها اجلامعة. من ال�سُّ
ِة يف اأربعِة متطلباٍت رئي�سٍة  را�سِة اجلامعيَّ وميكُن ت�سنيُف خطِط الدِّ

هي:

1.1. 3. متطلباُت اجلامعة:
�ساتهم-  يتوجُب على جميِع طلبِة اجلامعِة – بغ�ِص النظِر عن تخ�سُّ

ا�ستكماُل جمموعٍة من امل�ساقاِت، موزعة كما ياأتي:
· ٦ �ساعاٍت معتمدٍة يف م�ساقاِت اللغِة العربية.	
· ٣ �ساعاٍت معتمدٍة يف م�ساِق »احل�سارِة الإ�سالمية«.	
· ٣ �ساعاٍت معتمدٍة يف م�ساق »احلا�سوب«.	
· ٣ �ساعاٍت يف مهارِت الت�سال.	
· ٦ �ساعاٍت معتمدٍة يف م�ساقاٍت اللغِة الإجنليزية.	

· ٦ �ساعاٍت معتمدٍة يف م�ساقاٍت اختياريٍة عامة.	

1.2. 3. اختياري اجلامعة:
بطرِحها،  اُت  الكليَّ تقوُم  ٌة  عاديَّ م�ساقاٌت  هي  الختياريُة  امل�ساقاُت 

امل�ساقات،  التَّامُة يف عمليِة الختياِر من بنِي هذه  ُة  وللطالِب احلريَّ
ُل  ت�سكِّ ل  الختياريُة  وامل�ساقاُت  ابقة،  ال�سَّ املتطلباِت  اإكماِل  ب�ضرِط 
�ص الطالِب اأو م�ساقاِته الختياريِة  جزًءا من متطلباِت الكليِة اأو تخ�سُّ
�سِة لختياري  اعاِت املعتمدِة املخ�سَّ داخَل التَّخ�س�ص.ويبلُغ عدُد ال�سَّ

اجلامعِة �ستُّ �ساعاٍت معتمدة.

1.3. 3. متطلباُت الكليَّة:
ت�سمُل متطلباُت الكليِة جميَع امل�ساقاِت املطلوبِة من جميِع الطالِب 
يف كليٍة معينٍة – بغ�ِص النَّظِر عن الأق�ساِم الَّتي ينتموَن اإليها-. وهي 
العلميِة  باملجالِت  �سي  التَّخ�سُّ الطالِب  وعِي  برفِع  ُتعنى  م�ساقاٌت 
�سه اأو تلك التي ت�سهُم يف تعميِق تكويِنه وتتفاوُت  القريبِة من تخ�سُّ

يف عدِدها من كليٍة اإلى اأخرى.

1.4. 3. اختياري كليَّة:
فر�سُة  للطالِب  وتتاُح  ُة،  الكليَّ ُدها  حتدِّ اختياريٌة  م�ساقاٌت  وهي 
�ستُّ  تبلُغ  العادِة  ويف  دة،  حمدَّ اإر�ساداٍت  اإلى  وفًقا  منها،  الختياِر 

�ساعاٍت معتمدة.

1.٥. 3. متطلباُت التَّخ�س�س اأو الق�سم:
تق�سيُمها  ئي�سِة، وميكُن  الرَّ �ساِت  للتَّخ�سُّ املطلوبَة  امل�ساقاِت  وت�سمُل 
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اإَلى جمموعتني:
· الِب اإكماُلها باعتباِرها جزًءا من 	 م�ساقاٍت يجُب على الطَّ

�ص. ِة بالتَّخ�سُّ ِة اخلا�سَّ را�سِة اجلامعيَّ ِة الدِّ خطَّ
· الفر�سُة 	 وتتاُح   ، �صِ للتَّخ�سُّ دٍة  حمدَّ ٍة  اختياريَّ م�ساقاٍت 

دٍة لذِلك. الِب لالختياِر منها وفًقا لإر�ساداٍت حمدَّ للطُّ
اعاُت  ِة ال�سَّ رجِة اجلامعيَّ املجموِع الكليِّ املطلوِب للدَّ وحت�سُب يف 
ِة  را�سيَّ ِة الدِّ املعتمدُة املكت�سبُة يف امل�ساقاِت املدرجِة �سمَن اخلطَّ
تغِيري  يرغُب يف  الذي  الطالُب  ا  اأمَّ  . فَقطٌّ �صِ  بالتَّخ�سُّ ِة  اخلا�سَّ
ه، فقد ل حت�سُب له جميُع امل�ساقاِت املعتمدِة املكت�سبِة  �سِ تخ�سُّ
و�سُع  ي�سمُح  ل  كما  اجلامعيَّة.  ِة  را�سيَّ الدِّ ِة  اخلطَّ �سمَن  �سابًقا 
جمموِع  من   )٪١٠( من  لأكرَث  ناجح(  )ناجٍح/غرِي  تقديِر 

ِة. را�سيَّ ِة الدِّ اعاِت املعتمدِة للخطَّ ال�سَّ
ِة  را�سِة اجلامعيَّ الِب يف اجلامعِة تظلُّ متطلباُت الدِّ وعنَد َقبوِل الطَّ
عَدا   فيما  ِة  اجلامعيَّ درا�سَته  الُب  الطَّ يكمَل  اأن  اإلى  تغِيرٍي  دوَن 

ِة مثَل: احلالِت اخلا�سَّ
· املطلوبَة 	 الق�سَوى  َة  املدَّ يتجاوُزوَن  قد  الَّذيَن  الِب  الطُّ

تقييُم  يعاُد  قد  والَّذين  ِة،  اجلامعيَّ هادِة  ال�سَّ على  وِل  للح�سُ
را�َسة(. ِة الدِّ ابَقة. )راجْع بنَد خطَّ �ساعاِتهم املعتمدِة ال�سَّ
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· را�َسة.	 ُلوَن الدِّ الِب الَّذيَن يوؤجِّ الطُّ

�ِس الفرِعي 3.1.6 متطلباُت التَّخ�سُّ

؛ فاإنَّه يجُب  �صٍ فرعيٍّ اًل للح�سوِل على تخ�سُّ الُب موؤهَّ لكْي يكوَن الطَّ
اعاِت املعتمدِة املطلوبة.  اأن يكمَل بنجاٍح احلدَّ الأدَنى من ال�سَّ عليه 
متطلَّباِت  لإكماِل  ٍة  درا�سيَّ موادَّ  اأو  م�ساٍق  اأيُّ  ي�ساَف  اأن  يجوُز  ول 
�صِ الفرِعي، كما ل ميِكُن اإ�سافُة �ساعاٍت مكت�سبٍة من برامَج  التَّخ�سُّ

خمتلفٍة حتَّى اإَذا كاَن هناك ت�سابٌه يف حمتوياِت امل�َساق.

موزعًة  املعتمدِة  اعاِت  ال�سَّ من  بعدٍد  ِة  اجلامعيَّ را�سِة  الدِّ ُة  مدَّ ُد  حتدَّ
خالَل  اإكماُلها  الطالِب  وعلى  را�سيَّة،  الدِّ وِل  الف�سُ من  عدٍد  على 
را�سِة  الدِّ برنامَج  فاإنَّ  املَثال،  �سبيِل  عَلى  نني؛  ال�سِّ مَن  دٍة  فرتٍة حمدَّ
ِة الَّذي يتطلَُّب )١٣٠( �ساعًة معتمدًة ي�ستغرُق )٤( �سنواٍت،  اجلامعيَّ
اإلى )١٥٠( �ساعًة معتمدًة فاإنَّه  الَّذي ميتدُّ  را�سيُّ  ا الربنامُج الدِّ اأمَّ
العبَء  اأنَّ  اأ�سا�ِص  ظاُم على  النِّ �سنوات، ويح�سُب هذا  ي�ستغِرُق )٥( 
را�سيِّ  الدِّ الف�سِل  يف  معتمدًة  �ساعًة   )١٥( هَو  العاديَّ  را�سيَّ  الدِّ
بع�ِص  يف  ويجوُز  يفي-.  ال�سَّ را�سيِّ  الدِّ الف�سِل  عَدا  ما   - الواِحد 
كحدٍّ  معتمَدًة  �ساعًة   )١٨( اإلى  را�سيُّ  الدِّ العبُء  ي�سَل  اأن  اِت  الكليَّ
اعاِت  لل�سَّ العامِّ  املجموِع  زيادٌة طفيفٌة يف  وينجُم عن ذلَك  ى،  اأق�سَ

ة نف�ِسها. را�سيَّ ِة الدِّ املعتمدِة خالَل املدَّ

ِج من اجلامعِة 3.2 متطلباُت التَّخرُّ
ِج مَن اجلامَعة: روَط االآتَيَة للتَّخرُّ على الطالِب اأن ي�ضتويَف ال�ضُّ

· معدٍل 	 على  احل�سوِل  مَع  ِة  اجلامعيَّ را�سِة  الدِّ متطلباِت  اإكماَل 
تراكميٍّ ل يقلُّ عن )٢.٠( كحدٍّ اأدَنى .

· ِة، مثَل 	 ِة اجلامعيَّ را�ضيَّ ِة الدِّ ٍة وردت يف اخلطَّ  اأيَّ �سروٍط اإ�ضافيَّ
الَعملي،  التَّدريِب  اأو  ئي�ِص  الرَّ �صِ  للتَّخ�ضُّ التَّقديِر  نقاِط  معدِل 

روِط الَّتي ت�ضُعها اجلامَعة. وغرِي ذلك مَن ال�ضُّ

· جلميِع 	 ِج  للتَّخرُّ هائيِّ  النِّ التَّقديِر  نقاِط  ِل  معدَّ ح�ساُب  يتمُّ   
را�سيَّة. ِة الدِّ امل�ساقاِت يف اخلطَّ

3.3 تبديُل امل�َساقات 

مَع  التَّ�ساوِر  بعَد  ِة  الكليَّ لعميِد  يجوُز  ِة  ال�ستثنائيَّ احلالِت  بع�ِص  يف 
الِب بدرا�سِة م�ساٍق معادٍل لأحِد  رئي�ِص الق�سِم املخت�صِّ اأن ي�سمَح للطَّ
ِج، ويجُب  ِة؛ وذلَك ل�ستيفاِء متطلَّباِت التَّخرُّ را�سيَّ ِة الدِّ م�ساقاِت اخلطَّ
ُل العامِّ ِلِعمادِة الَقبول التَّ�سِجيل. اأن يوافَق على هَذا ال�ستبداِل امل�سجِّ
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را�سيَِّة اجلامعيَّة ِة الدِّ 3.4 تعديُل اخلطَّ

را�سيِّ  تبذُل كلُّ اجلهوِد املمكَنِة يف �سبيِل عدِم تغِيرِي الربَنامِج الدِّ
َة  املتغريِّ روَف  الظُّ ولكنَّ  ِة،  اجلامعيَّ را�سِة  الدِّ ِة  �سمَن خطَّ الوارِد 
ِة، ويتمُّ هَذا التَّعديُل بعَد التَّ�ساوِر مَع  قد تتطلَُّب تعدياًل يف اخلطَّ
َح ذلَك  ِل العاِم يف ِعمادِة الَقبوِل والتَّ�سجيل. ويجُب اأن يو�سَّ امل�سجِّ
جلميِع  ملزًما  ويُكوُن  امل�َساقاِت،  وموجِز  والتَّ�سجيِل  �سراِت  النَّ يف 

الِب للتَّخرِج مَن اجلامَعة. الطُّ

الِب الَّذيَن يقوُموَن باإعادِة امل�ساقاِت الَّتي ر�سُبوا  وينبغي عَلى الطُّ
ِة تعديالٍت يتمُّ اإدخاُلها يف حمتَوى امل�ساَقاِت  فيَها اأن يلتزُموا باأيَّ

�سِة لها. ِة اأو القاعاِت املخ�سَّ اأو القاعاِت التَّدري�سيَّ

را�سِة اجلامعيَّة ُة الدِّ 3.٥ مدَّ
ٍة  را�سيَّ يف مدَّ الدِّ الربنامَج  ُيكمَل  اأن  ِل  امل�سجِّ الِب  الطَّ ُع مَن  ُيتوقَّ

حِو الآتي: ٍة معقولٍة، وميكُن حتديُد ذلَك على النَّ �سمنيَّ
ُة الق�سوى املــــدَّ ُة العاديَّة املـــــدَّ اعاِت  جمموُع ال�سَّ

املعتمَدة
٦ �سنوات ٤ �سنوات ١٤٤-١٣٠
٧ �سنوات ٥ �سنوات ١٥٠-١٨٠
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ِة ب�سورٍة انفردايَّة. وميكُن مناق�سُة احلالِت ال�ستثنائيَّ

را�َسـة ُت عِن الدِّ 3.٥.1 النقطاُع املوؤقَّ

را�سِة  الب الَّذيَن يبداأُوَن برناجًما درا�سيًّا ثمَّ يقوُموَن بتاأجيِل الدِّ الطُّ
هذِه  مثِل  ففي  واحٍد،  درا�سيٍّ  ف�سٍل  من  لأكرَث  الربنامِج  ذلَك  يف 
اعاِت املعتمدِة  احلالِة يقوُم رئي�ُص الق�سِم املخت�صُّ بتقييِم عدِد ال�سَّ
الَّتي اكت�سُبوها حتَّى تاريِخِه عنَد عودِتهم، ويلزُم هوؤلِء الطالَب اأن 

ارَية. ِة ال�سَّ را�سيَّ ِة الدِّ َل اإلى اخلطَّ يقوُموا بالتَّحوُّ

رجاِت اجلامعيَّة  3.6 ت�سنيُف الدَّ
ِج  الِب عنَد التَّخرُّ رجاِت يف جامعِة َنزوى جلميِع الطُّ يتمُّ ت�سنيُف الدَّ
تقديراِت  على  بناًء  ح�ساُبه  يتمُّ  والَّذي   ، اكميِّ الرتَّ ِل  املعدَّ على  بناًء 
على  وذلَك  ِة؛  اجلامعيَّ ِة  را�سيَّ الدِّ ِة  باخلطَّ ِة  اخلا�سَّ امل�َساقاِت  جميِع 

حِو الآتي: النَّ

اأوال: درجتى الدبلوم و البكالوريو�س

ج اكِميتقديُر التَّخرُّ ُل الرتَّ املعدَّ
امتياز مع مرتبة 

ال�سرف
٣.٧٥٠-٤.٠٠

٣.٣٠٠-٣.٧٤٠ممتاز
ا د جدًّ ٢.٧٥٠-٣.٢٩٠جيِّ

٢.٣٠٠-٢.٧٤٠جيِّد
٢.٠٠٠-٢.٢٩٠مقُبول

ثانيا: درجة املاج�ستري

ج اكِميتقديُر التَّخرُّ ُل الرتَّ املعدَّ
٣.٦٠٠ - ٤.٠٠امتياز مع مرتبة ال�سرف

٣.٣٠٠ - ٣.٥٩٠ممتاز
٣.٠٠٠ - ٣.٢٩٠جيِّد جدا
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ج  3.7 حفُل التَّخــرُّ

الَّذي  نويِّ  ال�سَّ احلفِل  اأثناَء  ِة  اجلامعيَّ هاداِت  ال�سَّ توزيُع  يكوُن 
ج، وكاُنوا يتحَلوَن  يجنَي الَّذيَن ا�ستوَفوا �ضروَط التَّخرُّ ُم للخرِّ ينظَّ
ِة  هادِة اجلامعيَّ ريِة احل�سنِة يف اجلامعِة، وَلن يتمَّ ت�سليُم ال�سَّ بال�سِّ
ٍة؛ مثل: الُكتِب امل�ستعارِة من مكتبِة  لأيِّ طالٍب لديِه عهدٍة جامعيَّ
اِت اأو اأق�َساِم اجلامعِة ما مل  اجلامعِة، اأو اأيِّ �سيٍء ا�ستعاَرُه من كليَّ
ُد من خلوِّ طرِفه من هذِه العهدِة، كذلَك لن يتمَّ ت�سليُم  اأكُّ يتمَّ التَّ
ِة  املاليَّ التزاماِته  �سداِد  يف  اأخفَق  لطالٍب  تائِج  النَّ اأو  هاداِت  ال�سَّ

جتاَه اجلامَعة.





الث القسُم الثَّ
مراِفـــــــُق الجاِمـــــــعة 
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املجتمَع  ُز  حتفِّ ٍة  ثريَّ بيئٍة  توفرِي  اإلى  جاهَدًة  َنزوى  جامعُة  ت�سَعى 
ِة  اِت، وت�سِهُم يف بناِء �سخ�سيَّ الذَّ ُع على تطويِر  التَّعِليم، وت�سجِّ عَلى 
ليل، �سنلمُح  الِب اجلامعيِّ بناًء متكاماًل. يف هَذا اجلزِء مَن الدَّ الطَّ
النَّظَر  فنبداأُ  هَذا الجتاِه،  الَّتي خَطْتَها اجلامعُة يف  اإلى اخلطواِت 
بنظاٍم  فزوَدتَها  ا،  خا�سًّ اهتماًما  اجلامعُة  اأَْولتَها  والَّتي  املكتبِة  اإلى 
يتيُح  الَّذي   ،)Virtua( نظاُم  وُهو  عاليٍة،  كفاءٍة  ذي  م  متقدِّ تقنيٍّ 
ِر  ة، اإلى جانِب العدِد املقدَّ للطالِب عدًدا �سخًما من الُكتِب الإلكرتونيَّ

ِة الَّتي اقتنتَها املكتَبة. من اأوعَيِة املعرفِة التقليديَّ

وِء على مركِز اأنظمِة احلا�ُسوِب واملعُلوَمات  ثمَّ ننتقُل اإلى اإلقاِء ال�سَّ
وَر  الدَّ اجلامعِة  اإدارِة  َخلِد  عن  يغْب  مل  اإْذ  املعلوَمات(؛  )نُظم 
املركُز  اأقاَم  ولقْد  ر،  املعا�سِ العامِل  يف  املعلوماِت  لِتْقنيِة  الأ�سا�سيَّ 
الو�ساِئط  دِة  متعدِّ خمترباٍت  اإن�ساُء  ومتَّ  للمعلوَمات،  رًة  متطوِّ �سبكًة 
فات، ونحِت اجلامعُة منًحى غرَي  ٍة باأجوِد املوا�سَ وخمترباٍت حا�سوبيَّ
الأجهزِة  �سراَء  ِبها  اأتاحْت لطالَّ اإْذ  ة؛  الُعمانيَّ م�سبوٍق يف اجلامعاِت 

رة. �سٍة وعلى اأق�ضاٍط مي�سَّ املحمولِة باأ�سعاٍر خمفَّ

ِة الأخَرى باجلامعة.  ي بعَدها لتقدمِي اإ�ساءاٍت للمراكَز اخلدميَّ ومن�سِ
التعلُِّم  مركِز  اإلى  ٍة  خا�سَّ ب�سفٍة  الطالِب  انتباَه  نلفَت  اأْن  يفوُتَنا  ول 
ريِع  ِر رياَح التَّغيرِي ال�سَّ مَدى احلياة؛ فاإنَّ مْن �سماِت ع�سِرنا احلا�سِ
و تقلَّ�سِت  مُن  الزَّ الَّتي ل تفتاأُ تهبُّ من حوِلنا، يف وقٍت انطَوى فيِه 
امل�ستمرَّ  التَّعلَُّم  ا  منَّ يتطلَُّب  والَّذي  العوملة،  ع�سُر  ُه  اإنَّ امل�َسافات. 
ِد، واكت�ساَب املهاراِت، واملواَكَبة. اإنَّ ملركِز التَّعلُِّم مدى احلياِة  واملتجدِّ
دوًرا يف كلٍّ مَن الأموِر مبا يتيُحُه جلميِع �سرائِح املجتمِع من فر�ٍص 
اأم  للمتعِة  اأكانْت  �سواٌء  �سِة  املتخ�سِّ ِة  التَّعليميَّ احتياجاِتهم  ملواكبِة 

�ص. لتعميِق التَّخ�سُّ

ُق اإلى  الِب يتطرَّ واأخرًيا و لي�َص اآخًرا، فاإنَّ هَذا اجلزَء من دليِل الطَّ
ُت�سقُل  خالِلها  فمْن  ِة،  احليويَّ من  هَي  الَّتي  البيِة،  الطُّ الأن�سطِة 
ُد  تعهُّ بها  ويتمُّ  قدراُته،  ى  تنمَّ طريِقها  وعْن  الطالِب،  مواهُب 
اأَ  �سخ�سيُته، ويتعلُم العمَل بروِح الفريِق ليخرَج اإلى املجتمِع وقْد تهيَّ

ا وعَطاء. ليتفاعَل مع احلياِة اأخًذَ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

َمة مقـــدِّ



٨٨

١. مكتبُة الجاِمعة
- معلوماٌت عِن املكَتبة: 

اأُكتوَبر  �سهِر  يف  َنزوى  جامعِة  افتتاِح  مَع  تزامًنا  املكتبُة  اأُن�ِسئِت 
ِمن مباين اجلامَعة،  رقَم )٢١(  املبَنى  ا   وت�سغُل حاليًّ ٢٠٠٤م، 
اِن طاولِت  ت�سمَّ منَها  قاعَتنِي  كبرَية:  قاعاٍت  ثالِث  من  ُن  وتتكوَّ
مبا�سرًة  املكتبِة  مدخِل  عنَد  تقُع  رئي�سٍة  َوقاعٍة  للطلبِة،  مذاكرٍة 
َة  ت�سمُّ ق�سَمي الإعارِة واملراِجِع وجمموعاِتهما من الكُتِب، وحمطَّ
البحِث  واأجهزِة  �سِخ  النَّ اآلِت  اإلى  بالإ�سافِة  ِة،  اتيَّ الذَّ الإعارِة 
للبحِث  رٍة  متطوِّ حا�سوٍب  واأجهزِة  املكتبة،  بفهر�ِص  املبا�سِر 

ة . مب�سادِر املكتبِة اللكرتونيَّ
ِة والإلكرتونيَّة.  كما ت�سمُّ املكتبُة جمموعًة من امل�ساِدِر التَّقليديَّ
هيئِة  اأع�ساِء  مَن  امل�ستفيديَن  اإلى  خدماِتها  املكتبُة  ُم  وتقدِّ

فني. لبِة، واملوظَّ التَّدري�ِص، والطَّ
ُة املكَتبة: - مهمَّ

ِة  الورقيَّ امل�سادِر  من  ومتكاملٍة  متوازنٍة  جمموعاٍت  بناُء 
دعِم  بهدِف  مٍة؛  متقدِّ ٍة  معلوماتيَّ خدماِت  وتقدمُي  ِة،  واللكرتونيَّ
التَّعليِم،  جمالِت  يف  باجلامعِة  ِة  التَّعليميَّ ِة  العمليَّ متطلَّباِت 

ة. والتَّعلُِّم، والبحِث، واملعرفِة العامَّ
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- روؤَيُة املكتَبـة:
ابقِة فاإنَّ روؤيَتها تتلخ�ُص يف الآتي: ِة املكتبِة ال�سَّ ِمن اأجِل حتقيِق مهمَّ

· اِد اجلامعِة ومتطلَّباِتهم مَن املكَتبة.	 فهِم احتَياجاِت روَّ
· الأخَرى؛ 	 املعلوَمات  واأوعَيِة  الكُتِب  متواِزنٍة من  بناِء جمموعاٍت 

ِة واأن�سطِة الُبحوِث باجلاِمعة. را�سيَّ راِت الدِّ وذلَك مل�ساندِة املقرَّ
· هيئِة 	 واأع�ساِء  للطالِب  ٍة  ومرجعيَّ ٍة  مكتبيَّ خدماٍت  تقِدمِي 

املعلوَماِت  توفرِي  يف  والإ�سهاِم  باجلامَعِة،  فنَي  واملوظَّ التَّدري�ِص 
خلدمِة املجتَمع.

· يتواَفُر 	 ما  بف�سِل  وذلَك  اجلامعة؛  حميِط  يف  فكريٍّ  جوٍّ  اإيجاِد 
عة. ٍة ومتنوِّ لديَها من جمموعاٍت خا�سَّ

· مع 	 املتوائَمِة  الت�ساِل  وتكنولوجَيا  املعلوماِت  ا�ستخداِم  ت�سجيِع 
ِة احلديثِة يف هَذا  ِة باجلامعِة والتَّطوراِت العامليَّ البيئِة الإلكرتونيَّ

املَجال.
- نظاُم املكَتبــِة:

ِد  دُّ الرتَّ نظاِم  مع  املتكامَل   )Virtua ( نظاَم  املكتبُة  ت�ستخِدُم 
ُز  َل من نوِعِه يف املنطقِة، ويتميَّ الال�سلكيِّ ) RFID(، والَّذي يعدُّ الأوَّ
املعلوماِت  �سبكِة  على  مبنيٌّ  وهو  الكاِمل،  التَّعريِب  مبيزِة  ظاُم  النِّ
العامليَّة )الإنرتنت(، ويعِطي حُلوًل لكلِّ خدماِت املكَتبة )الَفهر�َسِة، 

ورَياِت، والإَعارة، ونظاِم اإدارِة املكتبة(. والتَّزويِد، والدَّ

ِة، مثل: دائرِة  بِط مَع قواعِد البياناِت العامليَّ ظاُم بالرَّ  وي�سمُح هذا النِّ
وقاعَدِة   ،)Encyclopedia Britannica( ِة  الربيطانيَّ املعارِف 
ذاِت  الكتِب  اآلَف  ت�سمُّ  الَِّتي   )Ebrary( ِة  الإلكرتونيَّ الُكتِب  بياناِت 
النَّ�صِّ الكاِمل، كما يتيُح النَّظاُم ا�ستخداَم تقنَيِة )Z39.5( لالتِّ�ساِل 

بقواعِد بياناِت املكتباِت الأخَرى؛ مثل: مكتبِة الُكوجنُر�ص الإمريكيَّة. 

تهدُف كلُّ هذِه اجلهوِد اإلى تو�سيِع اإمكاناِت املكتبِة وقدراِتها؛ لتلبَيِة 
تعِطي  نف�ِسه  الوقِت  ويف  اأطياِفهم،  ب�ستَّى  امل�ستفيِدين  احتياجاِت 
اِت  اإدارُة املكتبِة موؤ�سراٍت عن ا�ستخداِم املكتبِة با�ستخداِم الإح�سائيَّ
 )Virtua  ( نظاِم  يف  الفريدِة  زاِت  املميِّ ومَن  ظام.  النِّ يف  املتواِفرِة 
والأ�ساتذِة  للطالِب  ت�سمُح  الَّتي  ِة  اتيَّ الذَّ الإعارِة  حمطُة  الآيلِّ 
ملوظِف  جوِع  الرُّ اإلى  دوَن احلاجِة  املوادِّ  واإَرْجاَع  ا�ضتعارَة  فنَي  واملوظَّ
 ،)Virtua اإلى نظاِم )  ِة الو�سوِل  اإمكانيَّ اإلى  املكتبِة املخت�ّص. هذا 
ِة عن طريِق الأجهزِة املتاحِة يف حرِم اجلامعِة  واملكتباِت اللكرتونيَّ

والأجهزِة املحُمولة.

- �سيا�سُة الإَعــاَرة: 
فنَي  لبِة، واملوظَّ ميكُن مل�ستفيِدي املكتبِة: اأع�ساِء هيئِة التَّدري�ِص، والطَّ
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الإعارِة  ُة  مدَّ وتختلُف  املكتبِة،  جمموعاِت  مْن  ال�ستعارُة  فقطُّ 
ها باختالِف امل�ستعرِي؛ وذلَك وفًقا لالآِتــي : وموادُّ

 عدُدامل�ستفيـــُدون
املـواّد

ُة  مدَّ
الإَعـــاَرة

الغَراَمة
)عن كلِّ 

يوِم تاأِخري(

٥٠٠ بي�َسة٢١ يوًما٧اأع�سـاُء هيئِة التَّدري�ص

ُفـــــــــــون ٥٠٠ بي�َسة٢١ يوًما٣املوظَّ

٢٠٠ بي�َسة٢١ يوًما٥طلبُة املاج�ستــــــرِي

بلوم والبكالورُيو�ص ٢٠٠ بي�َسة٢١ يوًما٤طلبـَُة الدُّ

· ِة لال�ستعارِة 	 يلزُم جميَع امل�ستفيِدين اإحظاُر البطاقِة اجلامعيَّ
مَن املكتَبة.

· اإعارِتها 	 ِة  مدَّ انتهاِء  قبَل  امل�ضتعارِة  الكتِب  اإَرْجاُع  ينبغي 
واإلَّ  امل�ستفيُد،  ي�ستلَُّمه  الَّذي  ال�ستعارِة  اإي�ساِل  يف  نِة  املبيَّ
اأِخري كما هو مو�سٌح  ٍة للتَّ �ُص اإلى دفِع غرامٍة ماليَّ ُه �سيتعرَّ فاإنَّ

ابق . يف اجلدوِل ال�سَّ
· ٍة مماثلٍة ما مل يطلْبَها م�ستفيٌد 	 ميكُن جتديُد املوادِّ املعارِة ملدَّ

غبِة يف التَّجديِد يلزُم اإح�ساُر املوادِّ املراِد  اآخر. ويف حالِة الرَّ
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جتديُدَها اإلى ق�سِم الإعارِة مع بطاقِة الإَعارة.
· جمموعاُت ق�سِم املراِجع هَي لال�ستخَداِم داخَل املكتبِة فقّط، ول 	

ميكُن ا�ستعارُتها .
· اإعارُتها 	 ميكُن  ل  والأطال�ُص  واخلرائُط  ُت  واملجالَّ اُت  وريَّ الدَّ

ِة �ساعٍة اأو �ساعَتنِي للتَّ�سويِر اخلارجّي مَع حجِز  ا- اإلَّ ملدَّ -اأي�سً
بطاقِة امل�ستِفيد .

· ملادٍة 	 الكتِب  من  جمموعٍة  حجُز  التَّدري�ِص  هيئِة  لأع�ساِء  ميكُن 
درا�سيَّة، وذلَك لف�سٍل درا�سيٍّ واِحد، حتَّى ت�سبَح يف متناوِل جميِع 
الطالِب ول ُتعاَر خارجيًّا، وهذِه املوادُّ قد تكوُن من جمموعاِت 
للم�ستفيِدين  ميكُن  كما  ة.  اخلا�سَّ جمموعاِتهم  من  اأو  املكتبِة 
ة ثالثِة اأياٍم فقّط يف رفوِف احلجِز بق�سِم  من املكتبِة احلجُز ملدَّ
ِة  الإعارِة، واإَذا مل ياأِت امل�ستفيُد ل�ستعارِة الكتاِب خالَل هذِه املدَّ

تعاُد الكتُب اإلى رفوِف املكتَبة .
· درا�سيٍّ 	 لف�سٍل  املوادِّ  ا�ستعارُة  التَّدري�ِص  هيئِة  لأع�ساِء  مُيكُن 

كامٍل مع اإعادِتها يف اأيِّ وقٍت تطلُبها املكتَبة. 
· ُتوجُد يف املكتبِة اآلُة ت�سِويٍر تعمُل بنظاِم البطاقِة مدفوعِة القيمِة 	

م�سبًقا، ولكن قبَل ذلك لبدَّ للم�ستفيِد التَّوجُه اإلى مركِز نُظِم 
خوَل  وِل على رقٍم �سريٍّ ي�ستطيُع من خاللِه الدُّ املعلوَماِت للح�سُ

تعبئُة ر�سيِده  ا-  -اأي�سً للتَّ�سويِر، وميكُنه  �سِخ  النَّ اآلِة  اإلى نظاِم 
ا يجدُر التنبُُّه  ِة. وممَّ بنف�ِسِه تلقائيًّا من خالِل املنظومِة التَّعليميَّ
واملعلوماِت  اِت  وريَّ الدَّ مقالِت  ت�سويُر  للم�ستفيِد  ميكُن  ُه  اأنَّ له 
الكتاِب  بت�سويِر  لُه  ي�سمُح  ول  فقّط،  يحتاُجها  الَّتي  ة  املرجعيَّ

ِة الفكريَّة. ؛ حمايًة للملكيَّ كاماًلً
· ٍة معارٍة �ست�سطرُّ املكتبُة اإلى فر�ِص 	 ويف حالِة فقِد اأو تلِف اأيِّ مادَّ

اخليَّة. ٍة، وفًقا للواِئِحها الدَّ غراماٍت ماليَّ

- اخِلدماُت املرجعيَُّة واملعلوَماتيَّة :

ُمها ق�سُم املراِجع باملكتبِة، وت�سمُل: وهَي اخلدماُت الَّتي يقدَّ
· اإلى 	 واإر�ساِدهم  املختلفِة،  امل�ستفيديَن  ا�ستف�ساراِت  على  َد  الرَّ

دِّ على ا�ستف�ساراِتهم. م�سادِر املعلوماِت املنا�سبِة للرَّ
· م�ضاعدُة امل�ضتفيديَن على ا�ضرتجاِع املعلوماِت من خالِل البحِث 	

يف فهر�ِص املكتبِة املبا�ِسر.
· ِة )قواعِد 	  تي�سرُي الو�سوِل والبحِث يف م�سادِر املكتبِة اللكرتونيَّ

ِت اللكرتونيَّة(. البياناِت واملجالَّ
· الآيلِّ 	 املكتبِة  بنظاِم  البحِث  ِة  كيفيَّ على  امل�ستفيديَن  تدريُب   

وقواعِد البياناِت الأخَرى.
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- جمموعاُت املكتَبة:
مو�سوَعات  روؤو�ِص  وقائمَة  التَّ�سنيِف  نظاَم  املكتبُة  ت�ستخِدُم 
املجموعاِت  لت�سنيِف  وذلَك  الُكوجنُر�ص؛  مكتبِة  يف  املتَّبعاِن 
ا َما يقارُب )30,000( كتاٍب  ة. وت�سمُّ املكتبُة حاليًّ وتنظيِمها كافَّ
ٍة  مادَّ  )1,000( وحوايل  والإجنليزيَّة،  ِة  العربيَّ باللُّغتنِي  ورقيٍّ 

ٍة وب�سريَّة. �سمعيَّ

ِة باملكتبِة يف قاعِة املطالعِة،  ِة والب�سريَّ ويوجُد ق�سُم املوادِّ ال�سمعيَّ
الق�سِم  موادِّ  لت�سغيِل  ِة  اللكرتونيَّ الأجهزِة  مَن  عدًدا  وي�سمُّ 

ال�سمعيَّة منها والب�سريَّة.

- خدماُت )النرتنت( وامل�سادِر اللكرتونيَّة:

ِة  ُم املكتبُة خدمَة )النرتنت( والبحِث يف امل�سادِر اللكرتونيَّ تقدِّ
بق�سِم  ي�سٍر  وبكلِّ  جماًنا  اخلدمُة  هذِه  وتتاُح  مل�ستفيديها، 
وميكُن  املراِجع،  خمتَّ�صِ  ِقَبل  من  ومب�ساعدٍة  باملكتبِة،  املراِجِع 
للم�ستفيديَن طباعُة نتائِج البحِث الَّتي ح�سُلوا عليَها، اأو اإر�ساُلها 

عن طريِق الربيِد اللكرتوين.

بياناٍت  قواعِد  بيانات  قاعدة  ع�سر  ت�سعة  يف   املكتبُة  وت�سرتُك 
متاحة بالنَّ�صِّ الكامِل للم�ستفيدين، وهي:
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1. E-brary*
2. CR (Center Base)* 
3. Academic Search Premier**
4. Academic One file**
5. ProQuest 5000** 
6. EBSCO(included 3 databases)**
7. Edu Search**
8. JSTOR**
9. Science Direct**
10. The ACM Digital Library Complete**
11. Dissentations & Theses**
12. Disability & Society**
13. International Journal of Inclusive Education**
14. IEEE CSDL
15. Britannica Online**
16. Dissertations & Theses**
17. E-brary***
18. ProQuest 5000* 
19. Web Classification

          (1 to 4 Concurrent Users)**** 

 * كتٌب الكرتونيَّة.
ة.  **دورياٌت اإلكرتونيَّ

ِفي املكتبِة فقط.  ****  ت�ستخدُم من قبِل موظَّ

ٌة ل�ستخداِم املكتَبة: -  اإر�ساداٌت عامَّ
خدماٍت  ولتقدمِي  والبحث.  را�ضِة  والدِّ لالطالِع  هادٌئ  مكاٌن  املكتبُة 
وابِط  بال�سَّ اللتزاُم  املكتبِة  م�ستخِدمي  من  ُيرَجى  ل  اأف�سَ ٍة  مكتبيَّ

الآتَية:
· الهدوِء التَّامِّ داخَل املكَتبة.	
· رِب والتَّدخنِي داخَل املكَتبة.	 عدِم الأكِل وال�سُّ
· قال.	 عدِم ا�ستخداِم اأجهزِة الهاِتِف النَّ
· عدِم اإعادِة الكتِب اإلى الرفوِف بعَد ال�ستخداِم بل ُيرجى ترُكها 	

على الطاولة.
· الب.	 ِة الطَّ املحافظِة على نظافِة املكاِن؛ لأنَّه عنواُن �سخ�سيَّ
· والتَّوجيهاِت 	 التَّعليماِت  باِع  واتِّ املكتبِة،  ِفي  التَّامِّ مع موظَّ التَّعاوِن 

اِد املكتبة. ادرِة منُهم، فهم موجودوَن خلدمِة روَّ ال�سَّ
· زٌة باأجهزِة مَراقبٍة اأمنيَّة )اآلُت ت�سوير(.	 املكتبُة جمهَّ
· ِة والَب�سريَّة( 	 معيَّ ل ي�سمُح بن�سِخ املوادِّ كامِلها )الكتِب، املوادِّ ال�سَّ

ِة الفكريَّة. ِة وفَق قواعِد حقوِق امللكيَّ املحميَّ
ربط  م�ضروع  يف  العلمي  البحث  جمل�ص  مع  االآن  اجلامعة  وتعمل 
اجلامعات واملوؤ�س�سات البحثية بال�سلطنة وكذلك العاملية عن طريق 
اأو�سع  تعلم  م�سادر  تتيح  القنوات  من  وغريها   ASREN و  اأنرتنت٢ 

للدار�سني والباحثني
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- �َساعاُت العمِل باملكَتبة:
· اعِة الثَّامنِة �سباًحا اإلى 	 بِت اإلى الأربعاء: من ال�سَّ من يوِم ال�سَّ

الثَّامنِة م�ساًء.
· ابعِة 	 الرَّ اإلى  �سباًحا  التَّا�سعِة  اعِة  ال�سَّ من  اخلمي�ص:  يوُم 

ع�سًرا.

حِو الآتي: يف فيكوُن العمُل على النَّ ا يف ف�سِل ال�سَّ - اأمَّ
· اعِة الثامنِة �سباًحا اإلى 	 بِت اإلى الأربَعاء: من ال�سَّ من يوِم ال�سَّ

�سِف ظهًرا. الثَّانيِة والنِّ
· يوُم اخلِمي�ص: تكوُن املكتبُة مغلَقة.	

- اقرتاحاُتكم:
ُب باقرتاحاِتكم جلعِل خدماِتها اأكرَث كفاءًة  مكتبُة اجلامعِة ترحِّ
ى  ر�سَ ِل  الأوَّ املقاِم  يف  ُهم  يهمُّ املكتبِة  ِفي  موظَّ وكلُّ  وفاعليَّة، 

مة. امل�ستفيِد من اخلدماِت املقدَّ
- لالتِّ�ساِل باملكتبِة:          

25446226مديُر املكتَبة

25446458ق�سُم الإَعاَرة

25446519ق�سُم املراِجع
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25446270م�سوؤوُل الإَعاَرة

25446322م�سوؤوُل املراِجع

اِت الفنيَّة 25446323ق�سُم العمليَّ

ِة  ق�سُم املوادِّ ال�سمعيَّ
25446422والَب�سريَّة

وريَّات 25446436ق�سُم الدَّ

.http://www.unizwa.eduموقُع املكتَبة
om/library

library@unizwa.edu.omالربيُد اللكرتوين

 
ة 2. المراكُز الخدميَّ

مركُز نُظم املعُلوَمات:

يتولَّى مركُز نُظِم املعلوَماِت يف جامعِة َنزوى تقدمَي خدَماِت احلا�سِب 
اجلامعة،  لوحداِت  و�سياَنَتها  البياناِت  وحفَظ  وبراجِمه،  الآيلِّ 
خالِل  من  وتطويِرها  التَّعليِم  ِة  فعاليَّ حت�سنِي  على  العمَل  ويوا�سُل 

ْقنياِت املتاحة.  ال�ستخداِم الأمثلِّ للتِّ

املُثَلى  الطرِق  تطبيِق  خالِل  من  كبريًة  اإجنازاٍت  املركُز  َق  حقَّ وقْد 
املتاحِة واالرتباِط ب�سركاٍت لَها �سمعُتها احل�سنُة يف ِتْقنَيِة املعلوَمات، 
اعمِة لتطويِر  وُر الأكرُب لهَذا النجاِح اإلى اإدارِة اجلامعِة الدَّ وُيعَزى الدَّ
ومواكبِة  املتاحِة  ْقنياِت  للتِّ الأمثِل  بال�ستخداِم  ِة  التَّعليميَّ ِة  العمليَّ

التَّطوُّراِت يف جماِل نُظِم املعلوَمات.

- اأهدا ُف املرَكـــز:
يف . ١ املتاحِة  ْقنَياِت  التِّ اأحدِث  بتطبيِق  ِة  التَّعليميَّ ِة  العمليَّ دعُم 

ِة، وو�سائِل الأماِن،  جماِل ُنظِم املعلوَمات، والتَّطبيَقاِت احلا�سوبيَّ
وتطبيِق القواعِد املثلى املتَّبعِة َدْوليًّا يف هَذا املَجال.

التَّدري�ِص . ٢ يف  املعُلوماِت  لتقنَيِة  ِة  التَّعليميَّ ال�ستخداماِت  تطويُر 
اجَلاِمعي.

ِة يف جماِل ت�سِميِم برامِج تقنَياِت التَّعليم.. ٣ تقدمُي امل�سورِة الفنيَّ
الآيلِّ . ٤ احلا�سِب  ا�ستخداِم  يِة يف جماِل  الفنِّ ال�ست�ساراِت  تقدمُي 

وعملياِت �سراِء الأجهَزِة و�سيانِتها.
ِة . ٥ اخليَّ الدَّ �ساِت  املوؤ�سَّ مع  وال�ست�َساراِت  اخلرباِت  تبادُل 

ِة يف جماِل ُنظِم املعُلوَمات. واخلارجيَّ
لأع�ساِء . ٦ واخلرباِت  املوارِد  لتوفرِي  زمِة  الالَّ الإجراءاِت  اتخاُذ 

هيئِة التَّدري�ِص يف اإعَداِد الو�سائِل التَّعليميَّة.
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توفرُي برامِج احلا�سِب الآيلِّ وتطبيقاِته يف وحداِت اجلامعِة . ٧
املختِلفة.

حفُظ املعلوماِت و�سيانُتها لوحداِت اجلامَعة.. ٨
، وتوفرُي املوارِد لَذلك.. ٩ اتيِّ اإتاحُة الفر�سِة للتَّعلُِّم الذَّ

من . ١٠ املعلوماِت  على  احل�سوِل  يف  الِب  الطَّ قدراِت  تنمَيُة 
م�سادَر خمتِلَفة.

تو�سعُة رقعِة التَّعلُِّم ووقِته باَل تقييٍد بجداوِل �سْغِل خمترباِت . ١١
احلا�ُسوب.

- ِمن اأن�ِشـــطِة املرَكز:

�سعًيا  ٍة؛  بفاعليَّ َنزوى  جامعِة  يف  املعُلوَماِت  نظِم  مركُز  ي�سارُك 
رٍة  متطوِّ ٍة  تعليميَّ تقدمِي خدماٍت  اجلامعِة يف  م�سَعى  اإلى حتقيِق 
ة؛ م�ساركًة يف قيادِة ركِب التَّعليِم يف الِبالد. لقطاعاِت املجتمِع كافَّ

الأن�سطِة  من  عدٍد  يف  ي�سُهُم  كما  ذِلك،  يف  املركُز  اأ�ْسَهم  وقْد 
الأخرى، ومنَها:

· ُة للحَرِم اجَلاِمعي.	 ، والبنَيُة الأ�سا�سيَّ بكيُّ بُط ال�سَّ الرَّ
· �سلكيَّة.	 بكُة الالَّ ال�سَّ
· خدمُة الإنرتَنت والربيِد الإلكرُتويّن.	
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· نظاُم املكتبِة الآيِل.	
· للمعلومات 	 ِة  العامليَّ ال�سبكِة  على  الإلكرتوينِّ  اجلامعِة  موقُع 

)الإنرتنت(.
- خمترباُت احلا�ُســوب:

· )٣٥( خمترًبا يف اأنحاِء احلرِم اجلاِمعي.	
· حٍة يف كلِّ واحٍد منَها.	 )٣٠( خمترًبا جمهزًة ب�سا�ساٍت م�سطَّ
· بنَي 	 والتَّوا�سِل  امل�ساركِة  مَن  قدٍر  اأكرَب  ُر  يوفِّ وت�سميٌم  اأثاٌث 

الب. �ِص والطُّ املدرِّ
· نظاُم التَّ�سغيِل )وينُدوز( و )لينك�ص(.	
· و�سائُل متعددٌة لنقِل البَياَنات.	

دِة لتعليِم اللُّغات: - خمترباُت الو�ساِئِط املتعدِّ
· زْت باأحدِث التِّقنياِت لدعِم التَّعليِم التَّفاعلّي.	 جهِّ
· لبة.	 ِم بكلِّ اأجهزِة الطَّ �ِص مَن التَّحكُّ متكنُي املدرِّ
· ِة وامل�سُموَعة.	 ِة املرئيَّ ُة بثِّ املوادِّ التَّعليميَّ اإمكانيَّ
· لبِة 	 الطَّ من  اأو  الِب  والطُّ �ِص  املدرِّ بنَي  حواراٍت  اإيجاِد  ُة  اإمكانيَّ

اأنف�ِسهم.
· ل.	 الَب على التَّدريِب والتَّوا�سُ ٍة تعنُي الطُّ و�ٍص تعليميَّ اإن�ساُء ن�سُ

ــة: عايِة الأمنيَّ - نظاُم الرِّ
· الِب وحمايُتهم.	 رعاَيُة الطُّ
· لوِك و�سبُطه.	 تقومُي ال�سُّ
· اأمُن ممتلكاِت اجلامَعة.	
· ائُر مَن التِّجوُِّل يف 	 ُة ربِطه على )الإنرتنت(؛ ليتمكَن الزَّ اإمكانيَّ

احلرِم اجلامِعي عن ُبعد.

- ا�ستخداماُت خمترباِت احلا�ُسوِب باجَلامَعة:

عٌة نذكُر منَها: ٌة متنوِّ للحا�سِب الآيلِّ ا�ستخداماٌت عامَّ
· اللَّعـــب.	
· رد�َسة.	 الدَّ
· �ضماُع املو�ِضيقى وم�ضاهدُة االأَفالم.	
· اال�ضتماُع اإلى االأخَبار.	

وِع مَن ال�ستخداَمات... وتطوُل القائمُة من هَذا النَّ

اجلامعي؟  الِب  للطَّ �سبِة  بالنِّ املُثلى  ال�ستخداماُت  هذِه  هْل  لكْن، 
يف  جميًعا  نتعاوَن  اأن  يجُب  كثريٌة  ا�ستخداماٌت  فهناَك  ل؛  بِع  بالطَّ
نا البع�َص عَلى ال�ستفادِة الُق�سوى من موارِد  اجلامعِة على حثِّ بع�سِ

اجلامعِة، وعدِم تبديِدَها من ال�ستخداماِت احل�سَنة الَّتي منها:
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· ِة املختِلَفة.	 البحُث من خالِل )الإنرتنت( يف املواقِع العلميَّ
· اإلى نظاِم املكتبِة، والبحُث يف حمتوياِتها من كتٍب 	 خوُل  الدُّ

ٍة وب�سريَّة. اٍت وموادَّ �سمعيَّ ودوريَّ
· ِة املتاحِة �سمَن موقِع املكَتبة.	 ُح الكتِب الإلكرتونيَّ ت�سفُّ
· عمُل الواِجَبات.	
· كتابُة التَّقاِرير.	
· لبة.	 �سنَي والطَّ التَّوا�سُل مع املدرِّ
· التَّوا�سُل مع الأهِل عن طريِق الربيِد الإلكرتويِن.	

اجلامعِة  جمالِت  مل�ساندِة  الآيلِّ  احلا�سِب  موارِد  توفرُي  متَّ  لقْد 
التَّعامُل  امل�ستخدِم  على   ُ ويتعنيَّ والإداريَّة.  ِة  والبحثيَّ ِة  الأكادمييَّ
والقواننِي  اجلامعِة  قواننِي  ومراعاُة  ٍة،  وم�سوؤوليَّ بن�سٍج  معَها 
ُد  ي�ستجِّ وما  املعلوَمات،  بتقنَيِة  العالقِة  ذاِت  ِة  والعامليَّ ِة  الوطنيَّ
 ُ مٍة ل�ستخداِم هذه التِّقنياِت. كما يتعنيَّ عليَها من ت�سريعاٍت منظِّ
وابِط والأُُطِر الَّتي  باُع هذِه القواننِي، والتَّقيُُّد بالتَّعليماِت وال�سَّ اتِّ

ريقَة املُثلى لال�ستفادِة من هذِه اخلدَمات. ُد الطَّ حتدِّ

جوع اإَلى وثيقِة »قواعد ا�ستخداِم اأجهزِة احلا�ُسوِب  جاء الرُّ * الرَّ
خوِل على �سبكِة جامعِة َنزوى«. والدُّ
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مركُز التَّعلُّم مَدى احلَياة:

هاِتها،  توجُّ من  واحدٍة  يف   – َنزوى  جامعُة  اإليِه  َت�سعى  ما  اأبرَز  لعلَّ 
ِة – حتقيُق التَّوا�سِل امل�ستِمرِّ  ِة والبحثيَّ اإ�سافًة اإلى اجلوانِب التَّعليميَّ
بتلَك  اجلامعِة  بربِط  وذلَك  عموًما؛  ْويِل  والدَّ املحليِّ  املجتمَع  مَع 
الإ�سهاِم  اإلى  الهادفِة  الأن�سطِة  مَن  جمموعٍة  خالِل  من  املجتمعاِت 
اٍل يف تقدمِي اخلدَمات، مَبا ي�سهُم يف تنميِة املجتمِع، وحتفيِز  بدوٍر فعَّ
اأثناَء  اإن�ساٍن  كلُّ  منَها  ِن  التَّمكِّ اإلى  يحتاُج  الَّتي  ِة  التَّطوريَّ ِة  القابليَّ

اِتها. توا�سِله مَع املجتمِع، ومَع العمِل واحلياِة بتفا�سيِلَها وعموميَّ

ومْن بنِي تلَك الأن�سطِة الَّتي توليها اجلامعُة اهتماًما كبرًيا الآتي:

دِة ( ١ املتجدِّ ِة  العامليَّ باملتطلَّباِت  يِفي  الَّذي  امل�ستِمرِّ  التَّعليِم  توفرُي 
من  ولغرِيهم  يِجيها،  خلرِّ واملهنيِّ  اِتي  الذَّ التَّطويِر  ِة  عمليَّ يف 

نَي بذلَك يف كلِّ اأنحاِء الَعامل. املواِطننَي والأ�سخا�ِص املعنيِّ
ا ( ٢ الُبحوِث ممَّ ونتائِج  ِة  الوظيفيَّ والتَّحليالِت  ال�ست�ساراِت  توفرُي 

تتطلُبه احتياجاُت اجلمهوِر املتعامِل معُه يف املرَكز.
املجتمِع وخدمِته، ( ٣ بناِء  �سالِح  املن�سبِّ يف  اِل  الفعَّ وِر  الدَّ تقدمُي 

تفعيِل  اإلى  عِي  ال�سَّ على  اجلامعِة  يف  دٌة  متعدِّ وحداٌت  وتعمُل 
يقوُم  ما  ذلَك  ومن  املن�سودة،  اأهداِفها  الأن�سطِة، وحتقيِق  تلَك 

ُن الأفراَد مَن  بِه مركُز التَّعلِم مَدى احلَياة من دوٍر قياديٍّ ميكِّ
معارفِهم  اآفاِق  تو�سيِع  ومن  املهنيَّة،  احلَياِة  يف  قُدًما  امل�سيِّ 

ِة والجتماعيَّة. ِة والقت�ساديَّ العلميَّ
- اأهداُف مركِز التَّعلُِّم مَدى احلَياة:

يهدُف مركُز التَّعلُِّم مَدى احلَياة اإلى الآتي:

منِط . ١ لتطويِر  ًة  م�ستمرَّ ا  فر�سً باإعطاِئِهْم  املجتمِع  اأفراِد  تاأهيِل 
ِة ب�سكٍل عام. ِة والعمليَّ حياِتهم املهنيَّ

بِط مَع . ٢ توفرِي دوراٍت وبرامَج متوافقٍة مَع احتياجاِت الع�سِر بالرَّ
التِّقنَياِت احلديثِة والبحوِث والتَّجارِب العلميَّة.

املتنوِّعِة . ٣ بالحتياجاِت  تِفي  خمتلفٍة  باأ�سكاٍل  مرنٍة  مناهَج  توفرِي 
خوِل يف تلَك  الرَبامج. مَة اإلى الدُّ ُل امل�ستوياِت املتقدِّ تعليميًّا؛ مما يوؤهِّ

املتعلِّقِة . ٤ هاداِت  ال�سَّ مبنِح  اتي  الذَّ عِم  الدَّ لتحقيِق  فر�سٍة  اإعطاِء 
بالنُّموِّ املهنيِّ للمنت�سبنَي اإلى املرَكز.

- الإْجراَءات:
الربامِج  من  جمموعٍة  بتقدمِي  احلَياِة  مَدى  التَّعلِم  مركُز  ُيعَنى 
ثالثِة  بنَي  ت�ستغرُق مدًة ترتاوُح  الَّتي  الَق�سرية،  ِة  ِة اخلا�سَّ را�سيَّ الدِّ
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اأ�سا�ِص  على  الربامِج  تلَك  يف  الَقبوُل  ويكوُن  اأ�سُهر.  ِة  وعدَّ اأياٍم 
الِب  را�سي، ويتمُّ َقبوُل بع�ِص الطُّ الِب يف الربنامِج الدِّ عدِد الطُّ
ا�ستثناًء من اأيِّ �ضرط، يف حني يجُب التزاُم بع�ٍص منُهم ب�ضروٍط 

ٍة معيَّنة.  مهنيَّ

اجلامعيِّ  احلرِم  داخَل  يتمَّ  اأن  ِة  التَّعليميَّ ِة  العمليَّ ل�سرِي  وميكُن 
للجامعِة اأو خارِجه يف مواقَع يتمُّ حتديُدها لكلِّ برنامٍج درا�سيٍّ 
تقدمِي  ُة  اإمكانيَّ وهناَك  برناِمج.  لكلِّ  املتوافَرِة  املعطَياِت  وفَق 
با�ستخداِم  العامليِة  املعلوَماِت  �سبكِة  عرَب  اأخَرى  ٍة  درا�سيَّ برامَج 
َن  برامِج املرا�سلِة وغرِف املجاورة عرَب ال�سبكِة الإلكرتونيَّة؛ ليتمكَّ

الب. الُب من التَّوا�سِل مع املعلِّمني، و مَع غرِيهم من الطُّ الطُّ
معهد التاأ�سي�س

اجلامعة،  طالب  بتاأهيل  نزوى  بجامعة  التاأ�سي�ص  معهد  يعني 
بفاعلية  وممار�ستها  الإجنليزية  اللغة  ا�ستعمال  من  ليتمكتوا 
الربنامج  وثيقة  ملقت�سيات  وفقًا  وذلك  اجلامعة،  درا�ستهم  يف 
الأكادميي  لالعتماد  العمانية  الهيئة  من  ال�سادرة  التاأ�سي�سة 
(OAAA) ، واملعتمدة بقرار من وزير التعليم العايل. كما يعني 

ومبادئ  االآيل،  احلا�ضب  مبادئ  جماالت  يف  الطالب  بتاأهيل 
اجلامعي.  والتعلم  اجلامعية  احلياة  ومهارات  الريا�سيات، 
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ومن هذا املنطلق ، يحر�ص املعهد على خلق بيئة تعليمية مثالية 
للتعليم تعني الطالب، لي�ص على تعلم اللغة الإجنليزية وح�سب؛ 
واإمنا على ا�ستعمالها بجدارة وثقة يف درا�سيه وحياته اليومية. 

مكونات  ثالث  على  الغاية  تلك  حتقيق  يف  املعهد  اعتمد  وقد 
اأ�سا�سية هي:

اأوًل: تطبيق برنامج تدري�سي متوافق مع اأعلى املعايري الوطنية 
والعاملية.

بال�سكل  وموؤهلني  متخ�س�سني  مدر�سني  على  العتماد  ثانياً: 
املطلوب يف تدري�ص اللغة.

ثالثاً: اإيجاد املرافق املطلوبة للتدري�ص الفاعل.

اأهداف املعهد العامة:
· ا�ستخدام برنامج تدري�سية توعية يف تعليم اللغة الإجنليزية 	

متكن الطالب من النتظام بفاعلية يف درا�ستهم الأكادميية. 
· واحلا�ضب 	 الريا�ضيات،  مببادئ  الطالب  معارف  تنمية 

من  ليتمكنوا  والتعلم  اجلامعية  احلياة  ومهارات  الآيل، 
النجاح يف درا�ستهم الأكادميية.

· اإكت�ضاب الطالب القدرة على االعتماد على الذات، واالإبداع، 	
والبتكار، والنقد، وحل امل�سكالت.

· اإلهام الأجيال النا�سئة من الطالب العتزاز بالقيم الثقافية 	
والعطاء،  العمل  وحب  العماين،  للمجتمع  واحل�سارية 
خدمة  امل�ستقبلية  تطلعاتهم  وحتقيق  اأجلهما  من  والتفاين 

لوطنهم املعطاء.
· املعهد 	 اإدماج  اإلى  تهدف  التي  التدري�سية  الربامج  اإيجاد 

باملجتمع وتقدمي اخلدمات املجتمعية.
· واآليات 	 التدري�سية  الربامج  يف  الدولية  املعايري  تطبيق 

التقومي، والتاأكد ب�سكل م�ستدام من فاعليتها.
· لكي 	 مهنيًا؛  املدر�سني  لإمناء  اجلودة  عالية  معايري  �سمان 

تتحقق اجلودة يف العملية التعليمية.
· الإداريني 	 املوظفني  لإمناء  اجلودة  عالية  معاير  �سمان 

مهنيا؛ لكي تتحقق يف العمل باملعهد.
· التاأ�سي�ص 	 ملعهد  الطموحة  الأكادميية  بال�سمعية  ال�سمو 

وجامعة نزوى على ال�سعيدين املحلي والدويل.
· ال�ستجابة ب�سكل م�ستمر لالحتياجات الأكادميية للطالب؛ 	

وذلك باإ�سراك اأ�سحاب العالقة باملعهد ب�سفافية يف عملية 
اتخاذ القرارات.

· تطوير نظام فعال للحوكمة والإدارة مبعهد التاأ�سي�ص يحقق 	



١٠٢

روؤية جامعة نزوى ومعهد التاأ�سي�ص ور�سالتهما واأهدافهما؛ 
ل�سمان توفري خدمات ذات جودة عالية لكافة ال�سركاء.

- الَبرامج:
: )IELP( ِة املكثَّف ١. برنامُج اللُّغِة الإجنليزيَّ

ِة بنَي التَّعليِم  َم هَذا الربنامُج للم�ساعدِة يف جت�سرِي الهوَّ مِّ وقْد �سُ
ِة يف  الثَّانويِّ من جهٍة، وبنَي القدراِت املطلوبِة لالأغرا�ِص الأكادمييَّ
اٍل  ِة ب�سكٍل فعَّ اجلامعِة من جهٍة اأخرى؛ ل�ستعماِل اللُّغِة الإجنليزيَّ
للموا�سيِع  املطلوبِة  ِة  اللُّغويَّ باملهارِة  ذلَك  وفوَق  ة،  ودقَّ وبطالقٍة 
قامِت  فقْد  ذلك،  عَلى  عالوًة  واملهنيَّة.  ة  الأكادمييَّ والأغرا�ِص 
اأدَنى  اجلامعُة بتحديِد درجِة )٥٠٠( يف اختباِر )التُّوفل( كحدٍّ 
الَبكالورُيو�ص.  برامِج  الكامِل يف  التَّ�سجيِل  من  ُنوا  ليتمكَّ لبِة؛  للطَّ
ُد برنامُج )IELP( بهذِه املتطلَّباِت من خالِل تقدمِي متاريَن  ويتعهَّ
ٍة كافَيٍة بالإ�سافِة اإَلى التَّح�سرِي لختباِر )التُّوِفل(. وتدريباٍت لغويَّ

ة: ٢. برامُج خا�سَّ

ُمها مركُز اللُّغات ما ياأتي: ُة الَّتي ي�سمِّ ُن الربامُج اخلا�سَّ تت�سمَّ
· جامعِة 	 لطلبِة  ِة  الإجنليزيَّ اللُّغِة  يف  َة  ال�ستدراكيَّ امل�ساقاِت 
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َنزوى الَّذين كاَن حت�سيُلُهم يف )التُّوفل( بنَي )٤٥٠( و)٤٩٩(. 
تعزيِز  اإلى  ِة  الإجنليزيَّ اللغِة  يف  ُة  ال�ستدراكيَّ امل�ساقاُت  وتهدُف 

لَبة. ِة لَدى الطَّ ِة والإ�سرتاتيجيَّ ِة العامَّ املهارِة اللُّغويَّ
· ِة الَّتي يتمُّ تنظيُمَها من ِقَبِل مركِز اللُّغاِت 	 م�ساقاِت اللُّغِة الإجنليزيَّ

ُن هذِه  حتَت اإ�سراِف مركِز التَّعلُّم مَدى احلَياة )LLLC(، وتت�سمَّ
البُنوك  ِفي  )ملوظَّ العَمل  لأغرا�ِص  َة  الإجنليزيَّ اللغَة  امل�ساقاُت 
َة  وامل�سائيَّ َة  يفيَّ ال�سَّ وامل�ساقاِت  عام(،  ب�سكٍل  الأعماِل  وجمتمِع 

للمجتمِع املحلِّي.
· �ساِت والأفَراد.	 اإدارَة اختباراِت )التُّوفل( ل�سالِح املوؤ�سَّ

الب 3. اأمانُة �ُسوؤُوِن الطُّ

ًة  ترجمًة حقيقيَّ دوٍر مهمٍّ  ِمن  الب  الطُّ �سوؤوِن  اأمانُة  بِه  تقوُم  ما  يعدُّ 
َق من خالِلها  تتحقَّ اأن  يجُب  الَّتي  �سالِة  الرِّ ِة  لأهميَّ لإدراِك اجلامعِة 
حلِّ  عَلى  الِب  الطُّ م�ساعدِة  اإلى  َت�سَعى  اإذ  املر�ُسوَمة؛  الأهداُف 
التَّكيُِّف  ِة والجتماعيَّة، وتوفرِي ظروِف  بويَّ ِة والرتَّ ف�سيَّ النَّ م�سكالِتِهم 
الكبرِي  دوِرَها  اإلى  بالإ�سافِة  هَذا  ومتطلَّباِتها.  ِة  اجلامعيَّ البيئِة  مَع 
توفرِي  والعَمِل عَلى �سقِلَها من خالِل  ِة  البيَّ الطُّ ِة  خ�سيَّ ال�سَّ تنمَيِة  يف 
زمِة، مثَل: خدماِت  زٍة بكلِّ اخلدماِت الالَّ ٍة متميِّزة جمهَّ بيئٍة اجتماعيَّ

قِل  النَّ وخدماِت  حيَّة،  ال�سَّ عاَيِة  والرِّ اخِلي،  الدَّ والتَّ�سوُِّق  التَّغذَيِة 
والإ�سَكان.

َة اهتماًما فائًقا بهدِف  البيَّ الِب الأن�سطَة الطُّ و ُتويل اأمانُة �سوؤوِن الطُّ
ِته، وت�سجيِعِه  الِب ورعايِة قدراِته، و�سقِل �سخ�سيَّ الطَّ تنمَيِة مواهِب 
عَلى الإ�سهاِم يف �سنِع حا�سِره وم�ستقبِلِه من خالِل تلقي مقرتحاِته 
ُز  ٍة حتفِّ و اإبداِء راأِيه، وتدريِبِه عَلى العمِل بروِح الفريِق يف بيئٍة جامعيَّ

ات. عَلى تطويِر الذَّ

ِة  عدَّ خالِل  من  وغرِيها  الأهداِف  تلَك  لتحقيِق  وِر  الدَّ بهَذا  وتقوُم 
اِت واملهاّم، ومنَها: مراكَز ت�سنُد اإليَها جمموعٌة من الخت�سا�سَ

عايِة الجتَماعيَّة: مركُز الرِّ

الِب، ويخت�صُّ بتقدمِي خدمِة  وهَو اأحُد املراكِز الَّتي تتبُع اأمانُة �سوؤوِن الطُّ
الِب اجلامعِة يف خمتِلِف اجلواِنب، ومنها : ِة لطُّ عايِة الجتماعيَّ الرِّ

· عايُة الجتماعيَّة:	 الرِّ
ِة  كافَّ وتذليِل  اإليِهم،  واال�ضتماِع  الِب،  الطُّ با�ستقباِل  املركُز  يقوُم  اإذ 
على  يعمُل  كما  التَّعليميَّة،  م�سريَتهم  تعرِت�ُص  قْد  الَّتي  عاِب  ال�سِّ
اأقلُِّم مَع احلياِة  الِب مَبا يعيُنُهم عَلى التَّ تقدمِي النُّ�سِح وامل�سورِة للطُّ

اجلامعيَّة.



١٠٤

· البي:	 خدمُة الإ�سكاِن الطُّ
و�سائِل  بكلِّ  َز  واملجهَّ واملنا�سَب  املالئَم  كَن  ال�سَّ اجلامعُة  ُر  توفِّ
ُة من حيُث موقُعها اإلى �سكناٍت  احِة، وتنق�سُم الوحداُت ال�سكنيَّ الرَّ
ٍة يف املناطِق  ٍة )داخَل احلرِم اجلامعي(، و�سكناٍت خارجيَّ داخليَّ

القريبِة مَن اجلامَعة.
حيُث  من  التَّعليِم  م�سريِة  لتواكَب  كناُت  ال�سَّ ِت  زَّ ُجهِّ وقْد 
لطالِب  ِة  املهمَّ اجلوانِب  من  غرِيها  اإلى  ُة  الأ�سا�سيَّ امل�ستلزماُت 
زمِة  الالَّ عايِة  الرِّ لتقدمِي  ٍة  اجتماعيَّ م�سرفٍة  كتوفرِي  اجلامعِة، 
املبايِن  ل�سيانِة  باجلامعِة  نَي  املخت�سِّ مَع  والتَّن�سيِق  البات  للطَّ

ومرافِقها.

· المة:	 خدمُة الأمِن وال�سَّ
تعينِي  خالِل  من  المِة  وال�سَّ الأمِن  متطلباِت  اجلامعُة  رِت  وفَّ
الِب ف�ساًل  ِة للطَّ ِة املخت�سَّ كنيَّ ِة الوحداِت ال�سَّ ٍة لكافَّ حرا�سِة اأمنيَّ
ة. المِة الَّتي حتُدوها اجلهاُت املخت�سَّ عن جتهيِزها باأجهزِة ال�سَّ

· حــيَّة:	 عايُة ال�سِّ الرِّ
وي�سمُل  ِة،  الأهميَّ بالَغ  اهتماًما  حيِّ  ال�سِّ اجلانَب  اجلامعُة  ُتويِل 
ِة  ٍة للحافالِت تعمُل عَلى نقِل احلالِت املر�سيَّ توفرَي مناوَبٍة يوميَّ
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خالَل  منَها  القريبِة  ِة  حيَّ ال�سِّ املراكِز  اإلى  ِة  كنيَّ ال�سَّ الوحداِت  مَن 
الِب من داخِل  ُة فيتمُّ نقُل الطُّ ا الفرتُة ال�سباحيَّ ة، اأمَّ الأوقاِت امل�سائيَّ
اإ�سعاٍف متكاملٍة  اإلى توفرِي �سيارِة  ، هَذا بالإ�سافِة  احلرِم اجلامعيِّ
اخلطِّ  على  بالتِّ�ساِل  طلُبها  ميكُن  ارئِة  الطَّ احلالِت  مع  تتعامُل 

اخِن خالَل الأربِع والع�سِرين �ساَعة. ال�سَّ

· اخلدماُت امل�ساِنَدة:	
خدمًة  الهتماِم؛  مَن  وافٍر  بن�سيٍب  امل�ساِنَدُة  اخلدماُت  حتَظى 
وت�سهيَل  َة  والعلميَّ َة  فيهيَّ الرتَّ حالِت  والرِّ التَّ�سوَُّق  وت�سمُل  للطالِب، 
�ساِت ومتطلَّباِت  دٍة ح�سَب التَّخ�سُّ خدماِت التَّدريِب يف مواقَع متعدِّ

الِب مَن التَّدريب. الطَّ

· خدمُة النَّقل:	
قِل، وتنق�سُم اإلى ق�سَمني: ُر اجلامعُة خدمَة النَّ توفِّ

يف  يقيموَن  الَّذيَن  للطالِب  ُم  تقدَّ خدمٌة  وهو  اخلي:  الدَّ قِل  النَّ  - اأ 
احلرِم  خارَج  تكوُن  والَّتي  للجامعِة،  التَّابعِة  ِة  كنيَّ ال�سَّ الوحداِت 

رة. اجلامعيِّ نظرَي ر�سوٍم مي�سَّ

الِب القاطننَي يف مناِزِلهم  ُم للطُّ قِل اخلارجي: وهَو خدمٌة تقدَّ ب- النَّ

مَن املناطِق القريَبِة مَن اجلامعِة، وت�سمُل ولياِت َنزوى وُبهال واإزِكي 
ونيابَة بركِة املوز.

البي: ِز الطُّ مركُز التَّميُّ

واملنا�سِط  اِت  الفعاليَّ على  بالإ�سراِف  البيِّ  الطُّ التَّميُِّز  مركُز  ُيعَنى 
ُة، مَبا  البيَّ تقيُمها املجموعاُت الطُّ ِة الَّتي  يا�سيَّ ِة والرِّ ِة والفنيَّ الثَّقافيَّ
ُق ر�سالَة اجلامعِة وغاياَتها، كَما يعمُل املركُز على اإذكاِء اأن�سطِة  يحقِّ
ة وت�سجيِعها من خالِل اجلماَعاِت املعتمدِة  البي الال�سفيَّ التميُِّز الطُّ

عِم الفنيِّ واملاديِّ لها. لأن�سطِة التَّميُِّز، وتقدمِي الدَّ

- اأن�شطُة املركز:

الِب  البيِّ عدًدا من املحاوِر، والَّتي ميكُن للطُّ ت�سمُل اأن�سطُة التَّميُِّز الطُّ
ِد  البي، وتعدُّ التَّميُِّز الطُّ اأيٍّ منَها من خالِل جماعاِت  ال�سرتاُك يف 
ِة الَّتي ي�سرُف عليَها املركُز، والَّتي ميكُن للطالِب  البيَّ اجلماعاِت الطُّ
الن�سماُم اإليَها بح�سِب رغباِتهم و ميوِلهم، وهذه املجموعاُت ُتعَنى 

بالآتي:
· التَّعليِم والتَّدريِب: وي�سمُل اإقامَة حلقاِت عمٍل، ودوراٍت تدريبيَّة.	
· رات.	 ة: ت�سمُل تنظيَم ندواٍت، واإقامَة حما�سَ الأن�سطِة العلميَّ
· والتَّ�سويِر، 	 ِة،  التَّ�سكيليَّ الُفنوِن  يف  ممثَّلًة  الفنيَّة:  الأن�سطِة 
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عبيَّة. واملو�ِسيَقى، وامل�سُغولِت، والُفنون ال�سَّ
· ِة، 	 وايِة، والق�سَّ عِر، والرِّ ِة: وتتمحَوُر حوَل ال�سَّ الأن�سطِة الأدبيَّ

اأو  ِة  العربيَّ باللغِة  ذلَك  كّل  الخ،  جَمة..  والرتَّ وامل�سَرح، 
ِة اأو اللُّغاِت الأخَرى الَّتي تدر�ُص يف اجلامعة. الإجنليزيَّ

· يا�ضِة، اإ�ضافًة اإلى 	 ِة: ت�ضمُل �ضتَّى اأنواِع الرِّ يا�ضيَّ االأن�ضطِة الرِّ
اِت واملناف�َساِت على م�سَتوى اجلامعاِت  املناف�َساِت بنَي الكليَّ

لطنِة وخارَجها. اِت داخَل ال�سَّ والكليَّ
· ياراِت، 	 والزِّ الّرحالِت،  يف  متمثلًة  فيهيَّة:  الرتَّ الأن�سطِة 

اِت الثَّقافيَّة. والأم�سيَّ

البي: مركُز الإر�ساِد الطُّ

اإلى  املركُز  يهدُف  الِب اجلامعي؛ حيُث  بالطَّ ب�سكٍل خا�صٍّ  ُيعَنى 
ف�سي والأكادمييِّ للطالِب، اإ�سافًة اإلى اإك�ساِبه  حتقيِق التَّواُفِق النَّ
اخلي  الدَّ املِحيط  مَع  ِل  للتَّوا�سُ زمَة  الالَّ َة  الجتماعيَّ املهاراِت 
خالَل  من  املركِز  اأهداِف  اأهمُّ  ُح  ويتَّ�سُ للجاِمعة،  واخلارِجي 

قاِط الآتي: النَّ

· عوباِت الَّتي 	 الإ�سهاِم يف و�سِع احللوِل لبع�ِص امل�سكالِت وال�سُّ
الَب يف البيئِة الجتماعيَّة. تواجُه الطَّ
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· لِة باجلانِب 	 الِب ذاِت ال�سِّ ٍة للطَّ اٍت توعويَّ عمِل من�سوراٍت ومطويَّ
ف�ِسي والأكادمِيي. النَّ

· تواِجُه 	 م�سكلِة  ِة  اأيَّ حوَل  اجلامعِة  طالِب  ا�ستف�َساراِت  ا�ستقباِل 
الب. الطَّ

· التَّواُفِق 	 حتقيِق  عَلى  ِة  اأ�سي�سيَّ التَّ نِة  ال�سَّ طالِب  م�ساعدِة 
الجتماعيِّ يف اجَلامعة.

· نَي من 	 الِب بالتَّعاوِن مَع املخت�سِّ ٍة للطُّ تنظيِم حما�سراٍت توعويَّ
ف�سي.  بَيِة والإر�ساِد النَّ ق�سِم الرتَّ

يجني: ِل مَع اخلرِّ مركُز التَّوجيِه الوظيِفيِّ والتَّوا�سُ

الأموِر  خاَلل  من  يجنَي  اخلرِّ مَع  التَّوا�سِل  اإَلى  املركُز  هَذا  يهدُف 
الآتَية:

ًل: التَّوجيُه الوظيفي، ويعمُل على: اأوَّ

· ِجه.	 الَب قبَل تخرُّ توفرِي الَبياناِت واملعُلوماِت الَّتي تهمُّ الطَّ
· ِة الأ�سئلِة واملقابالِت الَّتي جُتَرى 	 الِب مبهاراٍت عن نوعيَّ تزويِد الطَّ

لُه من ِقَبل القطاِع الَعامِّ اأو القطاِع اخلا�ّص.
· اتي.	 غر�ِص مهاراِت التَّوظيِف الذَّ
· ِة، ومهاراِت التَّخاُطِب، 	 اتيَّ ريِة الذَّ الِب على اإعداِد ال�سِّ تدريِب الطَّ

وتقدمِي طلِب الوظيفِة خالَل فرتِة املطالبِة بالوِظيَفة.
· اأقلُِّم يف الوظيفِة والتَّعاي�ِص مَع الآخِرين.	 الِب بثقافِة التَّ تزويِد الطَّ
· مالء.	 �سِة واحرتاِم النُُّظِم والزُّ غر�ِص الولِء للموؤ�سَّ

ثانًيا: التَّوا�سُل مَع اخلريجنَي، ويعمل على:  
· يجنَي.	 التَّوا�سِل مع اخلرِّ
· ُلوا على َعمل.	 يجنَي الَّذيَن مل يح�سُ اإر�ساِد اخلرِّ
· ِل مَع اجلامعِة بعَد التحاِقِهم بالَعمل.	 غر�ِص ثقافِة التَّوا�سُ
· يجنَي عَلى موا�سلِة درا�ساِتهم الُعليا.	 حثِّ اخلرِّ
· و�سِع الرَبامِج الكفيلِة لتحقيِق تلَك الأهَداف.	

 مركُز خدَمِة املجَتمع:
ربِط  اإلى  املجتمِع  خدمِة  مركِز  تفعيِل  خالِل  من  اجلامعُة  ت�سَعى 
املختلفِة  �ساِته  وموؤ�سَّ ِة  واخلا�سَّ ِة  العامَّ املجَتمِع  بقطاعاِت  اجلامعِة 
للموارِد  اأف�سَل  ل�ستثماٍر  واأهداَفها  اجلامَعِة  ر�سالَة  ُق  حتقِّ ورٍة  ب�سُ
بتلَك  ِة  والتَّدري�سيَّ ِة  التَّعليميَّ الوحداِت  وربِط  ِة،  والفنيَّ ِة  الب�سريَّ

القطاَعات.
- اأن�شطُة املرَكز:

· ٍة، واأعماًل 	 اإقامَة مع�سكراِت خدمٍة عامَّ خدمُة املجتَمع: وي�سمُل 
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ة. ة واجلامعِة خا�سَّ ًة للمجتمِع عامَّ تطوعيَّ
· ت�سجيُع العمِل التَّطوُِّعي لدى طالِب اجلامعِة وهيئاِتها عَلى 	

�سقِل املواهِب والقدراِت لديهم لتح�سيِل املعارِف واخلرباِت 
املجتمِع  وتطويَر  الفرِد  مناَء  ُق  يحقِّ فيَما  افعِة  النَّ واملهاراِت 
خدمُة  وهَي  اجلامعِة،  وظائِف  اإحَدى  وحتقيَق  جهة،  من 

املجتمِع اإَلى جانِب الَبحِث العلميِّ وتدري�ِسه.
· ِة 	 والجتماعيَّ ِة  والثَّقافيَّ ِة  الفنيَّ املجالِت  يف  دوراٍت  تنظيُم 

ِة  العامَّ �ساِت  واملوؤ�سَّ لالأفراِد  ِة  التَّدريبيَّ الحتياجاِت  ي  تلبِّ
ة. واخلا�سَّ

· �ساأِنها 	 من  الَّتي  املجتمِع  خلدمِة  املنا�سبِة  الربامِج  اإعداُد 
ِة  الأخالقيَّ قيِمه  وحمايُة  املجتمِع،  ِة  هويَّ على  املحافظُة 

ِة ومثِله الُعليا. والجتماعيَّ
· واملجالِت 	 وعاِت  املو�سُ يف  ِة  العلميَّ وامللتقَياِت  دواِت  النَّ عقُد 

�ساِتها. لِة بعمِل اجلامعِة وتخ�سُّ املتعلِّقِة، وذاِت ال�سِّ
· ِة 	 الوطنيَّ املنا�سباِت  اإحياِء  يف  املجتمِع  مَع  الفاعُل  الإ�سهاُم 

ِة والتَّطوُّعيَّة. والجتماعيَّ
· لطلبِة 	 التَّطوُِّع  فرتاِت  يخ�صُّ  فيما  واالإ�ضهاُم  التَّن�ضيُق 

اجلامعِة يف قطاعاِت املجتمِع املختِلفة.
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· ِقَبل 	 من  اجلامعِة  داخَل  ُم  تنظَّ الَّتي  اِت  الفعاليَّ على  الإ�سراُف 
ِة والأهليَّة. �ساِت احلكوميَّ املوؤ�سَّ

· ِة والأهليَّة.	 �ساِت احلكوميَّ التَّوا�سُل مع املوؤ�سَّ

4. �سندوُق م�ساندِة املتعلِّمنَي )�سندوُق مِعني(:

يهدُف �سندوُق م�ساندِة املتعلِّمنَي – �سندوُق معني – اإَلى تقدمِي العوِن 
التَّعليِم  فر�ِص  لتي�سرِي  اجلامعِة؛  لطالِب  ِة  واملعنويَّ ِة  املاديَّ وامل�سانَدِة 
نحَو  عِي  وال�سَّ ِة،  العمليَّ مهاراِتهم  و�سقِل  ماليًّا،  يَن  للمتعرثِّ املختلفِة 
خالِل  من  باجلامعِة  ِة  التَّعليميَّ ِة  العمليَّ لإثراِء  زٍة  متميِّ برامَج  اإيجاِد 

الب، ومنها: ُمها للطَّ الربامِج الَّتي يقدِّ

موا�سلَة أ-  للطلبِة  ظاُم  النِّ هَذا  يتيُح  الَعايل:  التَّعليِم  فر�ِص  نظاُم 
ُمها الالئحُة  تعليِمِهم الَعايل من خالِل عدٍد من الربامِج الَّتي تنظِّ

ندوق. ُة لل�سُّ التنفيذيَّ

خلدمِة ب-  ِة  التَّدريبيَّ الربامِج  مَن  عدًدا  ُر  ويوفِّ التَّدريب:  نظاُم 
املجتمِع، وطالِب اجلامعِة على حدٍّ �سواء، وي�ستمُل على:

· هِة للمجتَمع.	 ِة املوجَّ متويِل الربامِج التَّدريبيَّ

· ا 	 فر�سً الربنامُج  هَذا  ُر  يوفِّ )الإ�سناد(:  للتَّدرُّب  ِمنٍح  برنامِج 

منحِهم  مقابَل  املجالِت  من  عدٍد  يف  اجلامعِة  طالِب  لتَّدريِب 
مكافاآٍت ماليَّة.

امل�ساندِة  العديَد من اخلدماِت  ُم  يقدِّ ِة:  البيَّ الطُّ عاَيِة  الرِّ نظاُم   – ج 
الِب من بيِنها: للطُّ

· البي.	 دعُم الإ�سكاِن الطُّ

· الب.	 ِة للطُّ حيَّ عايِة ال�سِّ دعُم الرِّ

· دعُم فارِق الِبعَثات.	

· الِب ونقِلهم.	 تقدمُي اإعاناٍت لت�سكنِي الطُّ

· البيَّة.	 دعُم التَّغذَيِة الطُّ

· ُل تكاليِف ر�سوِم المِتحانات.	 حتمُّ

ِة املميَّزِة وتطويِرها، وي�سَمل: د – نظاُم اإعداِد الربامِج الأكادمييَّ

· برنامَج كرا�سّي الأ�ستاذيَّة.	

· دة.	 برنامَج ِمنٍح لربامَج حمدَّ





ابع القسُم الرَّ
ُة في الجاِمَعة نظيميَّ وائُح التَّ اللَّ
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لوُك  ال�سُّ هَو  اه�ُص  النَّ املجتمُع  عليِه  يقوُم  الَّذي  الأ�سا�َص  اإنَّ 
لقيمِة  تقديٍر  من  ذلَك  يعِنيه  ما  بكلِّ  اأفراِده،  لَدى  ُر  املتح�سِّ
مَع  وتعاوٍن  متَّ�ضٍل،  وعطاٍء  االإتَقان،  نحَو  ونزوٍع  والوقِت،  الَعمِل 
اأِي االآَخر، و�ضعِة �ضدٍر،  االآخرين، ونظاٍم وان�ضباٍط واحرتاٍم للرَّ
فاِت اجلليلِة.  و�سلوٍك ينمُّ عن الَوعِي البيئّي... اإلى اآخِر تلَك ال�سِّ
وابُط، وُت�سنُّ الَقوانني،  لوِك؛ تو�سُع ال�سَّ ولكْي ي�سوَد مثُل هَذا ال�سُّ

م. ُم، وترَدُع، وُتقوِّ وُت�ضاُغ اللَّوائُح الَّتي ت�ضبُط، وتنظِّ

ت�سبُط  الَّتي  اللَّوائَح  ُم  يقدِّ الِب  الطَّ دليِل  مَن  ابَع  الرَّ الق�سم  اإنَّ 
الِب  الطَّ تب�سرِي  عَلى  عالوًة  اجلامِعي،  املجتمِع  و�سَط  لوَك  ال�سُّ
ولئحَة  والتَّ�سجيل،  الَقبوَل  حتُكُم  الَّتي  والإجراءاِت  بالقواعِد 
ه  واإنَّ البي.  الطُّ �ضاِط  للنَّ َة  التَّنظيميَّ ور، والالئحَة  الغياِب واحل�ضُ
ا كلَّ ما انطَوى عليِه هَذا  الُب وعًيا تامًّ روريِّ اأن يعَي الطُّ ملَن ال�سَّ
ُه ليجدُر بِه اأن يحرتَم ُنظَم اجلامعِة، واأن يكوَن مثاًل  اجلزُء، واإنَّ

فيع. لوِك واخللِق الرَّ يحتَذى يف ال�سُّ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

َمة مقـــدِّ
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ـالبي       لوِك الطُّ الئحـُة السُّ
َتعريَفات

ياُق معًنى اآَخر، �سوَف يكوُن للكلماِت  مادَّة )1(: َما مْل يقَت�ِص ال�سِّ
والتَّعبرياِت الواردِة يف هذِه الالئحِة املعايِن املقابلُة لها:

· البي.	 لوِك الطُّ ئحُة: لئحُة ال�سُّ الالَّ
· اجلامعُة:جامعُة َنزوى يف �َسلطنِة ُعمان. 	
· ئي�ُس: رئي�ُص جامعِة َنزوى. 	 الرَّ
· ِة اأو مديُر املعهِد اأو املرَكز.	 العميُد: عميُد الكليَّ
· ٍة اأو مركٍز اأو معهٍد اأو 	 ٍل يف اأيِّ كليَّ الُب: كلُّ طالٍب م�سجَّ الطَّ

خالفِه، بحيُث يكوُن تابًعا للَجامَعة.  
· الُب يف احلرِم 	 البي: كلُّ قوٍل اأو فعٍل ياأتيِه الطَّ لوُك الطُّ ال�سُّ

اجلامعيِّ اأو اأيِّ مرفٍق حتَت اإ�سراِفها.
· اأو 	 القواعِد  اأو  بالنُّظِم  يِخلُّ  اأو فعٍل  لوك: كلُّ قوٍل  ال�سُّ �سوُء 

الأن�سطِة اأو التَّقاليِد اجلامعيَّة.
· ينَطوي 	 الَّذي  لوِك  ال�سُّ �سوُء  هَو   : الأكادمييِّ لوِك  ال�سُّ �سوُء 

اأو  امتيازاٍت  حتقيِق  بق�سِد  لالأمانِة  منافَيٍة  اأ�ساليَب  على 
مكا�سَب اأكادمييَّة.
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· يدخُل يف 	 ل  الَّذي  لوُك  ال�سُّ هَو   : الأكادمييِّ لوِك غرِي  ال�سُّ �سوُء 
احلميِد  غرَي  لوَك  ال�سُّ وي�سمُل   ، الأكادمييِّ لوِك  ال�سُّ �سوِء  باِب 
ا�سخِة  الرَّ القَيِم والتَّقاليِد  ، والَّذي يتعار�ُص مَع  وغرَي الأخالقيِّ
نا�سًئا  ذلَك  اأكاَن  �سواًء  ِة  اجلامعيَّ والَقواعِد  والنُّظِم  والَلوائِح 
اأو  باجلامعِة  العاملنَي  اأو  فنَي  املوظَّ اأو  لبِة  الطَّ مَع  التَّعامِل  مَن 

ممتلكاِت اجَلامَعة. 
· املن�سوبِة 	 الوقائِع  يف  للتَّحقيِق  امل�سكلُة  الَلجنُة  التَّحِقيق:  جلنُة 

الب. للطَّ
· الِب عن 	 الطُّ بِه حما�ضبُة  املناُط  املجِل�ُص  هَو  التَّاأديب:  جمل�ُس 

ويتمُّ  الأكادميي،  غرِي  لوِك  ال�سُّ و�سوِء  الأكادمييِّ  لوِك  ال�سُّ �سوِء 
ِة �سنٍة واحَدة. ئي�ِص، ويعمُل ب�سكٍل دائٍم ملدَّ ت�سكيُلُه بوا�سطِة الرَّ

· ندوق: �سندوُق م�ساندِة املتعلِّمنَي »�سندوُق ُمِعني« بجامعِة 	 ال�سُّ
َنزوى.

· َيعني 	 ِر  املقرَّ ولفُظ  َر،  املقرَّ َيعني  امل�ساِق  لفُظ  ر:  واملقرَّ امل�َساق 
امل�ساَق حيَثما ورَد اأحُدُهما يف هذِه الالئحة.

· اجلمَع، 	 ي�سمُل  املفرِد  لفُظ  واملوؤنَّث:  ُر  واملذكَّ واجلمُع  املفرُد 
حيُثما  املوؤنََّث  ي�سمُل  ِر  املذكَّ ولفُظ  املفَرَد،  ي�سمُل  اجلمِع  ولفُظ 

ورَد اأحُدها يف هَذه الالئَحة.  

ة  َما ُيعتبُر مخالفًة تأديبيَّ
ًة ت�ستوجُب العقاَب، كلُّ �سوِء �سلوٍك  مادَّة )2(: ُيعترُب خمالفًة تاأديبيَّ
والقواعِد والإجراءاِت  باللوائِح  اإخالٍل  اأو  اأكادمييٍّ  اأو غرِي  اأكادمييٍّ 
ُر �سلًبا  ادرِة ب�ساأِنها، اأو ما يوؤثِّ مِة لَها وال�سَّ والَقواننِي والتَّعاميِم املنظِّ
يف  ائدِة  ال�سَّ والأعراِف  والتَّقاليِد  العاداِت  ينايِف  اأو  الأن�سطِة  على 
اٍت ومراكَز ومعاهَد ونحِوها...،  اجلامعِة، وما يتبُعها من مرافَق وكليَّ

لوِك الأكادمييِّ ما ياأتي: وي�سمُل �سوُء ال�سُّ
المتحاَنات: . 1

الغ�صُّ يف المتحاِن اأو حماولِة الغ�صِّ يف المتحاِن من طالٍب أ. 
اآَخر، اأو التَّواُطوؤُ مَع طالٍب اآخَر مب�ساعدِته يف الغ�ّص.

ا كاَن نوُعها يف امتحاِن ل ي�سمُح فيه ب.  راِت اأيًّ ال�ستعاَنُة باملذكِّ
با�ستخداِم املدّوَنات. 

ٍة ج.  ِة طالٍب اآخَر يف امتحاٍن اأو اأيِّ عر�ٍص ملادَّ انتحاُل �سخ�سيَّ
علميَّة.

ِل بو�سائَل غرِي م�سروعٍة اإلى د.  اإعاقُة عقِد المتحاناِت بالتَّو�سُّ
عَلى  ِة  املادَّ هذِه  توزيِع  اأو  اأجوِبِته  اأو  المتحاِن  اأ�سئلِة  اأوراِق 

الآخَرين.
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ٍة ك�ضرقِة امتحاٍن اأو غرِيها ه.  العلُم بوقوِع خمالفٍة اأكادمييَّ
من احلالِت امل�سابهِة، وعدُم الإبالِغ عنها.

البحوَث واملقاَلت: . 2

ل�سخ�صٍ  نتائَج  اأو  اأفكاٍر  اأو  كلماٍت  ا�ستعماُل  النتَحال:  اأ. 
ا هَو  التَّنويِه بامل�سدِر، كاأمنَّ اأو مقاٍل دوَن  اآخَر يف بحٍث 

الِب نف�ِسه.    من عمِل الطَّ

ب.النَّ�سخ: ن�سُخ اإجاباِت �سخ�صٍ اآخَر يف مقالٍة اأو بحٍث اأو 
اأو  كاملًة  ا  اإمَّ وتقدمُيها  معمليٍّ وخالفه،  تقريٍر  اأو  ورقٍة 

الِب ذاِته. بتعديالٍت طفيفٍة، وكاأنَّها من عمِل الطَّ

ج.التَّواُطوؤ: العمُل مَع اآخريَن لإجناِز بحٍث؛ ق�سَد اأن يكوَن 
من  ُه  اأعدَّ ما  وت�سمنُي  منفرًدا،  الِب  الطَّ جهِد  ح�سيلَة 

الِب دوَن ذكٍر َله. ِم من الطَّ ٍة يف العمِل املقدَّ مادَّ

ٍر  ٍر �سابٍق يف مقرَّ د. الإعادة: تقدمُي عمٍل اأُجِنَز من اأجِل مقرَّ
ر. �ِص املقرَّ اآخَر بدوِن اأخِذ موافقِة مدرِّ

اأو تعديُل بياناٍت م�ستقاٍة من  تلفيُق بياناٍت  هـ.التَّحِريف: 
م�سادَر م�سروعٍة اأو غرِي م�سُروعة. 
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تلِفيق وثائَق جامعيَّة: . 3

رٍة بغر�ِص املكا�سِب  قٍة اأو توقيعاٍت مزوَّ ٍة ملفَّ وهَو تقدمُي وثائَق اأكادمييَّ
ِة، اأو ا�ستخداُمها، اأو التَّدلي�ُص والحِتَيال. خ�سيَّ ال�سَّ

لوِك غرَي االأكادمِيي االآتي:  وي�شمُل �شوُء ال�شُّ

ولِة، اأو يخلُّ ( 1 ِة اأو �سمعَة الدَّ ينيَّ كلَّ فعٍل اأو قوٍل مي�صُّ املعتقداِت الدِّ
لوِك داخَل اجلامعِة اأو خارَجها. بح�سِن ال�سريِة وال�سُّ

اأو ( 2 اأو التَّحري�َص على االمتناِع عن ح�ضوِر املحا�ضراِت  االمتناَع 
ِة الَّتي  ِة وغرِيها من الأعماِل اجلامعيَّ رو�ِص العلميَّ التَّماريِن اأو الدُّ

تقت�سيَها نظُم اجلامَعة.
ِة اأو انعقاِد ( 3 رو�ِص العلميَّ ظاِم اأثناَء املحا�سراِت اأو الدُّ الإخالَل بالنِّ

المتَحانات.
رَف اأو الأخالَق، اأو ي�سيُء اإلى �سمعِة ( 4 ارتكاَب اأيِّ فعٍل مي�صُّ بال�سَّ

اجلامعِة اأو اإلى اأيِّ مَن العاملنَي بَها اأو طالِبها. 
الُب اإلى ع�سِو هيئِة التَّدري�ِص اأو ( ٥ ُهها الطَّ اأيَّ اعتداٍء اأو اإ�ساءٍة يوجِّ

اإلى اأيٍّ مَن الَعاملنَي باجلامعِة اأو طالِبها.

العمَل على تكويِن اأيِّ تنظيٍم، اأو ال�سرتاَك فيه، اأو تكويَن جلاٍن ( 6

اٍت، اأو عقَد موؤمتراٍت بدوِن موافقٍة �سابقٍة مَن اجلهاِت  اأو جمعيَّ
ِة يف اجلامَعة.  املخت�سَّ

اأو ( 7 توزيَعها،  اأو  ٍت،  جمالَّ اأو  ٍة  حائطيَّ جرائَد  اأو  ن�سراٍت  اإ�سداَر 
والتَّوقيعاِت  الأمواِل  جمُع  اأو   ، الإلكرتوينِّ الربيِد  عرَب  اإر�ساَلها 
ِة يف اجلامعِة،  قبَل احل�سوِل على موافقٍة من اجلهاِت املخت�سَّ
هذِه  من  اأيِّ  ملمار�سِة  املمنوحِة  املوافقِة  ا�ستعماِل  اإ�ساءُة  اأو 

الأن�سَطة.
 اإ�ساءَة ا�ستعماِل ممتلكاِت اجلامعِة ومن�ساآِتها الثَّابتِة واملنقولِة، ( 8

قبِل  من  امل�ستاأجَرِة  واملمتلكاِت  املباين  وكذلَك  اإتالُفها،  اأو 
اجلامعِة، اأو تخريُبها، اأو اإ�ساءُة ا�ستخداِم �سبكِة النرتنت.

ِة ( 9 ِت واملوادِّ املنافَيِة للقيِم الدينيَّ وِر واملجالَّ حفَظ الأفالِم وال�سُّ
راِت، اأو تبادُلها  اأو املوادِّ القابلِة لال�ستعاِل اأو الأ�سلحِة اأو املتفجِّ

كِن اجلاِمعي.  داخَل احلرِم اجلامعيِّ اأو ال�سَّ
املواِعيد ( 10 عن  ِر  اأخُّ التَّ اأو  اجلامعيِّ  كِن  ال�سَّ بقواعِد  الإخالَل 

كِن بدوِن عذٍر مقُبول، اأو  وِر اأو املبيِت خارَج ال�سَّ ِة للح�سُ املحددَّ
كِن اأو حمتوياِته. اإحداُث اأيِّ تغيرٍي يف ال�سَّ

�سبِة ( 11 �سمي اجلامعي، وهَو بالنِّ عدَم اللتزاِم بارتداِء اللِّبا�ِص الرَّ
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الِب  للطُّ �سبِة  وبالنِّ نقاٍب،  بدوِن  املحت�ِسُم  اللَّبا�ُص  الباِت  للطَّ
اأو اللَّوِن الفاحِت مَع  ُة ذاُت اللَّوِن الأبي�ِص  �سدا�سُة الُعمانيَّ الدِّ

ِة الُعمانيَّة. امل�سّر اأو الكمَّ

بكاِت ( 12 ن�سَر الفريو�ساِت يف �سبكِة اجلامعِة اأو غرِيها مَن ال�سَّ
عن طريِق ح�ساِب اجلامعِة، اأو اأيُّ اإ�ساءِة ا�ستخداِم ل�سبكِة 
اأن.                                                   اجلامعِة خمالٍف للقواعِد املو�سوعِة يف هذا ال�سَّ

العقوباُت الجائُز توقيُعها  
مادَّة )3(: يجوُز توقيُع عقوبٍة واحدٍة اأو اأكرَث من العقوباِت الآتَيِة 
ة  على طالٍب يثبُت ارتكاُبه لأحِد الأفعاِل املن�سو�ِص عليَها يف املادَّ

ئحِة، والعقوباُت هي: )٢( من هذِه الالَّ
التَّنِبيه. - ١
الإنَذار. - ٢
الِب من قاعِة املحا�سراِت اأو املخترِب اأو اأيِّ مكاٍن - ٣ اإخراُج الطَّ

ظاِم فيه، ويجوُز ال�ستعانُة بحر�ِص اجلامعِة اأو باأيِّ  يخلُّ بالنِّ
ٍة اأخَرى عنَد ال�سرورة.  قوَّ

ِة اأ�سبوعني، - ٤ وِر املحا�سراِت يف امل�َساق ملدَّ احلرماُن مْن ح�سُ
وَل تدخُل يف ح�ساِب ن�سبِة الِغياب.

ُمها وحدُته - ٥ احلرماُن مَن ال�ستفادِة مَن اخلدَماِت الَّتي تقدِّ
ى من نهايِة الف�سِل  ٍة ل تزيُد على �سهٍر واحٍد، اأو ما تبقَّ ملدَّ

را�سي الَّذي وقعْت فيِه املخالفُة اأيُّهما اأقل. الدِّ
اإَذا - ٦ اأو  بالغ�صِّ  �ًسا  متلبِّ المتحاِن  اأثناَء  الطالُب  بَط  �سُ اإذا 

ت�سحيِح  عنَد  لحًقا  الغ�صِّ  واقعَة  ِر  املقرَّ اأ�ستاُذ  اكت�سَف 
ليِل عليَها وتو�سيِة جلنِة  المتحاِن اأو خالِفه، وبعَد اإقامِة الدَّ

ُق عليِه واحدٌة اأو اأكرُث مَن العقوباِت الآتية: حتقيق، تطبَّ
· التَّنبيه. 	
· الإنَذار. 	
· اعتبار الطالِب را�سًبا يف ذلَك المتَحان.	
· اعتبار الطالِب را�سًبا يف امل�َساق.	
· ِة ف�سٍل درا�سيٍّ واحٍد، وهَو الف�سُل التَّايل للف�سِل 	 الَف�سل ملدَّ

الَّذي حدَث فيِه الغ�ّص.
كما  فيِه،  الغ�صُّ  متَّ  الَّذي  ِر  املقرَّ ذلَك  را�سًبا يف  الُب  الطَّ فيعترُب 
ِة ف�سٍل  لُه ملدَّ التَّابِع  اأو املعهد  اأو املركِز  ِة  الكليَّ يجوُز ف�سُله مَن 
درا�سيٍّ واحٍد، وهَو الف�سُل التَّايل للف�سِل الَّذي ح�سَل فيِه الِغ�ص. 

الِب بالتَّعوي�ِص نقًدا عن قيمِة الأ�سَياِء الَّتي اأتلَفها. - ٧ اإلزام الطَّ
ئي�ِص اأن يقبَل تق�سيَطها عَلى دفعاٍت ح�سبَما يراه،  ويجوُز للرَّ
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مل  ما  ِج  التَّخرُّ عنَد  الِب  الطَّ نتيجُة  حتجُب  الأحواِل  جميِع  ويف 
د كامَل ما عليِه من مديونيَّة. ي�سدِّ

ِة - ٨ اأو كليًّا، وملدَّ ا  ِة جزئيًّ ِة ال�سهريَّ اِت املاليَّ احلرمان من امل�ستحقَّ
�سهٍر واِحد.

ُمها اجلامعُة - ٩ تقدِّ للطالِب  ٍة  م�ستحقَّ امتيازاٍت  اأيِّ  احلرمان من 
ٍة  مبا�سرًة اأو من خالِل �سندوِق م�ساندِة املتعلمني )معني(، وملدَّ

َدة.  حمدَّ
ِع لإ�سراِف  كِن اجلامعيِّ اأو اخلا�سِ ١٠-احلرمان من الإقامِة يف ال�سَّ
الَّذي  را�سيِّ  الدِّ الف�سِل  مَن  ى  يتبقَّ َما  تتجاوُز  ل  ٍة  ملدَّ اجلامَعِة 

وقعْت فيِه املَخالفة. 
ِ ول يدخُل  ِة ف�سٍل اأو ف�سلنِي درا�سينيَّ را�سِة ملدَّ ١١-احلرمان مَن الدِّ

يف ح�ساِب ذلَك الف�سِل الَّذي وقعْت فيِه املَخالفة.
فيِه  يتابُع  الَّذي  املركِز  اأو  املعهِد  اأو  ِة  الكليَّ هائيِّ من  النِّ ١٢-الف�سل 

درا�سَته.
١٣-الف�سل مَن اجلامعة نهائيًّا.

خ�سيِّ يف �سبكِة اجلامَعة.  ١٤-وقِف احل�ساِب ال�سَّ

ة   أديبيَّ ُة توقيِع الُعقوباِت التَّ صالحيَّ
العقوباِت  توقيُع  اجلامعِة  يف  التَّدري�ِص  هيئِة  لع�سِو   :)4( مادَّة 
املن�سو�ِص عليَها يف الفقراِت: )١(، و)٢(، و)٣(، و)٤(، و)٦( مَن 

ئَحة. ِة )٣( من الف�سِل الثَّالِث من هذِه الالَّ املادَّ
توقيُع  باجلامعِة  املعهِد  اأو  املركِز  مديِر  اأو  ِة  الكليَّ لعميِد   :)٥( مادَّة 
العقوباِت املن�سو�ِص عليَها يف الفقرات: )١(، و)٢(، و)٣(، و)٤(، 

ئحة.  ِة )٣( مَن الف�سِل الثَّالِث من هذِه الالَّ و)٥(، و)٦( مَن املادَّ
العقوباِت  توقيُع  الِب  الطُّ ل�سوؤوِن  ئي�ِص  الرَّ مل�ساعِد   :)6( مادَّة 
الفقراِت: )٥(، و)٦(، و)٧(، و)٨(، و)١٠(  املن�سو�ِص عليَها يف 

ئحة. مَن الف�سِل الثَّالِث من هذِه الالَّ
مادَّة )7(: ملركِز نظِم املعلوماِت يف اجلامعِة توقيُع العقوبِة املن�سو�ِص 
ِة )٣( من الف�سِل الثَّالِث من هذِه  عليَها يف الفقرِة )١٤( مَن املادَّ

ئَحة. الالَّ
املن�سو�ِص  العقوباِت  توقيُع  اجلامعِة  يف  اأديِب  التَّ ملجل�ِص   :)8( مادَّة 

ئَحة. ِة )٣( مَن الف�سِل الثَّالِث من هذِه الالَّ عليَها يف املادَّ
والَِّتي  و)٦(  و)٥(،   ،)٤(  : املوادِّ يف  الواردُة  العقوباُت   :)9( مادَّة 
ُعها ع�سُو هيئِة التَّدري�ِص اأو العميُد اأو مديُر املركِز اأو مديُر املعهِد  يوقِّ
يجوُز  ول  وباتًة،  ًة  نهائيَّ تعترُب  الِب  الطُّ ل�سوؤوِن  ئي�ِص  الرَّ م�ساعُد  اأو 
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عِن فيَها اأماَم اأيِّ جهة. ا�ستئناُفها اأو التَّظلُُّم منها بالطَّ
كِر من هذِه  ِة )٨( �سالفِة الذِّ مادَّة)10(: مع مراعاِة اأحكاِم املادَّ
من  ُه  �سدَّ ادِر  ال�سَّ القراِر  من  يتظلََّم  اأن  الِب  للطَّ يحقُّ  ئحِة  الالَّ
 )١٥( خالَل  اجلامعِة  رئي�ِص  اإلى  بال�ستئناِف  اأديِب  التَّ جمل�ِص 

خم�سَة ع�سَر يوًما من تاريِخ اإبالِغه بالَقرار. 
هَو  َما  نحِو  عَلى  الِب  الطَّ تظلُِّم  عنَد  ئي�ِص  للرَّ يحقُّ   :)11( مادَّة 
ادرِة  ال�سَّ العقوبِة  تاأييُد  ئحِة  الالَّ هذِه  من   )٩( ِة  املادَّ يف   ٌ مبنيَّ
ادُر  ال�سَّ القراُر  ويكوُن  اإلغاوؤُها.  اأو  ها  تخفي�سُ اأو  الِب  الطَّ بحقِّ 

ب�ساأِنها نهائيًّا. 
مادَّة )12(: ل يجوُز اأن يرتتََّب على اأيِّ تظلٍُّم من اأيِّ عقوبٍة من 

اأيِّ طالٍب ت�سديُد العقوبِة عليه.
و�ِص عليَها يف  مادَّة )13(: ل يجوُز توقيُع اأيٍّ مَن الُعقوباِت املن�سُ
ِة )٣(  الفقراِت )٦(، و)٩(، و)١١(، و)١٢(، و)١٣( مَن املادَّ
بوا�سطِة جلنِة  اإجراِء حتقيٍق كتابيٍّ معُه  بعَد  اإلَّ  اأيِّ طالٍب  عَلى 

ُل لهَذا الَغر�ص.  التَّحقيِق الَّتي ت�سكَّ
مادَّة )14(:

ِة اأو مديُر أ-  ُل عميُد الكليَّ ِة )١٢( ي�سكِّ مَع مراعاِة اأحكاِم املادَّ
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الِب جلنًة اأو اأكرَث للتَّحقيِق  ئي�ِص ل�ُسوؤوِن الطُّ املعهِد اأو م�ساعُد الرَّ
الب. يف املخالفاِت الَّتي يرتكُبها الطُّ

ُل جلنُة التَّحقيِق من ثالثِة اأع�ساء، وهْم من اأع�ساِء هيئِة ب-  ت�سكَّ
�ُص امل�ساِق املعنّي. ِة اأو املعهد، لي�َص من بيِنهم مدرِّ التَّدري�ِص بالكليَّ

اأو  التَّحقيِق،  اأماِم جلنِة  املثوَل  الِب  الطَّ رف�ِص  )1٥(: يف حالِة  مادَّة 
ُة يف اأمِره يف غياِبه. غياِبه رغَم تكراِر دعوِته تبتُّ اللجنُة املعنيَّ

و�ِص  اأديِب اأن يجمَع بنَي الُعقوباِت املن�سُ مادَّة )16(: يجوُز ملجل�ِص التَّ
ئَحة.  ِة )٣( من هذِه الالَّ عليَها يف املادَّ

اأديِب اأ�سَل ن�صِّ القراِر حلفِظه مبلفِّ        مادَّة )17(: ير�سُل جمل�ُص التَّ

ِل اجلامَعِة لإر�ساِله اإَلى ويِل اأمِر  الطالِب، كَما ير�سُل ن�سخًة منُه مل�سجِّ
َنزوى، كما  را�سِة يف جامعِة  للدِّ اأوفدتُه  الَّتي  اإَلى اجلهِة  اأو  الِب،  الطَّ

يحتفُظ جمِل�ُص التاأديِب لنف�ِسه بثالِث ن�سٍخ تعاَمُل معاملَة الأ�سل. 

ة        أحـكاٌم عامَّ
ٍل  كلُّ طالٍب م�سجِّ ئحِة  الالَّ اأحكاِم هذِه  لتطبيِق  )18(: يخ�سُع  مادَّة 
ِة اأو مركٍز اأو معهٍد اأو خالِفه، يكوُن تابًعا  ت�سجياًل �سحيًحا يف كلِّ كليَّ

جلامعِة َنزوى. 

هذِه  يف  عليَها  ِة  اأديبيَّ التَّ الُعقوباِت  توقيِع  يف  ُيراَعى   :)19( ة  مادَّ
روِف واملالب�َسات. وابِق والظُّ ئحِة درجُة املخالفِة وال�سَّ الالَّ

ِة، اأو  الِب، اأو عميِد الكليَّ ئي�ِص ل�ُسوؤوِن الطُّ مادَّة )20(: يجوُز مل�ساعِد الرَّ
ئي�ِص  مديِر املركِز، اأو مديِر املعهِد، وَمن يف حكِمِهم، وبعَد موافقِة الرَّ
ئي�ِص تويلِّ اخت�سا�ساِت  اِت جلنِة التَّحقيِق، ويجوُز للرَّ تويل اخت�سا�سَ
بالنَّظاِم يف  اإخالٍل  اأو  ا�سطراباٍت  اأديِب يف حالِة حدوِث  التَّ جمِل�ِص 
ِة اأو املركِز اأو املعهِد اأو نحوها. ويكوُن من �ساأِن هذِه  اجلامعِة اأو الكليَّ
را�سِة اأو المتحاِن  ظاِم اأو عدِم انتظاِم الدِّ ال�سطراباِت الإخالُل بالنِّ

كن. اأو الإقامِة يف ال�سَّ

ادِر بالف�سِل  ئي�ِص اأْن يعيَد النَّظَر يف القراِر ال�سَّ مادَّة )21(: يجوُز للرِّ
ِة اأو املعهِد اأو اجلامعِة بعَد ُم�سيِّ ف�سلنِي  الِب من الكليَّ هائيِّ للطَّ النِّ
را�سيُّ الَّذي �سدَر فيِه القراُر ف�ساًل  درا�سينِي، ويح�سُب الف�سُل الدِّ

درا�سيًّا كاماًل. 

ُذ واجًبا مبوجِب  مادَّة )22(: على كلِّ �سخ�صٍ ميار�ُص �سلطًة، اأو ينفِّ
اأيِّ  عن  الك�سِف  دوَن  ٍة  تامَّ ٍة  ب�سريَّ مو�ضوٍع  اأيَّ  يعاَمَل  اأن  ئحة،  الالَّ
ا لتاأديِة واجباِته؛ وفًقا لأحكاِم  وقائَع اأملَّ بَها، اإلَّ اإَذا كاَن ذلك �سروريًّ

الالئحِة اأو اإذا كاَن القانوُن ي�سمُح له بذِلك. 
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ُل  ت�سكِّ ئحِة  الالَّ هذِه  لأحكاِم  املخالفُة  كانِت  اإَذا   :)23( مادَّة 
الطالِب  �سدَّ  ٍة  قانونيَّ اإجراءاٍت  واتخاَذ   ، العامِّ للقانوِن  خمالفًة 
وقُف  اأديِب  التَّ جمل�ِص  على  يجُب  نف�ِسها،  بالتُّهمِة  املحكمِة  اأماَم 

هائي. اإجراءاِت املحا�سبِة حتَّى ت�سدَر املحكمُة حكَمها النَّ

أجيِل واالنسحاِب  سجيِل والتَّ إجراءاُت التَّ
سوم وقواعُد استرداِد بعِض الرُّ

َتعريَفات:
ئحِة  الالَّ هذِه  يف  الواردِة  والعباراِت  للكلماِت  يكوُن   :)١( مادَّة 
ياُق معًنى اآَخر. ُح قريَن كلٍّ منهما، ما مل يقت�ِص ال�سِّ املعَنى املو�سَّ

اجلامعُة: جامعُة َنزوى يف �سلطنِة ُعمان. 

والتَّاأجيِل  التَّ�سجيِل  )اإجراءاِت  لئَحة  بَها  يق�سُد  الالئحة: 
�سوم(. والن�سحاِب وقواعِد ا�سرتداِد بع�ِص الرُّ

ئي�س: رئي�ُص جامعِة َنزوى.  الرَّ

ُت من اجلامعِة لظروٍف قاِهرة. التَّاأِجيل: الن�سحاُب املوؤقَّ

الِب  الطُّ اأولئَك  على  اجلامعُة  ت�سدُرُه  الإجباِرّي:  الن�سحاُب 
اأو  الأكادمييِّ  الأداِء  يف  املطلوبَة  امل�ستوياِت  يحرُزوَن  ل  الَّذين 

البي. لوِك الطُّ يخفقوَن �سلوكيًّا مبخالفِتهم لئحَة ال�سُّ
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مواعيُد التَّ�سجيل واإجَراءاُته:

مادَّة )٢(: يتمُّ الإعالُن عن موعِد فتِح باِب التَّ�سجيل وعن موعِد غلِقِه 
ًل  ظُر اأوَّ جلامعِة َنزوى لف�سِل اخلريِف عرَب و�سائِل الإعالم، ويتمُّ النَّ
ا طلباُت التَّ�سجيِل  دة، اأمَّ لباِت الَّتي ت�ستَلُم يف هذِه الفرتِة املحدَّ يف الطَّ
الَّتي تِرُد لحًقا، ف�سوَف ينظُر يف كلِّ حالٍة على حدٍة اإَذا ما ُوجدْت 

مقاعُد �ساِغرة.

بيِع جلميِع  مادَّة )٣(: للجامعِة اأن تقبَل طلباِت التَّ�سجيِل لف�سِل الرَّ
لباِت قبَل  ُمها اجلامعُة؛ حيُث يتمُّ ا�ستالُم الطَّ �ساِت الَّتي تقدِّ التَّخ�سُّ
را�سِة يف ف�سِل اخلريف، و�سوَف تعلُن اجلامعُة  �سهٍر من اآخِر يوٍم للدِّ

عن اآخِر موعٍد للتَّ�سجيِل عن طريِق و�سائِل الإعالم.

سِجيل: ميَن للتَّ إشعاُر المتقدِّ
منَي  ُة يف اجلامعِة يف طلباِت املتقدِّ مادَّة )٤(: تنظُر اللَّجنُة املخت�سَّ

للتَّ�سجيِل عنَد ا�ستالِمها. 

ِم طلِب التَّ�سجيِل بقراِر اجلامعِة بالَقبوِل  مادَّة )٥(: يتمُّ اإ�سعاُر مقدِّ
اأو خالِفه عرَب الربيِد اأو باأيِّ طريقٍة تراَها اجلامعُة اأن�سَب لالت�ساِل 

لب. خالَل اأ�سبوعنِي من ا�ستالِم الطَّ

الِب  ُ على الطَّ مادَّة )٦(: عنَد ا�ستالِم اإ�سعاِر الَقبول باجلامعِة يتعنيَّ
تاأكيُد ت�سجيِله يف موعٍد ل يتجاوُز اأ�سبوًعا من تاريِخ ال�سِتالم، على 

اأن ي�ستخدَم ا�ستمارَة الَقبوِل املرفقَة من ِقبِل اجلامعِة مع الإ�سَعار.

ُسوم: دفُع الرُّ
)طلِب  التَّ�سجيِل  طلِب  ر�سوِم  دفُع  الِب  الطَّ على   ُ يتعنيَّ  :)٧( مادَّة 
�سوِم ع�سرون  رِة من ِقبِل اجلامَعة، وهذِه الرُّ اللتحاِق باجلامعة( املقرَّ
را�ساِت  للدِّ والَبكالورُيو�ص وخم�سوَن رياًل  بلوِم  الدُّ ُعمانيًّا لطلِب  رياًل 

الُعلَيا.
يقلُّ عن )٥٠٠(  ًما ل  اأن يدفَع مقدَّ الِب  الطَّ ُ على  يتعنيَّ مادَّة )٨(: 
را�سي، يف موعٍد  �سوِم للف�سِل الدِّ رياٍل عماينٍّ اأو ٥٠% من اإجمايل الرُّ
ي�سمَح  ولن  را�سة،  الدِّ فرتِة  من  ِل  الأوَّ اليوِم  قبَل  اأ�سبوَعاِن  اُه  اأق�سَ

للطالِب بدُخوِل الف�سِل قبَل ت�سديِد هَذا املبَلغ.
مادَّة )٩(: على الطالِب ت�سويُة و�سِعه املايلِّ مع الق�سِم املايلِّ باجلامعِة 
ِة  را�سِة، وذلك وفَق الإجراءاِت املجازِة اخلا�سَّ ِل من الدِّ قبَل اليوِم الأوَّ
؛  الِب بياًنا بت�سويِة و�سِعه املايلِّ �سوم. حيُث �سيتمُّ اإعطاُء الطَّ بت�سديِد الرُّ
الِب احلفاُظ على  ه الأمُر، وعلى الطَّ َمه ملكتِب التَّ�سجيل، وملن يهمُّ ليقدِّ

�سوِم املرتتبِة عليه.  هَذا الإخطاِر دلياًل عَلى ت�سويِة الرُّ
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أجيُل، واالنسحاُب، وقواعُد استرداِد  التَّ
سوم:  بعِض الرُّ

الأ�سا�سيِّ  ظاِم  النِّ وفَق  التَّاأجيِل  على  املوافقُة  متنُح   :)١٠( مادَّة 
ِت املوافقُة على التَّاأجيِل قبَل نهايِة فرتِة احلذِف  للَجاِمعة، اإذا متَّ
رياًل  الـ)٢٥٠(  مبلِغ  ترحيُل  يتمُّ  احلالِة  هذِه  ففي  اَفة،  والإ�سَ
ًما، اإَلى الف�سِل الَّذي ي�ستاأنُف  ا اأو الـ)٢٥%( املدفوعِة مقدَّ عمانيًّ

فيِه التَّ�سِجيل.

ِت املوافقُة عَليِه،  الُب طلَب التَّاأجيِل، ومتَّ َم الطَّ مادَّة )١١(: اإَذا قدَّ
للَجامعِة عليه وفَق  َة ا�ستحقاقاٍت  اأيَّ اأن يدفَع  ينبِغي عليه عندئٍذ 

رِة عليه. فِع املقرَّ ِة الدَّ خطَّ

بتاأجيِل  الإيعاُز  ُه  يفو�سِّ من  اأو  اجلامعِة  لرئي�ِص   :)١٢( مادَّة 
را�سِة لطالٍب؛ بناًء على معطياٍت �سحيحٍة اأو ظروٍف مماثلٍة،  الدِّ

وُيعامل وفًقا ملا ورَد اأعاله يف املادَّة )١٠(. 

ا  ا. اأمَّ ا اأو اإجباريًّ مادَّة )١٣(: يكوُن الن�سحاُب من اجلامعِة طوعيًّ
�سيا�سُة ال�سرتداِد للحالَتنِي، فهي على النَّحو الآتي:
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الب:  وِعيُّ بمبادرٍة من الطَّ أ. االنسَحاُب الطَّ
بدايِة . ١ قبَل  الن�سحاُب  متَّ  اإذا  مِة  املقدَّ فعِة  الدُّ ا�سرتداُد  يحقُّ  ل 

را�َسة. الدِّ
افة، . ٢ والإ�سَ احلذِف  فرتِة  اأثناَء  وعيُّ  الطَّ الن�سحاُب  َر  تقرَّ اإذا 

را�سي،  الدِّ للف�سِل  �سوِم  الرُّ جملِة  من   )%٥٠( الطالُب  في�سرِتدُّ 
�سوَم بالتَّق�سيِط فعليِه تكملُة ما دفَعُه  ُد الرُّ ا الطالُب الذي ي�سدِّ اأمَّ

را�سي. اإلى حدِّ )٥٠%( من جملِة ر�ُسوِم الف�سِل الدِّ
وعيُّ بعَد . ٣ ر الن�سحاُب الطَّ �سوِم كاملًة اإذا تقرَّ ل يحقُّ ا�سرتداُد الرُّ

الِب الَّذي يدفُع  ُ على الطَّ افة، غرَي اأنَّه يتعنيَّ فرتِة احلذِف والإ�سَ
�سوِم لتبلَغ )١٠٠%( عالوًة على  بالتَّق�سيِط ا�ستكماُل ت�سديِد الرُّ

اٍت اأخَرى عليه. ِة م�ستحقَّ اأيَّ

ب. االنسحاُب اإلجَباِري: 
وي�سِري على  اأديِب،  التَّ بقراٍر من جمِل�ِص  الإجباريُّ  الن�سحاُب  يكوُن 

�سوَم اأحُد الوجوِه الآتية: الِب فيَما يخ�صُّ الرُّ الطُّ

مِة اإَذا متَّ الن�سحاُب قبَل بدايِة  فعِة املقدَّ ١( ل يحقُّ ا�سرتداُد الدُّ
را�َسة. فرتِة الدِّ

٢( اإَذا �سدَر قراُر الن�سحاِب الإجباريِّ اأثناَء فرتِة احلذِف والإ�سافة، 
ا  اأمَّ را�سي،  الدِّ للف�سِل  �سوِم  الرُّ جملِة  من   )%٥٠( الطالُب  في�سرتُد 
�سوَم بالتق�سيِط، فعليِه تكملُة ما دفَعُه اإلى حدِّ  ُد الرُّ الطالُب الَّذي ي�سدِّ

را�سي.  )٥٠%( من جملِة ر�سوِم الف�سِل الدِّ
الإجباريِّ  الن�سحاِب  قراُر  �سدر  اإذا  �سوِم  الرُّ ا�سرتداُد  يحقُّ  ل   )٣
ُ على الطالِب الَّذي يدفُع  ُه يتعنيَّ افة، غرَي اأنَّ بعَد فرتِة احلذِف والإ�سَ
ِة  �سوِم لتبلغ )١٠٠%(، عالوًة على اأيَّ بالتَّق�سيِط ا�ستكماُل ت�سديِد الرُّ

اٍت اأخَرى عَليه. م�ستحقَّ
امل�ساقات  الِب بحذِف  للطَّ ي�سمُح  املَواد:  مادَّة )١٤(: الن�سحاُب مَن 
عندئٍذ  �سوُم  الرُّ وت�سرتدُّ  للجامعِة،  الأ�سا�سيِّ  ظاِم  النِّ وفَق  واإ�سافِتها 

طبًقا ملا ياأتي:
· ُل 	 ِر اأثناَء فرتِة احلذِف والإ�ساَفة، ف�سوَف تعدَّ اإذا متَّ حذُف املقرَّ

امل�ساقاِت  ا�ستبداُل  عليِه   ُ يتعنيَّ بل  الِب  للطَّ تردُّ  فال  �سوم،  الرُّ
املحذوفِة باإ�سافِة اأخَرى. 

ج. الئحُة الحُضوِر والغَياب
مادَّة )١(: يكوُن للكلماِت والِعباراِت الواردِة يف هذِه الالئحِة املعَنى 

ياُق معًنى اآَخر:  ُح قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِص ال�سِّ املو�سَّ
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وِر والِغياب(.  الالئَحة: يق�سُد بَها )لئحة احل�سُ

وج،  الأ�سَرة: ُيق�سُد بها الأبويِن، الأبناَء، الخوان، الأخواِت، الزَّ
وجة. الزَّ

املحا�سراِت  كلِّ  ح�سوِر  على  املواظبُة  الِب  الطَّ على   :)٢( مادَّة 
والمتحاناِت  واملعامِل  والختباراِت  ِة  را�سيَّ الدِّ قا�ِص  النِّ وحلقاِت 
الَّتي  اللَّوائِح  اأو  ِة  الأكادمييَّ للَّوائِح  وفًقا  التَّدري�ِص  اأ�سكاِل  وكلِّ 
م�َساق،  لكلِّ  الدرا�سيِّ  للجدوِل  ووفًقا  املعنيَّة.  ُة  الكليَّ ُدها  حتدِّ

رة.  ِد لبدايِة املحا�سَ وعليهم احل�سوُر يف القاعِة يف الوقِت املحدَّ

باأخِذ احل�سوِر وفًقا للجدوِل  �ُسو امل�ساقاِت  مادَّة )٣(: يقوُم مدرِّ
.Eduwave وت�سجيله يف املنظومة التعليمية ، را�سيِّ الدِّ

مَن  اإلى )٥%(  ر  الالمربَّ الغياِب  ن�سبُة  ت�سُل  عندَما  مادَّة )٤(: 
را�سي، يتمُّ اإنذاُر  �صِ للم�ساِق يف الف�سِل الدِّ مِن الكليِّ املخ�سَّ الزَّ
الطالب كتابيًّا )الإنذاَر الأول( بوا�سطِة ِعمادة الَقبول والتَّ�سجيل؛ 
تلقائيًا  التعليمية  املنظومة  بوا�سطِة  الِب  للطَّ الإنذاُر  ير�سُل  حيث 
اإلى  الإنذاِر  من  �سورٌة  وتر�سُل  الإلكرتوين،  الربيد  طريق  عن 
النذار  طباعة  منه  يطلب  والذي  الب  للطَّ الأكادميي  املر�سِد 

وتوقيع الطالب عليه ثم حفطه.
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من   )%١٠( ن�سبُته  ما  الِغياب  اِت  مرَّ عدُد  يبلُغ  عندَما   :)٥( مادَّة 
االإنذاِر  حتريُر  يتمُّ  للم�َضاق،  ِة  والنَّظريَّ العملية  �صِ  احل�ضَ جمموِع 
الثاين للطالِب من ِقَبِل عمادِة الَقبوِل والتَّ�سجيِل، ويتمُّ ا�ستدعاُء ويلِّ 

الأمِر اأو اإخطاِره بذلك. 

مِن  ر )١٥%( من الزَّ اِت الغَياِب الالمربَّ مادَّة )٦(: اإذا بلَغ عدُد مرَّ
اأقل  الذي  املعدل  اإلى  املعدل  خف�ص  يتم  للم�َساق  �صِ  املخ�سَّ الكليِّ 

.) B يتم منحه معدل B+ منه، )اأي اإذا ح�سل الطالب على معدل

ة )٧(: اإذا زادت ن�سبة الغياب عن ٢٥% يحرم الطالب من دخول   مادَّ
المتحان النهائي و مينح معدل F يف امل�ساق.

وترفُع  حَدة،  على  حالٍة  لكلِّ  الغياِب  راِت  مربِّ يف  )8(:ينظُر  مادة 
ُم املربراُت مو�سَع  ِر عليها. ثمَّ تقدَّ �ِص املقرَّ املربراِت لأخِذ موافقِة مدرِّ

ِة الَّتي ينت�سُب اإليَها الطالُب للنَّظِر فيَها. التَّ�ساوؤِل اإلى عميِد الكليَّ

راُت التَّغيب: مادَّة )9(: ت�سمُل مربِّ

ٍة �سادرٍة  َة املقبولَة، وتكون معتمدًة ب�سهادٍة طبيَّ )اأ(احلالِت املر�سيَّ
من م�ست�سًفى معتمد.

)ب(حالِت الوفاِة يف الأ�سَرة.

بت�سريٍح  ٍة  طالبيَّ اأن�سطٍة  يف  للم�ساركِة  وِر  احل�سُ من  )ج(الإعفاَء 
الِب باجلامَعة. معتمٍد من اأمانِة �سوؤوِن الطُّ

)د(التَّغيَُّب باإذٍن من اجلامَعة.

لالمتحاِن  اجللو�ِص  من  ُحِرَم  الذي  الِب  للطَّ يجوُز  ل   :)١٠( مادة 
ر. ِة للمقرَّ را�سيَّ �سوِم الدِّ هائيِّ ب�سبِب الِغياِب املطالبُة با�سرتداِد الرُّ النِّ

د. الئحة الحضور والغياب بعذر مقبول
١. مقدمه

االإن�ضباط  قيم  طالبها  يف  نغر�ص  اأن  على  حري�ضة  اجلامعة  اإن 
والدارة الذكية للوقت والتي توؤدي دورا حا�سما يف جناح الطالب، كما 
وال�ساعات  للمحا�سرات  الطالب  حل�سور  كبريا  اهتماما  تويل  اأنها 
احلد  اإلى  غيابه  التي حتد من  ال�سوابط  و�سع  العملية، من خالل 
العلمية، فاإن  الأدنى. يف ذلك الوقت ومن دون امل�سا�ص بامل�ستويات 
اجلامعه ت�سعى جاهده لقيام بيئة تعليمية تتميز بالتعاطف والتفهم 

للظروف القاهرة التي حتول دون ح�سور الطالب لقاعة التدري�ص.

ويف ظل جميع هذه العتبارات، م�ست اجلامعه قدما ملراجعة اللوائح 
التي تتعلق بح�سور الطالب وغيابهم بعذر عن قاعات التدري�ص.
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2.ن�سو�س الالئحة:

١. يجب على جميع الطالب ح�سور جميع املحا�سرات واملختربات 
امل�سجلني  امل�ساقات  لكافة  وذلك  ال�سله  ذات  الأن�سطه  وكل 

فيها
٢.على مدر�ص امل�ساق الحتفاظ ب�سجل ح�سور الطالب وا�سدار 

النذارات يف حينها
٣.ي�سدر مدر�ص امل�ساق اإنذارات للطالب على النحو التايل:

من   %٥ عن  عذر  بدون  للغياب  للغياب«:  الول  »النذار  اأ(   
�ساعات الت�سال للم�ساق

ب( »الإنذار الثاين للغياب«: للغياب بدون عذر عن ١٠% من   
�ساعات الت�سال للم�ساق

ج( »خف�ص تقدير الطالب اإلى التقدير القل منه مبا�سرة«   
للغياب بدون عذر عن ١٥% من  للغياب«:  الثالث  »الإنذار  و 

�ساعات الت�سال للم�ساق
د( »احلرمان من اجللو�ص لالإمتحان النهائي«: للغياب بدون   

عذر عن ٢٥% من �ساعات الت�سال للم�ساق
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٤.لن يقبل من الطالب التاأخر عن موعد بداية املحا�سرة اإذا و�سل 
نتيجة  الأولى  دقائق  الع�سرة  خالل  التدري�ص  لقاعة  الطالب 
حلدوث ظرف طارئ، ي�ضمح له مدر�ص امل�ضاق عندئذ بالدخول 

غري اأن الطالب يعترب غائبا يف هذه احلالة
٥.يتم ت�سنيف الغياب بعذر وفقا ملتطلبات التوثيق على النحو التي:

   )1(. الأ�سباب الجتماعية

الم،اأو  الأب،اأو  وفاة  حالة  يف  الأ�سرة.  اأفراد  بع�ص  وفاة  )اأ(   
الأخت، اأو الأخ،اأو الزوج، اأو البنت، اأو البن، اأو اجلد، اأو العم،اأو 
العمه، اأو اإبن العم، اأو اإبن العمه من درجة القرابة الأولى �سوف 

مينح الطالب غيابا بعذر ملدة اأق�ساها ٣ اأيام
حالة  يف  بالدولة  جهات  من  الر�سمي  احل�سور  )ب(طلب   
حكوميا  امرا  تلقيه  او  املحكمه  من  ر�سميا  الطالب  ا�ستدعاء 

باملثول فانه مينح غيابا بعذر ليوم واحد
تعر�ص  او  حادث  يف  الطالب  جرح  اإذا  حادث/اإ�سابه  )ج(   
بعذر  غيابا  مينح  ف�سوف  وما�سابهه  كاحلريق  ج�سيم  حلادث 
املر�سيه  الإجازة  على  بها  امل�سموح  الغياب  اأيام  عدد  ويتوقف 

التي ي�سري بها الطبيب

)د(. امل�ساركة يف الن�سطه اجلامعية. �سوف مينح الطالب غيابا   
بعذر ليوم واحد )اليوم الذي �سارك فيه فقط( اإذا كان مطلوبا 
املو�ضم  يف  كامل�ضاركة  اجلامعه  تنظمه  ن�ضاط  يف  امل�ضاركه  منه 
البحث  وحلقات  واملوؤمترات  الوطني  اليوم  وان�سطة  الثقايف 

وح�سور ور�ص العمل والن�سطة الريا�سيه والزيارات امليدانية.
نتيجة  احل�سور  الطالب  على  تعذر  اإذا  �سحيه.  اأ�سباب  )ر(    
املمنوحه  اليام  للمر�ص ف�سوف مينح غيابا بعذر ويعتمد عدد 

يف هذه احلاله على الجازة املر�سيه التي يو�سي بها الطبيب.
ي�ستحيل  الذي  القهري  الطالب  غياب  اأخرى.  اأ�سباب  )ز(.   
جتنبه ل�سباب غري املذكورة اعاله �سوف يتم التثبت منه على 

هذا ال�سا�ص.
وثائق  يقدم  اأن  بعذر  للغياب  بطلب  يتقدم  الذي  الطالب  على   .٦

اأ�سلية موثقه توؤيد طلبه.
٧. ت�سمل الوثائق املطلوبه ماياتي )ولتقت�سر عليه(: �سهادة الوفاة 
للمتويف )كما هو حمدد يف املادة ٥(، اإثبات احل�سور يف حالة 
الجازة  الطبي،  الطبية/التقرير  ال�سهاده  ر�سمي،  ا�ستدعاء 

املر�سيه، اإلخ.
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٨. يجب ان ت�سدر الجازة املر�سيه ب�سهادة م�ست�سفى طبي وان 
تعتمد من قبل وزارة ال�سحه ولبد من الن�ص على طبيعة 

املر�ص والفرتة التي يحتاج اليها الطالب للعالج.
٩.�سوف تتعامل اجلامعه مع اي تزوير يف امل�ستندات وفقا لقواعد 

ولوائح التاديب يف اجلامعه.
اح�سار  اجلامعيه  الن�سطه  اأحد  يف  امل�سارك  الطالب  ١٠.على 
م�ساعد  مكتب  من  الفعاليه  قيام  قبل  من  ر�سمي  خطاب 
الرئي�ص ل�سوؤون الطالب الى مكتب م�ساعد العميد لل�سوؤون 

الكادمييه/ م�ساعد مدير معهد التا�سي�ص.
١١. يجب على الطالب ت�سليم طلب الغياب بعذر للمكتب املخت�ص 
يف غ�سون ٣ ايام من حادثه الغياب ولن يقبل اي طلب ي�سل 

بعد ذلك.
١٢. للطالب ان ي�ستانف قرار رف�ص طلب الغياب بعذر

١٣. للطالب احلق يف تلقي رد حتريري خالل فرتة لتزيد عن 
)اأو  بعذر  للغياب  طلبه  تقدمي  تاريخ  من  عمل  ايام  خم�سة 
ال�ستئناف( ويت�سمن ا�سباب عدم قبول طلبه )ا�ستئنافه(.

درو�ص  ح�سور  او  بديل  لمتحان  اجللو�ص  للطالب  يحق   .١٤
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خا�سه )اذا لزم الأمر( يف حاله منحه غيابا بعذر وذلك وفقا 
للبند ١٥ ادناه.

مقبول عن  بعذر  يتغيب  الذي  الطالب  على  التي  يطبق  �سوف   .١٥
المتحان النهائي او امتحان منت�سف:

١٥.١. اذا تغيب الطالب عن المتحان النهائي فيجب ان يجل�ص   
لمتحان بديل

١٥.٢. اذا تغيب الطالب عن امتحان منت�سف واحد )امتحان   
غري عملي( عندئذ يتم توزيع وزن المتحان على جميع مكونات 

التقييم الخرى
مثال: اذا مت تخ�سي�ص ٢٠ درجه لمتحان املنت�سف الول و ٢٠ درجه 
لمتحان املن�سف الثاين و ٢٠ درجه للتقييمات الفرعيه )اختبارات 
وتغيب  النهائي  لالمتحان  درجه   ٤٠ و  تكليفات،...الخ(  ق�سرية، 
 ١٥ على  وح�سل  الول  املنت�سف  امتحان  عن  مقبول  بعذر  الطالب 
درجه من )٢٠( يف امتحان املنت�سف الثاين و ٣١ درجه من )٤٠( يف 
المتحان النهائي و١٨ درجه من )٢٠( يف التقييمات الفرعيه عندئذ:
 = ح�سرها  التي  التقييمات  يف   ٨٠ من  الطالب  درجات  جمموع 

١٥+١٨+٣١=٦٤
الن�سبه=٦٤/٨٠ =٠.٨

اذا، املجموع الكلي من ١٠٠ لدرجات الطالب= ٠.٨*١٠٠= ٨٠ من 
   .)١٠٠(

امتحانات  من  اكرث  او  اثنني  عن  الطالب  تغيب  اذا   .١٥.٣  
املنت�سف �سوف ي�سمح له باجللو�ص لمتحان منت�سف واحد

١٥.٤. اذا تغيب الطالب عن خمترب او در�ص عملي او عر�ص   
عندئذ لبد من تعوي�ص مافاته

١٥.٥. اذا تغيب الطالب عن احد العنا�سر غري الرئي�سيه للتقييم   
)كاختبار ق�سري مثال( فلن حتت�سب الدرجه املخ�س�سه لذلك 
اذا  املثال،  �سبيل  )على  التقييم.  متو�سط  ح�ساب  يف  التقييم 
من   %١٥ مبجموع  امل�ضاق  يف  ق�ضرية  اختبارات  هناك ٣  كانت 
الدرجات وتغيب الطالب عن احداهما ف�سوف يحت�سب الختباران 

الق�ضريان املتبقيان مبجموع ١٥% من جمموع الدرجات(
١٦. اذا كان غياب الطالب بدون عذر اقل من ٢٥% غري ان غيابه 
الكلي قد و�سل الى ٢٥% او اكرث من جمموع �ضاعات االت�ضال 

للم�ساق ف�سوف يطلب منه الن�سحاب من امل�ساق بتقدير
الرئي�ص  لنائب  �سنويا  تقريرا  والت�سجيل  القبول  عمادة  تقدم   .١٧
لل�سوؤون الكادمييه ي�ستمل الح�سائيات اخلا�سه بغياب الطالب



١٣٢

مدير  الكادمييه/م�ساعد  لل�سوؤون  العميد  م�ساعد  يقوم   .١٨
معهد التا�سي�ص مبتابعه حالت �سوء ا�ستخدام الغياب بعذر 

وا�سدار انذارات وفقا لذلك

3. الجراءات:

عقب كل انذار غياب:
ا�ستمارة  على  الطالب  توقيع  على  امل�ساق  مدر�ص  يح�سل   .١
انذار الغياب. على الطالب مقابله املر�سد الكادميي لتحديد 
و�سعه الكادميي ومناق�سه اي م�سائل او امور ت�سغل الطالب 

خالل الف�سل الدرا�سي
يقدم الطالب طلبه للغياب بعذر الى مكتب م�ساعد العميد   .٢
العذر  كان  اذا  التا�سي�ص  معهد  الكادمييه/م�ساعد  لل�سوؤون 
العذر  كان  اذا  الجتماعيه  الرعاية  مركز  مدير  والى  طبيا 

غري طبي
الغياب بعذر فان من حق  يف حاله عدم املوافقه على طلب   .٣
ل�سباب  الغياب  كان  اذا  العميد  ملكتب  ال�ستئناف  الطالب 
طبيه والى مكتب م�ساعد الرئي�ص ل�سوؤون الطالب اذا كانت 

ال�سباب غري طبية
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قواعُد وآداُب استخداِم مختبَراِت 
الحاُسوب

تعريفات:

مادَّة )١(: يكوُن للكلماِت والعباراِت الواردِة يف هذه الالئحِة املعَنى 
ُح قريَن كلٍّ منَها، ما مل يقت�ِص ال�سياُق معًنى اآَخر: املو�سَّ

الالئَحة: يق�سُد بها )قواعد واآداب ا�ستخداِم خمترباِت احلا�ُسوب(.

اجلامعة: جامعُة َنزوى يف �سلطنِة ُعمان. 

بكيَّة: ت�سمُل اأجهزَة احلا�ُسوِب وملحقاِتها والفاك�َص واآلِت  الُنظُم ال�شَّ
َدَة، وكلَّ اأ�سكاِل  َة والفيدُيو والو�سائَط املتعدِّ بكيَّ التَّ�سويِر والو�سائَل ال�سَّ

اِت احلا�ُسوب. برجميَّ
ُح بِه، والَّذي ل  ال�ستخداُم املعقوُل وامل�شُروع: هَو ال�ستخداُم امل�سرَّ

ِة والإداريَّة. ِة والبحثيَّ يتعار�ُص مَع ر�سالِة اجلامعِة الأكادمييَّ

ائَحة:  تطبيُق اللَّ
ِة من  مادَّة )٢(: تنطبُق هذه الالئحُة على م�ستخدِمي النُّظِم ال�سبكيَّ
اء يف هيئِة التَّدري�ِص اأم موظفنَي  منت�سِبي اجلامعِة �سواء اأكاُنوا اأع�سَ

اأو طالًبا.

ة: بكيَّ ظِم الشَّ سياسُة استخداِم النُّ
وفًقا  باجلامعِة  ِة  بكيَّ ال�سَّ النُّظِم  ا�ستخداِم  �سيا�سُة  تكوُن   :)٣( مادَّة 

لالأ�ُس�ِص واملبادِئ الآتَية: 

ال�ستخداِم ( ١ وت�سجيَع  ِة،  بكيَّ ال�سَّ النُّظِم  َة  اأهميَّ اجلامعُة  تدرُك 
ر�سالِة  دعِم  يف  ي�سبُّ  والذي  املعلوَمات،  لتقنيِة  واملبتكِر  املبدِع 

ِة وتقدمِي اخلدماِت للمجتَمع. ِة والبحثيَّ اجلامعِة التَّعليميَّ

ُة ا�ستخداًما معقوًل وم�سروًعا يقوُم على ( ٢ ُت�ستخدُم النُّظُم ال�سبكيَّ
اأ�سا�ِص املحافظِة على اأمِن البالِد و�سالمِة املوارِد واحرتاِم حقوِق 

ة.  ِة واحرتاِم اخل�سو�سيَّ ِة الفكريَّ الآخريَن فيما يتعلَُّق بامللكيَّ

َد اأو تقّيد تقييًدا دائًما اأو توقَف ( ٣ ُل للجامعِة احلُق يف اأن حتدِّ يخوَّ
َة الالزمَة للحفاِظ  ا�ستخداَم ال�سبكِة اأو تتَّخَذ الإجراءاِت القانونيَّ
النُُّظِم  ا�ستخداِم  اإ�ساءِة  حاِل  يف  وذلَك  ظاِم؛  النِّ متا�سِك  على 

ِة وخمالفِة اأحكاِم هذه الالئحة. ال�سبكيَّ
ها ل تكوُن م�سوؤولًة ( ٤ ُمها امل�ستخدُم، ولكنَّ البياناِت واملوادِّ الَّتي يقدِّ

يف حاِل الك�سِف عن هذِه البياناِت واملوادِّ بطريقٍة غرِي م�سروعة. 
ة  ويعدُّ امل�ستخدُم م�سوؤوًل عن احلفاِظ على �سالمِة بياناته اخلا�سَّ

واأمِنها.
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الباِت لعمِل الواجَبات.( ٥ ُة للطلبِة والطَّ ُتعَطى الأولويَّ

ُظِم  مسؤولياُت ُمستخدِمي النُّ
ة: بكيَّ الشَّ

اللتزاُم  ِة  ال�سبكيَّ النُُّظِم  م�ستخدِمي  على  يجُب   :)٤( مادَّة 
وابِط الآتَية: بال�سَّ

والبَياَناِت - ١ واملعلوماِت  املُروِر  كلماِت  ِة  �سريَّ على  احلفاِظ 
خ�سيَّة. ال�سَّ

اختياِر كلماِت املروِر بعناَيٍة وتغِيريَها دوريًّا.- ٢

ِة - ٣ املعدَّ ِة  ال�سبكيَّ النُّظِم  لأمِن  و�سيا�َساٍت  اإجراءاٍت  اتباِع 
بكة. خوِل يف ال�سَّ ل�سبِط الدُّ

ِة امل�ستخدمنَي الآخريَن وحقوِقهم، وعدِم - ٤ احرتاِم خ�سو�سيَّ
ِة ل�سخ�صٍ اآخَر دوَن اإذِنه مبا يف  ادِر الإلكرتونيَّ دخوِل امل�سَ

ذلَك امللفاِت واملوقِع والربيِد اللكرتوين والبياَنات.

ِة حلقِّ املوؤلِف مبا يف ذلك حتديُد - ٥ احرتاِم احلمايِة القانونيَّ
بن�سِخ  ي�سمُح  ول  والتَّوزيِع،  �سِر  للنَّ و�ضروٍط  وطريقٍة  �سكٍل 
ِة دوَن اإذٍن �سابق، ويجُب  ِة بحقوِق امللكيَّ اِت املحميَّ الربجميَّ
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وا�ستخداٍم  اإنزاٍل  من  خي�صِ  الرتَّ �ضروِط  ِة  بكافَّ اللتزاُم 
ون�سخ.

م�ستخدٍم - ٦ لأيِّ  ي�سمُح  ول  الأجهزِة،  �سالمِة  على  احلفاِظ 
اأو  َة  ال�سبكيَّ اأو الو�سائَل  َل نظاَم اجلامعِة  اأن يعدِّ اأن يحاوَل 
اِت  امللفَّ اأو  املعلوماِت  يف  َل  يعدِّ اأو  احلا�ُسوِب  اأنظمَة  َب  يخرِّ

دوَن اإذٍن من مركِز ُنظِم املعلوَمات.
احرتاِم طبيعِة امل�ساركِة يف امل�سادِر، وجتنُِّب الأعماِل الَّتي - ٧

املو�سيقى  برامِج  تنزيِل  امل�سادِر، وعدِم  اإرهاُق  �ساأِنها  من 
التَّو�سيِل  خطِّ  من  كبريًة  طاقًة  تاأخُذ  فهي  والأفالم، 

بكة. بال�سَّ
ي�سمُح - ٨ ول  و�سالمِته،  ال�سبكي  النظام  �ساِق  اتِّ احرتاِم 

اأو  ِبه  ِح  امل�سرَّ غرِي  خوِل  للدُّ ِة  ال�سبكيَّ املواقِع  با�ستخداِم 
اإلى  وِل  الو�سُ اأو  احلا�ُسوِب  اأجهزِة  على  خوِل  الدُّ حماولِت 
ا  عمَّ النَّظِر  بغ�صِّ  املعلوَماِت  اأو  البياناِت  اأو  اِت  الربجميَّ
اأو  اِت  الربجميَّ اأو  الأجهزَة  هذِه  متلُك  اجلامعُة  كانِت  اإذا 

البياناِت اأو املعلوَمات.
ِة اإ�ساءٍة ل�ستخداِم النُّظِم - ٩ اإبالِغ مركِز ُنُظم املعلوماِت عن اأيَّ

ِة حماولٍة لإف�ساِد  بكِة اأو اأيَّ ة اأو عن عملياٍت خلرِق ال�سَّ ال�سبكيَّ

امل�سوؤُلوَن  ويتولَّى  ظام،  النِّ و�سائِل حمايِة  من  اأيٍّ  اإتالِف  اأو 
ِة الالزَمة.  باجلامعِة اتخاَذ الإجراءاِت القانونيَّ

ِة - ١٠ الأكادمييَّ لالأغرا�ِص  ِة  بكيَّ ال�سَّ النُّظِم  ا�ستخداُم  يكوُن 
با�ستخداِمها  ي�سمُح  ول  اجلامعة،  ر�سالِة  ودعِم  ِة،  والإداريَّ
ِة  ٍة كالإعالِن التِّجاريِّ و�سفقاِت العَمِل اأو اأيَّ لأغرا�ٍص جتاريَّ

اأغرا�ٍص اأخَرى ل تخُدُم اجلامعة.

ٍة  ُة عن أفعاٍل خاصَّ المسؤوليَّ
ة: بكيَّ ظِم الشَّ لمستخدِمي النُّ

ُة الآتيُة على م�ستخدِمي النُّظِم  مادَّة )٥(: حتظُر الأفعاُل اخلا�سَّ
ال�سبكيَّة:

ظاِم اأو ن�سِر  دُة للتَّدخِل يف التَّ�سغيِل العاديِّ للنِّ ١- املحاولُت املتعمَّ
الَفريو�َسات.

لأغرا�ٍص  النُّظِم  ا�ستخداُم  اأو  وبذيئٍة  م�سيئٍة  ر�سائَل  اإر�ساُل   -٢
غرِي مفيَدة.

والتَّحر�ِص  الآخريَن  تهديِد  يف  ِة  بكيَّ ال�سَّ النُّظِم  ا�ستخداُم   -٣
اجلن�سيِّ والأفعاِل البذيئِة �سواء بعر�ِص موادَّ م�سيئٍة اأو بذيئٍة 

ٍة غرِي اأخالقيَّة. اأو بلغٍة اأو �سوٍر خليَعٍة اأو ن�سِر اأيِّ مادَّ
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نُظِم  مركِز  من  ت�سريٍح  دوَن  اِت  وامللفَّ اِت  الربجميَّ ن�سُخ   -٤
املعُلوَمات.

آداُب استخداِم المختَبرات:
مادَّة )٦(: يلتزُم م�ستخدُمو خمترباِت احلا�ُسوِب بالآداِب الآتية:

اللتزاُم بالهدوِء، وجتنُُّب الإزَعاج.- ١
عدُم اإدخاِل امل�سروباِت واملاأُكولت.- ٢
قال.- ٣ عدُم ا�ستخداِم اأجهزِة الهاتِف النَّ
اللتزاُم بالتَّعليماِت الَّتي ت�سدُر من مركِز نُظِم املعُلوَمات.- ٤

العقوبات:
عر�سًة  يكوُن  الالئحِة،  هذِه  اأحكاَم  يخالُف  من  كلُّ   :)٧( مادَّة 

للمحا�سبِة وتوقيِع اجلزاَءات الآتَية:
ِة ثالَثِة اأ�َسابيع.- ١ بكِة ملدَّ خوِل يف ال�سَّ وْقف امتياِز امل�ستخدِم للدُّ

بكيَّة. - ٢ بكِة وا�ستخداِم النُُّظِم ال�سَّ خوِل يف ال�سَّ اإنَهاء امتياِز الدُّ
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البي شاِط الطُّ ُة للنَّ نظيميَّ الالئحُة التَّ
تعريَفات:

مادَّة )١(: يكوُن للَكلماِت والعباراِت الواردِة يف هذه الالئحِة املعنى 
ياُق معًنى اآخر:  ُح قريَن كلٍّ منها ما مل يقت�ِص ال�سِّ املو�سَّ

البي«.  �ضاِط الطُّ َة للنَّ الالئَحة: يق�ضُد ِبها »الالئَحَة التَّنظيميَّ

البحِت،  االأكادمييِّ  غرَي  �ضاَط  النَّ بِه  ُيق�ضُد  البي:  الطُّ الن�شاُط 
باإ�سراِف  اجلامَعة،  اُت  كليَّ اأو  الب،  الطُّ �سوؤوِن  اأمانُة  ُمه  تنظِّ والَّذي 
اأو  املواِهب،  تنمَيِة  بغر�ِص  الب  الطُّ ل�ُسوؤوِن  ئي�ِص  الرَّ م�َساعِد  مكتِب 

را�ساِت الأكادمييَّة وتطبيِق النَّظرَياِت العلميَّة. تعزيِز الدِّ

�شاط: هَي اجلماعُة الَّتي تقُع حتَت الإ�سراِف املبا�سِر ملكتِب  جماعُة النَّ
�ُص يف اأحِد جوانِب احلياة  الِب، وتتخ�سَّ ئي�ِص ل�ُسوؤوِن الطُّ م�ساعِد الرَّ

فيهي، واخلدمي(. ي، والرتَّ يا�سِ التَّالَية: )الثَّقايف، والرِّ

جماعِة  من  املتفرعُة  ُة  الطالبيَّ املجموعُة  هَي  �شاط:  النَّ جمموعُة 
�ضُة يف اأحِد جوانِب ن�ضاِط اجلماَعة. �ضاط، واملتخ�ضِّ النَّ

عليها  ت�سرُف  الَّتي  اجلماعُة  هَي  بالكليَّة:  الطالبيَُّة  اجلماعُة 
الأن�سطِة  الب، ومتار�ُص  الطُّ �سوؤوِن  اأمانِة  بالتَّن�سيِق مع  ِة  الكليَّ اإدارُة 

ة. ِة �سمَن حدوِد الكليَّ الطالبيَّ

ُة املتفرعُة من اجلماعِة  املجموعُة الطالبيَّة: هي املجموعُة الطالبيَّ
ِقبِل  من  واملعتمدُة  ًنا،  معيَّ ا  �سً تخ�سُّ ُل  متثِّ والَّتي  بالكليَّة،  ِة  الطالبيَّ

الب. ئي�ِص ل�ُسوؤوِن الطُّ مكتِب م�ساعِد الرَّ

األهداُف والوَسائل:
البيُّ اإلى: �ضاُط الطُّ مادَّة )٢(: يهدُف النَّ

محة، وتعزيِز . ١ ِة ال�سَّ يا�سيَّ وِح الرِّ ِة الفا�سلِة والرُّ ينيَّ بثِّ القيِم الدِّ
ِة  يا�سيَّ والرِّ ِة  الثقافيَّ الأن�سطِة  خالِل  من  احلِميد  لوِك  ال�سُّ

والجتماعيَّة. 

ثقافِة . ٢ ون�سِر  وتنميِتها،  ِة  البيَّ الطُّ واملواهِب  القدراِت  �سقِل 
املهاراِت  اكت�ساِب  على  الِب  الطُّ وت�سجيِع  والإبَداع،  البتكاِر 
واإقامِة  والأدِبي،  الفنيِّ  �ضاِط  النَّ امل�ستمّر، عرَب  اتي  الذَّ والتَّعليِم 

وراِت التَّناف�سيَّة. املعار�ِص وتنظيِم الدَّ

نف�سيًّا . ٣ ويِة  ال�سَّ الأُفق،  الوا�سعِة  ِة  خ�سيَّ ال�سَّ بناِء  يف  الإ�سهاِم 
وبدنيًّا، القادرِة على الريادِة يف �ستَّى مياديِن التَّنميِة، وجمالِت 

الِفكر.
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ذلَك . ٤ ويتمُّ  الَعملي،  والتَّطبيِق  ِة  النَّظريَّ را�سِة  الدِّ بني  الربِط 
ِة الَّتي ترَعاها الكليَّة. ٍة يف الأن�سطِة الطالبيَّ ب�سفٍة خا�سَّ

املعاِر�ِص . ٥ خالِل  من  باملجتَمع،  اجلامعِة  ربِط  يف  الإ�سهاِم 
وراِت التَّناف�سيَّة. والدَّ

الِب على ح�سِن اإدارِة الوقِت وا�ستثماِره.. ٦ تعويِد الطَّ

ِة . ٧ الب، وتنميِة العالقاِت الأخويَّ رعاَيِة التَّفاعِل املثمِر بنَي الطُّ
ِفي  وموظَّ التَّدري�ِص  هيئِة  باأع�ساِء  وتوثيِق عالقاِتهم  بينهم، 

اجلاِمعة.

نِظيمي:   الهيكُل التَّ
من  ُن  ويتكوَّ  ، تنظيميٌّ هيكٌل  الطالبيِّ  للن�ضاِط  يكوُن   :)٣( مادَّة 
ِة واملجموعاِت الطالبيَّة. ِة بالكليَّ البيَّ �ضاِط واجلماعِة الطُّ جماعِة النَّ

�شاط:  )اأ( جماعُة النَّ

�ضاِط من: ُن جماعُة النَّ تتكوَّ
ئي�ِص.. ١ الرَّ
ئي�ص. . ٢ ِل للرَّ ائِب الأوَّ النَّ
البات(.. ٣ ائبنِي من الطَّ ئي�ص )يكوُن اأحد النَّ ائِب الثَّاين للرَّ النَّ
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املن�سِق الَعام.. ٤

�ضاط.. ٥ ِة املن�سوَيِة حتَت النَّ روؤ�ساِء املجموعاِت الفرعيَّ

البيَُّة بالكليَّة:   )ب( اجلماعُة الطُّ

ٍة  اإداريَّ وجلنٍة  اإدارٍة  جمل�ُص  ِة  بالكليَّ ِة  الطالبيَّ للجماعِة  ُن  يكوَّ
طالبيَّة. 

ُن جمِل�ُص الإدارِة من:  - يتكوَّ
الب - رئي�ًسا ِة ل�ُسوؤوِن الطُّ ١( م�ساعِد عميِد الكليَّ

ئي�ص  ة - نائًبا للرَّ ِة بالكليَّ ٢( م�سرِف اجلماعِة الطالبيَّ
ًرا  ة - ع�سًوا ومقرِّ ٣( املديِر الإداريِّ بالكليَّ

-اأع�ساء-  ونائِبه  ة  البيَّ الطُّ للجماعِة  ِة  الإداريَّ اللجنِة  رئي�ِص   )٤
ُة الطالبيَُّة من:  ُن اللَّجنُة الإداريَّ تتكوَّ

ئي�ص. ١( الرَّ
ئي�ص.  ِل للرَّ ائِب الأوَّ ٢( النَّ

البات(. ائبنِي مَن الطَّ ئي�ص )يكوُن اأحد النَّ ائِب الثَّاين للرَّ ٣( النَّ
٤( املن�سِق الَعام. 

ِة املن�سوَيِة حتَت اجلماَعة.  ٥( روؤ�ساِء املجموعاِت الفرعيَّ

البيَّة: )ج( املجموعاُت الطُّ

ُن  تتكوَّ ٌة  طالبيَّ ٌة  اإداريَّ جلنٌة  ِة  بالكليَّ ِة  الطالبيَّ للمجموعِة  ُن  يكوَّ
من:

ئي�ص.  ١( الرَّ
ئي�ص.  ِل للرَّ ائِب الأوَّ ٢( النَّ

من  ائبنِي  النَّ اأحُد  يكوَن  اأن  )على  ئي�ص  للرَّ الثَّاين  ائِب  النَّ  )٣
البات(. الطَّ

ِق الَعام. ٤( املن�سِّ

َشغُل المناصِب للجماعاِت والمجموعاِت 
ة: الَفرعيَّ

النتخاباِت  عرَب  ِة  القياديَّ املنا�سِب  �سغُل  يتمُّ  )اأ(   :)4( مادة 
را�سيِّ  الدِّ الف�سِل  الأخرِي من  هِر  ال�سَّ الَّتي جتِري خالَل  ة،  العامَّ

�ساِب القاُنوين. الثَّاين، �سريطَة اكتماِل النِّ

)ب( يكوُن الن�ساُب قانونيًّا بح�سوِر اأكرَث من ن�سِف الأع�ساِء، 
ِة ٤٨ �ساعة،  ُل االجتماُع ملدَّ �ساب، يوؤجَّ ويف حالِة عدم اكتماِل النِّ

اء. �ساُب قانونيًّا بالعدِد املوجوِد من الأع�سَ وعندَها يعدُّ النِّ
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ُة األنِشَطة:  خطَّ
ُة الأن�سطِة املحاوَر الآتية:   مادة )٥(: )اأ( ت�سمُل خطَّ

- التَّعليَم والتَّدريَب: وي�سمُل اإقامَة حلقاِت عَمل، ودوراٍت تدريبيَّة.

ٍة  عامَّ خدمٍة  مع�سكراِت  اإقامَة  ذلك  وي�سمُل  املجتمع:  خدمَة   -
ة. ة واجلامعِة خا�سَّ ًة للمجتمِع عامَّ واأعماًل تطوعيَّ

َة: ت�سمُل تنظيَم ندواٍت، واإقامَة معاِر�ص. - الأن�سطَة العلميَّ

والتَّ�سوير،  ِة،  التَّ�سكيليَّ الفنوِن  يف  ممثلًة  الفنيَّة:  الأن�سطَة   -
عبيَّة. واملو�سيَقى، وامل�سغولِت، والفُنوِن ال�سَّ

ِة،  والق�سَّ وايِة،  والرِّ عر،  ال�سِّ حوَل  تتمحَوُر  الأدبيَّة:  الأن�سطَة   -
ِة اأو الإجنليزيَّة.  جمة،... كلُّ ذلَك بالعربيَّ ِة، الرتَّ وامل�سرحيَّ

ة، واملناف�ساِت  يا�سَ َة: ت�سمُل �ستَّى �سروِب الرِّ يا�سيَّ - الأن�سطَة الرِّ
اِت  والكليَّ اجلامعاِت  م�ستَوى  على  واملناف�ساِت  اِت،  الكليَّ بني 

لطَنة.  بال�سَّ

ياراِت،  والزِّ حالِت،  الرَّ يف  متمثلًة  َة:  فيهيَّ الرتَّ الأن�سطَة   -
فيهيَّة.  والأم�سياِت الرتَّ
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)ب( حتديُد الفعالياِت وتنفيُذها:  

ويتمُّ ذلَك وفَق اخلطواِت الآتَية: 

�ضاط: )١( الفعالياُت �سمَن خطِة النَّ

�ضاِط كالآتي:  ِة النَّ تُكوُن اإجراءاُت الفعالَياِت �سمَن خطَّ

· َة الأن�سطِة والفعالَياِت 	 َيقرِتُح اأع�ساُء املجموعاِت وجلاُنها خطَّ
�ضاط. ِة جلماعِة النَّ للعاِم الَقادم، وترفُع للَّجنِة االإداريَّ

· بعد 	 �ضاط،  النَّ َة  خطَّ للجماعِة  ُة  االإداريَّ اللَّجنُة  تعتمُد 
يتعلَُّق  َما  ًة  خا�سَّ الأوجِه،  جميِع  من  امل�سرِف  مع  مناق�سِتَها 

ب�سبِل التَّمويِل والتَّنظيِم والإ�سَراف.

· م�ساعِد 	 ِة مبكتِب  البيَّ الطُّ الأن�سطِة  دائرِة  اإلى  ترفُع اخلطُة 
ترفَق  اأن  على  هائي،  النِّ لالعتماِد  الِب  الطُّ ل�ُسوؤوِن  ئي�ِص  الرَّ
مَز  )الرَّ ُن:  تت�سمَّ الَّتي  الفعالياِت  ا�ستمارُة  فعاليٍة  لكلِّ 
قَم - املحوَر- الأهداَف- الفرتَة- املكاَن- الحتياجاِت-  والرَّ

منَي- امل�ساركة(. عايَة- املنظِّ الرَّ

· ائرِة، يرفُع ت�سوٌُّر كامٌل عن 	 بعد اعتماِد الفعاليِة من ِقبِل الدَّ
فقراِت الفعاليِة قبَل )٣٠( يوًما على الأقلِّ من موعِد اإقامِة 

�ضاُط ملغيًّا. الفعالية، واإالَّ فُيعدُّ النَّ

· ي�سمُل: 	 عنها  تقريًرا  اجلماعُة  ُم  تقدِّ الفعاليِة،  نهايِة  عنَد 
لبيَّات- والتَّو�سَيات. الو�سَف العاَم- والإيجابياِت- وال�سِّ

· الأن�سطِة 	 يف  امل�ساركَة  واجلهاِت  الأفراَد  ائرُة  الدَّ ُم  ُتكرِّ
َة يف �سوِء التَّقاريِر الَّتي وردْت عن الفعاليات.   الطالبيَّ

ِة الأن�ِسطة:   )٢( الفعالياُت خارَج خطَّ

ِة الأن�سطِة كالآتي:  تكوُن اإجراءاُت الفعالياِت خارَج خطَّ

· تتمُّ تعبئُة ا�ضتمارِة )طلِب اإقاَمِة ن�ضاط( واإر�ضاُلها اإلى مركِز 	
موعِد  من  يوًما   )٤٥( عن  يقلُّ  ل  بوقٍت  البي  الطُّ التَّميُِّز 

اإقامِة الفعالية.

· ِة 	 زمِة لالأن�سطِة الطالبيَّ ائرُة بعمِل احلجوزاِت الالَّ تقوُم الدَّ
مَع  باجلامعة،  ِة  املخت�سَّ اجلهاِت  مع  التَّن�سيِق  خالِل  من 
اإقامِة  موعِد  يف  بديٍل  من  اأكرث  طرُح  العتباِر  يف  الأخِذ 

الفعاليِة ومكاِنها.

· ٍر 	 ِة، ي�سفُع بت�سوُّ ائرِة على اإقامِة الفعاليَّ بعَد املوافقِة مَن الدَّ
كامٍل عن فقراِت الفعاليِة بوقٍت ل يقلُّ عن )٣٠( يوًما من 
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�ضاُط ملغيًّا تلقائيًّا. موعِد اإقامِة الفعالية، واإال فيعدُّ النِّ

· ُم اجلماعُة تقريًرا عن الفعاليِة ي�سمُل: 	 ٍة تقدِّ يف نهايِة كلِّ فعاليَّ
لبياِت- والتَّو�سَيات. الو�سَف العام- والإيجابياِت- وال�سِّ

· البي على تقاريِر اجلماعِة يف تكرمِي 	 ي�ستنُد مركُز التَّميُّز الطُّ
الأفراِد واجلهاِت امل�ساركِة يف الأن�سطِة الطالبيَّة.

الِب في االمتحاناِت  قواعُد ُسلوِك الطُّ
ة   هائيَّ النِّ

تعريَفات: 

ئحِة  الالَّ هذه  يف  الواردِة  وللكلماِت  للعباراِت  يكوُن   :)1( مادَّة 

ياُق معًنى اآخر:  ُح قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِص ال�سِّ املعَنى املو�سَّ

المتحاناِت  يف  الِب  الطُّ �ُسلوِك  )قواعَد  ِبها  يق�سُد  الالئَحة: 
هائيَّة(. النِّ

ٍة اأو مركٍز اأو معهٍد اأو خالفِه  الب: كلُّ طالٍب م�سّجٍل يف اأيِّ كليَّ الطَّ
يكوُن تابًعا للجامَعة.

اجلاِمَعة: جامعُة َنزوى يف �َسلطنِة ُعمان. 
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لوك:  عليماُت وقواعُد السُّ التَّ
الِب اللتزاُم بالآتي:  مادَّة )2(: يجُب على الطُّ

المتحاناِت . ١ اإلى غرفِة  َياأخُذوا  اأن  املمتحننَي  الِب  للطُّ ي�سمُح  ل 
اأن  اأو  بها،  م�سموٍح  غرِي  مذكراٍت  اأو  خمطوطٍة  اأو  كتاٍب،  اأيِّ 
ي امل�ساعدِة يف اإجابِتهم،  َة اأ�ساليَب غرِي مقبولٍة لتلقِّ ي�ستخدُموا اأيَّ
الِب اأن يرتُكوا بعيًدا عن متناوِل اأيِّ طالٍب ممتِحٍن اأيَّ  وعلى الطُّ
ٌة غرُي م�سموٍح  ٌة درا�سيَّ حقائَب مَن املمكِن اأن ُتو�سَع بداِخِلها مادَّ
الِب كتابًة باأيِّ  بها. و�سوَف يقوُم الق�سُم املعنيُّ م�سبًقا باإبالِغ الطُّ
ا�ستثناٍء يف امتحاناٍت بعيِنها لهذِه القاعدة، و�سوَف تتمُّ الإ�سارُة 

ِة امل�سموِح بها ا�ستثناًء.  طباعًة على راأ�ِص ورقِة المتحاِن للمادَّ

خم�ِص . ٢ قبَل  وذلَك  له،  ِد  املحدَّ املكاِن  يف  اجللو�ُص  الِب  الطَّ على 
ِد لالمتَحان.  مِن املحدَّ دقائَق من الزَّ

خوُل لالمتحاِن بعَد م�سيِّ ن�سِف �ساعٍة من . ٣ الِب الدُّ ل ي�سمُح للطُّ
بدايِة المتحان. 

ِة و�سيلٍة لالتِّ�ساِل باأيِّ طالٍب اآخَر . ٤ الِب ا�ستخداُم اأيَّ ل يجوُز للطَّ
يف غرفِة المتَحان. 

ب�سورٍة . ٥ يح�سَل  كي  و�سيلٍة؛  ِة  اأيَّ ا�ستخداُم  الِب  للطَّ يجوُز  ل 

مبا�سرٍة اأو غرِي مبا�سرٍة على امل�ساعدِة يف اأداِء المتَحان، كما 
ل يجوُز له تقدمُي اأو حماولُة تقدمِي م�ساعدٍة لأيِّ طالٍب اآَخر.

وِل طالٍب على م�ساعدٍة يف اأداِء المتحاِن اأو تقدمِي . ٦ يف حالِة ح�سُ
اأو �سبِطه يف حالِة  اآخَر  لأيِّ طالٍب  تقدمِي م�ساعدٍة  اأو حماولِة 
ت فيها  غ�ص، يجُب على املراقِب رفُع مذكرٍة بالظُروِف الَّتي متَّ

ِة اأو مديِر املركِز املعِني. احلالُة اإلى عميِد الكليَّ
الِب األ ي�سمَح . ٧ ِة طالٍب ممتِحن، وعلى الطَّ يحَظُر انتحاُل �سخ�سيَّ

ي�سَع  اأن  طالٍب  كلِّ  فعلى  ِته.؛  �سخ�سيَّ بانتحاِل  �سخ�صٍ  لأيِّ 
من  الأميِن  كِن  الرُّ يف  المتحاِن  بدايِة  قبَل  َة  خ�سيَّ ال�سَّ بطاقَته 

ه من ِقَبِل املراِقبني. اولة، لفح�سِ الطَّ
ٍة . ٨ ِة قرطا�سيَّ اأيَّ اأو  اإجابِته  ا�سِة  اأخُذ كرَّ املمتحِن  الِب  للطَّ ل يجوُز 

من غرفِة المتحاِن ما عَدا ورقِة الأ�سئلة. وعلى الطالِب ت�سليُم 
اإلى  ُة  الأوليَّ ُة  التقريبيَّ املحاولُت  ذلَك  يف  مبا  الإجاَبة،  ا�سِة  كرَّ
ى الإذَن باخلروِج  اأحِد املراِقبني، واأن يبَقى يف مقعِده اإلى اأن يتلقَّ

من كبرِي املراِقبني.
ِة . ٩ الإلكرتونيَّ احلا�سبِة  الآلِت  ا�ستخداُم  للممتحننَي  ي�سمُح 

األ حتدَث �سوًتا  ِة غرِي املربجمِة يف المتحاِن؛ �سريطَة  اخلا�سَّ
اأثناَء عمِلها، واأن يكوَن لها مورٌد كهربائيٌّ م�ستِقل. ويف حالِة َما 
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اِت  اإذا اأراَد ق�سٌم من الأق�َسام، ويف امتحاٍن ما، تقييَد اإمكانيَّ
الطالِب  اإخطاُر  يتمُّ  ف�سوُف  بها،  امل�سموِح  احلا�سبِة  الآلِت 

املمتحننَي قباًل بالقيِد املو�ضوِع من ِقبِل الق�سِم املعني. 
الِب املمتحننَي التَّدخنُي يف غرفِة المتحاِن . ١٠ يحظُر على الطُّ

اأو تناوُل اأي م�سروباٍت �ساخنٍة اأو باردٍة ما عَدا املاِء البارِد 
املوجوِد يف غرفِة المتَحان.

واألَّ . ١١ اأثناَء فرتِة المتحاِن،  مِت  بال�سَّ الِب اللتزاُم  الطُّ على 
يرِبَك  اأن  اأو  اآخريَن  اإزعاُج طالٍب  �ساأِنه  �سلوًكا من  ي�سلُكوا 

�سرَي المتَحان. 
َي�ستعمُلوا . ١٢ واألَّ  بالَقلم،  اإجابِتهم  اإكماُل معظِم  الِب  الطُّ على 

اأيَّ لوٍن للحرِب بخالِف الأزرِق الغاِمق، اأو الأ�ْسود.
لأيِّ . ١٣ احتياِجهم  حاِل  يف  املراقِب  ا�ستئذاُن  الِب  الطُّ عَلى 

من  اأيِّ ظرٍف  - حتَت  لهم  يجوُز  ول  المتحاِن  اأثناَء  �سيٍء 
مقاعِدهم  ترُك  اأو  اأ�سياَء  اأيِّ  تبادُل  اأو  ا�ستعادُة  روِف-  الظُّ

دوَن موافقِة املراِقب.
الِب المتثاُل للتَّعليماِت الَّتي ي�سدُرها اأيُّ مراقٍب، . ١٤ على الطَّ

المتحاِن  غرفِة  بدخوِل  ِة  اخلا�سَّ للقواعِد  النتباُه  وعليهم 
ومغادرِتها.
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اأو . ١٥ فويِّ  ال�سَّ المتحاِن  ِة  مدَّ تق�سرُي  اأو  متديُد  للممتحننَي  يجوُز 
مِن ح�سَب تقديِرهم، ودوَن اإعالٍن �ساِبق.  العلميِّ اأو تغيرُي الزَّ

كِر �سوَف يكوُن حملَّ التَّحقيق، . ١٦ اأّي اتهاٍم بخرِق الَقواعِد اآنفِة الذِّ
وقد يقوُد اإلى عُقوبات.  

خرُق الئحِة االمتَحاَنات: 
مادَّة )3(: 

ِة اأ(  تعترُب جميُع الأ�سكاِل الَّتي تدخُل يف باِب عدِم الأمانِة الأكادمييَّ
هذِه  مثَل  يرتكُب  الذي  الطالَب  �ُص  تعرِّ كبريًة،  خمالفاٍت 
وفًقا  اجلامعة  يف  اأديِب  التَّ جمِل�ِص  اأماَم  للمحا�سبِة  املخالفاِت 
الر�سوِب  بنَي  ترتاوُح  الَّتي  وللعقوبِة  البي،  الطُّ لوِك  ال�سُّ ِلاَلئحِة 

ِر والف�سِل من اجلاِمعة.  يف املقرَّ
هاِم اأيِّ طالٍب مبخالفِة هذه الالئحِة يرفُع الأمُر اإلى )ب(  يف حالِة اتِّ

عميِد الكليَّة/مديِر املركِز املعنّي، والَّذي يقوُم بعَد التَّ�ساوِر مَع 
ِة واملراقِب بتقييِم املخالفِة الَّتي متت، وذلك خالَل  اأ�ستاِذ املادَّ
اأديِب  )٢٤( �ساعًة وترفُع تو�سَيٌة ب�ساأِن املخالفِة اإلى جمِل�ِص التَّ
هائيِّ بوا�سطِة ِعمادِة  الِب بالقراِر النِّ باجلامعِة، ويتمُّ اإخطاُر الطَّ

الَقبوِل والتَّ�سجيل. 

ماِت في نتائِج االمتَحاَنات ظلُّ الئحُة التَّ
تعريَفات: 

مادَّة )١(: يكوُن للَكلماِت والعباراِت الواردِة يف هذه الالئحِة املعنى 
ياُق معًنى اآخر:  ُح قريَن كلٍّ منها ما مل يقت�ِص ال�سِّ املو�سَّ

الالئَحة: يق�سُد ِبها »لئحَة التَّظلُّماِت يف نتائِج المتحانات«. 

اأو خالفِه  اأو معهٍد  اأو مركٍز  ٍة  اأيِّ كليَّ الب: كلُّ طالٍب م�سّجٍل يف  الطَّ
يكوُن تابًعا للجامَعة.

اجلاِمَعة: جامعُة َنزوى يف �َسلطنِة ُعمان. 

يف  املتَّبعِة  الإجراءاِت  تنظيِم  اإلى  الالئحُة  هذِه  تهدُف   :)٢( مادَّة 
الِب ومراقبِتها مبراجعِة درجاِتِهم يف المتحانات. مطالِب الطُّ

المتحاناِت  نتائِج  مبراجعِة  املطالبُة  طالٍب  لأيِّ  يجوُز   :)٣( مادَّة 
ِة اأو الُبحوث. ِة اأو الواجباِت الف�سليَّ هائيَّ ِة اأو النِّ الف�سليَّ

مادَّة )٤(: الإجراءاُت املتَّبعُة ب�ساأِن طلباِت املراَجعة:

١. تقدمُي طلِب املراَجعة:

�سِة أ.  ال�ستمارِة املخ�سَّ با�ستخداِم  املراجعِة  الطالُب طلَب  ُم  يقدِّ
ِة لذلك. واملعدَّ
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 )٧( تتجاوُز  ل  مدٍة  خالَل  التَّظلُّماِت  جلنِة  اإلى  لباُت  الطَّ ُم  تقدَّ
رَجات. اأياٍم من تاريِخ ا�ستالِم الدَّ

َم ن�سخًة من ورقِة الأجابِة وورقِة اإ�سعاِر ب.  الِب اأن يقدِّ على الطَّ
رجاِت مَع ال�ستمارِة املذُكورة. الدَّ

رجة: ٢. مراجعُة الدَّ

َثمَّ  ومن  املراجعِة،  طلِب  مبراجعِة  التَّظلُّماِت  جلنُة  تقوُم  اأ. 
مناق�سِة الأ�ستاِذ املعنيِّ لتقريِر ما اإذا كان طلُب املراجعِة َذا 

جدَوى وجديًرا باملتابَعة.

دِّ كتابًة على ال�ستمارِة نف�ِسها )يف  يقوُم الأ�ستاُذ املعنيُّ بالرَّ ب. 
ٍة ل تتجاوُز يوَمني. �صِ لذلك( خالَل مدَّ اجلزِء املخ�سَّ

ي اأخَذ  ُر رئي�ُص جلنِة التَّظلُّماِت َما اإذا كاَن الأمُر يقت�سِ يقرِّ ج. 
رئي�ُص  يقوُم  ذلك  َر  تقرَّ حاِل  يف  ا.  اأي�سً اآخَر  اأ�ستاٍذ  راأِي 
الق�سم/رئي�ُص املدر�سة بتحديِد الأ�ستاِذ الثَّاين بالتَّن�سيِق مع 

را�ساِت اجلامعيَّة/رئي�ِص جلنِة التَّظلُّمات. نائِب العميِد للدِّ

من  اأياٍم  �سبعِة  خالَل  املراجعِة  اإجراءاِت  ِة  كافَّ اإكماُل  يتمُّ  د. 
الب. تاريِخ ت�سلُِّم طلِب املراجعِة من الطَّ
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املراجعِة  بنتائِج  الِب  الطُّ باإبالِغ  التَّظلُّماِت  جلنِة  رئي�ُص  يقوُم  هـ. 
�سِة لذلك. با�ستخداِم ال�ستمارِة املخ�سَّ

ل يقبُل اأيُّ طلٍب اإ�سايفٍّ من طالِب املراجعِة بعَد اأن يتمَّ احل�سُم  و. 
الب. يف املو�ضوِع واإبالُغ الطَّ

مادَّة )٥(: جلاُن التَّظلُّماِت بالكليَّات:

نًة ِمن: اِت اجلامعِة جلنٌة للتَّظلُّماِت مكوَّ ِة من كليَّ �سيكوُن لَدى كلِّ كليَّ
را�َساِت اجلامعيَّة- رئي�ًسا. نائِب العِميد للدِّ  .١

ة.  ٍل لكلِّ )ق�سٍم/مدر�سٍة( من )اأق�ساِم/مدار�ِص( الكليَّ ع�سٍو ممثِّ  .٢

و�ستكوُن م�سوؤولياُت اللَّجنِة على النَّحِو الآتي:

طلباِت أ.  ا�ستالِم  عنَد  رجاِت  الدَّ مراجعِة  اإجراءاِت  تن�ِسيق   
املراجعِة من الطالِب.

ف�ِص جتاَه طلباِت املراَجعة.ب.   اتِّخاذ قراِر املوافقِة اأو الرَّ
نَي للنَّظِر يف اإجراءاِت املراَجعة.ت.  التَّن�ِسيق مع الأ�ساتذِة املعنيِّ
حتِديد الأ�ساتذِة وتر�سيِحهم للمراجعِة الثَّانَية.ث. 

لبِة عن نتائِج املراَجعة.  هـ. اإبالغ الطَّ

مادَّة )٦(: ر�سوُم تظلُّماِت الطالِب ب�ساأِن نتائِج المتحاَناِت:

رة.. ١ �سوِم املقرَّ ل تقبُل طلباُت التَّظلُِّم دوَن دفِع الرُّ
ٍة لكلِّ حالِة تظلُّم. . ٢ الُب املتظلُِّم مبلَغ )٥( ريالٍت عمانيَّ يدفُع الطَّ
تيجِة اإلى تقديٍر اأعلى ُيعاُد املبلُغ . ٣ يف حاِل َقبوِل التَّظلُِّم وتغيرِي النَّ

الب. اإلى الطَّ

ة  اخليَّ ُة لألقساِم الدَّ نظيميَّ الالئحُة التَّ
تعريَفات:   

اخلي  كِن الدَّ مادَّة )1(: ت�سِري اأحكاُم هذِه الالئحِة على طالِب ال�سَّ
للَجامَعة. 

مادَّة )2(: يكوُن للكلماِت والعباراِت الواردِة يف هذِه الالئحِة املعنى 
ياُق معًنى اآَخر:  ُح قريَن كلٍّ منَها ما مل يقت�ِص ال�سِّ املو�سَّ

اجلاِمَعة: جامعُة َنزوى يف �َسلطنِة ُعمان. 

ة.   اخليَّ َة لالأق�ساِم الدَّ ُد بها الالئحَة التَّنظيميَّ الالئَحة: يق�سَ

الَبة.  الَب والطَّ الطالب: ي�سمُل الطَّ

البات.  لبَة والطَّ الب: ي�سمُل الطَّ الطُّ
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الإ�سراِف  عن  امل�سوؤوَلنِي  فَة  واملوظَّ َف  املوظَّ ي�سمُل  امل�شِرف: 
م�سرفة،  الوظيفي:  ى  امل�سمَّ كان  ا  اأيَّ مبا�ِسرة.  ب�سورٍة  كِن  بال�سَّ
اأو  ب  متدرِّ م�ساِعد  اأو  م�سرفة  م�ساِعدة  اأو  م�ساِعد  م�ساِعدة، 

بة.  متدرِّ

َة  امل�شِرف الأوَّل: ي�سمُل امل�سرَف الجتماعيَّ وامل�سرفَة الجتماعيَّ
ة.  اخليَّ امل�سوؤولنِي عن الأق�ساِم الدَّ

اخليِّ باجلامَعة.  املجِل�س: جمِل�ُص الق�سِم الدَّ

البة.  الِب/الطَّ خ�ُص امل�سوؤُوُل عن الطَّ ويلُّ الأمر: ال�سَّ

كِن وتعليماِته  وابِط ال�سَّ املخالفُة التَّاأديبيَّة: هَي كلُّ خمالفٍة ل�سَ

ة.  اأديبيَّ الِب اإلى امل�ساءلِة اأماَم اللَّجنِة التَّ ي اإلى اإحالِة الطَّ الَّتي توؤدِّ

اِخلي:  كِن الدَّ شروُط االلتَحاِق بالسَّ
اخليِّ جلامعِة َنزوى  كِن الدَّ الِب يف ال�سَّ مادَّة )3(: يتمُّ َقبوُل الطُّ

روِط واالإجراءاِت االآتَية:  وفَق ال�ضُّ

را�سِة باجلامَعة.. ١ الِب عَلى َقبوِل الدِّ ح�سوِل الطَّ

بالق�سِم . ٢ الإقامِة  من  لكلٍّ  دَة  املحدَّ القيمَة  الُب  الطَّ ُد  ي�سدِّ



١٤٩

اخليِّ وم�ساريِف النتَقال. الدَّ
ويلِّ . ٣ بوا�سطِة  اخلي  الدَّ بالق�سِم  اللتحاِق  طلِب  ا�ستمارِة  تعبئِة 

يِخ الوايل، وت�سلَُّم للم�سرفِة  ُق عليها من �سعادِة ال�سَّ الأمِر، وي�سدَّ
هذِه  وخالَل  بالق�سِم،  اللتحاِق  تاريِخ  من  اأ�سابيع  ثالثِة  خالَل 
يارِة اإلَّ مع الأقارِب من  البِة باخلروِج اأو الزِّ الفرتِة ل ُي�سمُح للطَّ

رجِة الأولى )الوالِد- الأِخ- الأخت(.  الدَّ
فر، . ٤ ِة وجواِز ال�سَّ خ�سيَّ لِب ن�سٌخ لكلٍّ من البطاقِة ال�سَّ يرفُق مع الطَّ

ٍة حديَثة. مع ثالِث �سوٍر فوتوغرافيَّ
مادَّة )4(: �سوابط الإقامة بالق�سم الداخلي: 

التَّقيُد بالتَّعليماِت واللَّوائِح الَّتي ت�سدُرها اإدارُة املجِل�ِص فيَما يتعلَُّق 
ة:  اخليَّ ِة لالأق�ساِم الدَّ ئحِة التَّنظيميَّ بالالَّ

لوِك الَعام.. ١ ِة، واجتناُب كلِّ ما يخلُّ بال�سُّ اللتزاُم بالآداِب العامَّ
كِن لتهيئِة بيئٍة �ساحلٍة منا�سبٍة . ٢ اللتزاُم مبراعاِة الهدوِء يف ال�سَّ

احِة، وذلَك ِمن خاَلل:   را�سِة والرَّ للدِّ
لفاز داخَل أ(  عدِم ا�ضتخداِم اأجهزِة املذياِع والفيدُيو اأو التِّ

وم، ويف حالِة ا�ستخداِم اأ�سرطٍة اأو اأقرا�ٍص على  غرِف النَّ
ة.  جهاِز احلا�سوِب ت�ستخَدُم �سماعاُت الأذِن اخلا�سَّ

وم.ب(  ِع داخَل غرِف النَّ عدِم التَّجمُّ
وِم يف وقٍت ج(  قاِل داخَل غرفِة النَّ عدِم ا�ستخداِم الهاتِف النَّ

ٍر مَن اللَّيِل اأو فرتِة راحِة الزمالِء يف الُغرفة. متاأخِّ
وِم اأو داخَل مراِفِق د(  ائريَن اإلى غرِف النَّ عدِم ا�سطحاِب الزَّ

كن.  ال�سَّ
 املحافظِة على اأثاِث الُغرفِة باعتبارِه عهدًة �سخ�سيَّة.. ٣
كِل . ٤ بال�سَّ مرافِقه  وا�ستخداِم  كِن،  ال�سَّ نظافِة  على  املحافظِة   

ليم.   ال�سَّ
الهتماِم بنظافِة الغرفة وترتيِبها يوميًّا. . ٥
ِة لذلك، وعدِم . ٦ �سِة واملعدَّ  ن�سر املالب�ِص يكوُن يف الأماكِن املخ�سَّ

العام  كِل  ال�سَّ على  حفاًظا  المِل؛  ال�سَّ اأو  رفاِت  ال�سُّ على  ن�سِرها 
كن.  لل�سَّ

كِن غرُي م�سوؤولٍة . ٧ ة، فاإدارُة ال�سَّ املحافظِة على املمتلكاِت اخلا�سَّ
االحتفاُظ  وميكُن  فقداِنها،  اأو  ِة  خ�ضيَّ ال�ضَّ املمتلكاِت  �ضياِع  عن 

�سِة لذلك.  بتلَك املمتلكاِت يف خزانِة امل�سِرفِة املخ�سَّ
اأو . ٨ الغرِف  داخَل  تلٍف  اأو  عطٍل  اأيِّ  حدوِث  فوَر  امل�سرفِة  اإبالِغ 

ة.  املرافِق العامَّ



١٥٠

ِد من اإغالِق مفاتيِح الكهرباِء عنَد مغادرِة الُغرفة. . ٩ اأكُّ التَّ
التَّعاوِن يف تر�سيِد ا�ستهالِك الكهرَباء واملاء. . ١٠
الأمِر يكوُن يف . ١١ ِقبِل ويلِّ  ائريَن من امل�سرحنَي من  الزَّ ا�ستقباِل 

يارة.  �سِة للزِّ الأماكِن املخ�سَّ
اخلي واحرتاِمهم. . ١٢ ح�سِن معاملِة جميِع العاملنَي بالق�سِم الدَّ
ِد وقَت التَّ�سكنِي، ول . ١٣ �صِ واملحدَّ اللتزاِم باملبيِت يف املكاِن املخ�سَّ

ُي�سمُح بالتَّغيرِي اإلَّ بعد اإذٍن من امل�سرفِة الأُولى. 
واأن�سطٍة . ١٤ فعالياٍت  قياِم  حالِة  يف  امل�سرفِة  موافقِة  اأخُذ  يجُب 

كن.  ٍة يف ال�سَّ جماعيَّ
ية. . ١٥ اإبالِغ امل�سِرفِة عن ظهوِر اأيِّ حالٍة مر�سِ
لب. . ١٦ ِة وتقدمُيها عنَد الطَّ يجُب حمُل البطاقِة اجلامعيَّ
وِر والِغياب. . ١٧ يجُب التَّقييُد واللتزاُم ب�سجلِّ احل�سُ
ُه اجُلدراَن ول يخلُّ . ١٨ ميكُن تزيُن الغرفِة تزيًنا لئًقا ب�سكٍل ل ي�سوِّ

بالآَداب. 
قال والثَّالَجة. . ١٩ ي�سمُح للطالبِة باقتناِء احلا�سِب الآيل والهاتِف النَّ

ٍة قبَل اأربٍع . ٢٠ يجُب اإخطاُر امل�سرفِة عنَد ال�سرتاِك يف رحلٍة طالبيَّ



١٥١

اإلى  بالعودِة  اللتزاِم  �سرورِة  مَع  الأقلِّ  على  �ساعًة  وع�سريَن 
ى.  كِن يف التَّا�سعِة م�ساًء كحدٍّ اأق�سَ ال�سَّ

الِب . ٢١ للطَّ يجوُز  يِفي  ال�سَّ الف�سِل  يف  را�سِة  الدِّ ا�ستمراِر  حالِة  يف 
ُده اإدارُة جمِل�ِص الق�سِم  كِن الَّذي حتدِّ امل�سجلِّ اأن ي�ستمرَّ يف ال�سَّ

اخلي.  الدَّ

مادَّة )٥(: املحُظوَرات:  

· كِن اإلَّ بعَد اعتماِده من 	 ل ي�سمُح بتعليِق اأيِّ خرٍب اأو اإعالٍن يف ال�سَّ
�سة.  امل�سِرف، ويعلَُّق يف الأماكِن املخ�سَّ

· كن. 	 ل ي�سمُح للطالِب باإيواِء اأيِّ �سخ�صٍ من خارِج ال�سَّ

· وِم يف الأماكِن 	 ل ي�سمُح بارتداِء املالب�ِص غرِي الالئقِة كمالب�ِص النَّ
ائرين.  �سِة للزَّ املخ�سَّ

· كِن بدوِن موافقِة 	 وِم اأو مرافِق ال�سَّ ُع داخَل غرِف النَّ مينُع التَّجمُّ
لفاز.  امل�سرِف، وي�ستثَنى من ذلك قاعُة التِّ

· وِر املحا�ضراِت اأو االأن�ضطِة 	 مينُع التَّحري�ُص على االمتناِع عن ح�ضُ
ِة اأو الأعماِل الَّتي تخ�صُّ ُنُظَم اجلامعِة اأو اللتزاِم بها.  البيَّ الطُّ

· الأ�سرطِة 	 اأو  املخدراِت  اأو  امل�سكرِة  امل�سروباِت  اإدخاُل  يحظُر 
�سراِت واملجالِت املحُظورة.  والكُتِب اأو النَّ

· الَبات. 	 �سبِة للطَّ قاِب بالنِّ يحظُر لب�ُص النِّ

كن:  ًل: تعليماُت املغاَدرِة والعودِة لل�سَّ مادَّة )6(: اأوَّ

· ِة 	 كِن لق�ساِء الإجازِة الأُ�سبوعيَّ موذُج اخلا�صُّ مبغادرِة ال�سَّ مُيالأُ النَّ
كِن حتَّى  ِة من ِقَبِل امل�سرفِة، وتكوُن العودُة لل�سَّ �سميَّ اأو الإجازِة الرَّ

العا�سرِة م�ساًء. 

· يف 	 را�سِة  الدِّ اأياِم  خالَل  كِن  ال�سَّ خارَج  باملبيِت  للطالبِة  ي�سمُح 
واإبالِغ  الأُولى  امل�سرفِة  موافقِة  بعَد  ِة  ال�سطراريَّ املجالِت 

املجِل�ص. 

· اعِة الرابعِة ع�سًرا حتَّى 	 بت والإثنني من ال�سَّ ياراُت يوَمي ال�سَّ الزِّ
اعِة  ال�سَّ من  واجلمعَة  اخلمي�َص  ويوَمي  م�ساًء،  الثامنِة  اعِة  ال�سَّ
ابعِة  الرَّ اعِة  ال�سَّ من  ثمَّ  ظهًرا،  الثانيِة  حتَّى  �سباًحا  التَّا�سعِة 

اعِة الثَّامنِة م�ساًء.  ع�سًرا حتَّى ال�سَّ

· يارِة على اأن تكوَن الَعودُة 	 ي�سمُح للطالبِة باملغادرِة خالَل اأياِم الزِّ
حتَّى التا�سعِة م�ساًء. 



١٥٢

كن:  ثانًيا: انتهاُء الإقامِة يف ال�سَّ

· كِن مَع نهايِة كلِّ عاٍم اأكادمِيي. 	 تنتِهي الإقامُة يف ال�سَّ

· كِن بالن�سحاِب اأو التَّاأجيِل اأو �سدوِر قراٍر 	 تنتِهي الإقامُة يف ال�سَّ
ِة ف�سٍل درا�سيٍّ اأو اأكرَث.  جزائيٍّ بالف�سِل ملدَّ

· كِن 	 الِب يف اإخالِء ال�سَّ كن يف حالِة رغبِة الطَّ تنتِهي الإقامُة يف ال�سَّ
اإلى  بطلٍب  يتقدَم  اأن  على  بها  ٍة  خا�سَّ لظروٍف  تٍة  موؤقَّ ب�سورٍة 

ِل للنَّظِر يف الأمِر واتخاِذ القراِر املنا�سِب لها. امل�سرِف الأوَّ

· الِب �سرورُة اإخالِء الغرفِة وت�سليِم 	 عند انتهاِء الإقامِة على الطَّ
العهدِة كاملًة اإلى امل�سرف. 

ة:  اأديبيَّ مادَّة)7(: املخالفاُت والعقوباُت التَّ

الُب الَّذي يخالُف اأحكاَم هذه الالئحِة عر�سًة لتوقيِع عقوبٍة  يكوُن الطَّ
و�ِص عليها تبًعا لنوِع املخالفِة وج�ضامِتها.  اأو اأكرَث مَن الُعقوباِت املن�ضُ

والعُقوَباُت هي: 

الأُولى  ِة  املرَّ يف  للطالِب  املبا�سِر  امل�سرِف  مَن  ويكوُن  التَّنِبيه:   .١
ِل،  ِة الثانَيِة بعَد ت�سديِقه من امل�سرِف الأوَّ �سفهيًّا، وكتابيًّا يف املرَّ
واإخطاُر اإدارِة املجِل�ِص بذلك، ويحفُظ كلُّ ذلَك يف ملِف الطالب. 



١٥٣

ٍه من امل�سرِف الأول، وتر�سُل  الإنَذار: يكوُن بخطاٍب مكتوٍب موجَّ  .٢
ن�سخٌة منه اإلى ويلِّ الأمر للعلم، اأو يتمُّ ا�ستدعاوؤُه اأو اطالُعه على 
البِة بعد توقيِعها عليه بالِعلم.  ذلك، ويحفُظ الإنذاُر يف ملِف الطَّ

الِب يف احلالِت الآتية:  ويكوُن الإنذاُر للطَّ

رْت منه املخالفاُت الواردُة يف حالِت التَّنبيه. أ.  اإذا تكرَّ

لوِك قوًل اأو فعاًل.  ب. اإذا ظهرْت عليِه انحرافاٌت يف ال�سُّ

َد تعطيَل الأن�سطِة الطالبيَّة. ج. اإذا تعمَّ

مَع  اأو  العاملنَي  اأو  امل�سوؤولنَي  مع  لئٍق  غرِي  باأ�سلوٍب  ث  التَّحدُّ د. 
زميالِتها. 

يف  والإزعاِج  ى  الفو�سَ اإحداِث  ُد  وتعمُّ الزمالِء،  مع  امل�ساجرة  هـ. 
كن.  ال�سَّ

الِب اأجهزًة خمالفًة قد �سبَق عدُم اقتناوؤُها.  و. اإذا �سبَط بحوزِة الطَّ

كن.  ِة يف ال�سَّ َد اإتالَف املمتلكاِت العامَّ ز. اإَذا تعمَّ

الطالُب  اأتلفها  الَّتي  املمتلكاِت  قيمِة  عن  ِة  املاليَّ الَغرامِة  توقيُع   .٣
ُه امل�سرُف  �سواٌء اأكاَن متعمًدا اأم من �سوِء ا�ستخداٍم، ح�سبما يقرُّ

الأول، واإبالُغ اإدارِة املجِل�ص. 

اإدارِة  ِة  �سالحيَّ من  وهو  اخلي:  الدَّ كِن  ال�سَّ من  ُت  املوؤقَّ الف�سُل   .٤
املجِل�ِص مَع �سرورِة اإبالِغ ويلِّ الأمِر، وا�ستدعاِئه على اأن ي�سِري 
ملفِّ  يف  القراُر  ويحفُظ  الأمِر،  ويلِّ  ح�سوِر  فوَر  بالقراِر  العمُل 

الطالب، ويكوُن ذلك يف احلالِت الآتَية: 
رْت منُه املخالفاُت املذكورُة يف حالِت التَّنبيه.  اأ .اإذا تكرَّ

كِن دوَن احل�سوِل على موافقِة امل�سرفة.  ب. اخلروِج اأو املبيِت خارَج ال�سَّ
ال  ج. العتداِء على امل�سرف، اأو اأحد امل�سوؤولني اأو العاملني، اأو العمَّ

بالقوِل اأو الفعل. 
تم.  ب اأو ال�سَّ مالء بال�سَّ د. العتداِء على الزُّ

هـ. ا�سرتاُك الطالِب اأو توريطِه يف اإعداِد اأو ن�سِر املن�ُسوراِت املحُظورة. 

الف�سِل  قراُر  يرتبُط  اخلي:  الدَّ كِن  ال�سَّ من  هائيُّ  النِّ الف�سُل   .٥
ادِر من ِقَبِل  هائيِّ بقراِر رئي�ِص اجلامعِة بناًء على التَّقريِر ال�سَّ النِّ

امل�سرِف الأول واملدعِم براأِي املجِل�ص. 

ويكوُن الف�سُل يف احلالِت الآتَية: 

ت. أ.  رِت املخالفاُت املذكورُة يف حالِت الف�سِل املوؤقَّ اإَذا تكرَّ



١٥٤

 اإذا �سدرت من الطالِب اأعماٌل ُمناِفَيٌة لل�َسرف والآداِب العامة. ب. 

ة.  ِة والوطنيَّ ينيَّ اإذا ارتكَب اأعماًل منافَيًة للقيِم الدِّ ج. 

ِة  ُط الطالِب يف اأعماٍل مت�صُّ باأمِن البلِد وقيِمِه الوطنيَّ َ تورُّ اإذا تبنيَّ د. 
ة.  ينيَّ والدِّ

ِة حقُّ النَّظِر يف املخالفاِت الَّتي يرتكُبها الطالُب غرِي  اأديبيَّ للَّجنِة التَّ
ئحة.                                                                        املن�سو�ِص عليَها يف هذِه الالَّ



١٥٥

مطبوعات ذات عالقة



١٥٦

ك للتَّواصل مع جامعة َنزوى  أرقاٌم تهمُّ
ائرة                                             الربيد اللكرتوين                           رقم الهاتف  الق�سم / الدَّ
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امل�سجل العام
مدير القبول

مدير الت�سجيل
مدير مركز الإر�ساد واملتابعة الأكادميية 

٢٣٢ ٤٤٦ ٢٥
٣١٣ ٤٤٦ ٢٥
٣٣٦ ٤٤٦ ٢٥
٣٣٩ ٤٤٦ ٢٥

   rnr@ unizwa.edu.om

اأمانة �سوؤون الطالب
م�ساعد الرئي�ص ل�سوؤون الطالب

مركز الرعاية الإجتماعية
مركز  التميز الطالبي

مركز الإر�ساد الطالبي
مركز التوجيه الوظيفي والتوا�سل مع اخلريجني

مركز خدمة املجتمع
�سندوق م�ساندة املتعلمني

٢٩٩ ٤٤٦ ٢٥
٢٦٦ ٤٤٦ ٢٥
٣٢٤ ٤٤٦ ٢٥
٤٤٨ ٤٤٦ ٢٥
٢٧٨ ٤٤٦ ٢٥
٢٥٢ ٤٤٦ ٢٥
٢٥٤٤٦٦٠٢

٣٠٩ ٤٤٦ ٢٥

  
   acsa@ unizwa.edu.om
   csw@ unizwa.edu.om
   csa@ unizwa.edu.om
   csc@ unizwa.edu.om
   ccca@ unizwa.edu.om 
   css@ unizwa.edu.om
   ssf@ unizwa.edu.om

كلية العلوم والآداب 
مكتب العميد

٢٨٧ ٤٤٦ ٢٥
٣١٩ ٤٤٦ ٢٥

   cas@ unizwa.edu.om
كلية القت�ساد والإدارة ونظم املعلومات

مكتب العميد
٣١٨ ٤٤٦ ٢٥
٢٦٩ ٤٤٦ ٢٥

    cemis@ unizwa.edu.om
cea@ unizwa.edu.om   ٤٦٠ ٤٤٦ ٢٥كلية الهند�سة والعمارة 

كلية ال�سيدلة والتمري�ص
مكتب العميد

٤٧٥ ٤٤٦ ٢٥
٢٧٣ ٤٤٦ ٢٥

   cpn@ unizwa.edu.om
   sop@ unizwa.edu.om

٣٤٨ ٤٤٦ ٢٥  معهد التاأ�سي�ص  
٣٤٩ ٤٤٦ ٢٥

  f i@ unizwa.edu.om  



١٥٧

ائرة                                                        الربيد اللكرتوين              رقم الهاتف  الق�سم / الدَّ

٢٩١ ٤٤٦ ٢٥دائرة املوارد الب�سرية
٢٠٩ ٤٤٦ ٢٥

 hr@ unizwa.edu.om
٣٩٠ ٤٤٦ ٢٥دائرة ال�سوؤون املالية 

٢٣٨ ٤٤٦ ٢٥
٣٨٤ ٤٤٦ ٢٥

 fd@ unizwa.edu.om

٢٥٤٤٦٢٢٦pr@unizwa.edu.om   دائرة العالقات العامة

maawali@unizwa.edu.om       ٢٥٤٤٦٦١٦مركز اخلدمات ال�ست�سارية وتوطني البتكار

cis@ unizwa.edu.om  ٢١٠ ٤٤٦ ٢٥مركز نظم املعلومات
l   ٥٥٥ ٤٤٦ ٢٥مركز التعلم مدى احلياة lc@ unizwa.edu.om

gmc@ unizwa.edu.om ٤٤٣٣١٠ ٢٥مركز جنى الطبي
acer@ unizwa.edu.om ٤٩٥ ٤٤٦ ٢٥م�ساعد الرئي�ص للعالقات اخلارجية 
caeqa@ unizwa.edu.om ٢١٢ ٤٤٦ ٢٥مركز التميز العلمي و�سبط اجلودة

caaf@ unizwa.edu.om ٢١٨ ٤٤٦ ٢٥مركز الإر�ساد واملتابعة الأكادميية
chrd@ unizwa.edu.om ٤٠٠ ٤٤٦ ٢٥مركز اإمناء املوارد الب�سرية

twc@ unizwa.edu.om ٥٦٤ ٤٤٦ ٢٥مركز الكتابة
lec@ unizwa.edu.om ٢٥٤٤٦٦٤٨مركز تعزيز م�سالك التعلم

l ٤٧٤ ٦٦٤ ٢٥املكتبة الرئي�سية ib@ unizwa.edu.om
info@ unizwa.edu.om ٣١٧ ٤٤٦ ٢٥دائرة الإعالم والتَّ�سويق

ifm@ unizwa.edu.om ٢٦٢ ٤٤٦ ٢٥الإدارة املتكاملة للمرافق
ako@ unizwa.edu.om ١٧١ ٤٧٩ ٢٤مكتب اجلامعة يف اخلوير
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مت حبمد اهلل


