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       رسالة رئيس الجامعة

 عزيزي طالب الدراسات العليا،
جميعا في جامعة صحار، أول جامعة خاصة في سلطنة عمان، متمنيا لك تجربة تعليمية ممتعة  ود أن أغتنم هذه الفرصة ألرحب بكبداية أ

 ومثمرة في ظل هذه الجامعة العريقة.
الخدمات األكاديمية الرفيعة بواسطة أساتذة على أعلى المستويات من التأهيل األكاديمي والخبرة العملية. بما تملكه الجامعة وسنقوم بتقديم 

 من مرافق عالية المستوى، كالمنشآت األكاديمية التي يتوفر فيها قاعات دراسية ذات مواصفات معيارية باإلضافة إلى المختبرات الحديثة.
در التعلم الجديد يدعم قدرتنا على توفير تجربة تعليمية ذات مستوى رفيع للطلبة بما يعزز تعلمهم وتجاربهم.  فهذا المرفق كما أن مركز مصا

ذو مستوى العالمي رصيد لكل من الطلبة وهيئة التدريس. وسيكون مركزا متميزا للتعلم فى الحرم الجامعي ونخطط اآلن لتمديد ساعات 
 وهيئة التدريس من هذا المرفق الهام أكبر فائدة ممكنة.  العمل حتى يستفيد الطلبة

وفى المقابل فإننا نتطلع إلى مساهمتك فى تطوير الجامعة ومستقبلها وذلك بالمشاركة في األنشطة واالستمتاع بوجودك بالجامعة والتخرج 
 لذي اخترته. في نهاية المطاف بنجاح حتى تأخذ مكانك في العالم كخريج كفء متمكن فى مجال تخصصك ا

 فمن خالل القيام بذلك، سوف ال تضمن مستقبلك فحسب، بل أيضا يمكنك أن تعزز سمعة جامعة صحار وتفيد األجيال التالية من الطلبة. 
لقد قمنا فى اآلونة األخيرة بزيادة التركيز على البحوث العلمية وقد حصل عدد من أعضاء الهيئة التدريسية على منح بحثية من مجلس 

 البحث العلمي بسلطنة عمان ومن هيئات دولية لتمويل البحوث.
 ونحن مقبلون على العديد من البحوث المتميزة وعلى مبادرات فى التعاون الصناعي مع الشركات الكبرى العاملة في سلطنة عمان. 

العليا والمشاريع البحثية التي ستطلع عليها وكطالب، ستكون لديك الفرصة لالستفادة من هذه المبادرات البحثية من خالل برامج الدراسات 
 خالل دراستك بالجامعة.

 وقد صمم هذا الدليل لمساعدتك في كل ما يتعلق بالبرنامج الدراسي الخاص بك   فينبغي عليك االحتفاظ به الرجوع إليه خالل دراستك. 
 وإنني على ثقة بأنك ستستمتع بالتحدي الذي تجلبه الدراسة في الجامعة.

 .ا، انتهز هذه الفرصة مرة أخرى ألتمنى لكم كل النجاح في دراساتك العليا في جامعة صحارأخير  
 

 بروفسور بارى وين
 رئيس الجامعة
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Academic Calendar 

 الفصل الثاني   الفصل األول
 

 اليوم التعريفي للطلبة الجدد
 2019سبتمبر  21

 
 اليوم التعريفي للطلبة الجدد

 2020فبراير  15

 
 الدراسي األول لبداية الفص
 2019سبتمبر  22

 
 الدراسي الثاني لبداية الفص
 2020فبراير  23

 
 انتهاء فترة التسجيل 

 انتهاء فترة الحذف واإلضافة
 2019اكتوبر  3

 
 انتهاء فترة التسجيل 

 انتهاء فترة الحذف واإلضافة
 2020 مارس 5

 
لفصل حول التعليم والتعلم )ا بدء استبيان الرضى الطالبي

 (الدراسي األول
 2019نوفمبر  27

 
لفصل الدراسي حول التعليم والتعلم )ا بدء استبيان الرضى الطالبي

 ثاني(ال
 2020 مارس 29

 
 الرضى الطالبي استبيانانتهاء 

 2019نوفمبر  14

 
 الرضى الطالبي استبيانانتهاء 

 2020ابريل  16

 
 انتهاء التدريس

 2020 يناير 2

 
  انتهاء التدريس

 2020 يونيو 4

 
  متحاناتاالفترة 

 2020يناير16- 5

 
  متحاناتاالفترة 

 2020يونيو  18 - 7

 
 النتائج 

2020يناير  92  

 
 النتائج 

2020يوليو  01  

 
اإلعادة امتحاناتوأسبوع المراجعة   

  2020فبراير  2

 
اإلعادة امتحاناتوأسبوع المراجعة   

2019يوليو  5  

 
االعادة امتحان  

2020فبراير  2  

 
االعادة امتحان  

2020يوليو  5  

 
اإلعادة امتحاناتنتائج   
2020فبراير 13  

 
اإلعادة امتحاناتنتائج   
2020يوليو  16  
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 الجزء األول
 البيئة الجامعية
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 جامعة صحار

كأول جامعة خاصة فى سلطنة عمان. وقد منحت  2001أنشئت جامعة صحار بموجب مرسوم سلطاني فى الحادي عشر من سبتمبر عام 
الجامعة سلطة منح الدرجات العلمية مع سلطة وضع البرامج والدورات التدريبية التي يؤدي اكمالها لنيل الشهادات األكاديمية من جامعة 

 (.OAAAعة الحال، رهن باألحكام التي تصدرها وزارة التعليم العالي والهيئة العُمانية لالعتماد األكاديمي )، بطبيوهذه السلطةصحار. 

                                                                                 ها وقيمتها رؤية جامعة صحار ورسال

 رؤية الجامعة

 .المعرفةاتاحة الفرصة لبناء امة 

 
 رسالة الجامعة

 .العقول، وتطوير الحياة، وخدمة المجتمع تنمية

 
 قيم الجامعة 

 
 األخالقيات

 الفكر النقدي المتفتح.المعايير األكاديمية والمهنية في إطار البحث العلمي ونسعى إالى تعزيز أعلى 

 االلتزام

الشخصية.وتعزيز التنمية األكاديمية والمهنية ووكل الشركاء بهدف توفير الجودة الطلبة ونقدر مساهمة الموظفين   

 الشمول 

األفكارومشترك في إطار بيئة شاملة تعزز وتشجع تقافة احترام الناس الطلبة من اجل تحقق النجاح النقدر العمل المشترك للموظفين و  

  اإلبداع

رواد يصبحوا مفكرين مبدعين ومستقلين واالبتكار لنقدر وندعم الحرية الفكرية واإلبداع ونشجع الموظفين والطلبة على االستكشاف و
 أعمال.
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  المقدمة 

يقدم للطلبة معلومات مختصرة امج الخاصة بالدراسات العليا.  واللوائح والبرالجامعة وعن دعم الطلبة، ويقدم هذا الكتيب لمحة عامة عن 
 عن البرامج التالية:

 ((MBAاألعمال )ماجستير إدارة  ●

 ماجستير علوم الحاسوب ●

 ماجستير التربية بفروعها: ●

 االدارة التربويةاألصول و ماجستير 

  (عامق التدريس )ائمناهج وطرالماجستير 

 ق التدريس )اللغة العربية(ائمناهج وطرال ماجستير 

  (مادة العلومق التدريس )ائمناهج وطرالماجستير 

 االسالمية()الدراسات  ماجستير مناهج وطرائق التدريس 

 )ماجستير مناهج وطرائق التدريس )الدراسات االجتماعية 

 )ماجستير مناهج وطرائق التدريس )الرياضيات 

 ماجستير علوم الرياضة المدرسية 

 ماجستير هندسة البيئة ●

 ماجستير تدريس اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها ●

 التربويتأهيل ال دبلوم برنامج ●

 

 .  يرجى الرجوع للجزء الثالث من هذا الكتيب بالتفصيل،هذه البرامج  وللتعرف على
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 الجزء الثاني
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  كلية إدارة األعمال
 

التنفيذيين وغيرهم  تقدم كلية إدارة األعمال البرنامج الماجستير في إدارة األعمال للطلبة الراغبين في تخصص إدارة األعمال من المدراء
ا جيد ا إلكساب مهارات إدارة األعمال إلدارة  يعد، 2011ان. ومنذ نشأته في عام في سلطنة عم برنامج ماجستير إدارة األعمال برنامج 

 أماكن العمل بأحدث المعارف واالبتكار والقدرات واإلبداع.
 
  724أو  206محول تصال: لال

 كلية الحاسوب وتقنية المعلومات

تقدم الكلية درجة الماجستير الشامل في علوم الكمبيوتر ويركز البرنامج على تقنية المعلومات العملية والحوسبة ويشمل البرنامج جوانب 
 الحوسبة والوسائط المتعددة، والحوسبة وهندسة الويب، والشبكات وقواعد البيانات، وتكنولوجيا المعلومات التجارية.

  161أو  312: محولتصال: لال

                                                                                                                                كلية الهندسة

ا رائعة للتعلم للطلبة  رنامجوفر البيالماجستير في الهندسة البيئية، وتقدم كلية الهندسة درجة  متطورة. يتم حديثة ومناهج من خالل فرص 
 تزويد الطلبة بالمعرفة والخبرة العملية والكفاءات.

  161أو  312محول تصال: لال 

 كلية التربية واآلداب

ا رائعة للتع لم تقدم الكلية عدد ا من برامج للدراسات العليا على مستوى الماجستير، فضال  عن برنامج تأهيل المعلمين، وتوفر الكلية فرص 

 .مجموعة واسعة من برامج الدراسات العليا لتعزيز فرص المنافسة في التوظيف وتعزيز مبدأ التعلم مدى الحياةعبر 
 

  266أو  607محول تصال: لال 

 

 كلية الدراسات اللغوية

البرنامج الطلبة (ويدعم ويشجع TESOLدراسات اللغوية درجة الماجستير في تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها )التقدم كلية 
 ليصبحوا قادة في تعليم اللغة والترجمة. كما يطور البرنامج لدى الطلبة مهارات التواصل والتفكير النقدي واإلبداعي.

 
 284أو  492محول تصال: لال
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لثالجزء الثا  
 المعلومات األكاديمية 
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 لوائح القبول و التسجيل

المعايير المطلوبة للحصول على الدرجة. ويتوقف عدد  الدراسة وتحقيقبرنامج على قدرته تحقيق أهداف  برنامجأي ب بالطال قبوليعتمد 
 الطلبة المقبولين بالبرنامج على التوجيهات التي تصدرها وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص.

 بالبرنامج من الجهات المختصة. وعلى المتقدم إبراز المؤهالت التي حصل عليهاأن تتم مصادقة كل المؤهالت المطلوبة لاللتحاق وينبغي 
 للفصل من الجامعة. الطالب عرضأو عدم إحضارها تالوثائق  وعملية تزوير. متى طلب منه

المؤسسة التعليمية ستند معادلة الدرجات العلمية من الجامعات األجنبية على مواصفات النظام الوطني للتعليم في سلطنة عمان، ونوع تو
 الطالب. وصل إليه يذال األكاديميمستوى ومدى اعتمادها و همؤهل علىالطالب  حصل منهاالتي 

 السنة الدراسية

عطلة لالمتحانات النهائية. و يناسبوعأسبوعا للدراسة و 15مدة كل فصل  دراسيين،تتكون السنة الدراسية في جامعة صحار من فصلين 
ي تتراوح ما مع ثالثة إلى أربعة أسابيع للطلبة بين نهاية امتحانات الفصل الدراسي األول و بداية اليوم األول للتدريس فى الفصل الدراس

 أسبوعا لكل فصل.  17أسبوعا مقسمة إلى  36 حواليالثاني.  وبهذا، تكون السنة الدراسية 

 شروط القبول العامة ببرامج الدراسات العليا 

 يجب أن يكون المتقدم:

 شهادة معادلة أو مؤهال معادال لما ذكر أعاله  لديه مؤهل الدراسات العليا أو قد أكمل درجة البكالوريوس أو 

 بعض البرامج تتطلب شهادة مهارات لغة االنجليزية )اآليلتس أو التوفل(. انظر تفاصيل متطلبات كل برنامج.  

  اجتياز المقابلة الشخصية 

 توفير بعض المعلومات اإلضافية على مستوى المقررات في كل برنامج على سبيل المثال: كما يتطلب

 التخصص في المؤهل األكاديمي األول .1
 مستوى او معدل المؤهل ألكاديمي األول على سبيل المثال البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( أو مؤهل البكالوريوس العادي( .2
 متطلبات أخرى .3

سات العليا سيتم تطبيق الشروط العامة كما هو موضح أعاله مع أي متطلبات القبول الخاصة ببرنامج الدراسات للقبول في برنامج الدرا
 لغة اإلنجليزية.الالعليا. هذا يمكن يشمل درجة البكالوريوس على مستوى معين من اإلنجاز األكاديمي والخبرة العملية ذات صلة و 

 
 تسجيل طلبة الدراسات العليا الجدد

جميع الطلبة )الجدد والقدامى( التسجيل فى بداية كل فصل دراسي. وتكون تعليمات التسجيل عادة متاحة للطلبة الجدد بعد اخطارهم على 
الذي ال يقوم بالتسجيل في بداية  الطالببالقبول فى الجامعة. أما بالنسبة للطلبة القدامى، فإنها تكون متاحة لهم مع ظهور نتائج االمتحانات. و

 ل الدراسي، ال يعد طالبا بالجامعة، وال يسمح له باستخدام أي من مرافق الجامعة.الفص

انظر الى التقويم األكاديمي للجامعة لمعرفة التواريخ الهامة الخاصة بالتسجيل فى موقع الجامعة بالشبكة الدولية: 
  www.soharuni.edu.om 

 
 تراف بالتعلم المسبقاالع

في مؤسسات التعليم العالي األخرى ، في ُعمان أو في أي  قد اكملوا مقررات معينةالذين للطلبة المتقدين للدراسة في الجامعة ويمكن 
الوثائق )كشف مخرجات هذه المقررات.  ويمكن تقديم  التي تثبت تحقيق معادلة هذه المقررات شريطة تقديم الوثائق المعتمدة مكان آخر ، 

التي تم دراستها ليتم دراستها في كلية المتقدم إليها وعلى ضوء تقييم هذه الوثائق سيتم إعفاء الطلبة  الدرجات وتوصيف المقررات(
 .واللوائح المعمول بها في جامعة صحار بعد موافقة واعتماد عميد الكلية و وفق القواعد٪ 30المتقدمين من المقررات بنسبة ال تريد عن 

 
 تأجيل الدراسة 

بالتأجيل الطالبيجوز لهم تقديم طلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي، وإذا قام ، الدراسات العليالطلبة بالنسبة 
الدراسية التي بعد األسبوع الثاني، لن يتم استرجاع الرسوم الدراسية لذلك الفصل الدراسي. يحق للطالب الحصول على كامل الرسوم 

           :دفعت أثناء أو قبل التسجيل في الحاالت التالية
 

المبلغ نسبة  الوصف 
   المعاد

http://www.soharuni.edu.om/
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 ٪100  التأجيل أو االنسحاب من الدراسة خالل األسبوعين األولين من الفصل الدراسي

 ٪50  التأجيل أو االنسحاب من الدراسة خالل األسبوع الثالث من الفصل الدراسي

 ٪25  التأجيل أو االنسحاب من الدراسة خالل األسبوع الرابع من الفصل الدراسي

 ٪0  األسبوع الرابع من الفصل الدراسي بعدالتأجيل أو االنسحاب من الدراسة 

 

يجب على الطلبة إكمال استمارة إخالء الطرف من أجل التأكد من عدم وجود أي التزامات تتعلق بالسكن والنقل والمكتبة. بعد االنتهاء من 
من األرصدة الدائنة إلى حسابات  المبالغ. وستتم إعادة الطالبجميع االستمارات والوثائق المطلوبة، سيتم رد الرسوم الدراسية إلى حساب 

 . لطالبا. سيتم الدفع إما عن طريق شيك مصرفي أو حوالة مصرفية إلى حساب الطالبة بعد تلقي طلب خطي من الطلب

 االنسحاب من الجامعة

لم ينسحب  ماالفصل الدراسي لك يكون الطالب مطالبا بالرسوم الدراسية لذعة، فعليه أن يقدم طلبا بذلك. واالنسحاب من الجام الطالبإذا أراد 
دفع ما عليه من التزامات عليه قبل االنسحاب، اكمال اجراءات وتعبئة استمارة خلو الطرف و ينبغياألسبوعين األولين من بدئه.  ول خال

 التسجيل أو فى كليات الجامعة المختلفة.  تمارة خلو الطرف فى قسم القبول واستتوفر بالسكن أو النقل أو المكتبة.  و مالية فيما يختص

 الدراسة:إنهاء 

 فى الحاالت التالية:   الطالبيمكن إلغاء تسجيل 

 إذا تغيب عن المحاضرات ألكثر من ثالثة أسابيع دون عذر مقبول. ●

 .الدراسة إذا تجاوز المدة القصوى المحددة إلكمال ●

 إذا رسب فى مساق دراسي للمرة الثالثة. ●

 المسار الشامل(.إذا رسب فى االمتحانات الشاملة لمرتين )ينطبق هذا على طلبة  ●

 إذا علقت دراسته فى الجامعة.  ●
 

 لغة التدريس فى الجامعة

 لغة التدريس فى برامج الدراسات العليا في جامعة صحار هي اللغة االنجليزية باستثناء البرامج الخاصة بكلية التربية

 واآلداب.  

 قواعد القبول لبرامج الدراسات العليا

 التي تنطبق عليها شروط القبول للكلية المعنية.  فتقوم لجنةالطلبات تلك وترسل جميع طلبات الطلبة  باستالمالقبول والتسجيل  دائرةقوم ت
 إلجراء مقابالت معهم حسب المعايير التالية:  احتمال قبولهمتضع قائمة مختصرة بالطلبة الكلية بالنظر فى تلك الطلبات و

 للقبول بالبرنامجالشروط المطلوبة  الطالبانطبقت على  إذا .1
 استوفى شروط التقديم فى الوقت المحددإذا  .2
 التراكمية األعلى األولوية فى القبول وتعطى المعدالتالبرنامج.  فىكان معدله التراكمي يفي بمتطلبات القبول  إذا .3

وقوانين وفقا للوائح  ثائق األصليةوالوإحضار الشهادات  ويطلب منهم المستوفين لشروط قبول برامج الماجستيريتم إخطار المرشحين 
 :يليعلى ما ويشتمل البرنامج كتابة  فىوزارة التعليم العالي.  ويكون اإلخطار بالقبول 

 ورقم بطاقته الشخصية  الطالباسم  .1
 معلومات تتعلق بنوع برنامج الدراسة العليا الذي اختاره الطالب .2
  العليا بالحضورمدة الدراسة للحصول على درجة الدراسة  .3
 

 االعتراف بالمؤهالت الدولية والخارجية

 تتبع الجامعة إجراءات وزارة التعليم العالي فيما يخص معادلة المؤهالت من خارج السلطنة.

 
ول الطالب ذوي االحتياجات الخاصةقب  

ت يجب تقييم وضع الطلبة المتقدمين للدراسة والذين يعانون من إعاقة جسدية أو عاطفية أو تعليمية قبل التسجيل. حاليا ال يوجد أي متطلبا
رسمية وحيث من وجهة نظر أخالقية يجب أن تكون المؤسسات التعليمية على استيعاب هذه األنواع من الطلبة وتقديم المساعدة والدعم 

لهم. المناسبين   
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ولن تمنع الجامعة أي طالب من مواصلة تعليمة بسبب اإلعاقة في حال تم استيفاء جميع متطلبات القبول األخرى. يمكن إجراء بعض 
 التعديالت المعقولة حيال قبولهم.

 
 مج الماجستيرامتطلبات بر

أعلى  ىستوفأيكون أولوية القبول لمن الشروط سنويا. ووتتم مراجعة هذه ، الطالبتختلف شروط القبول للبرنامج األكاديمي الذي يختاره 
 شروط القبول.

التحاق الطلبة ال يعد . ووخارجها الجنسيات المقيمة فى السلطنةالجامعة ولكل  والتسجيل للبرنامج مفتوح لكل الذين يودون الدراسة في
  والجوازات.الهجرة  ةجميع إجراءات اإلقامة لدى سلط همالوافدين ساريا إال بعد استكمال

 
 ماجستير ادارة األعمال 

 على المتقدم لبرنامج ماجستير إدارة األعمال في جامعة صحار أن:

 (: 4.0و ما يعادلها( وبمعدل تراكمي )من أالبكالوريوس في ادارة االعمال ) درجة 

  سنوات خبرة مهنية 3 4-معخبرة  2.4معدل تراكمي 

  أربع سنواتمع خبرة مهنية أكثر من  2.25معدل تراكمي 

  سنوات خبرة ادارية/ فنية 10-8يمكن قبول المتقدمين بدرجة الدبلوم مع 

  في االختبار توفل  173)في االختبار الورقي( أو أكثر، بدرجة  500أو شهادة التوفل بدرجة  6شهادة اآليلتس بدرجة ال تقل عن
 في اختبار توفل األنترنت  61الحاسوب أو أكثر، أو 

 لبة اللذين كانت دراستهم في مرحلة البكالوريوس باللغة اإلنجليزية ويتم استثناء الط 

 اجتياز المقابلة الشخصية 
 

 علوم الحاسوبفي ماجستير البرنامج 

 على المتقدم لبرنامج ماجستير علوم الحاسوب في جامعة صحار أن: 

  )(:4,0)من بمعدل تراكمي ودرجة البكالوريوس فى علوم الحاسوب )أو ما يعادلها-  

 خريجين الجددلل 2.5 معدل تراكمي 

 اآلليى علوم الحاسب أكثر فسنة ف عمليةخبرة مع  2.4 معدل تراكمي  

  اآلليى علوم الحاسب أكثر فسنتين ف ةخبرمع  2.3 معدل تراكمي 

  مرحلة البكالوريوسنت دراستهم في )أو ما يعادلها( ويمكن االستغناء عنها للطلبة الذين كا 6,0شهادة اآليلتس بدرجة ال تقل عن 
 باللغة اإلنجليزية

 
شريطة دراسة المقررات االستدراكية التي  جالتقدم للبرامواالتصاالت يمكن لخريجي تخصصات الهندسة حاسوب وهندسة اإللكترونيات 

  تحددها الكلية.

 

   (طرائق التدريس)األصول واإلدارة التربوية؛ المناهج و التربيةفي ماجستير ال

 لبرنامج ماجستير التربية أن: على المتقدم

  ما يعادلها( في التربية  )اودرجة البكالوريوس 

  معدل تراكمي بتقدير جيد لحديثي التخرج 

 يمكن لخريجي التخصصات غير التربوية التقدم للبرنامج شريطة دراسة المقررات االستدراكية التي تحددها الكلية 
 

 الماجستير في علوم الرياضة المدرسية

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التربية الرياضية أو علوم الرياضة أو تخصصات ذات صلة بالمجال . 1

. 4من أصل  2.5تقديره العام عند التخرج ال يقل عن  ويكون الرياضي من كلية معترف بها   
سنوات فأكثر  3ه الخبرة في المجال الرياضي من التقدم إذا توفر لدي 2.5. يمكن للمتقدمين الحاصلين على معدل أقل من 2  
. اجتياز المقابلة الشخصية3  
.  يمكن للمتقدمين من التخصصات األخرى التقدم إذا:4  

  2.5أن يكون حاصل على معدل تراكمي 
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 يمتلك ثالث سنوات أو أكثر خبرة في المجال الرياضي 

 إكمال المواد االستدراكية المحددة من قبل الكلية 

 
 برنامج ماجستير هندسة البيئة

 (: 4,0تراكمي)من يعادلها( وبمعدل)أو ما  درجة البكالوريوس فى الهندسة

  للخريجين الجدد 2.4معدل تراكمي 

  سنتين فأكثر فى الهندسةخبرة عمل  2.25معدل تراكمي 

  ما يعادلها( ويمكن االستغناء عنها للطلبة الذين كانت دراستهم في مرحلة البكالوريوس  )أو 6,0شهادة اآليلتس بدرجة ال تقل عن
 باللغة اإلنجليزية

 اجتياز المقابلة الشخصية  
 

 (TESOL) لغير الناطقين بهاتدريس اللغة االنجليزية  في االداب في ماجستيرال

التخصصات ذات العالقة مثل اللغة االنجليزية او اللغويات او التربية  أحدأن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس في  
 )تخصص لغة انجليزية( شريطة أن يكون المتقدم حاصال على:

  مع سنتين خبرة مهنية  4من  2.25معدل تراكمي ال يقل عن أو الجددللخريجين  يعادله()او ما  2.4معدل تراكمي ال يقل عن
 على االقل في المجال المطلوب 

  في االختبار  580)في االختبار االلكتروني( او  87او شهادة التوفل بتقدير  6.5الحصول على شهادة اآليلتس بتقدير(
 الورقي(

 الحصول على شهادة CELTA يةيحملون مؤهالت من غير اختصاص الترب لمن 

 الخاصة بالقبول التي تجريها لجنة القبول في كلية الدراسات اللغوية المقابلة اجتياز 
 

 متطلبات االلتحاق ببرامج تأهيل المعلمين

 على المتقدم لهذا البرنامج أن يكون:

 حاصال على شهادة البكالوريوس فى مادة ذي صلة بالبرنامج من جامعة صحار أو أية جامعة ذات سمعة حسنة.  ●

 بدوام كامل. دراسيأن يكون قد تخرج من برنامج  ●

 . 4من  2.3أن يكون حاصال على معدل تراكمي ال يقل عن  ●

 عاما عند االلتحاق بالبرنامج. 40أن ال يزيد عمره عن  ●

 معتمد أنه الئقا طبيا للقيام بأعباء التدريس. طبيأن يثبت عن طريق تقرير   ●

  .المستوى الخاص بااللتحاق بالبرامجدرجة فى امتحان تحديد  60أن يحصل على  ●

 أن يجتاز المقابلة الشخصية مع لجنة القبول بكلية اآلداب والتربية ●
 

  خاصةظروف 

أو  لسبب وجيهالتأخر في التسجيل . فعلى سبيل المثال إرشاد إضافي توجيهومساعدة على  الطالب تستدعي حصولقد تكون هناك حاالت 
 معينة يتوجبهناك إجراءات  الحاالت،هذه مثل في ف... الخ.  التراكميفي تحسين معدله  الرغبة، أو التسجيل الخاطئ للمقررات الدراسية

  قبل أن يتمكن من مقابلة عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية أو رئيس الجامعة. واإلجراءات كالتالي: على الطالب اتباعها

  في هذه المرحلة.يتم في العادة حل معظم المشاكل . الدراسيمرشده األكاديمي أو منسق البرنامج زيارة 

  يمكن االطالع على نموذج في آخر هذا الدليل  الخاصة الظروفاستمارة  الحالة على الطالب تعبئةإذا لم يتم حل المشكلة فى هذه(
من مكتب التنسيق بالكلية(. أو  www.soharuni.edu.omإللكتروني للجامعة:ويمكن تنزيل نموذج االستمارة من على الموقع ا

باعتماد االستمارة والتعليق عليها وينسق مقابلة الطالب لعميد الكلية. لن يقوم العميد بمقابلة الطالب غال بعد  يقوم المرشد األكاديميس
اعتماد االستمارة من قبل المرشد األكاديمي للطالب. أما إذا كان الطالب من برنامج البرامج التحضيرية فإن المرشد األكاديمي سيعتمد 

 أن يستطيع الطالب مقابلة رئيس/ نائب رئيس برنامج المرحلة التحضيرية.االستمارة ويعلق عليها قبل 

  رئيس الجامعة إحالة  نائبرئيس الجامعة للشؤون االكاديمية. يمكن ل نائبلمقابلة الطالب ل ضرورة فإنه سينسقإذا رأى عميد الكلية
 ب إال بعد اعتماد االستمارة من قبل عميد كلية الطالب.الرئيس بمقابلة الطال نائبمشكلة الطالب إلى لجنة الظروف الخاصة. لن يقوم 

  رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية أو لجنة الظروف الخاصة ضرورة فإنهم سينسقون لمقابلة الطالب لرئيس الجامعة. لن  نائبإذا رأى
 شؤون االكاديمية.رئيس الجامعة لل نائبيقوم رئيس الجامعة بمقابلة الطالب إال بعد اعتماد االستمارة من قبل 
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                               الطلبة تحت المالحظة االكاديمية                                                                                     

المالحظة األكاديمية للطلبة الدراسات العليا يتوقع من جميع طلبة الجامعة تحقيق المعايير األكاديمية المحددة من قبل الجامعة. وتحدد وثيقة 
 الشروط واللوائح التي يخضع لها طلبة الكلية تحت المالحظة األكاديمي.

 2.00األكاديمي إذا كان المعدل التراكمي له أقل من  مالحظةسوف يكون الطالب تحت ال 

 ا تحذيري ا أو  2.00كان معدله التراكمي أقل من ذا إلي ا في الفصل الدراسي األول له سيُعطى الطالب إشعار 

   2.00سيتم إرسال إشعار تحذير نهائي للطالب في الفصل الدراسي الثاني له في الكلية إذا كان المعدل التراكمي ال يزال أقل من 
 وحدات فقط 4سيتم السماح له بتسجيل 

  أو أكثر  1.9لثالث. الطلبة الذين لديهم معدل بعد الفصل ا 2.00سيتم فصل الطالب من الجامعة إذا كان معدله التراكمي أقل من
 سيسمح لهم بفصل دراسي آخر لتسجيل مواد بحمل األكاديمي العادي

   في الفصل الدراسي  2.00من أو أكثر ولكنه عاد بعد ذلك إلى أقل  2.00إلى إذا زاد المعدل التراكمي للطالب بعد إشعار التحذير
 المالحظة األكاديمي من جديد، فسيتم إعادة تطبيق لوائح التالي

  يمكن قبول الطلبة المفصولين في برنامج آخر في كلية أخرى. يتم منح الطالب فرصة القبول مرة أخرى بعد الفصل من الدراسة مرة
 واحدة فقط خالل فترة دراسته في جامعة صحار

 

 اإلرشاد األكاديمي

 يحرص على تقديمويستمر مع الطالب عادة حتى تخرجه.  بالجامعة،يخصص مرشد أكاديمي لكل طالب يلتحق ببرنامج الدراسات العليا 
اإلرشاد األكاديمي والدعم والخدمات اإلرشادية التي تساعد الطلبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن أهدافهم التعليمية والوظيفية 

دهم على فهم متطلبات البرامج األكاديمية وخياراتها والقواعد واللوائح الجامعية وتعريفهم بالخدمات المتوفرة لهم والحياتية. كما يساع
 :يلي، فيقوم بمساعدة الطلبة فيما الجامعيداخل الحرم 

 االنتقال إلى الحياة الجامعية     ●

 معرفة السياسات األكاديمية واتباع قواعدها وإجراءاتها ومتطلباتها  ●

 تحمل مسؤولية تعلمهم وتحديد أهدافهم      ●

 وضع الخطط التعليمية التي تتماشى مع مصالحهم وقدراتهم وأهدافهم  ●

 التخريج بنجاح فى الوقت المناسب مع استيفاء جميع المتطلبات  ●
 

 مسؤوليات الطالب

 الى الحياة الجامعية كما هو مسئول عن وضع خطته التعليمية. ومن مسئولياته: واالنتقال مسئول عن التأقلم  الطالب

 الحصول على المعلومات الالزمة لتحمل المسؤولية النهائية عن جدولة وتخطيط برنامجه وإنجاز جميع متطلبات التخرج بنجاح ●

 مج والتحقق من المتطلبات المسبقةمتطلبات البرنااستخدام "دليل طالب الدراسات العليا" لمعرفة كل ما يتعلق بالجامعة، فضال عن  ●
 للمساقات الدراسية

 معرفة القواعد الجامعة ومتطلباتها، وسياساتها وإجراءاتها ●

 يد الرسوم الدراسية دون االضطرارمعرفة التواريخ الهامة والمواعيد النهائية )مثال ، اليوم األخير للحذف/إضافة، آخر يوم لتسد ●

ر، اليوم األخير للحصول على البطاقة الجامعية( مع مالحظة أن التقويم الجامعي للسنتين القادمتين متاح على لدفع غرامات التأخي
 موقع الجامعة

 الجامعة الرسمية المختلفة والرد وقراءة الرسائل المرسلة من إدارات الخاص به بانتظام، اإلليكترونيالتحقق من حساب البريد  ●

  عليها حسب ما يقتضيه األمر 

 جدولة اجتماع واحد على األقل فى كل فصل دراسي مع المرشد األكاديمي المخصص له لضمان تحقيق التقدم المطرد نحو التخرج ●

 ة باألسئلة واألفكار للمشاركة معحضور االجتماعات، في الوقت المحدد واالستعداد لها بشكل جيد، وتحديد األهداف، ووضع قائم ●

 عنها  واالستفسار المرشد األكاديمي.

 التمتع بالكياسة واالحترام؛ إيقاف تشغيل الهاتف الخليوي قبل الدخول الى االجتماعات   ●

 األكاديمي أثناء استكشافه طلب المساعدة من المرشد األكاديمي عند مواجهة أية مخاوف أو صعوبات. مع إمكانية االجتماع بمرشده ●

 للمجاالت التي يمكن االستفادة منها

 

  الدرجات نظام 

. ويطبق هذا النظام أيضا على البرنامج كما هو مبين في الجدول أدناه أن نظام التقييم موحد فى جميع مقررات الدراسات العليا فى الجامعة
الدبلوم والدبلوم العالي. كما يطبق على درجات المشاريع الدراسية الفردية.  وتحسب العالمات حسب  للجامعة وعلى شهادتيالتأسيسي 
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 لمقررة لتقويم كل المساقات بصورة عامة. األوزان ا

 المؤشرات التقدير %

أداء استثنائي عالي جدا : وهي درجة علمية تشير إلى  المستوى العالي من الجودة واألصالة  4.0 85-100
والذوق الرفيع من التحصيل الدراسي وكفاءة عالية في تحقيق جميع المخرجات التعليمية 

 للمقرر.

85>-75 3.5-<4.0 أداء ممتاز : حقق الطالب مستوى عالي من االداء خالل إظهار مستوى ذا جودة عالية في  
 اكتساب المخرجات التعليمية للمقرر.

75>-65 3.0-<3.5 أداء جيد جدا : حقق الطالب مستوى جيد جدا في اكتساب وتحقيق المخرجات التعليمية  
 للمقرر.

65>-57.5 2.5-<3.0  الطالب مستوى جيد في اكتساب وتحقيق المخرجات التعليمية للمقرر. اداء جيد : حقق 

57.5>-50 2.0-<2.5 أداء مرضي : وصل الطالب مستوى مقبوال في اكتساب و تحقيق المخرجات التعليمية  
 للمقرر

0-<50 0-<2.0  راسب: فشل الطالب في تلبية المتطلبات األساسية للمقرر و اكتساب المخرجات التعليمية   

 

 المعدل التراكمي

في  .) البرنامج )لكاملالمعدل التراكمي هو متوسط درجات الطالب، ويمكن احتساب المعدل على أساس فصلي، أوسنوي، أوتراكمي 
المعدل التراكمي، يتم فقط احتساب المواد المكونة للدرجة العلمية التي سّجل فيها الطالب. إذا درس الطالب المقرر مرة  أخرى بسب 
الرسوب أو رغبة في رفع المعدل أو أخذ مادة اختيارية بدال  لمادة اختيارية أخرى، فعندئذ سيتم األخذ بالدرجة األعلى في احتساب 

 .التراكمي المعدل

 

 سمات الخريجين

خريج الدراسات السمات األساسية التي يجب أن يتحلى بها حددت جامعة صحار عدد ا من  ،وريادةإلعداد خريجين مجيدين ذوي معرفة 
المساهمة  على مقدرة الطلبةلضمان وذلك  الماجستير لتكون جزءا ال يتجزأ من تقديم برامجوتم تضمينها في المقررات الدراسية  العليا

 .يشهدونهبفعالية في العالم المتغير الذي 
 

 المهارات العامة/ سمات ومواصفات الخريج
 مهارات التواصل

 واستخدام أنسب وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وذلك من مجموعة واسعةالقدرة على اختيار •
  اإلبالغ بشكل فعال عن القضايا واألوضاع المعقدة•

 تكنولوجيا المعلومات
 اختيار واستخدام أنسب وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تجسد الوسائط بشكل فعال•

 المهارات الحسابية
 المهارات الحسابية بطرق مبتكرة لحل المشكالتاستخدام •

 اإلبداع وحل المشكالت
 تطبيق المفاهيم والمبادئ وتقنيات البحث بما في ذلك التحليل والتقييم النقدي على القضايا والمشكالت الجديدة•
 القدرة على إجراء تحليل دقيق للمعلومات•
 جدلالقدرة على معالجة القضايا المعقدة أو المثيرة لل•
 التفكير بشكل مستقل وإصدار األحكام الشخصية المتعلقة بموضوع التخصص وذلك بناء  على المعرفة واألدلة•
 القدرة على تطبيق المعرفة في األوضاع أو السياقات األصلية•
 تحديد وحل المشكالت باستخدام المعرفة التخصصية بطرق إبداعية جديدة ومبتكرة•

 العمل الجماعي
 بشكل مستقل و / أو قيادة مجموعات إلدارة مخرجاتهم الخاصة والجماعية في سياق معقد وغير متوقعالعمل •
 تولي المسؤولية لخلق معرفة جديدة في التخصص أو المهنة•
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 المسؤولية االجتماعية واألخالقية
 إدارة الوقت بفاعلية وإظهار التفاني في مجال التخصص•
 االستراتيجي لكفاءة عمل االخرينالقدرة على التقييم •

  الحس النقدي
 تحمل مسؤولية دراستهم وتطورهم المهني•

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الرابع

 التقدم األكاديمي ونظام التقييم
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 التقييم 

 :ويشمل ذلكالكلية.  قبل مجلس وإجازته منلكل تقويم يتم فحصه بعناية  النهائي العام والشكلأن اإلطار 

 والبحوث الواجبات، االمتحانات،مثل  التقييم:كل أنواع  ●

 التقييماألوزان النسبية المعطاة لمكونات  ●

 باستثناء المساقات التي تتطلب مشاريع دراسية(.) %60و 40المستمر خالل تدريس المساق الدراسي تتراوح بين التقييم درجات  ●

 المساقات التي تتطلبباستثناء ) %60و 40االمتحان النهائي يغطى كل المنهج الدراسي للمساق المحدد وتتراوح درجاته بين  ●

 مشاريع دراسية(

 
في ملف المساق فى صفحة "نظام إدارة التعلم في  دراسيتقويم كل مساق تكون متاحة للطلبة فى األسبوع األول من كل فصل  فاصيلت

 .موقع الجامعة فى الشبكة الدولية (فىSULMSجامعة صحار )

يحدد وزن كل عنصر من عناصر التقويم )% من العالمات النهائية( على حدة، وتكون هناك معايير وشروط محددة لوضع العالمات 
حتى يتمكن الطالب  دراسيالوالدرجات. وهذه المعايير والشروط تشمل نتائج التعلم التي يمكن تقييمها. ويكون هناك تقويم فى بداية الفصل 

 من تغيير مساره الدراسي لتعزيز فرص نجاحه.   

ووضع درجات كل بند من التقييم طوال الفترة الدراسية.  ويقوم بمعايرة إعداد كل التقييم منسق برنامج الماجستير عن كثب نتائج يتابع و
لة من قدرات الطلبة. ويتم الحكم على الطلبة بمدى استيفائهم ألهداف نتائج التعلم باإلضافة إلى مجموعة كامالتقييم بنوده بحيث يشمل هذا 

 التعلم المحددة وليس مقارنة أدائهم بأداء أقرانهم.   

 مقررالمستمر لتقييم ال

التغذية .  المحاضرتعاد أوراق إجابات امتحانات التقويم المستمر للطلبة عادة خالل أسبوعين من تاريخ االمتحان مع التغذية الراجعة من 
الراجعة توضح وتشرح أخطاء الطلبة فى االمتحان، وتسلط الضوء على مجاالت التحسين وتبين كيفية ذلك بعناية. وتكون هناك نسخة من 

عالمات الطلبة متاحة لهم )مبينة أرقام بطاقاتهم الجامعية وليس بأسمائهم( بحيث يمكن للطالب متابعة مستوى أدائه طوال الفصل  سجل
 الدراسي.

 األطروحات /مشاريع البحوث تقييم 

ة. هذه يسجل الطلبة لمشاريعهم / اطروحاتهم بتعبئة االستمارات المطلوب الكلية،متطلبات  ستكمالة للسنة الدراسية األولى وابعد إكمال الطلب
 كليات الجامعة المختلفة.  وكذلك فى في مركز الدراسات العلياالجامعة  في موقعاالستمارات موجودة 

يقيم كل أو أكثر من أعضاء الهيئة األكاديمية.  ممتحنينمن  مناقشة مكونة كل مشاريع / أطروحات الماجستير يتم تقييمها من قبل لجنة
 على انفرادطالب عضو من أعضاء اللجنة مشروع او رسالة ال

 .(مالحظة: )لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل المشاريع واالطروحات على موقع الجامعة

 
 : تعليمات للطلبة الختباراتا

  االختباراتضرورة إتباع الطلبة للتعليمات الصادرة من قبل مشرفي  

  الطلبة  استفساراتتواجد أعضاء هيئة التدريس ممن يقومون بتدريس المقرر الدراسي في بداية االختبار بغرض الرد على 

  البعد عن الغموض، كما يقوم أعضاء هيئة  وبعيدة كلواضحة  االختباروأسئلة حيث يجب أن تكون التعليمات على ورقة االختبار
  االختباراتالتدريس بتقديم بعض اإليضاحات في حالة وجود غموض بالنسبة للتعليمات أو أسئلة 

  ختبار دقيقة قبل بداية اال 15بعد تلقي التعليمات من قبل المشرفين. وعادة ما يكون على األقل  االختباريدخل الطلبة قاعة 

  يجلس الطلبة طبقا لتعليمات المشرفين 

  ساعة يد، أقالم حبر، أقالم رصاص، مبراة، ممحاة، مسطرة، االختبارمعهم إلى قاعة  التأليهيمكن للطلبة اصطحاب األدوات (:
 تحتوي على برامج لتخزين المعلومات(  والحاسبة التي ال

  مثل أدوات الرسم، أدوات الكتابة، حاسبات علمية إلخ(،  االختباراتإذا كان هناك أي أدوات اخرى مسموح استخدامها في بعض(
وسيتم إدراجها على الصفحة األولى لالختبار. كما سيتم إخطار الطلبة باألدوات المسموح بها خالل المحاضرة قبل موعد 

  االختبارات

 ( يجب أال تكون  3القواميس اإللكترونية ومشغالت إم بي ومثل أجهزة النقال المواد الغير مصرح بها )والمذكرات الدراسية إلخ
في منطقة معينة بقاعة االختبار قاعة االختبار يجب تركها  إلىفي حوزة الطالب أثناء االختبار. وإذا تم إحضار مثل هذه األدوات 

سيتهم الطالب / ـة أداة غير مصرح بها في حوزة الطالب أثناء االختبار، فإن  في حالة اكتشاف وجودويتحمل مالكها مسؤوليتها. و
 بمحاولة الغش 
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  )ال يسمح بالطعام أو الشراب في قاعة االختبار )ما عدا الماء واألدوية إذا لزم األمر 

 الطالب / ـة بار. إذا نسى يجب على الطلبة وضع البطاقة الجامعية على الطاولة حتى يسهل على المشرف فحصها مع قائمة االخت
إحضار البطاقة الجامعية الخاصة به، في هذه الحالة عليه إخطار المشرف )قبل استالم ورقة األسئلة( للذهاب الى قسم القبول 

 ار نسخة من البطاقة الجامعية المؤقتة )تستخدم فقط في ذلك اليوم( حضإل والتسجيل

 ( دوات )مثل الممحاة والحاسبات إلخأي شكل من األشكال كتبادل األيمنع الطلبة من عملية التواصل فيما بينهم ب 

  ال يجوز للطلبة مغادرة قاعة االختبار فى الثالثين دقيقة األولى من بدء االختبار. يسمح فترة ال تتعدى ثالثين دقيقة من وقت بدء
 ولكن بدون الحصول على وقت إضافي  االختبار

  االختباردقيقة من بدء  30بعد مضي  االختبارلن يسمح للطالب بالدخول الى قاعة  

  من االختبار، فعليه  االنتهاءدورة المياه أو  إلىسواء للذهاب  االختبارفي مغادرة قاعة الطالب بعد مضي ثالثين دقيقة، إذا رغب
  مقلوبة على الطاولة وأن يستأذن بالخروج االختبارترك ورقة 

o  اه فإنه سوف يرافق من قبل عضو من الهيئة التدريسية يكون من نفس الجنسبالذهاب إلى دورة المي الطالبإذا رغب 
o  فإنه يمكنه المغادرة بعد أن يقوم المشرف بجمع دفتر اإلجابة  االختبارمن الطالب إذا انتهى 

  ال يجوز ألي طالب مغادرة القاعة خالل العشر دقائق من بدء االختبار 

  )فى نهاية االختبار، )اإلجراءات المتماثلة ستكون مالئمة لالختبارات العملية أو اختبارات الكمبيوتر 

  يجب على الطلبة التوقف على الفور عن الكتابة، وأن يضعوا أقالمهم أسفل مع قلب ورقة االختبار 

  من قبل المشرف  باالنصرافوحتى يتم أخطارهم  االختباراتعلى الطلبة الجلوس في أماكنهم حتى يتم جمع اوراق 

  من قاعة االختبار  باالختبارال يجوز للطلبة إزالة ما يتعلق 

 النجاح في المقرر الدراسي 

الذي يحصل على معدل لطالب فاأو أكثر من ذلك.  2.00الحصول على معدل الطالب على  الدراسي، يجبلكي يتحقق النجاح في المقرر 

 . في المقرر الدراسي يعتبر راسبا 2.00أقل من 

 الرسوب في المقرر الدراسي 

 في حالة رسوب الطالب في المقرر الدراسي عليه القيام بما هو آتي: 

، ويصبح لهذه افإذا رسب في مقررات أساسية ومطلوبة فيجب عليه أن يعيد دراسته يجوز للطالب إعادة دراسة المقرر. .1
ول برنامج الطالب ويجب أن تؤخذ في الفصل القادم. حيث انه ال يمكن للطالب إعادة المقررات األولوية القصوى في جد

 المقرر الدراسي أكثر من ثالث مرات 
)الدور الثاني( في غضون أسبوعين / ثالثة أسابيع  في حالة توفر المصادر والموارد المناسبة، فإن الجامعة تقدم اختبار اإلعادة .2

بعد إعالن النتائج. لمزيد من المعلومات حول امتحانات اإلعادة، يرجى مراجعة سياسة امتحانات اإلعادة التي تتم مراجعتها 
 بانتظام لضمان دقتها ومالئمتها مع لوائح الجامعة 

ان ال يكون متطلب اساسي للتخرج(، فإن الطالب يجوز له اختيار )بشرط  االختياريةإذا رسب الطالب في احدى المقررات  .3
 مقرر اختياري أخر في حالة توافره 

مالحظة: معظم المقررات الدراسية ال تكون مدرجة في كل فصل دراسي )أي ان مقررات الفصل الدراسي األول تكون غير مدرجة في 
 حتى يتم إدراج المقرر الدراسي في الفصل التالي.  االنتظار على الطالب الفصل الدراسي الثاني والعكس صحيح( ففي هذه الحالة يجب

 امتحانات اإلعادة

  إلعادة كحد أقصى لكل فصل دراسيليجوز لكل طالب حضور امتحانين 

 2.00عادة هو اإلالممنوحة بعد امتحان  ةالحد األقصى للدرج 

 للطالب في المقررالتقييم المستمر  سيتم نقل درجات 

  عادةاإلخاص ليحل محل اختبار  اختبار هناكلن يكون 

 يمكن أن تكون هناك دروس مراجعة لمقررات اإلعادة تقدم من قبل الكلية قبل اختبار اإلعادة 

 في موقع الجامعةالنموذج المناسب  تعبئةإعادة عن طريق الختبارات التسجيل  بةيجب على الطل 
 

 الظروف المخففة

إذا شعر الطالب بوجود ظروف خارجة عن سيطرته او إراداته والتي بإمكانها أن تؤثر سلبا على أدائه فإنه في هذه الحالة يجوز له التقدم 
 الخاصة أو االنسحاب من المقرر بدون عقوبة مالية أو أكاديمية.  االختباراتالختبار خاص أو أي شكل أخر من 
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 العتبار الخاص مثل: عادة ما ستبرر هذا ا التيالظروف 

 كما هو مطلوب  االختباربمرض حاد يمنع الطالب من تأدية  اإلصابة .1
 إصابة شخصية خطيرة مثل كسر الضلع أو أي إصابة ذات تأثير تعجيزي  .2
 أن يصبح ضحية لجريمة خطيرة مثل السرقة، السطو أو الهجوم العنيف خالل الفترة التي تسبق االختبار  .3
 األخوة أو الجد أو الجدة ......الى أخره(  أحدحد األقارب القريبين: )كالوالدين او إصابة خطيرة أو موت أ .4
ضغوط عمل لم يكن في الحسبان توقعها بحيث تمنع الطالب من الدراسة والتحضير والحضور لالختبار النهائي الظروف التي  .5

 : كآالتيتكون مقبولة هي  ال

  ال يتم إثباته بدليل  ادعاءأي 

  مشكالت مالية أو صعوبات في السكن 

  صعوبات مع الذين يقوموا برعاية أطفال أو ترتيبات عمل أو ترتيبات منزلية أخرى 

  االختباراتترتيبات سفر مثل حجز تذاكر السفر التي تتعارض مع جدول  

  والمكان والتاريخ بسبب ارتباك يتعلق بالوقت  االختبارالفشل في حضور االختبار أو الفشل في تقديم 

  شهادات طبية صادرة بعد شفاء الطالب من مرضه الذي يدعيه 

 النظر في الظروف المخففة

 خطار منسق المقرر الدراسي بالظروف الطارئة التي يمر بها خالل األسبوع األول مع ضرورة إحضار ايجب على الطالب 
 األدلة لهذه الظروف الطارئة )يوجد استمارة خاصة للظروف الطارئة على محرك الجودة بنظام الجامعة(. 

 
 قبل منسق  يتم التعامل مع هذه الظروف منقد تؤثر على أدائه األكاديمي فإنه  كانت هذه الظروف التي يمر بها الطالب إذا
 تأجيل الفصل الدراسي الى وقت الحق. تمديد أو لب يسمح له ب، وفي الحالة القصوى للظروف الطارئة فان الطامقررال
 

إذا كانت الظروف الطارئة تؤثر بشكل كبير على اداء الطالب في اختبارات المقررات الدراسية، يتم النظر إليها من قبل منسق البرنامج 
 مع بعض التوصيات إلجراء الالزم الى منسق البرنامج أو عميد الكلية.

 
، ال يتم عقوبة أكاديمية )على سبيل المثالبدون أي  متحاناتاالتم قبول طلب الطالب الخاص بمراعاة الظروف الطارئة سيتم إعادة  إذا

 مثل اختبار اإلعادة أو اختبار خاص(.  لالجتياز،تقييد درجة النجاح على حد معين وهو أقل معدل 
 

 النتيجة. سيتم اعتماد هذا رسميا من قبل مجلس االمتحانات الجامعية. ترفيعر في فيجوز النظ ونجح،إذا كان الطالب قد أجرى التقييم 
 

 األكثر  النهائي. والسببالجامعة لطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم لالختبار  امتحاناتويمكن منح امتحان خاص من قبل مجلس 
 النهائي.  لالمتحانشيوعا هو حالة مرضية منعت الطالب من حضور أو التحضير 

 

 االختبار الخاص

 يحدد من قبل مجلس الجامعة لالمتحانات ويقع ضمن فترة االمتحانات المحددة في تقويم الجامعة 

 يحل محل االمتحان النهائي في اختبار المقرر 

  قبل فيه منعادة ال يحل محل كافة اختبارات المقرر أو "يستخدم كوسيلة للطالب لتحسين درجته أو اجتياز مقرر رسب الطالب 

 عادة ال يكون متاحا بعد االختبار خاص 

 أن يقدم االختبار بشكل تنفيذي، وهذه هي الحاالت التي تقييم لشؤون األكاديمية رئيس الجامعة  نائبفي الحاالت الخاصة، يمكن ل
 مجلس الجامعة لالختبارات بعد اجتماع

لحادث  تعرض طالب ماإذا الظروف الطارئة في ان يفقد الطالب جزء كبير من المقرر الدراسي. على سبيل المثال  بتتسبأحيانا قد 
أربعة أسابيع أو أكثر،  في المستشفى ما يقارب ثالثة إلى سيارة في األسبوع الخامس من بدء الدراسة فإن ذلك األمر يستدعي لزوم الطالب

يجب على الطالب إعادة المقرر أو  غير قادرا على المشاركة في جميع األنشطة التعليمية، وعليه فإنه ففى مثل هذا الحالة يصبح الطالب
 االنسحاب بدون عقوبة مالية أو أكاديمية.

 تناقش الصعوبات والمعوقات المزمنة أدناه.
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 وجد احتمال معقول إلكمال الطالبفي حاالت استثنائية يمكن تقديم شهادة خاصة للطالب في السنة األخيرة من الدراسة حيث ال ي
 لمتطلبات الشهادة بسبب مرض خطير أو مرض يمكن أن يودي بحياته أو مرض عضال، ما دام هناك دليل على أن األداء قد تم في

 األداء كان على المستوى المطلوب.المعيار المطلوب. ويتم أيضا تقديم شهادة للطالب المتوفى طالما أن هناك دليل على أن 

 

  االستئنافاتالتقييم و استفسارات

المقدم من طرف ثالث أو جهة مجهولة  االستئنافمقدما من قبل الطالب المعني فقط، ولن ينظر في  واالستئناف االستفسارأن يكون  ينبغي
ة عن قرارات لجان أوال )على مستوى المادة أو البرنامج الدراسي( حول استفسارات الطلب رسميال رغي اإلجراء باعوتشجع الجامعة ات

، لن االمتحانات. وبما أن جميع الدرجات تخضع لنظم وضع العالمات والمراجعة والتأكد من صحة الدرجات من قبل لجنة االمتحانات
 سببا مقبوال لالستئناف ولن ينظر إليه في هذه الحالة.  االمتحاناتحول العالمة التي منحتها لجنة  االختالفيعتبر مجرد 

 تأكيد الدرجة األصلية أو رفعها، ولكن ال يتم تخفيض الدرجة نتيجة لالستئناف.  االستئنافقد ينتج عن 

االستئنافات األكاديمية سنويا ومداها ونتائجها وذلك من أجل النظر في طرق لتحسين جودة عملية التقييم  المجلس األكاديمي يراجع

 . ومراقبة فعالية عمليات االستئنافات

 عن نتائج التقييم والدرجات  االستفسارات -ي اإلجراء غير الرسم

أو في المادة  االمتحاناتعلى درجة أقل مما هو متوقع في أحد مات )مثال لماذا يحصل الطالب عن الدرجات والعال االستفساراتكل 
 وفي الوقت المناسب من خالل إتباع الطالب لإلجراءات التالية:  الدراسي قررامة( يجب أن تحل على مستوى المالدراسية ع

  أو نتيجة المادة الدراسية  االستئنافالشروع في اإلجراءات في غضون أسبوع واحد من اإلعالن عن نتيجة المادة الدراسية محل 

 لمسألة عند هذا المستوى، فينبغي مناقشة المسألة مع عضو هيئة التدريس الذي كان مسؤوال عن وضع العالمات. وإذا لم تحل ا 
o فينبغيلم تحل في هذا المستوى،  وإذا الدراسي قررمناقشة المسألة مع منسق الم  
o  مناقشتها مع عميد الكلية المعنية 

 رسمي.رسمي فيمكنه بعد ذلك تقديم طلب الغير ائج مرضية من خالل هذا اإلجراء إذا لم يتلق الطالب نت

 

 ييم أو التقدم لالمتحانات الخاصةاالستئناف ضد قرارات التق -المبادئ التوجيهية 

خاص مثال( سببا مقبوال لتقديم  امتحان)في المادة الدراسية أو في  االمتحاناتحول الدرجة التي منحتها لجنة  االختالفلن يعتبر مجرد 
 في هذه الحالة.  لالستئنافولن ينظر  االستئناف

 تية فقط: االستئنافات تقبل في الحاالت اال

  حدوث خطأ إداري 

  عدم تطبيق سياسات أو إجراءات أو لوائح الكلية أو البرنامج الدراسي أو المادة الدراسية 

 عدم خضوع القرارات لمبادئ العدالة واإلنصاف 
 

 يم يولى االستئناف ضد درجة التقالمرحلة اال

ضد عالمات التقييم الفردية يجب  فلالستئنا. االستئنافأعاله قبل تقديم  رسمي المذكورالغير  جراءب على الطالب أوال إتباع طرق االيج
( شارحا فيها قضيته مرفقا معها الدليل ويقدمها 16األكاديمية رقم  االستمارة) لالستئنافعلى الطالب أن يعبئ استمارة المرحلة األولى 

  المقرر.نتائج التقييم الفردية أو إصدار عالمات  لنائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية في غضون أسبوع واحد بعد نشر

عقد جلسة استماع بحضور الطالب لعرض حالة االستئناف حيث يمكن رده أويقرر نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية أولى،  كخطوة
 شهود لهذه الجلسة إذا لزم األمر.  استدعاءقضيته مع إمكانية 

ء مقابلة مع نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية وذلك لمناقشة القضية ومحاولة حلها ويمكن ويجب أن يكون الطالب متواجدا إلجرا
 أحد زمالئه الطلبة أو أحد موظفي الجامعة أو أحد أفراد أسرته.  اصطحابللطالب 

 فيجوز للطالب:  الطالب،إذا لم يستطع نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية حل القضية بما يرضي 

 . تقديم شكوى رسمية إذا لم تكن إجراءات الجامعة كافية أو لم يتم اتباع إجراءات االستئناف ضد درجة التقييم الفردية 1
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لالمتحان الدراسية أو بعدم السماح للطالب بالتقدم  مقرارتا كان األمر يتعلق بعالمات ال. تصعيد االستئناف للمرحلة الثانية في حال إذ2
 الخاص

 

 الخاص  لالمتحانالمرحلة االولى االستئناف ضد قرار عدم السماح بالتقدم 

بالنسبة لالستئنافات المتعلقة بعدم منح امتحان خاص فيجب على الطالب إكمال نموذج استئناف المرحلة األولى وتقديمه إلى مكتب نائب 
ة في غضون أسبوع واحد بعد نشر نتائج التقييم الفردية أو رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية. يجب أن يكون الطالب متواجدا للمقابل
 إصدار عالمات المقرر ويتم اتباع اإلجراءات على النحو الوارد أعاله. 

 

 االستئناف المرحلة الثانية 

الدراسية أو بعدم السماح للطالب بالتقدم لالمتحان  مقرراتذا كان األمر يتعلق بعالمات اليمكن تصعيد االستئناف للمرحلة الثانية فقط إ
 ال بد أن تكون قد مرت عبر المرحلة األولى.  االستئنافاتالخاص وهذه 

( والتي سيجدها مع الموظف 17األكاديمية رقم  االستمارةيجب على الطالب أن يعبئ استمارة المرحلة الثانية لالستئناف ) .1
في األسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني  رئيس الجامعة كتبب ثم يقدمها إلى ماإلداري بالكلية أو في دليل الطال

 لالستئناف الذي يتضمن المواد الدراسية للفصل الدراسي األول 
 الفصل الدراسي الثاني، فيكون ذلك قبل بداية االمتحانات الخاصة  قراراتبالنسبة لالستئنافات الخاصة بمأما  .2

الكلية التي ينتمي إليها الطالب ومدير دائرة  المكونة من رئيس الجامعة )رئيسا للجنة(، عميد إحدى الكليات غير االستئنافاتوتقوم لجنة 
 بالتحقيق في القضية وإصدار حكمها.  االستئنافمعروف للطالب مقدم  التخطيط المؤسسي والكفاءة )مقررا( وطالب يكون غير

عقد جلسة استماع يحضره الطالب / ة لعرض قضيته  ال أساس له وتصرفه، أو تقرر االستئنافة بأن وكخطوة أولى، إما أن تحكم اللجن
 لشهود لهذه الجلسة.  استدعائهمع إمكانية 

أحد  اصطحابالمرحلة الثانية. ويمكن للطالب  استئنافات الستمارةوإذا تقرر عقد الجلسة، يكون ذلك خالل أسبوعين من تقديم الطالب 
 زمالئه الطلبة أو أحد موظفي الجامعة أو أحد أفراد أسرته. 

 أية قرارات ضرورية ناتجة عن هذا القرار.  اتخاذويكون قرار لجنة االستئنافات نهائيا ويحق لرئيس الجامعة بعد ذلك 

 

 المخالفات األكاديمية 

تهدف جامعة صحار إلى خلق مناخ تعليمي تجري فيه العملية التعليمية والتقييمية على أعلى مستويات النزاهة وأعلى المستويات 
 األخالقيات. وبذلك فإن الجامعة ال تتسامح مع المخالفات األكاديمية وتسعى جاهدة للقضاء عليها. 

مساعدة شخص آخر  مقبولة بغية الحصول على ميزة أكاديمية، أو وسائل غير داماستخوتعرف المخالفة األكاديمية بأنها محاولة الطالب 
سلبا على شخص آخر بالتدخل في تعلمه أو تقييمه، أو أن يتدخل عمدا في إجراءات التقييم في الجامعة.  التأثير في الحصول عليها، أو

ات األكاديمية أو النصوص والوصول إلى المواد قبل جعلها يتضمن ذلك مجموعة واسعة من األنشطة مثل الغش والسرقة وتغيير المستند
 متاحة في الجامعة مما يؤدي إلى اكتساب ميزة أكاديمية غير عادلة وانتهاك قواعد الملكية الفكرية وأمور أخرى. 

 تصنيف المخالفات 

من المسلم به أن المخالفات األكاديمية تختلف من حيث درجة المخالفة؛ لذلك ال ينبغي تحديد مجموعة محددة من العقوبات الصارمة 
وينبغي أن تختلف العقوبات على حسب درجة المخالفات األكاديمية. وتحدد درجة خطورة المخالفة والعقوبة عليها إما من خالل جلسة 

طريق لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية إذا كانت المخالفة أكثر خطورة أو في حال تقديم الطالب اعتراض على استماع الكلية أو عن 
 االدعاء. 

وللمساعدة في تحديد مدى خطورة المخالفة، صنفت الجامعة المخالفات األكاديمية إلى أربع فئات رئيسية: المخالفات البسيطة، والكبيرة 
  كالتالي:ختلف العقوبات على هذه المخالفات حسب نوع المخالفة وتكون والخطيرة والجسيمة. وت

 التحذير  .1
 فقدان درجات في التقييم  .2
 الرسوب في التقييم )يحصل على عالمة صفر في التقييم(  .3
 الرسوب في المقرر الدراسي )يحصل على عالمة صفر في المقرر(  .4
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 تعليق الدراسة في الجامعة لفترة محددة  .5
 من الجامعة  الفصل نهائيا .6

مستحبة، فالبت في قضية المخالفة األكاديمية  وغير ةغير ممكنأن عمل قائمة كاملة بكل المخالفات وعقوباتها المحددة تحديدا دقيقا 
 بحكم لجنة االستماع لكل حالة على حدة.  االستشهادوإصدار القرار بشأنها يتطلب 

 ع العقوبات التي تطبق عليها: بعض األمثلة على المخالفات في كل فئة م وفيما يلي

في مثل هذه المخالفات، ال يوجد دليل على وجود نية للحصول على ميزة غير مشروعة، وال تعتبر المخالفة البسيطة  :المخالفات البسيطة
التخطيط المؤسسي والكفاءة واحدة من ضمن أنواع المخالفات األكاديمية أو سوء السلوك حسب السياسة المعتمدة، وال ينبغي رفعها لدائرة 

للتدريب  أو دائرة القبول والتسجيل، ويمكن التعامل معها عن طريق منسق المقرر أو البرنامج. وفي هذه الحاالت دائما ما يحتاج الطالب
 )مثال التدريب على الطريقة الصحيحة لكتابة المراجع( لمنع حدوثها في المستقبل. 

 من درجة التقييم(.  50تحذير أو فقدان درجات ) العقوبة:

غالبا ما يكون هناك دليل على وجود نية للطالب للحصول على ميزة غير مشروعة مع سبق اإلصرار. ومثال على هذه  :المخالفة الكبيرة
 المخالفات: 

  تكرار المخالفات البسيطة 

 ( أثناء امتحان ذو االختبار)كالهاتف النقال أو ورقة للغش تحتوي على معلومات  االمتحانمواد غير مصرح بها في  امتالك
  %40تقييم أقل من 

  نسخ أجزاء من الواجبات من طلبة آخرين 

  المستخدمة  لالقتباساتنسخ المعلومات من االنترنت أو أي مكان آخر للمشاريع دون كتابة المراجع أو إشارة 

 التقييم )ينال عالمة صفر(.ة في  رسوب الطالب / بة:العقو

هناك أدلة على ارتكاب مخالفات متكررة و / أو محاولة متعمدة واضحة للتأثير بشكل كبير على درجة المقرر في : المخالفة الخطيرة
 وما فوق. أمثلة على هذه المخالفات:  %40النهائي أو أي تقييم بنسب االختبارمشروع أو 

  إدانة ثانية ألي من إجراءات سوء السلوك المذكورة أعاله 

 رسائل نصية على الهاتف النقال أو إرسال رسالة الكترونية أو  استقبالأو إرسال أو  االمتحانمواد غير مصرح بها في  امتالك
  االمتحانإجراء محادثة هاتفية أثناء 

 رة كعدم كتابة المراجع أو االقتباسات المستخدمة اكتشاف وجود سرقة أدبية )انتحال( في مشروع السنة األخي 

 الرسوب في المقرر الدراسي )ينال العالمة صفر(.  :العقوبة

 المخالفة الجسيمة 

 السلوك الذي يعرض سالمة البرامج التعليمية األكاديمية في الجامعة للخطر على سبيل المثال: 

 مخالفة خطيرة أخرى يدان فيها بعد إدانته في مخالفة سابقة  ارتكاب 

  االمتحانانتحال الهوية أو السماح لشخص ما بانتحال شخصيتك في  

  استخدام طرف آخر لكتابة مشاريع السنة األخيرة أو أي مهام أخرى 

  سرقة أو تدمير أو إعاقة تقييم طالب أخر 

  دخول غير مصرح به إلى أنظمة الجامعة، أو جهاز المحاضر 

  ورقيا أو إلكترونيا  االمتحانأو  االختبارسرقة أو امتالك 

 تعليق دراسة الطالب / ة في الجامعة لفترة زمنية محددة )مثال سنة دراسية واحدة( أو الفصل النهائي من الجامعة. ويمنح  العقوبة:

 ل المقررات التي درسها في الفصل الدراسي الذي ارتكبت فيه المخالفة. في الحالتين عالمة صفر في ك

  :إجراءات الكشف واالبالغ عن المخالفات األكاديمية للطالب

 يتم عمل اآلتي:  التقييم،بوجود مخالفة أكاديمية أثناء  االشتباهفي حالة 

  المراقب في ورقة اإلجابة على األسئلة الخاصة بالطالب / ة  والوقت واسممصادرة أي مواد غير مصرح بها وكتابة التاريخ
 .المتهم
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 يسمح للطالب االستمرار في أداء االمتحان ما لم يؤدي سلوكه إلى تعطيل االمتحان 

  يبلغ المراقب الطالب / ة المتهم باإلجراءات التي سوف تتبع معه، ويحصل على رقم هاتفه النقال. االمتحانبعد االنتهاء من ، 

 كتب كبير المراقبين تقريرا يصف فيه الحالة مع األدلة عليها، مشيرا إلى وقت وتاريخ حدوثها مع إرفاق المواد التي ضبطت ي
المذكرات المصادرة ... الخ( ويجب أن يوقع الطالب على  الفوتوغرافية أو بحوزة الطالب / ة )وأية أدلة أخرى مثل الصور

 ، فيجب اإلشارة إلى ذلك في االستمارة التقرير، في حال رفض الطالب التوقيع

  يتم تقديم التقرير إلى عميد الكلية مع الرسالة )المرفقة باستمارة تقرير الحادث(. وسيتم إرسال الرسالة المكتملة عن طريق
 البريد اإللكتروني إلى حساب البريد اإللكتروني الجامعي للطالب 

 بوجود مخالفة أكاديمية في أعمال المقر )مثل االنتحال والتزوير(:  االشتباهفي حالة 

ينبغي رفع األمر إلى منسق المادة الدراسية الذي يكتب تقريرا يوضح فيه تفاصيل المخالفة المزعومة واألدلة عليها. ويرفع هذا  .1
 يتبع لها المادة الدراسية الذي وقعت المخالفة  التيالتقرير إلى عميد الكلية 

تشاور عميد الكلية المعنية مع منسق المادة الدراسي وأعضاء الهيئة األكاديمية اآلخرين المعنيين لتقرير ما إذا كان الطالب / ة ي .2
 مدان بارتكاب المخالفة أم ال 

 هذا الحد، أما إذا كانت اإلجابة بنعم فتستمر إجراءات القضية كالمعتاد  داألمر عن انتهىفإذا كانت اإلجابة بال،  .3
 يجب حفظ التقارير وإرسال نسخة إلى مكتب ضمان الجودة  الحالتين،في كلتا  .4

 بوجود مخالفة أكاديمية في مشروع السنة النهائية )مثل االنتحال وعدم كتابة المراجع المستخدمة(:  االشتباهفي حالة 

الفة المزعومة واألدلة عليها. ويرفع هذا ينبغي رفع األمر إلى منسق المادة الدراسية الذي يكتب تقريرا يوضح فيه تفاصيل المخ .1
 التقرير إلى عميد الكلية التى يتبع لها المادة الدراسية الذي وقعت المخالفة 

يتشاور عميد الكلية المعنية مع منسق المادة الدراسي وأعضاء الهيئة األكاديمية اآلخرين المعنيين لتقرير ما إذا كان الطالب / ة  .2
 أم ال مدان بارتكاب المخالفة 

 األمر عند هذا الحد، أما إذا كانت اإلجابة بنعم فتستمر إجراءات القضية كالمعتاد  انتهىفاذا كانت االجابة بال،  .3
 يجب حفظ التقارير وإرسال نسخة إلى مكتب ضمان الجودة  الحالتين،في كلتا  .4

  وإخطاره بالحضورحضور الطالب لجلسات االستماع 

الطالب مسؤول عن التحقق من بريد الجامعة اإللكتروني الخاص به وتزويد الجامعة برقم هاتفه المحمول، ليتم إخطاره بمواعيد جلسات 
وفي حال عدم حضور الجلسة، يمكن المضي قدما في  االستماعوعدد هذه الجلسات. وهو بالضرورة مسؤول عن حضور جلسة  االستماع

 طالب أن يحضر الجلسة بصحبة أحد أفراد أسرته المباشرة )مثل األب أو األم أو األخ أو األخت(. ويمكن لل دونه.الجلسة من 

ويتم اخطار الطالب/ة بكافة االجراءات عن طريق البريد االلكتروني في موقع الجامعة او عن طريق ارسال رسالة نصية الى هاتفه 
 المحمول.

 جلسة استماع الكلية

 كالتالي:  اإلجراءاتفي حال وجود مخالفات أكاديمية يجب عقد جلسة استماع الكلية. وتتم 

 المخالفة إذا كانت تتعلق بالواجبات والمشاريع وأعمال المقرر، إلخ  ارتكابالكلية خالل أسبوع واحد من  استماعتعقد جلسة  .1
للسماح بمناقشة القرار  االمتحانات انتهاءفي حالة االمتحانات النهائية، ينبغي عقد جلسة استماع في غضون أسبوع واحد من  .2

 في مجلس امتحانات الكلية 
بالكلية برئاسة العميد أو من ينوب عنه وتضم عضوين آخرين على األقل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية،  االستماعتعقد لجنة  .3

 هم عميد الكلية، لالستماع لمثل هذه القضايا يرشح
المتبعة تتطابق  اإلجراءاتيجب أن يحضر الجلسة موظف من دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة ويتمثل دوره في التأكد من أن  .4

 مع سياسة الجامعة ولوائحها 
 محضر الجلسة  دوينت .5
لمناسبة وفقا للسياسة وسيتم تسجيل المحضر، أما في حالة فستقرر جلسة االستماع العقوبة ا بالتهمة،إذا اعترف الطالب  .6

فسيتم تقديمه إلى مجلس امتحانات الكلية. بالنسبة لجميع جلسات االستماع المتعلقة بالواجبات والمشاريع  النهائية،االمتحانات 
اءة ومدير إدارة القبول والتسجيل فسيتم إعالم نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ودائرة التخطيط المؤسسي والكف المقرر،وأعمال 

 بالقرار بشأن العقوبة المناسبة 

أما إذا طعن الطالب  .اإللكتروني الخاصالجامعي قسم القبول والتسجيل هو المسؤول عن إخطار الطالب بالعقوبة من خالل عنوان بريده 
 توصيات.في التهمة، فترفع القضية للجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية مع إرفاق 

 .لجنةلعقد اجتماع ال منسقهو المسؤول عن عقد لجنة الجامعة ويعمل ك كفاءةمكتب التخطيط المؤسسي وال
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 أعضاء جلسة استماع الكلية 

 تتكون جلسة استماع الكلية من: 

 رئيس االجتماع )العميد أو مرشح من قبل العميد(  .1
 على األقل من أعضاء الكلية يرشحهما العميد ين أكاديمي ينعضو .2
 عضو من دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة )أو مرشح واحد من خارج الكلية(  .3
 الموظف اإلداري في الكلية أمين سر لالجتماع .4

 االجراءات:  

 وفي حال عدم حضور الجلسة، يمكن المضي قدما في الجلسة من دونه.  االستماعيعد الطالب مسؤول عن حضور جلسة  .1
تقوم الكلية بإخطار الطالب بجميع المواعيد واإلجراءات عن طريق البريد اإللكتروني الجامعي الخاص به، وعند اإلمكان عن  .2

 طريق الهاتف. 
 يقوم الموظف اإلداري بالكلية بتقديم األدلة على المخالفة والشهود  .3
 لشهوده إذا كان لديه شهود  استدعائهب من الطالب الرد على االدعاءات مع إمكانية سيطل .4
 إذا وجد أن الطالب مذنبا، فسوف تفرض اللجنة عقوبة عليه  .5
سيتم إخطار الطالب بالقرار من قبل قسم القبول والتسجيل. بالنسبة لجميع القرارات المتخذة فيما يتعلق باالمتحانات النهائية،  .6

 يقوم قسم القبول والتسجيل بإخطار الطالب بالقرار بعد مجلس االمتحانات الجامعية 

  :السجالت 

مخالفة لكل الوحدات األكاديمية واإلدارية المختصة في الجامعة )لجنة يقوم أمين السر بإبالغ القرار واألحداث المتعلقة بال .1
 الجامعة ودائرة القبول والتسجيل(  امتحاناتامتحانات الكلية ودائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة ولجنة 

وإرسال نسخة إلى دائرة التخطيط  االستماعيقوم مكتب عميد الكلية بحفظ سجالت جميع المخالفات األكاديمية ومحاضر جلسات  .2
 المؤسسي والكفاءة ودائرة القبول والتسجيل 

 ستقوم إدارة القبول والتسجيل بتضمين اإلدانات والعقوبات في سجالت الجامعة الرسمية للطالب  أمكن،حيثما  .3
 فلن يتم االحتفاظ بأي بيان في ملف الطالب  التهمة،إذا تمت تبرئة الطالب من  .4

 
 ضد األحكام والعقوبات للمخالفات األكاديمية  االستئنافات

على ما  ضد أي قرار بشأن أية مخالفة أكاديمية خالل أسبوع واحد من أخطاره بالحكم والعقوبة، ويكون ذلك بناء   االستئنافيجوز للطالب 
 يلي: 

 ظهور أدلة جديدة لم تكن متوفرة سابقا  .1
 لم يتم اتباع إجراءات الجامعة بشكل صحيح  .2

 للحكم الصادرعن اللجنة. ايإنكار التهمة أو تحد استمرارعلى أساس  االستئناف ميتقد جوزيال 

 االستئناففي حالة المواد / البرامج التي تدرس باللغة االنجليزية( المتوفرة بالكلية. ويكون تقديم  اإلنجليزيةكتابة )باللغة  االستئنافويقدم 
 مرفقا معها أية معلومات أو وثائق جديدة.  االستئناف استمارةفي 

إذا كانت أسباب االستئناف صحيحة، يجوز للطالب تقديم استمارة االستئناف وجميع الوثائق ذات الصلة إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون 
 رئيس الجامعة.  األكاديمية والذي يقوم بدوره برفع قراره إلى دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة ليتم رفع التوصية إلى

مع الطالب وأعضاء الهيئة األكاديمية ذوي الصلة بالقضية. ويكون قرار رئيس الجامعة نهائيا،  اجتماعوقد يطلب رئيس الجامعة عقد 
ويبلغ الطالب بالقرار عن طريق مدير دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة من خالل حسابه في بريد الجامعة اإللكتروني في غضون أسبوع 

 احد من تاريخ تقديمه لالستئناف. و

 لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية 
 في حال رفع قضية المخالفة من مجلس استماع الكلية مع التوصيات الى لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية، تتخذ االجراءات التالية: 

  ويترأسها رئيس الجامعة )أو المرشح(  كاديمية،األتقوم دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة بعقد لجنة الجامعة للمخالفات 

  يقوم أمين السر )عضو من مكتب التخطيط المؤسسي والكفاءة( بالتشاور مع الرئيس واخطار أعضاء اللجنة بتعيينهم 

 لالجتماع التنفيذي  المتورط في المخالفة بقوانين الجامعة المتعلقة بالمخالفات األكاديمية من قبل األمين سيتم إخطار الطالب 

  في غضون أسبوع واحد من جلسة استماع الكلية، أو في أقرب وقت ممكن بعد فترة االمتحان للسماح  اللجنةيجب أن يتم عقد
 بإخطار لجنة امتحانات الجامعة بالقرار 
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  يجب تسجيل محضر الجلسة بالكامل 

  يعتبر قرار لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية نهائي 

 ة الجامعة للمخالفات األكاديمية بإخطار الطالب بالقرار من خالل حسابه في بريد الجامعة اإللكتروني يقوم أمين سر لجن 

  يقوم أمين السر بإرسال نسخة من محضر اجتماع اللجنة إلى أمين لجنة امتحان الجامعة 

 أعضاء لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية 

 األكاديمية ويتم عقدها بهدف تقييم المخالفات والحكم عليها في حال اعتراض الطالبوهي لجنة أكاديمية تختص بالمخالفات 
 على قرار جلسة استماع الكلية، وتتكون اللجنة من: 

  .)الرئيس اللجنة )رئيس الجامعة أو المرشح 

  .)نائب الرئيس للشؤون األكاديمية )أو عضو في المجلس األكاديمي معين من قبله 

 من كلية الطالب )أو القسم( أو من الكلية )أو القسم( التي وقعت فيه المخالفة(.  عميد الكلية )ليس 

  .ممثل المجلس االستشاري للطالب لجامعة صحار ليس لديه تضارب في المصالح مع الطالب 

  .عضو من دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة الذي سيكون بمثابة األمين السر لالجتماع 

  :اإلجراءات

  وفي حال عدم حضور الجلسة، يمكن المضي قدما في الجلسة من دونه.  االستماععن حضور جلسة  الطالب مسؤواليعد 

  يقوم أمين السر للجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية بإخطار الطالب بجميع المواعيد واإلجراءات عن طريق البريد اإللكتروني
 الجامعي الخاص به، وعند اإلمكان عن طريق الهاتف. 

  .يقوم أمين السر بتقديم األدلة على المخالفة والشهود 

 لشهوده إذا كان لديه شهود.  استدعائهكانية سيطلب من الطالب الرد على االدعاءات مع إم 

 بعد مجلس االمتحانات الجامعية. ه إذا وجد أن الطالب مذنبا، فسوف تقرر اللجنة العقوبة وسيتم إخطار 

  :السجالت

 ( الكليات يقوم أمين السر بإبالغ القرار واألحداث المتعلقة بالمخالفة لكل الوحدات األكاديمية واإلدارية المختصة في الجامعة
 وأمين سر لجنة امتحانات الكلية ودائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة ودائرة القبول والتسجيل(. 

  االستماعتقوم دائرة التخطيط المؤسسي بحفظ سجالت جميع المخالفات األكاديمية ومحاضر جلسات  

 رسمية للطالب، أما في حال تبرئة الطالب من ستقوم إدارة القبول والتسجيل بتضمين اإلدانات والعقوبات في سجالت الجامعة ال
 التهمة فلن يتم االحتفاظ بأي بيان في ملف الطالب. 

 . اتجاهيقوم المجلس األكاديمي سنويا بدراسة حجم ونطاق ونتائج المخالفات األكاديمية بغية مراقبة أوضاعها ومدى فاعلية اإلجراءات المتبعة مالحظة: 
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الخامسالجزء   

 الدعم األكاديمي للطلبة
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 القبول والتسجيل 
 

 الرسوم 
تصدر الجامعة جدول سنوي للرسوم الدراسية ورسوم التسجيل واإلقامة السكنية والنقل وغيرها من الرسوم على موقع الجامعة قبل بدء 

العام الدراسي. وتكون الرسوم الدراسية ورسوم السكن والنقل )حسب ما يقتضي األمر(، مستحقة وواجبة السداد قبل بدء تسجيل 
لرسوم األخرى تسدد في الوقت والطريقة المحددة في الجدول الزمني الذي تصدره الجامعة. والذي يتم تعديله المقررات الدراسية. أما ا

 دوريا مع مالحظة وجود بعض المنح الدراسية. 
بطلب  إذا قام الطالب بالتسجيل ودفع الرسوم الدراسية، واكتشف الحقا بأنه غير قادر على االستمرار في دراسته، يمكن للطالب التقدم

 السترداد الرسوم. وفقا لسياسة رد مبالغ رسوم الدراسة )راجع السياسة الكاملة على بوابة الطالب(
 

نسبة المبلغ  الوصف 
   المعاد

 ٪100  التأجيل أو االنسحاب من الدراسة خالل األسبوعين األولين من الفصل الدراسي

 ٪50  من الفصل الدراسيالتأجيل أو االنسحاب من الدراسة خالل األسبوع الثالث 

 ٪25  التأجيل أو االنسحاب من الدراسة خالل األسبوع الرابع من الفصل الدراسي

 ٪0  األسبوع الرابع من الفصل الدراسي بعدالتأجيل أو االنسحاب من الدراسة 

 

 تسديد رسوم الدراسة

. وتكون طريقة قالرسوم الدراسية المستحقة قبل التسجيل للمساعلى الطلبة الذين يرغبون في التسجيل في أي مساق ألي فصل دراسي، دفع 
 أو بشيك صادر باسم جامعة صحار أو بواسطة حوالة مصرفية مباشرة إلى حساب الجامعة.  الدفع نقدا،

 .والرقم الجامعي( -)اسم الطالب  فرع صحار  –بنك صحار  - 002020010636حساب رقم 

 
من الرسوم(. ويجب أن تدفع الدفعة األولى  %50دفعتين أو ثالثة على األكثر )تكون الدفعة األولى بنسبة تدفع رسوم الفصل الدراسي على 

قبل الموعد النهائي للتسديد نقدا أو عن طريق شيك ويكون المبلغ المتبقي الواجب السداد بشيك معتمد بفترة ال تزيد عن شهر من تاريخ 
ائي لتسديد الرسوم كاملة، فهو قبل أسبوعين من تاريخ بداية االمتحانات النهائية للفصل الدراسي. تسديد الدفعة السابقة. أما الموعد النه

 وتطبق شروط الجامعة ولوائحها على الشيكات المؤرخة بعد الفترة المحددة والشيكات المرتجعة.

للجامعة وعلى الطلبة. الطلبة  اإللكترونيي الموقع ولتسهيل عملية دفع الرسوم، وإكمال عملية التسجيل، يحث الطلبة التحقق من حساباتهم ف
مكتب الحسابات لدفع هذه المبالغ توفيرا لوقتهم ووقت  ويمكنهم زيارةحينئذ إحضار المبالغ المطلوبة نقدا أو بشيكات بنكية وفقا للتعليمات 

 الزمالء الطلبة وموظفي الحسابات.

 البطاقة الجامعية للطالب

جراءات التسجيل. وفى حالة فقدان هذه البطاقة، على الطالب إل ـة /من دائرة القبول والتسجيل عند اكمال الطالب تصدر البطاقة الجامعية 
 رياالت عمانية الستخراج بطاقة بديلة. 3تعبئة استمارة مخصصة لهذا الغرض وتقديمها للدائرة المذكورة مع تسديد مبلغ وقدره 

 التوجيه المهني خدمات
 

ذلك يقوم مركز التوجيه المهني الواقع في مركز مصادر التعلم بتقديم النصح واإلرشاد للطلبة في بداية انتقالهم من الدراسة إلى الوظيفة وك
تقديم النصح والتوجيه المناسب بشأن اختيار التخصص الدراسي واإلجابة عن استفساراتهم المهنية سواء في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس 

 : ، عن طريق تحقيق األهداف التاليةلماجستير. نلبي احتياجات الطلبةاأو 

  .توفير مواد مهنية دقيقة وذات صلة بتخصص الطالب 

  .مساعدة الطلبة فى البحث عن األفكار المهنية التي تناسب اهتماماتهم وقيمهم وقدراتهم 

  .تقديم التقييم المهني من خالل االختبارات والتقييم 

  .توفير التوجيه والمشورة المناسبة للطلبة والخريجين فيما يتعلق بالخيارات الوظيفية المتاحة 

 .المساعدة في توفير مجموعة من الفرص التدريبية أو الوظيفية للطلبة والخريجين 
  

 مركز مصادر التعلم
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 تخدمين الذين يمكنهم االستفادة من قواعد البيانات يوفر المركز موارد عالية الجودة لجميع المس، تحقيق النجاح والتميز األكاديمي
 الحديثة ومحركات البحث المتاحة لتعزيز دراساتهم األكاديمية وخبراتهم البحثية. كما يوفر المركز أماكن دراسة هادئة للفرد و / أو 

  .المجموعات باإلضافة إلى عدد من الموظفين المتواجدين لتقديم المساعدة طوال ساعات العمل
 

 تسهيالت مركز مصادر التعليم: 

 فاي( -خدمة الشبكة الالسلكية )الواي 

  أماكن مذاكرة منفصلة للطالب والطالبات 

  الدورات التعريفية وورش العمل 

 ي ئخدمة النسخ الضو 

  الغرف الدراسية 

  مساحات مذاكرة مشتركة 

  :خدمات مركز مصادر التعلم

  :المصادر السمعية والبصرية

 الكتب  

 الدوريات/ المجالت/ الجرائد المطبوعة  

 اقتراح كتاب  

 مجموعة كبيرة من المصادر اإللكترونية  

  ساعات عمل مركز مصادر التعلم

  :مساء   8صباحا حتى  8من األحد إلى األربعاء 

  :مساء   6صباحا حتى  8الخميس 

  :مساء   3حتى  صباحا 10السبت 

  المصادرتحديد أماكن 

استخدام  المركز، يمكنأي كتاب في  ولتحديد موقع". األمريكيلنظام تصنيف "مكتبة الكونجرس  مصنفة وفقاالكتب في مركز مصادر التعلم 
 المركز.  مساعدة موظفيأو الكلمة المفتاحية فيه. كما يمكن وبدال  من ذلك طلب  العنوان، المؤلف، والبحث باسمنظام إدارة المكتبات 

  المصادراستعارة 

البطاقة  وتعتبر هذهالطالب.  فترة دراسةاستخدام هذه البطاقة طوال  ويتم يتم إصدار بطاقة جامعية لكل طالب عند تسجيله ألول مرة 
 طالب أيكتاب أو أية مواد أخرى من المكتبة اال بوجود هذه البطاقة.  وإذا أراد  أيوال يجوز للطالب استعارة  المكتبة،ضرورية الستخدام 

استعارها فى  والمواد التيالمركز فيقومون بتسجيل اسمه  موظفييقوم باالختيار ويبلغ بذلك  المكتبة،استعارة كتاب أو أية مادة أخرى من 
 استعارة أربعة مواد لمدة أسبوع واحد. ويتوجب عليه دفع غرامة مالية إذا تأخر عن المدة المحددة لإلعارة.  ويمكن للطالببطاقة اإلعارة.  

 مركز مصادر التعلم  وقوانين استخداملوائح 

  المادة المستعارة إلعادةيتوجب على الطلبة دفع غرامة تدفع فى الحال إذا تأخروا عن المدة المحددة 

  الموضوعة فى رف  وبالنسبة للمواداليوم الواحد.  مادة فىبيسة عن كل  100استعارتها تكون الغرامة بالنسبة للمواد التي يتم
 لاير عماني واحد عن كل يوم تأخير   هيقيمة الغرامة  القصيرة فإناإلعارة 

  المعبأة في زجاجات( فقط بالمياه يسمح)المركز  والشرب داخليمنع األكل 
  يجب أن تكون الهواتف النقالة مغلقة أو فى وضع "الصامت" داخل المركز 
 ز يسمح بالمناقشة الهادئة فقط داخل المرك 
 بالمركز بالعناية التامة  التيوالمعدات  ثيجب استخدام جميع األثا 
  تلف أو ضياع أية مادة من مواد المركز أييتم استيفاء غرامة مالية من المسئول عن 
  وال يسمح بتخزينها في المركز وبمفكراتهم واقراصهم،الطلبة مسئولون عن االعتناء بأجهزة الحاسوب المحمولة الشخصية 

 
 

  األكاديميخدمات الدعم 
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مجموعة واسعة من خدمات الدعم  قامت جامعة صحار بتوفير والشخصية،لمساعدة الطلبة على تطوير وتحقيق أهدافهم األكاديمية 
 األكاديمي التي تهدف إلى: 

 تحفيز الطالب على االنخراط في دراساتهم  •
 تعزيز تعلمهم  •
 تطوير الكفاءات والمهارات األكاديمية لد يهم  •
 تحقيق المخرجات التعليمية المتوقعة  •

الهدف الرئيسي لوحدة خدمات الدعم األكاديمي هو العمل مع الطالب كشركاء للمساعدة في تحديد وتقديم برنامج شامل لألنشطة والتدريب 
 األكاديمية للطالب وتحسين إنجازاته وإكماله لدراسته.  يوورش العمل والتمرين وتدريس األقران واإلرشاد لدعم المساع

لتعزيز النجاح األكاديمي لطالبنا، ومساعدتهم على الوصول إلى أهدافهم األكاديمية المقصودة،  بالجامعةتم تصميم أنشطة الدعم األكاديمي 
أعضاء هيئة التدريس المتفانين والداعمين الذين  وتطوير مهارات التعلم لديهم مدى الحياة. يتم توفير هذه األنشطة من قبل فريق من

 الفرصة لالكتشاف والتعلم واإلنشاء واالبتكار.  بةيعملون بكفاءة وتعاون إلعطاء الطل

 اإلنجليزيةوالحصول على نصائح سواء فردية أو في مجموعات في مجال مهارات اللغة  الدراسات العليا االستشارةيمكن لطالب 
والعربية ومهارات الكتابة ودعم الرياضيات ومهارات تكنولوجيا المعلومات وكذلك التحدث، وتوفر الجامعة أيضا الدعم الكامل لتلبية 

 احتياجات الطلبة المكفوفين الذين يدرسون في كليات مختلفة. 

ركن األبحاث في مركز مصادر التعلم للطالب  كما يتم توفير تدريب الختبار اآليلتس مجاني وبشكل يومي في مركز دعم اآليلتس يوفر
األكاديمية وكذلك تطوير مهارات الكتابة األكاديمية المستقلة. كما  إمكانية الوصول إلى دعم الخبراء والتغذية الراجعة حول مهام الكتابة

أفكار حول استراتيجيات الكتابة وفهم والمتطلبات التي يجب اتباعها في حل الواجب وطرح  اإلرشاداتيتم تقديم المساعدة للطلبة لفهم 
 حول كيفية إيجاد مصادر أبحاث ثانوية مناسبة.  اإلرشادآليات قواعد اللغة والمفردات وتقديم 

يضمن برنامج تعليم األقران الذي تم تطويره تحت إشراف الخبراء أن يتم إجراء تعليم األقران بطريقة فعالة وشاملة حيث يتم تقديم منصة 
جميع الكليات لمساعدة زمالئهم على السير نحو التعلم الذاتي ويتم منح المعلمين النظراء شهادة تقدير ويتم ذكر جهودهم أيضا  من بةللطل

 الخاص بهم.  SHEARفي تقرير 

 

 خدمات تقنية المعلومات

نطاق لدعم الجامعة فى النواحي يعمل قسم تقنية المعلومات بالجامعة عن كثب مع إدارات الجامعة المختلفة لتقديم خدمات واسعة ال
 اإلدارية.  وفى المهام والبحثية وفى التدريسالتعليمية 

 والتقويماتالبريد اإللكتروني والمراسالت 

واالتصاالت، مع ضمان سهولة الوصول إليهما من  الدراسي. كما يوفر التقويم والطلبةيوفر القسم خدمات البريد االلكتروني للموظفين 
 لجامعة صحار على الشبكة الدولية يوميا. بريدهم اإللكترونيالتحقق من  وعلى الطلبة الجامعي.داخل وخارج الحرم 

 طلب المساعدة

 "مكتب المساعدة الخاص بخدمات تقنية المعلومات" هو نقطة االتصال األولى لطلب مساعدة القسم. 

 الشبكة

 واالستفادة منلتمكينهم من تبادل المعلومات  الجامعة، وكذلك زوارللموظفين والطلبة  الحاسوب بالنسبةيؤمن القسم الربط بين أجهزة 
 الموارد بشكل آمن بما في ذلك توفير تغطية الشبكة الدائمة. 

 الطباعة

طباعة ما يودون طباعتها من مواد  والموظفين امكانيةكما يوفر للطلبة  الطباعة،يوفر القسم مجموعة واسعة من الحلول فيما يختص 
 بأنفسهم. 

 أمن المعلومات

 التهديدات المحتملة. ومعداتها منفر القسم أيضا خدمات أمن المعلومات التي تحمي بيانات الجامعة يو

 بياناتالبرمجيات و قواعد ال
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لإلدارات  وقواعد البياناتكما يقوم القسم بتطوير التطبيقات الستخدامها على أجهزة الجامعة.  ويدعم ويوزع البرمجياتيوفر القسم 
 المختلفة فى الجامعة. 

 النسخ و الحفظ

على  وتبادل البياناتتخزين  والمدارس من واإلدارات، الطلبة،توفر الخدمات التي تمكن  ونحفظها كمايوفر القسم نسخ المواد 
 األجهزة التي تديرها الجامعة. 

 تقنيات التعلم

 (SULM)  الجامعة. كما يوفر القسم خدمات التعلم اإللكتروني فى صفحة المسارح فىالدراسية و والقاعاتيدير موظفو القسم الغرف 
  .والبحثية"مواد تعليم جامعة صحار" فى موقع الجامعة فى الشبكة الدولية باإلضافة إلى دعم األنشطة التدريسية 

 التدريب

 مجموعة واسعة من برامج الحاسوب.يوفر القسم فرص تدريبية على 

 اسم المستخدم وكلمات المرور

 يدير القسم أسماء مستخدمي أجهزة الحاسوب وكلمات مرورهم لتمكينهم من الوصول إلى مختلف الخدمات عبر الشبكة الدولية.  

 المعلومات تكنولوجياتعليمات استخدام مختبرات 

  
  أجهزة الحاسوب واألجهزة األخرى في مختبرات تكنولوجيا المعلومات مخصصة الستخدام طلبة الجامعة؛ وذلك بهدف التعرف

 على طرق استخدام الحاسوب وتطوير مهارات استخدام البرمجيات واستخدام لوحة المفاتيح واستخدام البرامج المتصلة مباشرة 
 بدراستهم 

 ختبرات الحاسوب احترام حق اآلخرين في الحصول على بيئة عمل هادئةعلى الطلبة الذين يستخدمون م 

  يتوجب على الطلبة إبراز بطاقاتهم الجامعية إلى موظف المختبر المسئول / هيئة التدريس أو األمن، وذلك عند الطلب. الطالب
سيطلب منه لمعلومات المختصين، الذي ال يبرز بطاقته الجامعية لعضو هيئة التدريس المسئول أو لموظفي قسم تكنولوجيا ا

 مغادرة المختبر في الحال، وتتخذ ضده اإلجراءات التأديبية في حال رفضه المغادرة الفورية. 

  ال يسمح للطلبة تشجيع أشخاص آخرين من غير طلبة الجامعة للدخول إلى مختبرات الحاسوب وسوف تتخذ اإلجراءات
 شخاصا من غير طلبة الجامعة إلى هذه المختبرات التأديبية الالزمة بحق الذين يحضرون معهم أ

 بدون إذن واضح من قسم تكنولوجيا  يجوز استخدام البرامج واألقراص الشخصية في أجهزة الحاسوب الخاصة بالجامعة ال
 المعلومات

  على الطالب تسجيل الخروج من الكمبيوتر الجامعي عند مغادرة مختبرات تكنولوجيا المعلومات 

  الشرب والتدخين في مختبرات تكنولوجيا المعلومات اتا األكل وبيمنع منعا 
 

 قاعة الدراسات العليا
جهاز حاسوب مع برنامج لتحليل البيانات الكمي  17على مبنى مصادر التعلم  التي تقع في الطابق الثالث من الدراسات العليا تحتوي قاعة

(SPSSوبرنامج التحليل النوعي ) (Atlas،) طابعة ذات كفاءة عالية، ثالث شاشات LCD لمناقش المجموعات الطالبية، جهاز العرض 
(Data Show ،)شاشة LCD  .مربوطة بجهار حاسوب ومرافق إلعداد الشاي والقهوة مجانيا 

ا إلى  8يمكن لطلبة الدراسات العليا استخدام المصادر من السبت إلى الخميس من الساعة  . يتم تخ 6صباح  صفحة  500صيص مساء 

 .مجان ادراسات عاليا مسجل بالجامعة  طباعة لكل طالب

 يقدم مركز الدراسات العليا العديد من ورش العمل خالل كل عام أكاديمي لطلبة الدراسات لتطوير مهاراتهم األكاديمية ومهاراتهم البحثية
 .ومهارات التعامل مع اآلخرين. يوضح الجدول أدناه بعض ورش العمل المقدمة

 كيفية إعداد وتقديم مقترح أطروحة / مشروع.

 مراجعة األدب لمواضيع أطروحة / مشروع لطلبة الدراسات العليا

 إجراء البحوث: األخالق واالنتحال

 طرق البحث العلمي

 كتابة ألطروحة / المشروع. (MS Word) استخدام مايكروسوفت وورد
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 استبيان عبر اإلنترنت

 الدراسات العلياإدارة الضغوط للطلبة 

 نشر بحوث الدراسات العليا

 استخدام برنامج البيانات النوعية )أطلس(

 EndNoteورشة عمل 

 (SPSSاستخدام برنامج البيانات الكمية )

 التحضير لمناقشة رسالة أطروحة / مشروع
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 دعم خدمات الطلبة
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 شؤون الطلبة 

 
 األنشطة الطالبية 

ومن هذا المنطلق جاء حرص جامعة  مهاراته،تلعب األنشطة الطالبية دورا بارزا ومكمال في بناء شخصية الطالب وصقل مواهبه وتنمية 
بية من خالل تنظيم الطالاز المواهب والقدرات ، وابرمام بتنويع هذه األنشطة وتطويرهاصحار ممثلة بدائرة األنشطة الطالبية على االهت

المناشط والفعاليات المختلفة. تعمل الدائرة عن كثب مع المجلس االستشاري الطالبي ومجموعات الطالب األخرى وذلك لمعرفة احتياجات 
 الطلبة واهتماماتهم وتلبيتها.

  
 أقسام دائرة األنشطة الطالبية 

  األنشطة الثقافية 

  األنشطة الفنية والجوالة 

  األنشطة الرياضية 

  نشطة جماعات الكليات 
 
 التي تنفذها دائرة األنشطة الطالبية  الفعالياتبرز أ

  تنظيم االحتفاالت بالمناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية 

  تنظيم األسبوع الطالبي 

  تنظيم المهرجان المسرحي 

  تنظيم دوريات رياضية مختلفة خالل العام األكاديمي 

 لذوي االحتياجات الخاصة  "قادر"ن تنظيم مهرجا 

  تنظيم بطولة رياضية على مستوى مؤسسات التعليم العالي 

  واألدبية  واإلنشاديةتنظيم الملتقيات االعالمية 

  المشاركة في البطوالت والفعاليات التي تنظمها المؤسسات األخرى 

  تنظيم معارض للفنون التشكيلية والتصوير الضوئي 

 ات األنشطة الطالبية تنظيم معارض لجماع 

  تنظيم انتخابات المجلس االستشاري الطالبي ومجالس جماعات األنشطة الطالبية 

  تنظيم الورش والمحاضرات 

  المشاركة في تنظيم األسابيع التعريفية 

  المشاركة في االعداد الحتفاالت التخرج بالجامعة 

 تنفيذ األمسيات واألصبوحات الشعرية 
 

 المجلس االستشاري الطالبي 
هو تجمع طالبي يتكون من أعضاء منتخبين من قبل الطالب لتمثيل زمالئهم، وذلك وفقا ألحكام الدليل التنظيمي للمجالس االستشارية 

ظم انتخابات المجلس الطالبية، وهو تعزيز لمبادئ الشفافية والنقد البناء والمشاركة الفاعلة في جميع الجوانب التي تخدم طلبة الجامعة، وتن
االستشاري الطالبي في األسبوع الثاني من الفصل األكاديمي األول من كل عام لتشكيل مكتب المجلس واللجان التابعة له، وينظم المجلس 

 خالل العام العديد من األنشطة والفعاليات وله مشاركات داخلية وخارجية فاعلة. 
 

 الخدمات الصحية 
ي وسط الحرم الجامعي في مبنى شناص لتكون في متناول جميع الطلبة والموظفين. توفر العيادة مرافق رعاية تقع عيادة جامعة صحار ف

صحية أولية وفورية. هناك تنسيق إلحالة الحاالت المحتاجة إلى المستشفيات و / أو العيادات الحكومية. كما تتوفر سيارة إسعاف على 
( 10لمستشفى. تتواجد ممرضة في السكن الداخلي للطالبات أثناء الفترة الليلية )من الساعة )لنقل الحاالت المحتاجة إلى ا 24 /7مدار 

 ( صباحا( لتوفير الرعاية الطبية إذا لزم األمر )يوميا ما عدا يومي الخميس والجمعة(. 06مساء وحتى الساعة )
 

 معلومات مهمة

 ت العيادة على جميع الطلبة الجدد تعبئة النموذج الصحي لحفظه في سجال 

  على جميع الطلبة إبالغ العيادة بأية مشكالت صحية قد تكون لديهم 

  ينصح الطلبة بأخذ نموذج اإلحالة من العيادة قبل زيارة أي مرفق للرعاية الصحية خارج الجامعة 

 توفر الجامعة حافالت لذهاب إلى المستشفيات من عيادة الجامعة حسب الجدول التالي:  
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 يوميا  -صباحا  08:30 مستشفى صحار
 

 مساء يوميا  12:30صباحا و  10:30 مركز العوينات الصحي
 

 

  7/24تتوفر سيارة إسعاف على مدار  

 تصدر العيادة إجازات مرضية حسب الحاجة 
  

 أعضاء هيئة التدريس.المستشفيات، يجب التوقيع عليها وختمها من عيادة الجامعة قبل تقديمها إلى اإلجازات المرضية الصادرة من مالحظة: 

 
 االرشاد الطالبي 

توفر الجامعة مستشارون ذوي خبرة في الجوانب االجتماعية والنفسية، وذلك لتقديم خدمات اإلرشاد المناسبة للطلبة. يمكن للطلبة دائما 
با جيدا ويحافظون على زيارة هؤالء المستشارين عندما يشعرون بأنهم بحاجة إلى بعض المساعدة. هؤالء المستشارون مدربون تدري

 السرية بشكل دائم. كما يقدم القسم عددا من ورش العمل والمحاضرات حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بحياة الطلبة. 
 . لإلبالغكما يمكن للطلبة أيضا طلب المشورة إذا شعروا بأنهم يواجهون مشكالت من أي من الموظفين أو الطلبة ويمكنهم زيارة القسم 

 
 سكن الداخلي للطالبات بالجامعةال

يهدف السكن الداخلي للطالبات إلى توفير بيئة مناسبة للسكن والراحة للطالبة بحيث تتمكن الطالبة من أداء مهامها الدراسية بكل سهولة 
 يقع السكن الداخلي للطالبات في الحرم الجامعي بالقرب من كليات ومرافق الجامعة 

  ثالثي( -ثنائي -بين )مفردنى يحتوي على أربع أدوار والعديد من الغرف موزعة يتكون من أربع مباني كل مب
يوفر السكن الجامعي مشرفات وممرضة وأفراد أمن وباص بنظام المناوبة اليومية وخدمات التنظيف اليومي وقاعة لغسيل المالبس 

 التسوق األسبوعي والرحالت الترفيهية.  وسوبر ماركت وقاعة مذاكرة وقاعة للتلفزيون وقاعة ترفيهية إضافة إلى خدمة
 الجامعة. بالسكن الجامعي يرجى مراجعة موقع لتفاصيل أكثر عن قوانين وتعليمات اإلقامة 

 
 خدمات النقل

توفر الجامعة خدمات النقل للطلبة المقيمين في السكن الداخلي، ولجميع الطلبة بشكل عام. يتم توفير النقل األسبوعي للطلبة من السكن 
الداخلي إلى بلدانهم. توفر الجامعة مواصالت للطلبة الذين يقومون برحالت ميدانية، أو لنقل الطلبة من إلى المؤتمرات والمعارض ... 

يتم توفير نقل للطالبات القادمات عبر المطارات / الموانئ في بداية ونهاية الفصل الدراسي واإلجازات الرسمية. كما يتم توفير إلخ. كما 
نقل أسبوعي للطالبات المسافرات إلى مسندم عبر ميناء شناص للعبارات. يمكن للطلبة حجز النقل عبر تطبيق الهواتف الذكية ويمكن 

 خالل موقع الجامعة. لن يتم رد رسوم النقل إذا قام الطالب بإلغاء النقل بعد معرفة رسوم النقل من 
 األسبوع التوجيهي. 

 
 قواعد ولوائح النقل 

  إكمال نموذج طلب النقل الجامعي 

  حمل بطاقة الهوية الجامعية الخاصة بك وتقديمها عند الطلب 

  االلتزام بجداول الحافالت اليومية 

 الحافلة  التصرف بشكل مناسب داخل 

  الحفاظ على نظافة الحافلة 
 

 خدمات المطاعم 
 يتم توفير خدمات الطعام للموظفين والطلبة والزوار في مواقع مختلفة في الحرم الجامعي على النحو التالي: 

 . الكافتيريا الرئيسية في مبنى شناص 1
 . مقهى في كل من مبنى الخابورة/ مبنى مصادر التعلم/ مبنى بركاء 2

 يتم التعاقد مع خدمة تقديم الطعام إلى مزود الخدمة الخارجية الذين يقدمون وجبة اإلفطار والغداء والعشاء والشاي والقهوة وغير ها 
 من المرطبات والوجبات الخفيفة وفق القائمة المتفق عليها، مع توفير األثاث المناسب في المواقع المخصصة وتأمين بيئة صحية 

  وآمنة.ن. تلتزم الجهات المتعاقد معها على العمل بجميع االنظمة والقوانين الوطنية العمانية المتعلقة بتوفير بيئة صحية ومريحة للمستخدمي
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  قواعد و لوائح السلوك العامة

ضافة إلى ذلك، يخضع الطلبة لمدونة قواعد سلوك الطلبة إلالطلبة مطالبين بالتعرف على اللوائح العامة ولوائح التقييم الذي يخضعون له. وبا
واإلجراءات التأديبية للطلبة )حيثما يكون ذلك ضروريا بسبب خرق التعليمات واللوائح(. كما أنهم يخضعون لغيرها من األنظمة التي يتم 

 ادها من وقت آلخر. اعتم

 وبعد االلتحاق بالبرنامج يجب على الطلبة: 

 باللوائح و "مدونة قواعد السلوك توقيع تعهد بأنهم على استعداد للتقييد  

  اخطار الجامعة بأي تغيير في العنوان ورقم الهاتف 

  إخطار الجامعة بعدم استالم نتائج أي تقييم 

  به، خاصة ذلك الذي قد يؤثر على دراستهمإخطار الجامعة بأي عمل إضافي يقومون 
 

من المفترض أن يعطى الطلبة االعتبار الكافي لمسؤولياتهم كالبالغين وأعضاء فى المجتمع األكاديمي، وكذلك فى ما يتعلق باسم الجامعة 
 وسمعتها الحسنة. ويكون الطالب/ ـة قد خرق مدونة السلوك فى الحاالت التالية: 

 يؤدي إلى منع أو تعويق أو تعطيل أي من أنشطة التدريس أو التعلم أو البحوث؛ أو النشاط اإلداري للجامعة؛  إذا شارك فى أي سلوك
 أو األنشطة الرياضية، أو الترفيهية، أو االجتماعية؛ أو أي اجتماع أو نشاط وافقت عليه الجامعة 

  إذا تصرف بطريقة يحتمل أن تسبب الضرر لآلخرين أو اإلضرار بصحتهم 

 ا عرقل أو حاول عرقلة وصول أي شخص إلى الجامعة إذ 

  إذا اعتدى على أي شخص أو شارك في التحرش الجنسي أو العنصري، أو خالف ذلك، أو شارك فى إهانة طالب، أو أحد أعضاء
ون عرضة هيئة التدريس، أو الموظفين، أو أي زائر للجامعة، أو اشترك في أي سلوك قائم على التحيز الجنسي أو العنصري يك

 للعقوبة كجريمة خطيرة 

  )إذا تصرف بطريقة عنيفة أو غير الئقة، أو تهديد، أو أتى بأي تصرف فيه تمرد )مثل رفض اتباع تعليمات معقولة 

  إذا أساء استخدام، أو ألحق أضرارا بمباني الجامعة أو بالممتلكات، بما في ذلك األضرار بالمواد واألثاث أو المعدات الخاصة
 سبيل المثال( على  الجامعة أو الطلبة )وتشمل إساءة استخدام شبكة اإلنترنت بعرض مواد اباحية بهابموظفي 

  إذا اختلس أية أموال أو أصول من أصول الجامعة 

  إذا خرق اللوائح، مثال لوائح التقييم، بارتكاب جريمة أكاديمية 

  ،(الوصول دون إذن إلى سجالت الطلبةإذا أساء لخصوصية أية ملفات أو مواد سرية )على سبيل المثال 

  إذا تمت إدانته بأية جريمة جنائية 

 )إذا شارك في الغش أو الخداع أو خيانة األمانة )على سبيل المثال، تزوير توقيع 

 إذا لم يلتزم بقواعد السلوك الممارسات المتبعة، على سبيل المثال تلك المتعلقة باستخدام المكتبة، ومصادر التعلم 

   إذا فشل في االمتثال لإلجراءات أو العقوبات السابقة 

 إذا تصرف بطريقة تسيء إلى سمعة الجامعة 
 

 التحرش
هو أي سلوك غير مقبول مثل االهتمام غير المرحب به بشخص ما، أو تخويف اآلخرين، أو إذالل أي شخص، أو التنمر أو السخرية من 

استمرارهم في العمل أو الدراسة صعبا أو مستحيال. والتحرش يشمل التحرش الجنسي، أي فرد أو مجموعة من األفراد مما يجعل 
والعنصري، كما يشمل االستفزاز الذي يستهدف ذوي االحتياجات الخاصة، أو أية طبقة اجتماعية أو طائفة دينية معينة )وهذه القائمة 

 ليست حصرية(.
  

ات العدائية، أو التعليقات غير المقبولة عن مظهر شخص ما ، أو أي تصرف أي تصرف غير مبرر، أو غير مرغوب فيه، أو النكإن 
يؤدي إلهانة شخص ما، أو وضع رسالة مهينة عن أي شخص على شاشة الحاسوب، أو في أي مكان آخر. كل هذه التصرفات تعتبر من 

 أفعال التحرش.
فئين في أوضاعهم، مما يجعل الشخص المتحرش به المواجهة والتحرش يؤخذ على محمل الجد ألنه كثيرا ما يحدث بين أفراد غير متكا

 بمطالب مقابل الحصول على منافع، على سبيل المثال وعود بدرجات عالية في االمتحانات، أو وعود بترقيات في العمل. 
 ايا. وتضمن الجامعة أن يكون جميع الموظفين والطلبة على معرفة تامة بالخطوات التي تتخذ للتعامل مع هذه القض

وعلى أي شخص يشعر بأنه قد تعرض للتحرش أو التنمر في أي شكل من األشكال إبالغ المشرف األكاديمي، أو إلى أحد كبار أعضاء 
 هيئة التدريس للطالب أو مسؤول كبير بالجامعة. 

 
 اإلجراء الرسمي 
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ما فيه الكفاية، فعلى الشخص المتحرش به أن يتقدم إذا استمر التحرش بالرغم من تدخل المشرف األكاديمي، أو أن التحرش كان شنيعا ب
 الشكوى مع الجهات المختصة. ويتابع بشكوى مكتوبة 

 
 اإلجراءات التأديبية للطلبة 

أي خرق لالئحة السلوك يتم التعامل معه بمقتضى لوائح اإلجراءات التأديبية للطلبة. ألنه يعتبر أمرا خطيرا، وأي طالب يكون عرضة 
 لمثل هذه األمور وحينها ينبغي عليه طلب المساعدة من األشخاص المعنيين. 

ن تضم موظفين أكاديميين وإداريين( وممثل عن الكلية المعنية، يقوم الرئيس بتشكيل لجنة تأديبية طالبية مكونة من ثالثة أعضاء )يمكن أ
 للتحقيق في االنتهاكات المزعومة للطلبة

 
هناك ثالث مراحل تأديبية للطالب للحصول على تفاصيل كاملة عن ذلك. يرجى الرجوع إلى سياسة قواعد سلوك الطالب المتاحة على 

 لموقع اإللكتروني وبوابة الطالب.ا

 وى سياسة الشكا
تهدف الجامعة إلى توفير معايير عالية من الخدمات في مجال التعليم. ومع ذلك، قد تنشأ بعض المشاكل في بعض األحيان فال تكون 

الخدمة المقدمة ملبية للمعايير المطلوبة، وفي مثل هذه الحاالت، يجوز تقديم شكوى. فالجامعة تهدف إلى التعامل بشفافية، وبشكل عادل 
شكوى حول الخدمات التي تقدمها، كما تهدف إلى توفير كافة الوسائل لإلنصاف ألي شخص يتأثر سلبا بخدمة قد ال مع أي تعليق أو 

ترتقي بالمعايير المطلوبة. كما تسعى الجامعة دائما إلى تحسين الخدمات وتقوم برصد منتظم ألي تعليقات )أو شكاوي( تصل إليها. وتنظر 
 خذة لمعالجة هذه الشكاوى. بعناية في فعالية اإلجراءات المت

ويمكن للطلبة أو غيرهم من األطراف ذات الصلة استخدام إجراءات الشكاوي هذه لتقديم أي شكوى حول أية خدمة تقدمها الجامعة ال 
 تصل إلى المستوى المطلوب. وال تقوم الجامعة بمعاقبة أي شخص يقدم شكوى حول خدماتها.

 
جامعة صحار ، أو من خالل تقديم نموذج الشكوى المتوفر  للهاتف النقالع الشكاوى من خالل تطبيق بشكل عام ، يمكن للطالب تقديم جمي

 على بوابة الجامعة.
 
ال يمكن التعامل مع الشكاوى مجهولة الهوية ألنه ال يمكن تقديم رد على صاحبها. ومع ذلك ، لن يتم الكشف عن هوية صاحب الشكوى  

 وى في سجل الطالب.دون إذنه. لن يتم تسجيل الشكا
 

 تعترف الجامعة بنوعين من الشكاوى: الشكاوى األكاديمية وغير األكاديمية. 
 أما الشكاوى االكاديمية هي: 

  عملية القبول والتسجيل والنظام المستخدم 

  الجدول الزمني للمحاضرات والدروس واالمتحانات 

 سارح المحاضرين والمختبرات وغير ها( برنامج أو مقرر محدد )محتوى المقرر والوثائق واألدوات وم 

  )عضو هيئة تدريس )أو فني مختبرات 

  اإلرشاد األكاديمي 

  موارد التعلم والمكتبة 

  دعم التعليم 

 التقييم األكاديمي 

  الدرجات 

  الغياب 

  المالحظة األكاديمية وتعليق الدراسة 

 النزاهة األكاديمية 

 
 اإلجراءات المتبعة في الشكاوى األكاديمية 

، فيمكنه القيام جامعية أو بأحد البرامج الدراسيةفي حال رغبة أحد الطلبة بتقديم اقتراح أو تعليق بشأن تحسين إحدى الخدمات األكاديمية ال
بذلك بشكل غير رسمي من خالل رفع الموضوع مباشرة مع ممثل كلية الطالب أو المجلس االستشاري الطالبي أو الشخص المعني 

 موظفي الكلية.  بمقترح الطالب من
 

، أو من خالل المجلس االستشاري علق ببرنامج دراسي، فيتوجب حلها أوال بشكل غير رسمي مع المعنيينإذا كانت هناك شكوى عامة تت
 ين. ها مع الموظف أو الموظفين المعنيمكان لحل الشكوى من نقطة بدايتلطالب. وينبغي بذل الجهود قدر اإلالطالبي أو ممثل كلية ا
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عن طريق تعبئة االستمارة  أو للهاتف النقال، فيمكنه القيام بذلك من خالل تطبيق جامعة صحار ذا أراد الطالب تقديم شكوى رسميةا إأم
 لهذا الغرض والمتاحة في بوابة الطالب بموقع الجامعة.  المخصصة

ا أراد الطالب )مقدم الشكوى( إحضار شخص من ، أما إذية إلى أي اجتماع لمناقشة الشكوىويجوز للطالب إحضار صديق أو ممثل الكل
 خارج الجامعة لمرافقته فيجب طلب إذن مسبق. 

 
 : الغير أكاديمية ىوأما الشكاو

  األنشطة الطالبية 

  الرعاية الصحية الطالبية والخدمات 

  خدمات سكن الطالب 

  خدمات نقل الطالب 

  خدمات تقديم الطعام بالجامعة 

  خدمات تكنولوجيا المعلومات 

  الحرم الجامعي 
 

 كاوى الغير أكاديميةاإلجراءات المتبعة في الش
في حال رغبة أحد الطالب بتقديم اقتراح أو تعليق بشأن تحسين إحدى الخدمات الجامعية فيمكنه القيام بذلك بشكل غير رسمي من خالل 

 رفع الموضوع مباشرة مع الشخص أو األشخاص المعنيين. 
 

إذا أراد الطالب تعويض شخصي محدد في قضية معينة فتسمى حينها شكوى وينبغي بذل الجهود قدر اإلمكان لحل القضية من نقطة 
 بدايتها مع الموظف أو الموظفين المعنيين. 

 متاحة في بوابة فيمكنه القيام بذلك عن طريق ملء االستمارة المخصصة لهذا الغرض وال رسمية،في حال رغبة الطالب بتقديم شكوى 
 الطالب بموقع الجامعة أو من خالل استخدام تطبيق جامعة صحار للهاتف النقال. 

 

 معلومة اضافية 
 

 الممتلكات الخاصة 
 الطلبة الذين يحضرون ممتلكاتهم الخاصة الى الحرم الجامعي، تكون تحت مسؤوليتهم الخاصة. 

 
 السيارات 

يجب توخي الحذر في جميع األوقات عند إحضار الطلبة سياراتهم إلى الحرم الجامعي. كما يجب االنصياع بصرامة لحدود السرعة 
 السيارات. ونظرا ألن مواقف السيارات محدودة، ال يسمح إال لمن لديهم تصاريح خاصة بالوقوف في مواقف  وقواعد مواقف

اريح خاصة لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يمكنهم الحصول عليها من قسم النقل بمبنى السيارات في الحرم الجامعي. وهناك تص
 شناص. علما بأن الجامعة ال تتحمل أية مسؤولية تجاه سيارات الطلبة.

  
 الزي في الحرم الجامعي 

المالبس في الحرم الجامعي ال بد أن تكون مالئمة للمناسبات التي تلبس فيها، بما في ذلك مالبس المختبرات ومالبس األنشطة الميدانية 
رط واألنشطة األخرى. ويجب أن يلبس الطلبة العمانيون الدشداشة العمانية التقليدية والطالبات العمانيات العباءة مع غطاء الرأس، وال يشت

 لغير العمانيين، الذين ينبغي أن يرتدوا مالبس مالئمة ومحتشمة. وال يسمح للطالبات تغطية وجوههن داخل الحرم الجامعي. هذا 
 

 التدخين 
 تطبق الجامعة بحزم سياسة "منع التدخين" داخل جميع المباني في الحرم الجامعي. 

 
 رمي القمامة 

 )بما في ذلك األوراق، أو العلكة ... الخ(، ويمكن فرض غرامة مالية على من يفعل ذلك.  يمنع منعا باتا رمي أية قمامة في الحرم الجامعي
 

 الهواتف النقالة 
يجب إغالق الهواتف النقالة داخل جميع قاعات المحاضرات والصفوف وفى مركز مصادر التعلم أو أثناء حضور أي اجتماعات رسمية 

صادرة الهواتف النقالة المستخدمة داخل األماكن المذكورة على أن يتم إعادتها ألصحابها في في الجامعة. ويحق للمعلمين وأمناء المكتبة م
 نهاية اليوم. 
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 الزائرون 
الزوار )بمن فيهم األطفال( يحق لهم دخول الحرم الجامعي بعد توقيع الشخص الذي يودون زيارته أو يكونون بصحبته على تعهد 

 بمسئوليته عن كل ما يترتب على هذه الزيارة. 
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الثامنالجزء   

 المالحق
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Appendix (1) 
 

Special Circumstances Form 

When circumstances arise where a student requires extra help or guidance, students are required to follow these procedures.  

• Talk to your Academic Advisor. Most issues can be resolved at this stage. 
• If the issue is not resolved, then complete this form. Once this form has been fully completed, hand it to your Academic Advisor to 

sign and he/she will arrange for you to see your Dean / Head of GFP. The Dean / Head of GFP will not see you without this 
completed form, signed by your Academic Advisor.  

• If the Dean / Head of GFP considers it necessary, he/she will arrange for you to see the DVC Academic Affairs. The DVC will not 
see you without the completed form, signed by your Advisor and Dean. 

• If necessary, the DVC Academic Affairs will refer the case to the Vice Chancellor. The Vice Chancellor will not see you without 
this form, endorsed by the DVC Academic Affairs. 

 

Students must complete all sections carefully. 

Name   
Student Identity 
Number 

  

 Faculty    Programme/Stream   

Date   Telephone Number   

Advisor Name   

 

Nature of Special Circumstances: (Please tick the correct box)                                          

Late Registration with valid reason (applicable after the add/drop period)  

Registered in the wrong course (applicable after the add/drop period)  

Exception from pre-requisite courses (to be completed before the semester begins)  

Exceeding the study load (to be completed before the add/drop period)  

Improving GPA (to be completed before the semester begins)  

Timetable conflicts  

Request for Special Exam due to conflict with exam timetable and pregnancy delivery 
date 

 

Reason for Special Circumstances: 

 

 

Advisors Comment: 

 

 

Advisor Name:  Signature  
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Dean’s Comment: 

 

 

Dean Name   Signature  

DVC Academic Affairs (DVC-AA) Comment (only where applicable):   

 

 

DVC-AA Name   Signature   

Admission and Registration Comment (only where applicable): 

 

 

Agreed Actions 

 

  

 

By whom   
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Appendix (2) 

Student Academic Complaints Form 

A student with an academic complaint must complete this form and present it to the office of the Dean of Faculty with all 
supporting evidence.  If a student’s academic-related complaint is not resolved informally at the Faculty level, the student 
(or other complainant) must provide details in writing to the Deputy Vice Chancellor Academic Affairs (DVCAA) as soon as 
possible after the event(s) concerned and normally within six weeks. Any delays may make it difficult to investigate. 
Anonymous complaints cannot be dealt with because a response cannot be provided. However, the identity of a complainant 
will not be disclosed without permission. A complaint will not be recorded on the academic record. 

 

This form should not be used for the following: 

Notification of mitigating circumstances for assessments (there is a separate mitigating circumstances form) 

Appealing against academic results (there is a separate appeal against an academic assessment form) 

Dealing with disciplinary offences (complaints about the behavior of students are dealt with through student affairs) 

Student Name   
Student Identity 
Number 

  

Faculty    Major   

Student SU email   Telephone Number   

Date on which the 
incident happened 

  
Name of anyone else 
involved 

 

Select the Complaint type: 

a. The Admission and Registration process and system  
b. The timetabling of lectures, tutorials and examinations 
c. A program or specific course (course content, documentation and materials, lecturer theatres, labs etc.) 
d. A member of the teaching staff (or Lab technicians) 
e. Academic advising 
f. Learning resources and the library 
g. Learner support 
h. Assessments 
i. Grades   
j. Absences 
k. Academic probation, and suspension 
l. Academic Integrity 
 

Details of the event: (please attach all evidence supporting the claim) 

 

 

Deans Comment: Indicate how the complaint was investigated and by whom, the evidence used, the 
conclusion reached if appropriate, the steps taken to rectify matters.  It may not be possible to do exactly what 
was requested, but the complainant will be given the opportunity to say whether or not they are satisfied. 
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Dean Name (PRINT)   Signature   

DVC Academic Affairs Comment (where applicable):   

 

DVC-Academic Affairs   Signature   

Agreed Actions 

 
 

By whom   
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Appendix (3) 
 

Student Release/Deferral Form 

Please complete the following:   

 :Student Name /اسم الطالب :Student Number /الرقم الجامعي

 :Program /التخصص   :Faculty /الكلية

 :Residential Address /عنوان السكن :Financial Sponsor/جهة التمويل

 :Bank information / بيانات البنك

سم البنكا / Bank Name: رقم الحساب/ Account No: 

 :GSM /رقم الهاتف النقال :Email Address /االيميل االلكتروني

  :Telephone No /رقم الهاتف

                

…………………………………………………… 

                 

………….…………………..……………………. 

                           Signature of Student ) توقيع الطالب(                                       Date )التاريخ(  

 

REASON FOR WITHDRAWAL: 

Please complete the attached Feedback from Withdrawing Students Form if withdrawing from the University prior to completion of an 
award program and submit both forms to the Admission and Registration. 

 Graduation 

 التخرج

 Withdrawal from University 

الدراسة تأجيل  

 Dismissal from University 

 انسحاب من الجامعة

 Deferral 

 فصل من الجامعة

 

Student Memorandum of Grades can only be released after all signatures have been obtained. 

 Communication & External Relations 
 (التواصل والعالقات الخارجية)

For students who want to withdraw 

 

Signature: ……………………………  

Date: …………………………………. 

 Estates 
 )النقل(     

 All University Property returned 

 

 Signature: ……………………………. 

 Date: ……………………………….…. 

 Library 
 (المكتبة)

Student has returned all borrowed books and there are no 
late fees 

 

Signature: …………………………… 

Date: …………………………………. 

 Dean of Faculty 
 )عميد الكلية المعنية(

Student has returned all University property and 
there are no outstanding issues relating to the 
Faculty 

 

Signature: ……………………………… 

Date: …………………………………… 
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 Deputy Vice Chancellor – Resources 

      Receipt of Feedback from Withdrawing Students Form 

 

Signature: .......................................... 

Date: …………………………………… 

 

All student accommodation property has been returned 

 

Signature: ……………………………… 

Date: ……………………………………. 

 Admission   & Registration 
)القبول والتسجيل(    

Student ID card Returned  

 

Signature: ……………………………… 

Date: …………………………………… 

Students who do not return their Student I.D. Card will be 
required to pay 10 O.R. 

 

 Finance 
 )المالية( 

We certify that the above student has no financial liabilities 
with the University (All outstanding charges have been paid 
(tuition and fees, accommodation fines/utilities, etc.) 

 

Signature: ………….………………… 

 

Date: ……………………. …..……….. 
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Appendix (4) 
 

PROJECT ETHICAL APPROVAL APPLICATION FORM 

Section A  

Project Title:   

Project #:  

Principal Investigator (PI): 
(in case of student project the 
project supervisor and student  
details should be recorded) 

Name:  

Student Name:  

Faculty:  

SID  Ext:  

Email:  
 

Project Type Details 

Staff (External Funding)  

Staff (Internal Funding)  

Staff (No funds are required)  

Student (specify: Undergraduate, Masters, 
PhD) 

 

Section B 

Project Summary (Short description of the nature of the project and the methodology to be used). 
No more than 150 words 

 

Section C 

Provide information of any possible ethical issues in this project.  Otherwise, type “No ethical 
related issues” and go to section F 

 

Section D 

Provide details of how participants will provide consent for their involvement in this research.  
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Section E 

Provide details of how the confidentiality of participant’s will be maintained.  

 

Section F 

Attach the following forms as part of the application process: 

a. Research proposal 
b. Participants Consent Form (in case the project has ethical issues) - This form to be prepared by the 
project PI. 

Section G 

PI Signature: 

Date: 

 

 

 

 


