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المقدمة
يهدف هذا الدليل إلى تعريف طالب الدراسات العليا بجامعة صحار وتقديم نبذة عامة عن الدراسة بالجامعة ،حيث ستجد في الصفحات التالية
مجموعة من المعلومات المتعلقة بالكليات ،ومرافق الحرم الجامعي ،والدعم األكاديمي ،ودعم الطالب ،والتقدم والتقييم ،والقواعد واللوائح
العامة للجامعة ،باإلضافة إلى بعض االستمارات األساسية التي قد تحتاجها خالل فترة وجودك في جامعة صحار.
فيما يلي قائمة بجميع برامج الدراسات العليا المقدمة عبر خمس كليات في جامعة صحار ،وهي:
ماجستير إدارة األعمال ())MBA
●
ماجستير علوم الحاسوب
●
ماجستير التربية بفروعها:
●
 ماجستير األصول واالدارة التربوية
 ماجستير المناهج وطرائق التدريس (عام)
 ماجستير المناهج وطرائق التدريس (اللغة العربية)
 ماجستير المناهج وطرائق التدريس (مادة العلوم)
 ماجستير مناهج وطرائق التدريس (الدراسات االسالمية)
 ماجستير مناهج وطرائق التدريس (الدراسات االجتماعية)
 ماجستير مناهج وطرائق التدريس (الرياضيات)
● ماجستير هندسة البيئة
● دكتوراه هندسة البيئة
● ماجستير تدريس اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها
● برنامج دبلوم التأهيل التربوي
وللتعرف على هذه البرامج بالتفصيل ،يرجى الرجوع للجزء الثالث من هذا الدليل.
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رسالة رئيس الجامعة
صحـــــار:
أعزائي طلبة الدراسات العليا بجامعة ُ
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب ،متمنيا ً لكم تجربة تعليمية ممتعة
صحار.
ومثمرة أثناء تواجدكم في جامعة ُ
لقد تم وضع هذا الدليل بهدف مساعدة الطلبة لمعرفة كل ما يتعلق
بالدراسة الجامعية في جميع تخصصاتها ،وأنصح جميع الطلبة باالحتفاظ
بهذا الدليل للرجوع إليه في أي وقت.
تسعى الجامعة جاهدة إلى توفير تعليم ذو جودة عالية على أي ٍد أكاديمية ذو
كفاءة وخبرة عملية واسعة في مجال التعليم العالي .وتحتوي الجامعة على
العديد من المرافق الحديثة وقاعات دراسية ذات مواصفات عالمية،
باإلضافة إلى المختبرات الحديثة المجهزة بأحدث المعدات والوسائل
التعليمية والبحثية .كما توفر الجامعة مركز مصادر تعلم ذا مستوى
عالمي .إن جميع هذه المرافق المميزة قد تم تصميمها كداعم للطالب
وللموظف أيضا وذلك للرقي بمستوى التعليم وتقديم تجربة فريدة للطلبة.
وهنا ،أود أن أدعو جميع الطلبة إلى ضرورة استغالل أوقاتهم في الجامعة في الجد واالجتهاد والتحصيل العلمي ،والمشاركة في األنشطة
والفعاليات حتى يتمكنوا من الوصول إلى أرقى درجات العلم والمعرفة وضمان مستقبل واعد وكذلك المساهمة في بناء وارتقاء وطننا العزيز.
صحار.
آمال لكم جميعا ً التوفيق والنجاح في دراساتكم العليا بجامعة ُ
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الجزء األول
رسالة ورؤية وقيم جامعة صحار
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صحار بموجب قرار وزاري في الحادي عشر من سبتمبر عام  )2001/09/11( 2001كأول جامعة خاصة في سلطنة عُمان.
أنشئت جامعة ُ
وقد ُمنحت الجامعة صالحية منح الدرجات العلمية ووضع البرامج والدورات التدريبية التي يؤدي إكمالها إلى نيل الشهادات األكاديمية .وفي
جميع األحوال فإن جامعة صحار ملتزمة باألحكام و القواعد و القوانيين الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار و الهيئة
العمانية لإلعتماد األكاديمي.
وستقوم الجامعة بدءا من سبتمبر  2021بإطالق العديد من األنشطة والفعاليات من خالل موقعها األلكتروني هذا العام لالحتفال بمرور عشرين
عاما على تأسيسها.

صحار ورسالتها وقيمها
رؤية جامعة ُ
الرؤيــــة
إتاحة الفرصة لبناء أمة المعرفة.
الرسالة
تنمية العقول،وتطوير الحياة،وخدمة المجتمع.
القيـــم
األخالقيات:

نسعى إلى تعزيز أعلى المعايير األكاديمية والمهنية في إطار البحث العلمي والفكر النقدي المتفتح.

االلتزام:

نقدر مساهمة الموظفين والطلبة وكل الشركاء ،بهدف توفير الجودة وتعزيز التنمية األكاديمية والمهنية والشخصية.

الشمول:

نقدر العمل المشترك للموظفين والطلبة من أجل تحقيق النجاح المشترك في إطار بيئة شاملة تعزز وتشجع ثقافة إحترام الناس
واألفكار.

اإلبداع:

نقدر وندعم الحرية الفكرية،واإلبداع ونشجع الموظفين والطلبة على اإلستكشاف واإلبتكار ليصبحوا مفكرين مبدعين ومستقلين،
ورواد أعمال.
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الجزء الثاني
التقويم األكاديمي
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التقويم األكاديمي 22/2021
الفصل الدراسي

كلية إدارة االعمال

الفصل الدراسي األول  24سبتمبر 2021
بداية الدراسة

كلية الحاسوب وتقنية كلية التربية واآلداب
المعلومات

كلية الهندسة

 26سبتمبر 2021

 26سبتمبر  26 2021سبتمبر 2021

الفصل الدراسي األول
تاريخ الحذف واإلضافة

 7اكتوبر 2021

 30سبتمبر  30 2021سبتمبر 2021

الفصل الدراسي األول  21يناير 2022
انتهاء التدريس

المستوى االول:
23ديسمبر 2021
المستوى الثاني:
 23ديسمبر 2021

 23ديسمبر 2021

الفصل الدراسي األول  20/19نوفمبر 2021
و
فترة االختبارات
 29/28يناير 2022

المستوى االول: :
 2يناير 2022
المستوى الثاني:
 2يناير 2022

 6-2يناير 2022

 6-2يناير 2022

الفصل الدراسي الثاني  11فبراير 2022
بداية الدراسة

المستوى االول:
 23يناير 2022
المستوى الثاني:
 23يناير 2022

 23يناير 2022

 23يناير 2022

الفصل الدراسي الثاني
تاريخ الحذف واإلضافة

المستوى االول:
 4فبراير 2022
المستوى الثاني:
 4فبراير 2022

 27يناير 2022

 27يناير 2022

الفصل الدراسي الثاني  10يونيو 2022
انتهاء التدريس

المستوى االول:
 21ابريل 2022
المستوى الثاني:
 21ابريل 2022
المستوى االول:
 1مايو 2022
المستوى الثاني:
 1مايو 2022

 21ابريل 2022

 21ابريل 2022

الفصل الدراسي الثاني  9/8ابريل 2022
و
فترة االختبارات
 18/17يونيو 2022

كلية الدراسات
اللغوية
المستوى الثاني:
 5سبتمبر 2021

 23ديسمبر  2021المستوى الثاني:
 31ديسمبر 2021

 12-8مايو  12-8 2022مايو 2022
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الجزء الثالث
البرامج والوحدات األكاديمية
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كلية إدارة األعمال

تقدم كلية إدارة األعمال برنامج الماجستير في إدارة األعمال للطلبة الراغبين في دراسة هذا التخصص من المدراء التنفيذيين وغيرهم في سلطنة
عمان .ويوفر البرنامج تعلي ًما ذو جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية سواء في محتواه أو في منهجية التعلم  ،ويهدف إلى إعداد روادا ً من قادة
األعمال عربيا وعالميا في مختلف القطاعات  ،كما يتيح الفرصة للمدراء التنفيذيين الراغبين بإكمال دراستهم في مجال إدارة األعمال إلدارة
أماكن عملهم بأحدث المعارف واالبتكارات والقدرات واإلبداع.
ينفذ البرنامج دورات أكاديمية ومهنية فريدة وحديثة تم اختيارها بنا ًء على حاجة السوق وقياسها مع أفضل برامج ماجستير إدارة األعمال التي
يتم تدريسها في جميع أنحاء العالم  ،كما تم تصميم جميع مقررات البرنامج لتعزيز التقدم المعرفي وإدخال تطبيقات واقعية عملية تساعد
الخريجين على تطوير حياتهم المهنية.
كشفت أبحاث السوق في جميع أنحاء العالم أن غالبية المؤسسات (داخل وخارج عُمان) أعلنت عن وظائف شاغرة في إدارة األعمال  ،مثل
مديري العالمات التجارية ومديري الموارد البشرية ومديري التنمية االقتصادية وما إلى ذلك  ،حيث تبحث عن خريجي ماجستير إدارة األعمال
غير تقليديين "عمليين" الذين هم على دراية بسوق العمل الدولية ولديهم القدرة على التحدث مع الحوارات المختلفة التي تظهر عبر الثقافات
المتعددة حول العالم  ،إذ كانت هذه المؤسسات تقارن بين حاملي شهادة ماجستير إدارة األعمال وغير الحاصلين عليها  ،فكان من المؤكد جيدًا
أن حاملي ماجستير إدارة األعمال يمتلكون الصفات المطلوبة للنضج حيث كانوا مستقلين ومكتفين ذاتيًا وقادرين على التعامل مع أنفسهم دون
الرجوع إلى رؤسائهم في العمل.
يشغل خريجو ماجستير إدارة األعمال لدينا مناصب عليا في وظائفهم ويقدمون خدمات ال تقدر بثمن لشركاتهم ومجتمعاتهم  ،كما يعدون مصدر
جذب للعديد من المؤسسات الوطنية والدولية في مختلف قطاعات األعمال وذلك لما يتمتع البرنامج من معاييرجودة عالية.
ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل على المحول ( )206أو المحول ()724
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كلية الحاسوب وتقنية المعلومات

تقدم كلية الحاسوب وتقنية المعلومات برنامج الماجستير الشامل في علوم الحاسوب وتركز على التطبيقات العملية في هذا المجال  ،وتهدف من
خالله إلى توفير تعليم إحترافي على مستوى الدراسات العليا  ،كما تسعى للحفاظ على عالقة مستمرة مع المجتمع الصناعي من خالل األنشطة
التعليمية على مستوى الماجستير.
تم تصميم برنامج الماجستير في علوم الحاسوب لتدريس الطلبة المهارات الالزمة والخبرات المطلوبة التي ستساعدهم على تحقيق أهدافهم
المهنية أو بدء أعمالهم الخاصة في مجاالت الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات مثل الشبكات وقواعد البيانات وهندسة الويب وما إلى ذلك.
يمكن للطالب الحاصل على ماجستير في علوم الحاسوب أن يعمل في المجاالت التالية:

 محاضر
 مطور برامج
 مهندس تطبيقات
 محلل أنظمة الحاسوب
 مهندس شبكات الحاسوب
 محلل أمن المعلومات
 مهندس سحابي
 عالم بمجال الحاسوب وتقنية المعلومات
 مدير نظم المعلومات والحاسوب
 مطور تطبيقات الجوال
 مسؤول أمن األنظمة
 مسؤول أمن الشبكة
 المطور الفني لتخطيط موارد المؤسسات
ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل على المحول ( )312أو المحول ()161
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كلية التربية واآلداب

صا رائعة للتعلم عبر مجموعة واسعة
تقدم الكلية عددًا من البرامج على مستوى الماجستير ،فضالً عن برنامج تأهيل المعلمين ،وتوفر الكلية فر ً
من برامج الدراسات العليا لتعزيز فرص المنافسة في التوظيف وتعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة.
ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل على المحول ( )189أو المحول ()266
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كلية الهندسة

يوفر برنامج ماجستير الهندسة في الهندسة البيئية تعلي ًما ذو جودة عالية حيث يقوم على استعمال تطبيقات متقدمة في مجال الهندسة
البيئية في خلفيات تعليمية متعددة الثقافات .ويعمل البرنامج على تحسين وتعزيز مهارات الطلبة التجريبية والتحليلية واالتصالية
والمهنية والتكنولوجية  ،كما يطورمن المهارات األساسية كصنع القرار والتصميم والبحث.
ويعد برنامج الماجستير فريد من نوعه حيث يقوم بإعداد المهندسين البيئيين بمستوى متقدم من الكفاءة في الرياضيات واالحتماالت
واإلحصاء والفيزياء القائمة على حساب التفاضل والتكامل والكيمياء العامة وعلوم األرض والعلوم البيولوجية وميكانيكا الموائع.
يشمل برنامج الماجستير على مجموعة متنوعة من المقررات التعليمية  ،والبرامج المصممة بدقة عالية  ،والخبرات القائمة على
المشاريع  ،ومبادرات القيادة والتطوير المهني.
يمكن تعيين خريج درجة ماجستيرالهندسة البيئية في العديد من المجاالت بما في ذلك :الصناعات واالستشارات وقطاعات التعليم
المتعلقة بالهندسة البيئية.
كما يمكن لخريج الماجستير العمل كمهندس أول  ،ومهندس بيئي أول  ،وموظف أكاديمي في الهندسة البيئية  ،ومهندس سالمة ،
ومهندس مراقبة الجودة  ،وباحث أول في الهندسة البيئية.
كما تفخر كلية الهندسة في جامعة صحاربتقديم برنامج الدكتوراه في الهندسة والذي يغطي تخصصات الهندسة الرئيسية وأحدث العلوم البحثية
في مجال الهندسة .يُعد برنامج الدكتوراه في الهندسة أحد البرامج القائمة على الدراسات البحثية ؛ لذا تقوم الجامعة بتوفيرجميع التسهيالت
والمرافق الالزمة لدعم الطلبة خالل فترة دراستهم ،بما في ذلك إنتاج صحار ،ومختبرات جامعة صحار-جريس ،ومرافق "البيت األخضر"
وكذلك عشرين مختبر أبحا ث في كلية الهندسة .باإلضافة إلى ذلك ،ستتاح الفرصة لطلبة الدكتوراه االستفادة من مرافق وخبرات مؤسسات
تعليمية دولية متعاونة مع الجامعة.

ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل على المحول ( )237أو المحول ()142
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كلية الدراسات اللغوية

تقدم كلية الدراسات اللغوية درجة الماجستير في تدريس اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها ) (TESOLوهو واحد من الخيارات األكثر
شعبية في العالم ويتميز بفرص وظيفية واعدة.
يكتسب الطلبة من خالل هذا البرنامج معرفة عميقة بالمناهج االنتقائية للتدريس وكيفية القيام بأبحاث متميزة في اللغة اإلنجليزية كلغة
أجنبية  ،كما تصبح لديهم القدرة على فهم وإدراك النظريات اللغوية والنفسية لتطبيق ممارسات جيدة في تعليم اللغة االنجليزية في
الصفوف الدراسية  ،وأيضا تصميم وتطوير وتقييم المناهج وملفات التقييم لبرنامج اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية وبرنامج اللغة
اإلنجليزية ألغراض محددة .كما يتلقى الطالب الخبرة العملية في المدارس العمانية حيث يقوم بتدريس الطلبة فيها والحصول على
التغذية الراجعة من معلمي هذه المدارس.
تعد االبحاث أحد العناصر األساسية لهذا البرنامج ،إذ يوفر دورات منهجية بحثية منظمة توضح طرق البحث الكمية والنوعية
والمختلطة ،والتي تحضر الطلبة لبدء مشروعهم البحثي المستقل ألطروحة الماجستير والتي تكون تحت إشراف الخبراء لمساعدتهم
على تحسين مخرجاتهم البحثية.
ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل على المحول ( )492أو المحول ()284
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الجزء الرابع
المعلومات األكاديمية
Units
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السنة األكاديمية
تتكون السنة الدراسية لجميع برامج الدراسات العليا في جامعة من فصلين دراسيين ،وتعتمد مدة كل فصل دراسي على البرنامج
الفردي الذي تقدمه كل كلية.

عدد الوحدات
ال يجوز للطالب دراسة أكثر من  6وحدات في الفصل الدراسي ( 3مقررات).

متطلبات الحضور
اذا فشل الطالبـ  /ــه في حضور  %70من الفصول الدراسية أو ما يزيد ( %80إذا كان من طلبة البرنامج التأسيسي) في أحد المقررات الدراسية،
فقد يعتبر أنه لم يشارك بشكل مرض في البرنامج مما يؤدي الى رسوبه.
أما اذا كان الطالبـ  /ــه يتغيب بسبب ظروف خاصة مع العلم مقدما ً من أنه سيكون غائبًا لما يقارب  %70من الفصول الدراسية ( %80إذا كان
طلبة البرنامج التأسيسي) ،فعليه:
 .1التحدث مع المستشار األكاديمي ومنسق المقرر الدراسي وعميد الكلية
 .2يمكن تطوير خطة بحيث يتم تعويض الدروس الفائتة بشكل مناسب .وتعرض هذة الخطة على نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية في
وقت مبكر من الفصل الدراسي للموافقة عليها.
مالحظة :ال يمكن للطالب افتراض أو توقع أن الخطة البديلة ستكون دائ ًما متاحة .وفي هذة الحالة ستكون مسؤولية الطالبـ  /ــه إما التأكد من أن
غيابه ال يتجاوز الحد المسموح به أو االنسحاب من المقرر الدراسي.

تعريف الدرجات العلمية
يتم تدريس البرامج للوصول إلى درجة علمية محددة خالل فترة زمنية محددة .قد تحدث اختالفات بين الكليات وبين البرامج في نفس الكلية ،ولكن
وبشكل عام يحتوي المستوى على فصلين دراسيين ويحتوي كل فصل دراسي على مواد دراسية بواقع وحدتين ( )2لكل مادة دراسية ويقوم الطالبـ /
ــه بدراسة ما يعادل ستة عشر ( )16وحدة في كل مستوى.
متطلبات الحصول على الدرجة العلمية
لكي يحصل الطالبـ  /ــه على الدرجة العلمية فعليه أن:
 .1يجتاز جميع المقررات المطلوبة ،ويستوفي جميع المتطلبات األكاديمية األخرى للبرنامج.
 .2يدفع جميع الرسوم الجامعية
 .3يعيد الممتلكات الجامعية
كما يجب أن يحقق الطالبـ  /ــه معدالً تراكميا ً أكبر من أو يساوي  2.00للحصول على الشهادة العلمية.
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نظام الدرجات
نظام الدرجات بالجامعة هو نظام موحد ويستخدم في جميع برامج الجامعة .ويطبق هذا النظام في تقييم األعمال الفردية ،ويتم احتساب الدرجات
حسب األوزان النسبية المقررة للتقييم على كل المواد بصورة عامة .ويستند نظام الدرجات على مقياس من  0إلى  4ويستخدم على النحو المبين في
الجدول التالي.
مالحظة :تستخدم الجامعة التقييم القائم على المعايير ،وبالتالي يجب أن يتم توضيح المواصفات للطلبة حول ما هو متوقع منهم.
المؤشرات

%

التقدير

85 - 100

4.0

75 - <85

3.5 - <4.0

أداء ممتاز :حقق الطالب مستوى عالي من االداء من خالل إظهاره مستوى ذا جودة عالية
في اكتساب المخرجات التعليمية للمقرر.

65 - <75

3.0 - <3.5

أداء جيد جدا :حقق الطالب مستوى جيد جدا في اكتساب وتحقيق المخرجات التعليمية
للمقرر.

57.5 - <65

2.5 - <3.0

أداء جيد :حقق الطالب مستوى جيد في اكتساب وتحقيق المخرجات التعليمية للمقرر.

50 - <57.5

2.0 - <2.5

أداء مرضي :وصل الطالب مستوى مقبوال في اكتساب وتحقيق المرخجات التعليمية للمقرر.

0 - <50

0 - <2

أداء استثنائي عالي جدا :وهي درجة علمية تشير الى المستوى العالي من الجودة واالصالة
والذوق الرفيع من التحصيل الدراسي ،وكفاءة عالية في تحقيق جميع المخرجات التعليمية
للمقرر.

راسب :فشل الطالب في تلبية المتطلبات األساسية للمقرر واكتساب المخرجات التعليمية.
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القبول والتسجيل

وضعت جامعة صحارمتطلبات وشروط واضحة لقبول االلتحاق ببرامج الدراسات العليا .ويكون القبول في الجامعة مفتوح لجميع الجنسيات
المقيمة في سلطنة عمان وغيرهم من الراغبين في القدوم إلى عمان  ،ولن يتم تسجيل الطلبة الوافدين إال حين االنتهاء من جميع إجراءات
الهجرة لإلقامة في عمان كطالب.
قد تختلف شروط القبول وااللتحاق وفقًا للبرنامج األكاديمي المقدم ولغة التدريس والكفاءة المطلوبة وما إلى ذلك.
يعتمد قبول الطالبـ  /ــه على توقع منطقي بأن الطالبـ  /ــه قادر على تحقيق أهداف البرنامج وتحقيق المستوى المطلوب لنيل الدرجة العلمية،
ويتم التحكم في أعداد الطلبة المقبولين من خالل تعليمات وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و االبتكار.
وينبغي أن تتم مصادقة جميع المؤهالت المطلوبة لاللتحاق بالبرنامج من الجهات المختصة .وعلى المتقدم إبراز المؤهالت التي حصل عليها
متى ما طلب منه .قد يُعرض الطالبـ  /ــه نفسه للطرد من الجامعة عند إثبات قيامه بالتزوير في المؤهالت أو ال يستطيع تقديم أدلة على صحة
مؤهالته.
يجب أن تتوافق جميع متطلبات االلتحاق ببرامج الدراسات العليا مع متطلبات ولوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار  ،ويجب
مراجعتها سنويًا بما يتماشى مع لوائح الجامعة وتحديثها في سياسة قبول الطلبة.
تتم مراجعة شروط القبول سنويًا وفقًا للمعايير الوطنية ويتم اعتمادها من قبل المجلس األكاديمي.

متطلبات القبول  -برامج الدراسات العليا
ليكون الطالبـ  /ــه مؤهالً للتقدم بطلب االلتحاق ببرامج الماجستير يجب أن يكون قد:
 أكمل درجة البكالوريوس أو
 لديه مؤهل الدراسات العليا أو
 شهادة معادلة أو مؤهال معادال لما ذكر أعاله
 استيفاء متطلبات اللغة المحددة البرامج التي تدرس باللغة االنجليزية ،ويختلف هذا من برنامج آلخر .انظر تفاصيل متطلبات كل
برنامج.
 اجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة القبول (إذا تطلب األمر)
كما يتطلب توفير بعض المعلومات اإلضافية على مستوى المقررات في كل برنامج على سبيل المثال:
 .1التخصص في المؤهل األكاديمي األول
 .2مستوى او معدل المؤهل األكاديمي األول على سبيل المثال البكالوريوس (مع مرتبة الشرف ،أو مؤهل البكالوريوس العادي)
 .3متطلبات أخرى
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للقبول في برنامج الدراسات العليا سيتم تطبيق الشروط العامة كما هو موضح أعاله مع أي متطلبات القبول الخاصة ببرنامج الدراسات العليا.
هذا يمكن يشمل درجة البكالوريوس على مستوى معين من اإلنجاز األكاديمي والخبرة العملية ذات صلة و اللغة اإلنجليزية.

متطلبات التسجيل  -كافة البرامج
يجب على المتقدمين الراغبين في االلتحاق ببرامج الدراسات العليا بجامعة صحار ،إكمال وتقديم المستندات التالية:
 تعبئة االستمارة االلكترونية (دائرة القبول والتسجيل).
 شهادة الدبلوم العام  -الثانوية العامة.
 نسختين ( )2من البطاقة الشخصية وجواز السفر.
 نسختين ( )2مصدقتين من كشف الدرجات والشهادات األكاديمية.
 خمس ( )5صور شخصية بحجم الصور الموجودة في جواز السفر
 نسخة من شهادة إتقان اللغة ،إن وجدت.
 نسخة من شهادة الخبرة إن وجدت.
 خطاب معادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار للدرجات من خارج عمان (لدخول برنامج الدراسات العليا فقط)
يعتمد قبول الطالبـ  /ــه على توقع منطقي بأن الطالبـ  /ــه قادر على تحقيق أهداف البرنامج وتحقيق المستوى المطلوب لنيل الدرجة العلمية،
ويتم التحكم في أعداد الطلبة المقبولين من خالل تعليمات وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار وكذلك اهداف التوظيف
الداخلية بالجامعة.
وينبغي أن تتم مصادقة كل المؤهالت المطلوبة لاللتحاق بالبرنامج من الجهات المختصة .وعلى المتقدم إبراز المؤهالت التي حصل عليها متى
طلب منه .قد يعرض الطالبـ  /ــه الذي يتم إثبات قيامه بالتزوير في المؤهالت أو ال يستطيع تقديم أدلة على صحة مؤهالته نفسه للطرد من
الجامعة.

تسجيل طلبة الدراسات العليا الجدد
على جميع الطلبة (الجدد والقدامى) التسجيل فى بداية كل فصل دراسي .وتكون تعليمات التسجيل عادة متاحة للطلبة الجدد بعد اخطارهم بالقبول
فى الجامعة .أما بالنسبة للطلبة القدامى ،فإنها تكون متاحة لهم مع ظهور نتائج االمتحانات .والطالب الذي ال يقوم بالتسجيل في بداية الفصل
الدراسي ،ال يعد طالبا بالجامعة ،وال يسمح له باستخدام أي من مرافق الجامعة.
انظر الى التقويم األكاديمي للجامعة لمعرفة التواريخ الهامة الخاصة بالتسجيلwww.soharuni.edu.om :
ال يُعتبر التسجيل مكتمال حتى يتم دفع جميع الرسوم المستحقة أو إجراء ترتيبات أخرى تُرضي الجامعة.

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

قواعد القبول ببرامج الدراسات العليا
تقوم دائرة القبول والتسجيل باستالم جميع طلبات الطلبة وترسل تلك الطلبات التي تنطبق عليها شروط القبول للكلية المعنية .فتقوم لجنة الكلية
بالنظر فى تلك الطلبات وتضع قائمة مختصرة بالطلبة المحتمل قبولهم إلجراء مقابالت معهم حسب المعايير التالية:
.1

إذا انطبقت على الطالب الشروط المطلوبة للقبول بالبرنامج

.2

إذا استوفى شروط التقديم فى الوقت المحدد

إذا كان معدله التراكمي يفي بمتطلبات القبول فى البرنامج .وتعطى المعدالت التراكمية األعلى األولوية فى القبول يتم إخطار
.3
المرشحين المستوفين لشروط قبول برامج الماجستير ويطلب منهم إحضار الشهادات والوثائق األصلية وفقا للوائح وقوانين وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي واالبتكار .ويكون اإلخطار بالقبول فى البرنامج كتابة ويشتمل على ما يلي:
.1

اسم الطالب ورقم بطاقته الشخصية

.2

معلومات تتعلق بنوع برنامج الدراسة العليا الذي اختاره الطالب

.3

مدة الدراسة للحصول على درجة الدراسة العليا بالحضور
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القبول "بمستويات متقدمة"
يمكن االعتراف بالتعلم السابق للطلبة الذين قاموا بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي االخرى حيث يمكنهم التقدم لاللتحاق على هذا األساس ،
إذا تم إثبات وجود نتائج تعليمية معينة تتوافق مع البرنامج المتقدم إليه .يجب ان يكون الطالب قادرا من خالل استكمال المتطلبات المتبقية  ،على
اثبات امكانية تلبية جميع نتائج البرنامج.
لذلك يمكن قبول الطالب في أي نقطة مناسبة في البرنامج إذا تمت معادلة المواد ،ثم يتم إكمال ما تبقى من المقررات أو البرامج ذات الصلة.
يمكن أن يؤدي تطبيق ما سبق إلى اإلعفاء من مقررات معينة في البرنامج بعد الفحص الدقيق لمخرجات التعلم السابقة وتوافقها مع البرنامج
الحالي  ،مع ضرورة تقديم أدلة كالشهادة أو مجموعة من األعمال المقدمة  ،كما يتم النظر بعناية في طبيعة التعلم السابق (قد تختلف موضوعات
التعلم السابق حسب الفترة الزمنية ،على سبيل المثال لغة التدريس في الحاسوب أو المواد العلمية) ؛ لذلك يتم النظر بدقة في نوع التعلم المسبق
وتقييمه داخل الجامعة من قبل أولئك الذين لديهم خبرة في هذا المجال .يجب االحتفاظ باألدلة (أي اثبات معادلة المواد  ،أو مجموعة العمل
التجريبي).
قد تختلف نسبة معادلة المواد السابقة من برنامج إلى آخر .بالنسبة لبرامج الدراسات العليا  ،يجب أن ال تتجاوز المعادلة نسبة  %30وتتم
بموافقة العميد بحسب قواعد ولوائح برنامج الدراسات العليا .لن يتم معادلة أي عمل تم تقديمه وحصل من خالله على الشهادة العلمية.
يعتمد تقييم الشهادة األجنبية على خصائص نظام التعليم الوطني في السلطنة  ،ونوع المؤسسة التعليمية واعتمادها  ،ومستوى الدراسة التي تم
إكمالها.

االعتراف بالمؤهالت الدولية والخارجية
عند تحديد معادلة المؤهالت الخارجية (للمستوى األول أو المتقدم)  ،ستتبع الجامعة اإلرشادات المقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
واالبتكار.

قبول الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
يجب تقييم وضع الطلبة المتقدمين للدراسة والذين يعانون من إعاقة جسدية أو عاطفية أو تعليمية قبل التسجيل .حاليا ال يوجد أي متطلبات
رسمية وحيث من وجهة نظر أخالقية يجب أن تكون المؤسسات التعليمية قادرة على استيعاب هذه األنواع من الطلبة وتقديم المساعدة والدعم
المناسبين لهم.
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.

تأجيل الدراسة
بالنسبة لطلبة الدراسات العليا ،يجوز لهم تقديم طلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي ،وإذا قام الطالببالتأجيل بعد
األسبوع الثاني ،لن يتم استرجاع الرسوم الدراسية لذلك الفصل الدراسي .يحق للطالب الحصول على كامل الرسوم الدراسية التي دفعت أثناء أو
قبل التسجيل في الحاالت التالية:
نسبة المبلغ
المعاد
100%
50%
25%
0%

الوصف
التأجيل أو االنسحاب من الدراسة خالل األسبوعين األولين من الفصل الدراسي
التأجيل أو االنسحاب من الدراسة خالل األسبوع الثالث من الفصل الدراسي
التأجيل أو االنسحاب من الدراسة خالل األسبوع الرابع من الفصل الدراسي
التأجيل أو االنسحاب من الدراسة بعد األسبوع الرابع من الفصل الدراسي

يجب على الطلبة إكمال استمارة إخالء الطرف من أجل التأكد من عدم وجود أي التزامات تتعلق بالسكن والنقل والمكتبة .بعد االنتهاء من جميع
االستمارات والوثائق المطلوبة ،سيتم رد الرسوم الدراسية إلى حساب الطالب .وستتم إعادة المبالغ من األرصدة الدائنة إلى حسابات الطلبة بعد
تلقي طلب خطي من الطالب .سيتم الدفع إما عن طريق شيك مصرفي أو حوالة مصرفية إلى حساب الطالب.

االنسحاب من الجامعة
إذا أراد الطالب االنسحاب من الجامعة ،فعليه أن يقدم طلبا بذلك .ويكون الطالب مطالبا بالرسوم الدراسية لذلك الفصل الدراسي ما لم ينسحب
خالل األسبوعين األولين من بدئه .وينبغي عليه قبل االنسحاب ،اكمال اجراءات وتعبئة استمارة خلو الطرف ودفع ما عليه من التزامات مالية
مثال فيما يختص بالسكن أو النقل أو المكتبة .وتتوفر استمارة خلو الطرف فى دائرة القبول والتسجيل أو فى كليات الجامعة المختلفة.
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إنهاء الدراسة
يمكن إلغاء تسجيل الطالب فى الحاالت التالية:
 .1إذا تجاوز المدة القصوى المحددة إلكمال الدراسة.
 .2استمرار المعدل المعدل التراكمي< 2.00في الفصل الدراسي الثالث .يحصل الطلبة الذين معدلهم التراكمي  1.9فاعلى على فصل دراسي
اضافي واحد لتسجيل العبئ العادي.
 .3الفصل من الجامعة.

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

شروط االلتحاق ببرامج الدراسات العليا
كلية إدارة األعمال
ماجستير ادارة األعمال
على المتقدم لبرنامج ماجستير إدارة األعمال في جامعة صحار أن يكون:
 .1حاصالً على درجة البكالوريوس في ادارة االعمال (أو ما يعادلها) وبمعدل تراكمي ( من :)4.0
 ال يقل عن  2.5للمرشحين الذين لديهم خبرة عملية ال تقل عن سنتين في مجال ذو صلة بالبرنامج  ،أو
 ال يقل عن  2.0للمرشحين الذين لديهم خبرة ال تقل عن أربع سنوات في مجال ذو صلة بالبرنامج
*بنا ًء على توصيات لجنة القبول واالختيار بالكلية  ،قد يُطلب من المتقدم من تخصص غير إدارة األعمال إكمال ما يصل إلى  8وحدات (4
مقررات) من المقررات االستدراكية المؤقتة قبل النظر في قبوله .سيظل هذا المطلب ساريًا ما لم يتم منح التنازل عن بعض أو كل هذه
المقررات .لن يتم احتساب هذه المقررات ضمن المعدل التراكمي الكلي المطلوب لبرنامج ماجستير إدارة األعمال .المقررات االستدراكية هي:





مبادئ المحاسبة
مبادئ اإلدارة
مقدمة في االقتصاد الجزئي
مبادئ التسويق

 .2حاصالً على شهادة اآليلتس بدرجة ال تقل عن  6أو شهادة التوفل بدرجة ( 500في االختبار الورقي) أو أكثر ،بدرجة  173في
االختبار توفل الحاسوب أو أكثر ،أو  61في اختبار توفل األنترنت (يجب أن ال تتجاوز مدة الشهادة سنتين).
 .3ستتم مقابلة جميع المرشحين لبرنامج ماجستير إدارة األعمال من قبل "لجنة القبول واالختيار" في كلية إدارة األعمال لتقييم دوافعهم
وخبراتهم المهنية ومهارات التواصل والقيادة لديهم.
 .4سيتم منح قبول للمرشحين الذين يستوفون معايير القبول في جامعة صحار ويجتازون المقابالت بنجاح بنا ًء على توفر المقاعد.
تخضع جميع عمليات القبول لموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار في سلطنة عمان.
كلية الحاسوب وتقنية المعلومات
برنامج الماجستير في علوم الحاسوب
يتم مقابلة جميع المترشحين للبرنامج من قبل لجنة القبول .وعلى المتقدم لبرنامج ماجستير علوم الحاسوب في جامعة صحار أن يكون لديه:
 .1درجة البكالوريوس في الحاسوب (أو ما يعادلها) وبمعدل تراكمي ( من  )4.0ال يقل عن  2.5للخريجين الجدد  ،أو
 .2ال يقل عن  2.3للمرشحين الذين لديهم خبرة سنتين أو أكثر في مجال علوم الحاسوب.
 .3حاصالً على شهادة اآليلتس بدرجة ال تقل عن  6أو شهادة التوفل بدرجة ( 500في االختبار الورقي) أو أكثر ،بدرجة  173في
االختبار توفل الحاسوب أو أكثر ،أو  61في اختبار توفل األنترنت (يجب أن ال تتجاوز مدة الشهادة سنتين).
أما بالنسبة للمرشحين الحاصلين على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر وهندسة اإللكترونيات واالتصاالت  ،فيمكن أن يتم قبولهم لدراسة
ماجستير علوم الحاسوب ولكن بمقررات إضافية  ،وسيتم اختيار هذه المقررات من قبل الكلية  ،وهي( :البرمجة الشيئية  ،تحليل وتصميم النظام
 ،هندسة الحاسوب  ،شبكات الحاسوب  ،أنظمة إدارة قواعد البيانات  ،أنظمة التشغيل).
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كلية التربية واآلداب
الماجستير في التربية (المناهج وطرائق التدريس)
على المتقدم لبرنامج ماجستير التربية أن:








أن يكون الطالب حاصالً على بكالوريوس تربية بتقدير ال يقل عن جيد من جامعة أو كلية أو معهد معترف به أو ما يعادله على
المقياس المستخدم بالجامعة.
يمكن قبول الطالب الحاصل على بكالوريوس تربية بتقدير مقبول شرط توفر خبرة عملية ال تقل عن سنتين في مجال التخصص.
يمكن قبول الطالب الحاصل على بكالوريوس لبعض المؤهالت غير التربوية بتقدير مقبول وأعلى بشرط:
 حصوله على دبلوم تأهيل تربوي أو ما يعادله.
 توفر خبرة في مجال التدريس ال تقل عن  4سنوات.
إذا لم تتوفر الخبرة المطلوبة ،فيمكن قبول الطالب بتقدير ال يقل عن جيد بشرط دراسة المواد االستدراكية التالية:
 تطبيقات علم النفس التربوي
 تكنولوجيا التعليم
 أصول التربية
* في حال ح صول الطالب على تقدير أقل من جيد فيمكن قبوله ب شرط درا سة المواد اال ستدراكية المذكورة مع وجود سنتين خبرة في
مجال التدريس.
يقبل جميع الطلبة بالبرنامج بمسار المقررات والمشروع البحثي (البحث) فقط.
تحدد لجنة الدراسات العليا بالكلية المقررات االستدراكية  -إن لزمت – عند قبول الطالب بالبرنامج.
يسرى على المقررات االستدراكية مايسري على مقررات البكالوريوس وال تحسب ضمن الخطة الدراسية للطالب بالبرنامج ويتوجب
على الطالب االنتهاء من دراسة المقررات االستدراكية بنجاح وذلك خالل الفصل الدراسي األول من تاريخ التحاقه بالبرنامج مع
إمكانية تسجيل المقرر مناهج البحث الكمية.

الماجستير في التربية (األصول واإلدارة التربوية)
 أن يكون الطالب حاصالً على بكالوريوس تربية بتقدير ال يقل عن جيد من جامعة أو كلية أو معهد معترف به أو ما يعادله على المقياس
المستخدم بالجامعة.
 يمكن قبول الطالب الحاصل على بكالوريوس تربية بتقدير مقبول شرط توفر خبرة عملية ال تقل عن سنتين في مجال التخصص.
 يمكن قبول الطالب الحاصل على بكالوريوس لبعض المؤهالت غير التربوية بتقدير مقبول وأعلى بشرط:
 حصوله على دبلوم تأهيل تربوي أو ما يعادله.
 توفر خبرة في مجال التدريس أو الوظائف المساندة لها ال تقل عن  4سنوات.
إذا لم تتو فر احد هذه الشروط ،فيمكن قبول الطالب بتقدير جيد وأعلى بشرط دراسة المواد االستدراكية التالية: تطبيقات علم النفس التربوي
 تكنولوجيا التعليم
 أصول التربية
* في حال حصول الطالب على تقدير أقل من جيد فيمكن قبوله بشرط ال تقل سنوات الخبرة عن سنتين في المجاالت ذات الصلة باالدارة أو
التربية.
يقبل جميع الطلبة بالبرنامج بمسار المقررات والمشروع البحثي (البحث) فقط.

تحدد لجنة الدراسات العليا بالكلية المقررات االستدراكية  -إن لزمت – عند قبول الطالب بالبرنامج.

يسرى على المقررات االستدراكية مايسري على مقررات البكالوريوس وال تحسب ضمن الخطة الدراسية للطالب بالبرنامج ويتوجب على

الطالب االنتهاء من دراسة المقررات االستدراكية بنجاح وذلك خالل الفصل الدراسي األول من تاريخ التحاقة بالبرنامج مع إمكانية تسجيل
المقرر مناهج البحث الكمية

كلية الهندسة
برنامج ماجستير هندسة البيئة
يجب على الراغبين بااللتحاق ببرنامج ماجستير الهندسة البيئية المقدم حاليًا في كلية الهندسة بجامعة صحار ،تلبية المتطلبات التالية:
 .1أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) في أحد المجاالت الهندسية (الهندسة المدنية ،الهندسة الكيميائية ،هندسة
العمليات المعدنية والمواد ،أو أي تخصص هندسي آخر ذي صلة تطرحه جامعات/كليات مرموقة) ،مع الحصول على:
 معدل تراكمي ال يقل عن  2.5من  4.00للخريجين الجدد أو
 معدل تراكمي ال يقل عن  2.25من  4.00للمرشحين الذين لديهم خبرة عملية ذات صلة بالبرنامج (سنتين أو أكثر)
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 .2حاصالً على شهادة اآليلتس بدرجة ال تقل عن  6أو شهادة التوفل بدرجة ( 500في االختبار الورقي) أو أكثر ،بدرجة  173في
االختبار توفل الحاسوب أو أكثر ،أو  61في اختبار توفل األنترنت (يجب أن ال تتجاوز مدة الشهادة سنتين).
 .3اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة القبول في كلية الهندسة.

برنامج دكتوراه هندسة البيئة
يجب على الراغبين بااللتحاق ببرنامج الدكتوراه في الهندسة ،تلبية المتطلبات التالية:
 أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية ،الهندسة الكهربائية ،الهندسة الكيميائية ،الهندسة المدنية،
الهندسة البيئة ،هندسة العمليات المعدنية والمواد ،أو أي تخصص هندسي آخر ذي صلة.
 حاصالً على شهادة اآليلتس بدرجة ال تقل عن  ، 6أو شهادة التوفل بدرجة  500أو أكثر(في االختبار الورقي)  ،أو بدرجة
 173أو أكثر (في اختبار توفل الحاسوب)  ،أو  61في اختبار توفل األنترنت (يجب أال تتجاوز مدة الشهادة سنتين).
 اجتياز اختبار التأهل لموضوع دكتوراه والذي سيكون في بداية الفصل األول من االلتحاق.
يعتمد القبول في البرنامج على تقييم موضوع ومخطط البحث الذي يقدمه الطالب ،وذلك للتأكد من أن جامعة صحار قادرة على
توفير اإلشراف المناسب والتسهيالت لدعم موضوع البحث .سيكون التقييم من مسؤولية منسق برنامج الدكتوراه وذلك من خالل
مناقشة الموضوع مع الطالب ولجنة الدرجات البحثية وفريق إدارة الكلية قبل الموافقة على الموضوع  ،ويكون القبول النهائي
مصدقا ً من قبل وزارة التعليم العالي والبحث واالبتكار.
كلية الدراسات اللغوية
الماجستير في االداب في تدريس اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها ()TESOL
يجب على الراغبين بااللتحاق ببرنامج الماجستير في تدريس اللغة األنجليزية لغير الناطقين بها ( )TESOLتلبية المتطلبات التالية:
 .1أن يكون حاصالً على درجة البكالريوس في برنامج ذو صله مثل اللغة اإلنجليزية أو اللغويات أو تعليم تكون اللغة األنجليزية مكون أساسي
فيه ،مع الحصول على:
 معدل تراكمي ال يقل عن  2.5من ( 4.00أو ما يعادلها) للخريجين الجدد أو
 معدل تراكمي ال يقل عن 2.25من ( 4.00أو ما يعادلها) للمرشحين الذين لديهم سنتان أو أكثر من الخبرة المهنية ذات
الصلة.
 .2الحصول على شهادة  CELTAلمن يحملون مؤهالت غير التربوية
 .3الحصول على شهادة اآليلتس بتقدير  6.5او شهادة التوفل بتقدير ( 87في االختبار االلكتروني) او ( 580في االختبار الورقي)
 .4اجتياز المقابلة الخاصة بالقبول التي تجريها لجنة القبول في كلية الدراسات اللغوية.

اإلرشاد األكاديمي

●
●
●
●
●

يخصص مرشد أكاديمي لكل طالب يلتحق ببرنامج الدراسات العليا بالجامعة ،ويستمر مع الطالب عادة حتى تخرجه .يحرص على تقديم اإلرشاد
األكاديمي والدعم والخدمات اإلرشادية التي تساعد الطلبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن أهدافهم التعليمية والوظيفية والحياتية .كما
يساعدهم على فهم متطلبات البرامج األكاديمية وخياراتها والقواعد واللوائح الجامعية وتعريفهم بالخدمات المتوفرة لهم داخل الحرم الجامعي،
فيقوم بمساعدة الطلبة فيما يلي:
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
التخرج بنجاح فى الوقت المناسب مع استيفاء جميع المتطلبات

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

الحصول على المعلومات الالزمة لتحمل المسؤولية النهائية عن جدولة وتخطيط برنامجه وإنجاز جميع متطلبات التخرج بنجاح
استخدام "دليل طالب الدراسات العليا" لمعرفة كل ما يتعلق بالجامعة ،فضال عن متطلبات البرنامج والتحقق من المتطلبات المسبقة
للمساقات الدراسية
معرفة القواعد الجامعة ومتطلباتها ،وسياساتها وإجراءاتها
معرفة التواريخ الهامة والمواعيد النهائية (مثالً ،اليوم األخير للحذف/إضافة ،آخر يوم لتسديد الرسوم الدراسية دون االضطرار
لدفع غرامات التأخير ،اليوم األخير للحصول على البطاقة الجامعية) مع مالحظة أن التقويم الجامعي للسنتين القادمتين متاح على موقع
الجامعة
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●
●
●
●
●

التحقق من حساب البريد اإللكتروني الخاص به بانتظام ،وقراءة الرسائل المرسلة من إدارات الجامعة الرسمية المختلفة والرد
عليها حسب ما يقتضيه األمر
جدولة اجتماع واحد على األقل فى كل فصل دراسي مع المرشد األكاديمي المخصص له لضمان تحقيق التقدم المطلوب
حضور االجتماعات ،في الوقت المحدد واالستعداد لها بشكل جيد ،وتحديد األهداف ،ووضع قائمة باألسئلة واألفكار للمشاركة مع
المرشد األكاديمي .واالستفسار عنها
التمتع بالكياسة واالحترام؛ إيقاف تشغيل الهاتف الخليوي قبل الدخول الى االجتماعات
طلب المساعدة من المرشد األكاديمي عند مواجهة أية مخاوف أو صعوبات .مع إمكانية االجتماع بمرشده األكاديمي أثناء استكشافه
للمجاالت التي يمكن االستفادة منها

ظروف خاصة
قد تكون هناك حاالت تستدعي حصول الطالب على مساعدة وتوجيه إرشاد إضافي .فعلى سبيل المثال التأخر في التسجيل لسبب وجيه أو التسجيل
الخاطئ للمقررات الدراسية ،أو الرغبة في تحسين معدله التراكمي  ...الخ .ففي مثل هذه الحاالت ،هناك إجراءات معينة يتوجب على الطالب
اتباعها قبل أن يتمكن من مقابلة عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية أو رئيس الجامعة .واإلجراءات كالتالي:






زيارة مرشده األكاديمي أو منسق البرنامج الدراسي .يتم في العادة حل معظم المشاكل في هذه المرحلة.
إذا لم يتم حل المشكلة فى هذه الحالة على الطالب تعبئة استمارة الظروف الخاصة (يمكن االطالع على نموذج في آخر هذا الدليل ويمكن
تنزيل نموذج االستمارة من على الموقع اإللكتروني للجامعة www.soharuni.edu.om:أو من مكتب التنسيق بالكلية) .سيقوم المرشد
األكاديمي باعتماد االستمارة والتعليق عليها وينسق مقابلة الطالب لعميد الكلية .لن يقوم العميد بمقابلة الطالب غال بعد اعتماد االستمارة من
قبل المرشد األكاديمي للطالب .أما إذا كان الطالب من برنامج البرامج التحضيرية فإن المرشد األكاديمي سيعتمد االستمارة ويعلق عليها قبل
أن يستطيع الطالب مقابلة رئيس /نائب رئيس برنامج المرحلة التحضيرية.
إذا رأى عميد الكلية ضرورة فإنه سينسق لمقابلة الطالب لنائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية .يمكن لنائب رئيس الجامعة إحالة مشكلة
الطالب إلى لجنة الظروف الخاصة .لن يقوم نائب الرئيس بمقابلة الطالب إال بعد اعتماد االستمارة من قبل عميد كلية الطالب.
إذ ا رأى نائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية أو لجنة الظروف الخاصة ضرورة فإنهم سينسقون لمقابلة الطالب لرئيس الجامعة .لن يقوم
رئيس الجامعة بمقابلة الطالب إال بعد اعتماد االستمارة من قبل نائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية.

الطلبة تحت المالحظة االكاديمية
يتوقع من جميع طلبة الجامعة تحقيق المعايير األكاديمية المحددة من قبل الجامعة .وتحدد سياسة الجامعة الشروط واللوائح التي يخضع لها طلبة
الكلية تحت المالحظة األكاديمية ،وهي:







يكون الطالب تحت المالحظة األكاديمي إذا كان المعدل التراكمي له أقل من 2.00
إشعارا تحذيريًا أوليًا في الفصل الدراسي األول له إذا كان معدله التراكمي أقل من  . 2.00سيتم إرسال إشعار تحذير نهائي
يُعطى الطالب
ً
للطالب في الفصل الدراسي الثاني له في الكلية إذا كان المعدل التراكمي ال يزال أقل من  2.00سيتم السماح له بتسجيل  4وحدات فقط.
سيتم فصل الطالب من الجامعة إذا كان معدله التراكمي أقل من  2.00بعد الفصل الثالث .الطلبة الذين لديهم معدل  1.9أو أكثر سيسمح
لهم بفصل دراسي آخر لتسجيل مواد بحمل األكاديمي العادي
إذا زاد المعدل التراكمي للطالب بعد إشعار التحذير إلى  2.00أو أكثر ولكنه عاد بعد ذلك إلى أقل من  2.00في الفصل الدراسي التالي،
فسيتم إعادة تطبيق لوائح المالحظة األكاديمي من جديد
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.
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سمات الخريجين
إلعداد خريجين مجيدين ذوي معرفة وريادة ،حددت جامعة صحار عددًا من السمات األساسية التي يجب أن يتحلى بها خريج الدراسات العليا
وتم تضمينها في المقررات الدراسية لتكون جزءا ال يتجزأ من تقديم برامج الماجستير وذلك لضمان مقدرة الطلبة على المساهمة بفعالية في
العالم المتغير الذي يشهدونه.

درجة الماجستير

الدكتوراه

مهارات التواصل
القدرة على تقديم تقارير فعالة عن المسائل واألوضاع المعقدة

مهارات التواصل
القدرة على التواصل وتفسير نتائج بحث مبتكر أو دراسة بحثية
ذو مستوى عا ٍل إلى أقرانهم والمجتمع بشكل عام

تكنولوجيا المعلومات
القدرة على اختيار واستخدام أنسب وسائل تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا المعلومات
القدرة على اختيار واستخدام مجموعة من برامج تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت المناسبة والفعالة

المهارات الحسابية
القدرة على استخدام المهارات الحسابية بطرق مبتكرة لحل المسائل
المختلفة

المهارات الحسابية
القدرة على تحديد المشاكل وتحليلها بما في ذلك الحسابات
الرقمية ،والتي ينتج عنها معرفة جديدة أو تطور كبير في
الممارسات المهنية

اإلبداع وحل المشكالت
تطبيق المفاهيم والمبادئ وتقنيات البحث بما في ذلك التحليل والتقييم
النقدي على القضايا والمسائل الجديدة

اإلبداع وحل المشكالت
تطبيق واستخدام تقنيات بحث ذات صلة بمجالهم لخلق تطورات
جديدة وهامة في المجال المهني
حل المشاكل من خالل البحوث وذلك باستخدام المعرفة
التخصصية لخلق طرق مبدعة وابتكارات جديدة
تحسين التقنيات المستخدمة في األبحاث وتطويرها وذلك لعمل
بحث مبتكر يتم تقييمه من قبل خبراء مستقلين وفقًا للمعايير
الدولية
العمل الجماعي
القدرة على العمل باستقاللية تامة لقيادة وإدارة الفرق بشكل
استراتيجي
العمل بمسؤولية وتحمل المساءلة الكاملة في جميع جوانب العمل
أو الدراسة البحثية

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

التحليل وإصدار األحكام
القدرة على تحمل مسؤولية تعليمهم وتطورهم المهني

المسؤولية االجتماعية واألخالقية
يشجع العمل بشكل فردي و  /أو مع زمالء الدراسة
القدرة على إدارة الوقت للمهام المعقدة والمطولة وضمان بقائها
في طليعة مجالها
يعزز ويشجع التبادل المعرفي
إظهار فهم عميق وشامل للقيم واألخالق من خالل القيادة وتعزيز
هذه القيم لآلخرين
التحليل وإصدار األحكام
يساهم في تطوير التعلم و /أو إضافة معرفة ودراسة في أحد
المجاالت

*تتوافق هذه السمات مع اإلطار الخاص بالمؤهالت في السلطنة.
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التقييم
تقوم الجامعة بالفحص الدقيق لجميع التقييمات المستخدة بالجامعة سواء بمحتواها أو بصياغتها وهيكلها ،ثم يتم إجازتها من قبل مجلس الكلية.
ويشمل ذلك:
● كل أنواع التقييم :مثل االمتحانات ،الواجبات ،والبحوث
● األوزان النسبية المعطاة لمكونات التقييم
● درجات التقييم المستمر خالل تدريس المساق الدراسي تتراوح بين  40و( %60باستثناء المساقات التي تتطلب مشاريع دراسية).
● االمتحان النهائي يغطى كل المنهج الدراسي للمساق المحدد وتتراوح درجاته بين  40و( %60باستثناء المساقات التي تتطلب
مشاريع دراسية)
تفاصيل تقويم كل مساق تكون متاحة للطلبة فى األسبوع األول من كل فصل دراسي في ملف المساق فى صفحة "نظام إدارة التعلم في جامعة
صحار ()SULMSفى موقع الجامعة فى الشبكة الدولية.
يحدد وزن كل عنصر من عناصر التقويم ( %من العالمات النهائية) على حدة ،وتكون هناك معايير وشروط محددة لوضع العالمات والدرجات.
وهذه المعايير والشروط تشمل نتائج التعلم التي يمكن تقييمها .ويكون هناك تقويم فى بداية الفصل الدراسي حتى يتمكن الطالب من تغيير مساره
الدراسي لتعزيز فرص نجاحه.
ويتابع منسق برنامج الماجستير عن كثب نتائج التقييم طوال الفترة الدراسية .ويقوم بمعايرة إعداد كل التقييم ووضع درجات كل بند من بنوده
بحيث يشمل هذا التقييم نتائج التعلم باإلضافة إلى مجموعة كاملة من قدرات الطلبة .ويتم الحكم على الطلبة بمدى استيفائهم ألهداف التعلم المحددة
وليس مقارنة أدائهم بأداء أقرانهم.

التقييم المستمر لمقرر
تعاد أوراق إجابات امتحانات التقويم المستمر للطلبة عادة خالل أسبوعين من تاريخ االمتحان مع التغذية الراجعة من المحاضر .التغذية الراجعة
توضح وتشرح أخطاء الطلبة فى االمتحان ،وتسلط الضوء على مجاالت التحسين وتبين كيفية ذلك بعناية .وتكون هناك نسخة من سجل عالمات
الطلبة متاحة لهم (مبينة أرقام بطاقاتهم الجامعية وليس بأسمائهم) بحيث يمكن للطالب متابعة مستوى أدائه طوال الفصل الدراسي.

تقييم مشاريع البحوث  /األطروحات
بعد إكمال الطلبة للسنة الدراسية األولى واستكمال متطلبات الكلية ،يسجل الطلبة لمشاريعهم  /اطروحاتهم بتعبئة االستمارات المطلوبة .هذه
االستمارات موجودة في موقع الجامعة في مركز الدراسات العليا وكذلك فى كليات الجامعة المختلفة.
كل مشاريع  /أطروحات الماجستير يتم تقييمها من قبل لجنة مناقشة مكونة من ممتحنين أو أكثر من أعضاء الهيئة األكاديمية .يقيم كل عضو من
أعضاء اللجنة مشروع او رسالة الطالب على انفراد.

تقديم البحث  /األطروحة:
يكون الموعد النهائي لتقديم البحث  /األطروحة هو نهاية كل فصل دراسي  ،ويمكن تمديده لفصل دراسي آخر دون عقوبات أكاديمية.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل المشاريع واالطروحات على موقع الجامعة.

االختبارات :تعليمات للطلبة










ضرورة إتباع الطلبة للتعليمات الصادرة من قبل مشرفي االختبارات
تواجد أعضاء هيئة التدريس ممن يقومون بتدريس المقرر الدراسي في بداية االختبار بغرض الرد على استفسارات الطلبة
حيث يجب أن تكون التعليمات على ورقة االختبار وأسئلة االختبار واضحة وبعيدة كل البعد عن الغموض ،كما يقوم أعضاء هيئة
التدريس بتقديم بعض اإليضاحات في حالة وجود غموض بالنسبة للتعليمات أو أسئلة االختبارات
يدخل الطلبة قاعة االختبار بعد تلقي التعليمات من قبل المشرفين .وعادة ما يكون على األقل  15دقيقة قبل بداية االختبار
يجلس الطلبة طبقا لتعليمات المشرفين
يمكن للطلبة اصطحاب األدوات التأليه معهم إلى قاعة االختبار (:ساعة يد ،أقالم حبر ،أقالم رصاص ،مبراة ،ممحاة ،مسطرة ،والحاسبة
التي ال تحتوي على برامج لتخزين المعلومات)
إذا كان هناك أي أدوات اخرى مسموح استخدامها في بعض االختبارات (مثل أدوات الرسم ،أدوات الكتابة ،حاسبات علمية إلخ) ،وسيتم
إدراجها على الصفحة األولى لالختبار .كما سيتم إخطار الطلبة باألدوات المسموح بها خالل المحاضرة قبل موعد االختبارات
المواد الغير مصرح بها (مثل أجهزة النقال والقواميس اإللكترونية ومشغالت إم بي  3والمذكرات الدراسية إلخ) يجب أال تكون في
حوزة الطالب أثناء االختبار .وإذا تم إحضار مثل هذه األدوات إلى قاعة االختبار يجب تركها في منطقة معينة بقاعة االختبار ويتحمل
مالكها مسؤوليتها .وفي حالة اكتشاف وجود أداة غير مصرح بها في حوزة الطالب أثناء االختبار ،فإن الطالب  /ـة سيتهم بمحاولة الغش
ال يسمح بالطعام أو الشراب في قاعة االختبار (ما عدا الماء واألدوية إذا لزم األمر)
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يجب على الطلبة وضع البطاقة الجامعية على الطاولة حتى يسهل على المشرف فحصها مع قائمة االختبار .إذا نسى الطالب  /ـة
إحضار البطاقة الجامعية الخاصة به ،في هذه الحالة عليه إخطار المشرف (قبل استالم ورقة األسئلة) للذهاب الى قسم القبول والتسجيل
إلحضار نسخة من البطاقة الجامعية المؤقتة (تستخدم فقط في ذلك اليوم)
يمنع الطلبة من عملية التواصل فيما بينهم بأي شكل من األشكال كتبادل األدوات (مثل الممحاة والحاسبات إلخ)
ال يجوز للطلبة مغادرة قاعة االختبار فى الثالثين دقيقة األولى من بدء االختبار .يسمح فترة ال تتعدى ثالثين دقيقة من وقت بدء االختبار
ولكن بدون الحصول على وقت إضافي
لن يسمح للطالب بالدخول الى قاعة االختبار بعد مضي  30دقيقة من بدء االختبار

بعد مضي ثالثين دقيقة ،إذا رغب الطالب في مغادرة قاعة االختبار سواء للذهاب إلى دورة المياه أو االنتهاء من االختبار ،فعليه ترك ورقة
االختبار مقلوبة على الطاولة وأن يستأذن بالخروج
 oإذا رغب الطالب بالذهاب إلى دورة المياه فإنه سوف يرافق من قبل عضو من الهيئة التدريسية يكون من نفس الجنس
 oإذا انتهى الطالب من االختبار فإنه يمكنه المغادرة بعد أن يقوم المشرف بجمع دفتر اإلجابة
 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
 على الطلبة الجلوس في أماكنهم حتى يتم جمع اوراق االختبارات وحتى يتم أخطارهم باالنصراف من قبل المشرف
 ال يجوز للطلبة إزالة ما يتعلق باالختبار من قاعة االختبار

النجاح في المقرر الدراسي
لكي يتحقق النجاح في المقرر الدراسي ،يجب على الطالب الحصول على معدل  2.00أو أكثر من ذلك .فالطالب الذي يحصل على معدل أقل
من  2.00في المقرر الدراسي يعتبر راسبا.

الرسوب في المقرر الدراسي
في حالة رسوب الطالب في المقرر الدراسي عليه القيام بما هو آتي:
 .1يجوز للطالب إعادة دراسة المقرر .فإذا رسب في مقررات أساسية ومطلوبة فيجب عليه أن يعيد دراستها ،ويصبح لهذه المقررات
األولوية القصوى في جدول برنامج الطالب ويجب أن تؤخذ في الفصل القادم .حيث انه ال يمكن للطالب إعادة المقرر الدراسي أكثر
من ثالث مرات
 .2في حالة توفر المصادر والموارد المناسبة ،فإن الجامعة تقدم اختبار اإلعادة (الدور الثاني) في غضون أسبوعين  /ثالثة أسابيع بعد
إعالن النتائج .لمزيد من المعلومات حول امتحانات اإلعادة ،يرجى مراجعة سياسة امتحانات اإلعادة التي تتم مراجعتها بانتظام
لضمان دقتها ومالئمتها مع لوائح الجامعة
 .3إذا رسب الطالب في احدى المقررات االختيارية (بشرط ان ال يكون متطلب اساسي للتخرج) ،فإن الطالب يجوز له اختيار 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 الفصل
الدراسي الثاني والعكس صحيح) ففي هذه الحالة يجب على الطالب االنتظار حتى يتم إدراج المقرر الدراسي في الفصل التالي.

امتحانات اإلعادة







يجوز لكل طالب حضور امتحانين لإلعادة كحد أقصى لكل فصل دراسي
الحد األقصى للدرجة الممنوحة بعد امتحان اإلعادة هو 2.00
سيتم نقل درجات التقييم المستمر للطالب في المقرر
لن يكون هناك اختبار خاص ليحل محل اختبار اإلعادة
يمكن أن تكون هناك دروس مراجعة لمقررات اإلعادة تقدم من قبل الكلية قبل اختبار اإلعادة
يجب على الطلبة التسجيل الختبارات إعادة عن طريق تعبئة النموذج المناسب في موقع الجامعة

لوائح التقييم
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
الختبار خاص أو أي شكل أخر من االختبارات الخاصة أو االنسحاب من المقرر بدون عقوبة مالية أو أكاديمية.
الظروف التي عادة ما ستبرر هذا االعتبار الخاص مثل:
 .1اإلصابة بمرض حاد يمنع الطالب من تأدية االختبار كما هو مطلوب
 .2إصابة شخصية خطيرة مثل كسر الضلع أو أي إصابة ذات تأثير تعجيزي
 .3أن يصبح ضحية لجريمة خطيرة مثل السرقة ،السطو أو الهجوم العنيف خالل الفترة التي تسبق االختبار
 .4إصابة خطيرة أو موت أحد األقارب القريبين( :كالوالدين او أحد األخوة أو الجد أو الجدة ......الى أخره)
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 .5ضغوط عمل لم يكن في الحسبان توقعها بحيث تمنع الطالب من الدراسة والتحضير والحضور لالختبار النهائي الظروف التي ال
تكون مقبولة هي كآالتي:
 أي ادعاء ال يتم إثباته بدليل
 مشكالت مالية أو صعوبات في السكن
 صعوبات مع الذين يقوموا برعاية أطفال أو ترتيبات عمل أو ترتيبات منزلية أخرى
 ترتيبات سفر مثل حجز تذاكر السفر التي تتعارض مع جدول االختبارات
 الفشل في حضور االختبار أو الفشل في تقديم االختبار بسبب ارتباك يتعلق بالوقت والتاريخ والمكان
 شهادات طبية صادرة بعد شفاء الطالب من مرضه الذي يدعيه

النظر في الظروف المخففة
يجب على الطالب اخطار منسق المقرر الدراسي بالظروف الطارئة التي يمر بها خالل األسبوع األول مع ضرورة إحضار
األدلة لهذه الظروف الطارئة (يوجد استمارة خاصة للظروف الطارئة على محرك الجودة بنظام الجامعة).
إذا كانت هذه الظروف التي يمر بها الطالب قد تؤثر على أدائه األكاديمي فإنه يتم التعامل مع هذه الظروف من قبل منسق
المقرر ،وفي الحالة القصوى للظروف الطارئة فان الطالب يسمح له بتمديد أو تأجيل الفصل الدراسي الى وقت الحق.
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.
إذا تم قبول طلب الطالب الخاص بمراعاة الظروف الطارئة سيتم إعادة االمتحانات بدون أي عقوبة أكاديمية (على سبيل المثال ،ال يتم تقييد
درجة النجاح على حد معين وهو أقل معدل لالجتياز ،مثل اختبار اإلعادة أو اختبار خاص).
إذا كان الطالب قد أجرى التقييم ونجح ،فيجوز النظر في ترفيع النتيجة .سيتم اعتماد هذا رسميا من قبل مجلس االمتحانات الجامعية.
ويمكن منح امتحان خاص من قبل مجلس امتحانات الجامعة لطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم لالختبار النهائي .والسبب األكثر
شيوعا هو حالة مرضية منعت الطالب من حضور أو التحضير لالمتحان النهائي.

االختبار الخاص






يحدد من قبل مجلس الجامعة لالمتحانات ويقع ضمن فترة االمتحانات المحددة في تقويم الجامعة
يحل محل االمتحان النهائي في اختبار المقرر
عادة ال يحل محل كافة اختبارات المقرر أو "يستخدم كوسيلة للطالب لتحسين درجته أو اجتياز مقرر رسب الطالب فيه من قبل
عادة ال يكون متاحا بعد االختبار خاص
في الحاالت الخاصة ،يمكن لنائب رئيس الجامعة لشؤون األكاديمية أن يقدم االختبار بشكل تنفيذي ،وهذه هي الحاالت التي تقييم بعد
اجتماع مجلس الجامعة لالختبارات

أحيانا قد تتسبب الظروف الطارئة في ان يفقد الطالب جزء كبير من المقرر الدراسي .على سبيل المثال إذا تعرض طالب ما لحادث سيارة في
األسبوع الخامس من بدء الدراسة فإن ذلك األمر يستدعي لزوم الطالب في المستشفى ما يقارب ثالثة إلى أربعة أسابيع أو أكثر ،ففى مثل هذا
الحالة يصبح الطالب غير قادرا على المشاركة في جميع األنشطة التعليمية ،وعليه فإنه يجب على الطالب إعادة المقرر أو االنسحاب بدون
عقوبة مالية أو أكاديمية.
تناقش الصعوبات والمعوقات المزمنة أدناه.
في حاالت استثنائية يمكن تقديم شهادة خاصة للطالب في السنة األخيرة من الدراسة حيث ال يوجد احتمال معقول إلكمال الطالب لمتطلبات
الشهادة بسبب مرض خطير أو مرض يمكن أن يودي بحياته أو مرض عضال ،ما دام هناك دليل على أن األداء قد تم في المعيار المطلوب.
ويتم أيضا تقديم شهادة للطالب المتوفى طالما أن هناك دليل على أن األداء كان على المستوى المطلوب.

استفسارات التقييم واالستئنافات
ينبغي أن يكون االستفسار واالستئناف مقدما من قبل الطالب المعني فقط ،ولن ينظر في االستئناف المقدم من طرف ثالث أو جهة مجهولة
وتشجع الجامعة اتباع اإلجراء غير الرسمي أوال (على مستوى المادة أو البرنامج الدراسي) حول استفسارات الطلبة عن قرارات لجان
االمتحانات .وبما أن جميع الدرجات تخضع لنظم وضع العالمات والمراجعة والتأكد من صحة الدرجات من قبل لجنة االمتحانات ،لن يعتبر
مجرد االختالف حول العالمة التي منحتها لجنة االمتحانات سببا مقبوال لالستئناف ولن ينظر إليه في هذه الحالة.
قد ينتج عن االستئناف تأكيد الدرجة األصلية أو رفعها ،ولكن ال يتم تخفيض الدرجة نتيجة لالستئناف.
يراجع المجلس األكاديمي االستئنافات األكاديمية سنويا ومداها ونتائجها وذلك من أجل النظر في طرق لتحسين جودة عملية التقييم ومراقبة
فعالية عمليات االستئنافات.
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اإلجراء غير الرسمي  -االستفسارات عن نتائج التقييم والدرجات
كل االستفسارات عن الدرجات والعالمات (مثال لماذا يحصل الطالب على درجة أقل مما هو متوقع في أحد االمتحانات أو في المادة الدراسية
عامة) يجب أن تحل على مستوى المقرر الدراسي وفي الوقت المناسب من خالل إتباع الطالب لإلجراءات التالية:
 الشروع في اإلجراءات في غضون أسبوع واحد من اإلعالن عن نتيجة المادة الدراسية محل االستئناف أو نتيجة المادة الدراسية
 مناقشة المسألة مع عضو هيئة التدريس الذي كان مسؤوال عن وضع العالمات .وإذا لم تحل المسألة عند هذا المستوى ،فينبغي
 oمناقشة المسألة مع منسق المقرر الدراسي وإذا لم تحل في هذا المستوى ،فينبغي
 oمناقشتها مع عميد الكلية المعنية
إذا لم يتلق الطالب نتائج مرضية من خالل هذا اإلجراء غير الرسمي فيمكنه بعد ذلك تقديم طلب رسمي.

المبادئ التوجيهية  -االستئناف ضد قرارات التقييم أو التقدم لالمتحانات الخاصة
لن يعتبر مجرد االختالف حول الدرجة التي منحتها لجنة االمتحانات (في المادة الدراسية أو في امتحان خاص مثال) سببا مقبوال لتقديم
االستئناف ولن ينظر لالستئناف في هذه الحالة.
االستئنافات تقبل في الحاالت االتية فقط:
 حدوث خطأ إداري
 عدم تطبيق سياسات أو إجراءات أو لوائح الكلية أو البرنامج الدراسي أو المادة الدراسية
 عدم خضوع القرارات لمبادئ العدالة واإلنصاف

المرحلة االولى االستئناف ضد درجة التقييم
يجب على الطالب أوال إتباع طرق االجراء غير الرسمي المذكور أعاله قبل تقديم االستئناف .لالستئناف ضد عالمات التقييم الفردية يجب على
الطالب أن يعبئ استمارة المرحلة األولى لالستئناف (االستمارة األكاديمية رقم  )16شارحا فيها قضيته مرفقا معها الدليل ويقدمها لنائب رئيس
الجامعة للشؤون األكاديمية في غضون أسبوع واحد بعد نشر نتائج التقييم الفردية أو إصدار عالمات المقرر.
كخطوة أولى ،يقرر نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية حالة االستئناف حيث يمكن رده أوعقد جلسة استماع بحضور الطالب لعرض قضيته
مع إمكانية استدعاء شهود لهذه الجلسة إذا لزم األمر.
ويجب أن يكون الطالب متواجدا إلجراء مقابلة مع نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية وذلك لمناقشة القضية ومحاولة حلها ويمكن للطالب
اصطحاب أحد زمالئه الطلبة أو أحد موظفي الجامعة أو أحد أفراد أسرته.
إذا لم يستطع نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية حل القضية بما يرضي الطالب ،فيجوز للطالب:
 .1تقديم شكوى رسمية إذا لم تكن إجراءات الجامعة كافية أو لم يتم اتباع إجراءات االستئناف ضد درجة التقييم الفردية
 . 2تصعيد االستئناف للمرحلة الثانية في حال إذا كان األمر يتعلق بعالمات المقرارت الدراسية أو بعدم السماح للطالب بالتقدم لالمتحان
الخاص

المرحلة االولى االستئناف ضد قرار عدم السماح بالتقدم لالمتحان الخاص
بالنسبة لالستئنافات المتعلقة بعدم منح امتحان خاص فيجب على الطالب إكمال نموذج استئناف المرحلة األولى وتقديمه إلى مكتب نائب رئيس
الجامعة للشؤون األكاديمية .يجب أن يكون الطالب متواجدا للمقابلة في غضون أسبوع واحد بعد نشر نتائج التقييم الفردية أو إصدار عالمات
المقرر ويتم اتباع اإلجراءات على النحو الوارد أعاله.

االستئناف المرحلة الثانية
يمكن تصعيد االستئناف للمرحلة الثانية فقط إذا كان األمر يتعلق بعالمات المقررات الدراسية أو بعدم السماح للطالب بالتقدم لالمتحان الخاص
وهذه االستئنافات ال بد أن تكون قد مرت عبر المرحلة األولى.
 .1يجب على الطالب أن يعبئ استمارة المرحلة الثانية لالستئناف (االستمارة األكاديمية رقم  )17والتي سيجدها مع الموظف اإلداري
بالكلية أو في دليل الطالب ثم يقدمها إلى مكتب رئيس الجامعة في األسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني لالستئناف الذي يتضمن
المواد الدراسية للفصل الدراسي األول
 .2أما بالنسبة لالستئنافات الخاصة بمقرارات الفصل الدراسي الثاني ،فيكون ذلك قبل بداية االمتحانات الخاصة
وتقوم لجنة االستئنافات المكونة من رئيس الجامعة (رئيسا للجنة) ،عميد إحدى الكليات غير الكلية التي ينتمي إليها الطالب ومدير دائرة التخطيط
المؤسسي والكفاءة (مقررا) وطالب يكون غير معروف للطالب مقدم االستئناف بالتحقيق في القضية وإصدار حكمها.
وكخطوة أولى ،إما أن تحكم اللجنة بأن االستئناف ال أساس له وتصرفه ،أو تقرر عقد جلسة استماع يحضره الطالب  /ة لعرض قضيته مع
إمكانية استدعائه لشهود لهذه الجلسة.
وإذا تقرر عقد الجلسة ،يكون ذلك خالل أسبوعين من تقديم الطالب الستمارة استئنافات المرحلة الثانية .ويمكن للطالب اصطحاب أحد زمالئه
الطلبة أو أحد موظفي الجامعة أو أحد أفراد أسرته.
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ويكون قرار لجنة االستئنافات نهائيا ويحق لرئيس الجامعة بعد ذلك اتخاذ أية قرارات ضرورية ناتجة عن هذا القرار.

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.
وتعرف المخالفة األكاديمية بأنها محاولة الطالب استخدام وسائل غير مقبولة بغية الحصول على ميزة أكاديمية ،أو مساعدة شخص آخر في
الحصول عليها ،أو التأثير سلبا على شخص آخر بالتدخل في تعلمه أو تقييمه ،أو أن يتدخل عمدا في إجراءات التقييم في الجامعة .يتضمن ذلك
مجموعة واسعة من األنشطة مثل الغش والسرقة وتغيير المستندات األكاديمية أو النصوص والوصول إلى المواد قبل جعلها 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 استماع الكلية أو عن
طريق لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية إذا كانت المخالفة أكثر خطورة أو في حال تقديم الطالب اعتراض على االدعاء.
وللمساعدة في تحديد مدى خطورة المخالفة ،صنفت الجامعة المخالفات األكاديمية إلى أربع فئات رئيسية :المخالفات البسيطة ،والكبيرة
والخطيرة والجسيمة .وتختلف العقوبات على هذه المخالفات حسب نوع المخالفة وتكون كالتالي:
 .1التحذير
 .2فقدان درجات في التقييم
 .3الرسوب في التقييم (يحصل على عالمة صفر في التقييم)
 .4الرسوب في المقرر الدراسي (يحصل على عالمة صفر في المقرر)
 .5تعليق الدراسة في الجامعة لفترة محددة
 .6الفصل نهائيا من الجامعة
أن عمل قائمة كاملة بكل المخالفات وعقوباتها المحددة تحديدا دقيقا غير ممكنة وغير مستحبة ،فالبت في قضية المخالفة األكاديمية وإصدار
القرار بشأنها يتطلب االستشهاد بحكم لجنة االستماع لكل حالة على حدة.
وفيما يلي بعض األمثلة على المخالفات في كل فئة مع العقوبات التي تطبق عليها:
المخالفات البسيطة :في مثل هذه المخالفات ،ال يوجد دليل على وجود نية للحصول على ميزة غير مشروعة ،وال تعتبر المخالفة البسيطة
واحدة من ضمن أنواع المخالفات األكاديمية أو سوء السلوك حسب السياسة المعتمدة ،وال ينبغي رفعها لدائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة أو
دائرة القبول والتسجيل ،ويمكن التعامل معها عن طريق منسق المقرر أو البرنامج .وفي هذه الحاالت دائما ما يحتاج الطالب للتدريب (مثال
التدريب على الطريقة الصحيحة لكتابة المراجع) لمنع حدوثها في المستقبل.
العقوبة :تحذير أو فقدان درجات ( 50من درجة التقييم).
المخالفة الكبيرة :غالبا ما يكون هناك دليل على وجود نية للطالب للحصول على ميزة غير مشروعة مع سبق اإلصرار .ومثال على هذه
المخالفات:
 تكرار المخالفات البسيطة
 امتالك مواد غير مصرح بها في االمتحان (كالهاتف النقال أو ورقة للغش تحتوي على معلومات االختبار) أثناء امتحان ذو تقييم أقل
من %40
 نسخ أجزاء من الواجبات من طلبة آخرين
 نسخ المعلومات من االنترنت أو أي مكان آخر للمشاريع دون كتابة المراجع أو إشارة لالقتباسات المستخدمة
العقوبة :رسوب الطالب  /ة في التقييم (ينال عالمة صفر).
المخالفة الخطيرة :هناك أدلة على ارتكاب مخالفات متكررة و  /أو محاولة متعمدة واضحة للتأثير بشكل كبير على درجة المقرر في مشروع
أو االختبار النهائي أو أي تقييم بنسب %40وما فوق .أمثلة على هذه المخالفات:
 إدانة ثانية ألي من إجراءات سوء السلوك المذكورة أعاله
 امتالك مواد غير مصرح بها في االمتحان أو إرسال أو استقبال رسائل نصية على الهاتف النقال أو إرسال رسالة الكترونية أو إجراء
محادثة هاتفية أثناء االمتحان
 اكتشاف وجود سرقة أدبية (انتحال) في مشروع السنة األخيرة كعدم كتابة المراجع أو االقتباسات المستخدمة
العقوبة :الرسوب في المقرر الدراسي (ينال العالمة صفر).
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المخالفة الجسيمة :السلوك الذي يعرض سالمة البرامج التعليمية األكاديمية في الجامعة للخطر على سبيل المثال:
 ارتكاب مخالفة خطيرة أخرى يدان فيها بعد إدانته في مخالفة سابقة
 انتحال الهوية أو السماح لشخص ما بانتحال شخصيتك في االمتحان
 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
 سرقة أو امتالك االختبار أو االمتحان ورقيا أو إلكترونيا
العقوبة :تعليق دراسة الطالب  /ة في الجامعة لفترة زمنية محددة (مثال سنة دراسية واحدة) أو الفصل النهائي من الجامعة .ويمنح
في الحالتين عالمة صفر في كل المقررات التي درسها في الفصل الدراسي الذي ارتكبت فيه المخالفة.
إجراءات الكشف واالبالغ عن المخالفات األكاديمية للطالب:
في حالة االشتباه بوجود مخالفة أكاديمية أثناء التقييم ،يتم عمل اآلتي:
 مصادرة أي مواد غير مصرح بها وكتابة التاريخ والوقت واسم المراقب في ورقة اإلجابة على األسئلة الخاصة بالطالب  /ة المتهم.
 يسمح للطالب االستمرار في أداء االمتحان ما لم يؤدي سلوكه إلى تعطيل االمتحان
 بعد االنتهاء من االمتحان ،يبلغ المراقب الطالب  /ة المتهم باإلجراءات التي سوف تتبع معه ،ويحصل على رقم هاتفه النقال.
 يكتب كبير المراقبين تقريرا يصف فيه الحالة مع األدلة عليها ،مشيرا إلى وقت وتاريخ حدوثها مع إرفاق المواد التي ضبطت بحوزة
الطالب  /ة (وأية أدلة أخرى مثل الصور الفوتوغرافية أو المذكرات المصادرة  ...الخ) ويجب أن يوقع الطالب على التقرير ،في حال
رفض الطالب التوقيع ،فيجب اإلشارة إلى ذلك في االستمارة
 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
في حالة االشتباه بوجود مخالفة أكاديمية في أعمال المقر (مثل االنتحال والتزوير):
 .1ينبغي رفع األمر إلى منسق المادة الدراسية الذي يكتب تقريرا يوضح فيه تفاصيل المخالفة المزعومة واألدلة عليها .ويرفع هذا
التقرير إلى عميد الكلية التي يتبع لها المادة الدراسية الذي وقعت المخالفة
 .2يتشاور عميد الكلية المعنية مع منسق المادة الدراسي وأعضاء الهيئة األكاديمية اآلخرين المعنيين لتقرير ما إذا كان الطالب  /ة مدان
بارتكاب المخالفة أم ال
 .3فإذا كانت اإلجابة بال ،انتهى األمر عند هذا الحد ،أما إذا كانت اإلجابة بنعم فتستمر إجراءات القضية كالمعتاد
 .4في كلتا الحالتين ،يجب حفظ التقارير وإرسال نسخة إلى مكتب ضمان الجودة
في حالة االشتباه بوجود مخالفة أكاديمية في مشروع السنة النهائية (مثل االنتحال وعدم كتابة المراجع المستخدمة):
 .1ينبغي رفع األمر إلى منسق المادة الدراسية الذي يكتب تقريرا يوضح فيه تفاصيل المخالفة المزعومة واألدلة عليها .ويرفع هذا
التقرير إلى عميد الكلية التى يتبع لها المادة الدراسية الذي وقعت المخالفة
 .2يتشاور عميد الكلية المعنية مع منسق المادة الدراسي وأعضاء الهيئة األكاديمية اآلخرين المعنيين لتقرير ما إذا كان الطالب  /ة مدان
بارتكاب المخالفة أم ال
 .3فاذا كانت االجابة بال ،انتهى األمر عند هذا الحد ،أما إذا كانت اإلجابة بنعم فتستمر إجراءات القضية كالمعتاد
 .4في كلتا الحالتين ،يجب حفظ التقارير وإرسال نسخة إلى مكتب ضمان الجودة
حضور الطالب لجلسات االستماع وإخطاره بالحضور
الطالب مسؤول عن التحقق من بريد الجامعة اإللكتروني الخاص به وتزويد الجامعة برقم هاتفه المحمول ،ليتم إخطاره بمواعيد جلسات
االستماع وعدد هذه الجلسات .وهو بالضرورة مسؤول عن حضور جلسة االستماع وفي حال عدم حضور الجلسة ،يمكن المضي قدما في
الجلسة من دونه .ويمكن لل طالب أن يحضر الجلسة بصحبة أحد أفراد أسرته المباشرة (مثل األب أو األم أو األخ أو األخت).
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
في حال وجود مخالفات أكاديمية يجب عقد جلسة استماع الكلية .وتتم اإلجراءات كالتالي:
 .1تعقد جلسة استماع الكلية خالل أسبوع واحد من ارتكاب المخالفة إذا كانت تتعلق بالواجبات والمشاريع وأعمال المقرر ،إلخ
 .2في حالة االمتحانات النهائية ،ينبغي عقد جلسة استماع في غضون أسبوع واحد من انتهاء االمتحانات للسماح بمناقشة القرار في
مجلس امتحانات الكلية
 .3تعقد لجنة االستماع بالكلية برئاسة العميد أو من ينوب عنه وتضم عضوين آخرين على األقل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية،
يرشحهم عميد الكلية ،لالستماع لمثل هذه القضايا
 .4يجب أن يحضر الجلسة موظف من دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة ويتمثل دوره في التأكد من أن اإلجراءات المتبعة تتطابق مع
سياسة الجامعة ولوائحها
 .5تدوين محضر الجلسة
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 .6إذا اعترف الطالب بالتهمة ،فستقرر جلسة االستماع العقوبة المناسبة وفقا للسياسة وسيتم تسجيل المحضر ،أما في حالة االمتحانات
النهائية ،فسيتم تقديمه إلى مجلس امتحانات الكلية .بالنسبة لجميع جلسات االستماع المتعلقة بالواجبات والمشاريع وأعمال المقرر،
فسيتم إعالم نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ودائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة ومدير إدارة القبول والتسجيل بالقرار بشأن العقوبة
المناسبة
قسم القبول والتسجيل هو المسؤول عن إخطار الطالب بالعقوبة من خالل عنوان بريده الجامعي اإللكتروني الخاص .أما إذا طعن الطالب في
التهمة ،فترفع القضية للجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية مع إرفاق توصيات.
مكتب التخطيط المؤسسي والكفاءة هو المسؤول عن عقد لجنة الجامعة ويعمل كمنسق لعقد اجتماع اللجنة.
أعضاء جلسة استماع الكلية
تتكون جلسة استماع الكلية من:
 .1رئيس االجتماع (العميد أو مرشح من قبل العميد)
 .2عضوين أكاديميين على األقل من أعضاء الكلية يرشحهما العميد
 .3عضو من دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة (أو مرشح واحد من خارج الكلية)
 .4الموظف اإلداري في الكلية أمين سر لالجتماع
االجراءات:
 .1يعد الطالب مسؤول عن حضور جلسة االستماع وفي حال عدم حضور الجلسة ،يمكن المضي قدما في الجلسة من دونه.
 .2تقوم الكلية بإخطار الطالب بجميع المواعيد واإلجراءات عن طريق البريد اإللكتروني الجامعي الخاص به ،وعند اإلمكان عن طريق
الهاتف.
 .3يقوم الموظف اإلداري بالكلية بتقديم األدلة على المخالفة والشهود
 .4سيطلب من الطالب الرد على االدعاءات مع إمكانية استدعائه لشهوده إذا كان لديه شهود
 .5إذا وجد أن الطالب مذنبا ،فسوف تفرض اللجنة عقوبة عليه
 .6سيتم إخطار الطالب بالقرار من قبل قسم القبول والتسجيل .بالنسبة لجميع القرارات المتخذة فيما يتعلق باالمتحانات النهائية ،يقوم قسم
القبول والتسجيل بإخطار الطالب بالقرار بعد مجلس االمتحانات الجامعية
السجالت:
 .1يقوم أمين السر بإبالغ القرار واألحداث المتعلقة بالمخالفة لكل الوحدات األكاديمية واإلدارية المختصة في الجامعة (لجنة امتحانات
الكلية ودائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة ولجنة امتحانات الجامعة ودائرة القبول والتسجيل)
 .2يقوم مكتب عميد الكلية بحفظ سجالت جميع المخالفات األكاديمية ومحاضر جلسات االستماع وإرسال نسخة إلى دائرة التخطيط
المؤسسي والكفاءة ودائرة القبول والتسجيل
 .3حيثما أمكن ،ستقوم إدارة القبول والتسجيل بتضمين اإلدانات والعقوبات في سجالت الجامعة الرسمية للطالب
 .4إذا تمت تبرئة الطالب من التهمة ،فلن يتم االحتفاظ بأي بيان في ملف الطالب
االستئنافات ضد األحكام والعقوبات للمخالفات األكاديمية
يجوز للطالب االستئناف ضد أي قرار بشأن أية مخالفة أكاديمية خالل أسبوع واحد من أخطاره بالحكم والعقوبة ،ويكون ذلك بنا ًء على ما يلي:
 .1ظهور أدلة جديدة لم تكن متوفرة سابقا
 .2لم يتم اتباع إجراءات الجامعة بشكل صحيح
ال يجوز تقديم االستئناف على أساس استمرار إنكار التهمة أو تحديا للحكم الصادرعن اللجنة.
ويقدم االستئناف كتابة (باللغة اإلنجليزية في حالة المواد  /البرامج التي تدرس باللغة االنجليزية) المتوفرة بالكلية .ويكون تقديم االستئناف في
استمارة االستئناف مرفقا معها أية معلومات أو وثائق جديدة.
إذا كانت أسباب االستئنا ف صحيحة ،يجوز للطالب تقديم استمارة االستئناف وجميع الوثائق ذات الصلة إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون
األكاديمية والذي يقوم بدوره برفع قراره إلى دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة ليتم رفع التوصية إلى رئيس الجامعة.
وقد يطلب رئيس الجامعة عقد اجتماع مع الطالب وأعضاء الهيئة األكاديمية ذوي الصلة بالقضية .ويكون قرار رئيس الجامعة نهائيا ،ويبلغ
الطالب بالقرار عن طريق مدير دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة من خالل حسابه في بريد الجامعة اإللكتروني في غضون أسبوع واحد من
تاريخ تقديمه لالستئناف.
لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية
في حال رفع قضية المخالفة من مجلس استماع الكلية مع التوصيات الى لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية ،تتخذ االجراءات التالية:
 تقوم دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة بعقد لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية ،ويترأسها رئيس الجامعة (أو المرشح)
 يقوم أمين السر (عضو من مكتب التخطيط المؤسسي والكفاءة) بالتشاور مع الرئيس واخطار أعضاء اللجنة بتعيينهم
 سيتم إخطار الطالب المتورط في المخالفة بقوانين الجامعة المتعلقة بالمخالفات األكاديمية من قبل األمين التنفيذي لالجتماع
 يجب أن يتم عقد اللجنة في غضون أسبوع واحد من جلسة استماع الكلية ،أو في أقرب وقت ممكن بعد فترة االمتحان للسماح بإخطار
لجنة امتحانات الجامعة بالقرار
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يجب تسجيل محضر الجلسة بالكامل
يعتبر قرار لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية نهائي
يقوم أمين سر لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية بإخطار الطالب بالقرار من خالل حسابه في بريد الجامعة اإللكتروني
يقوم أمين السر بإرسال نسخة من محضر اجتماع اللجنة إلى أمين لجنة امتحان الجامعة

أعضاء لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية
وهي لجنة أكاديمية تختص بالمخالفات األكاديمية ويتم عقدها بهدف تقييم المخالفات والحكم عليها في حال اعتراض الطالب
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).
 عميد الكلية (ليس من كلية الطالب (أو القسم) أو من الكلية (أو القسم) التي وقعت فيه المخالفة).
 ممثل المجلس االستشاري للطلبة لجامعة صحار ليس لديه تضارب في المصالح مع الطالب.
 عضو من دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة الذي سيكون بمثابة األمين السر لالجتماع.
اإلجراءات:
 يعد الطالب مسؤوال عن حضور جلسة االستماع وفي حال عدم حضور الجلسة ،يمكن المضي قدما في الجلسة من دونه.
 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.
 سيطلب من الطالب الرد على االدعاءات مع إمكانية استدعائه لشهوده إذا كان لديه شهود.
 إذا وجد أن الطالب مذنبا ،فسوف تقرر اللجنة العقوبة وسيتم إخطاره بعد مجلس االمتحانات الجامعية.
السجالت:




يقوم أمين السر بإبالغ القرار واألحداث المتعلقة بالمخالفة لكل الوحدات األكاديمية واإلدارية المختصة في الجامعة (الكليات وأمين
سر لجنة امتحانات الكلية ودائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة ودائرة القبول والتسجيل).
تقوم دائرة التخطيط المؤسسي بحفظ سجالت جميع المخالفات األكاديمية ومحاضر جلسات االستماع
ستقوم إدارة القبول والتسجيل بتضمين اإلدانات والعقوبات في سجالت الجامعة الرسمية للطالب ،أما في حال تبرئة الطالب من التهمة
فلن يتم االحتفاظ بأي بيان في ملف الطالب.

مالحظة :يقوم المجلس األكاديمي سنويا بدراسة حجم ونطاق ونتائج المخالفات األكاديمية بغية مراقبة أوضاعها ومدى فاعلية اإلجراءات
المتبعة اتجاه.
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الجزء السابع
خدمات الدعم األكاديمي

Assessment
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الخدمات المالية
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 مستحقة وواجبة السداد قبل بدء تسجيل المقررات الدراسية.
إذا قام الطالبـ  /ــه بالتسجيل ودفع الرسوم الدراسية ،واكتشف الحقا بأنه غير قادر على االستمرار في دراسته ،يمكن للطالب التقدم بطلب
السترداد الرسوم .وفقًا لسياسة رد أموال رسوم الدراسة (راجع السياسة الكاملة على بوابة الطلبة)  ،يمكن استرداد الرسوم التالية:
الوصف
االسترداد
100%

التأجيل أو االنسحاب خالل أسبوعين من بداية الفصل الدراسي

50%

التأجيل أو االنسحاب خالل األسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي

25%

التأجيل أو االنسحاب خالل األسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي

0%

التأجيل أو االنسحاب بعد األسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي

تسديد رسوم الدراسة
 .1على الطلبة الذين يرغبون في التسجيل في أي مادة ألي فصل دراسي ،دفع الرسوم الدراسية المستحقة قبل التسجيل للمادة.
 .2تكون طريقة الدفع





بواسطة الدفع االلكتروني من خالل البوابة في الموقع االلكتروني للجامعة،
او حوالة مصرفية مباشرة إلى حساب الجامعة
حساب رقم  002020010636بنك صحار  -فرع صحار مع ذكر ( إسم الطالبـ  /ــه و الرقم الجامعي).
او بواسطة خدمات البطاقات البنكية (الخصم االلكتروني او البطاقة االئتمان)
أو بشيك صادر باسم جامعة صحار

-
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خدمات التوجيه المهني

نقدم النصح للطلبة منذ بداية انتقالهم من الدراسة إلى الوظيفة وكذلك تقديم النصح والتوجيه المناسب بشأن اختيار التخصص الدراسي واإلجابة
عن استفساراتهم المهنية سوا ًء في مرحلة الدبلوم أوالبكالوريوس أو الماجستير ،كما أننا نلبي احتياجات الطلبة ،عن طريق تحقيق األهداف التالية
:






توفير مواد مهنية دقيقة وذات صلة.
مساعدة الطلبة في البحث عن األفكار المهنية التي تناسب اهتماماتهم وقيمهم وقدراتهم.
تقديم التقييم المهني من خالل اإلختبارات والتقييم.
توفير التوجيه والمشورة المناسبة للطلبة والخريجين فيما يتعلق بالخيارات الوظيفية المتاحة.
المساعدة في توفيرعدد من الفرص الوظيفية أو التدريبية للطلبة والخريجين.

مركز مصادر التعلم

يقع مركز مصادر التعلم في قلب الحرم الجامعي ويوفر تسهيالت عالمية المستوى لدعم الطلبة واألكاديميين والباحثين وتمكينهم من تحقيق
النجاح والتميز األكاديمي .يوفر المركز موارد عالية الجودة لجميع المستخدمين الذين يمكنهم االستفادة من قواعد البيانات الحديثة ومحركات
البحث المتاحة لتعزيز دراساتهم األكاديمية وخبراتهم البحثية .كما يوفر المركز أماكن دراسة هادئة للفرد و  /أو المجموعات ،ويتواجد عدد من
الموظفي المكتبة المتخصصين لتقديم المساعدة طوال ساعات العمل.
تسهيالت مركز مصادر التعليم:
 .1خدمة الشبكة الالسلكية (الواي-فاي)
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.2
.3
.4
.5
.6

أماكن مذاكرة مستقلة للطلبة
الدورات التعريفية وورش العمل
خدمة النسخ الضوئي
الغرف الدراسية
مساحات مذاكرة مشتركة

خدمات مركز مصادر التعلم :
المصادر السمعية والبصرية:
 .1الكتب
 .2الدوريات /المجالت /الجرائد المطبوعة
 .3اقتراح كتاب
 .4مجموعة كبيرة من المصادر اإللكترونية
ساعات عمل مركز مصادر التعلم
من األحد إلى األربعاء 8 :صباحا حتى  8مساءا
الخميس8 :صباحا حتى  6مساءا
السبت 10 :صباحا حتى  3مساءا
تحديد أماكن الموراد
تم تصنيف الكتب في مركز مصادر التعلم وفقا لنظام تصنيف "مكتبة الكونجرس االمريكي" .ولتحديد موقع أي كتاب في المركز ،يمكن إستخدام
نظام إدارة المكتبات والبحث بإسم المؤلف ،العنوان ،أوالكلمة المفتاحية وغيرها  .كما يمكن طلب مساعدة موظفي المركز.
إستعارة الموراد
يتم إصدار بطاقة جامعية لكل طالبـ  /ـه عند تسجيله ألول مرة و يتم استخدامها طوال فترة دراسة الطالبـ  /ــه .وتعتبر هذه البطاقة ضرورية
إلستخدام المكتبة ويتم أيضا تخصيص رقم باركود لتسجيل كل طالب.
إذا أراد أي طالبـ  /ـه إستعارة كتاب أو أية مادة أخرى من المكتبة ،يقوم باإلختيار ويبلغ بذلك موظفي المركز فيقومون بتسجيل اسمه والمصادر
التي استعارها في بطاقة اإلعارة .ويمكن للطالبـ/ـه استعارة أربعة موراد لمدة أسبوع واحد .ويتوجب عليه دفع غرامة مالية إذا تأخر عن المدة
المحددة لإلعارة.
لوائح و قوانين إستخدام مركز مصادر التعلم موضحة ومعروضة في المركز -وأدناه موجز مختصر بهذه اللوائح و القوانين:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يتوجب على الطلبة دفع غرامة تدفع في الحال إذا تأخروا عن المدة المحددة إلعادة المادة المستعارة ،تكون الغرامة بالنسبة للمواد التي يتم
استعارتها ( )100بيسة عن كل مادة في اليوم الواحد .وبالنسبة للمواد الموضوعة في رف المصادر المرجعية فإن قيمة الغرامة هي لاير
عماني واحد عن كل يوم تأخير
يمنع األكل والشرب داخل المركز (يسمح فقط بالمياه المعبأة في زجاجات)
يجب أن تكون الهواتف النقالة مغلقة أو في الوضع "الصامت" داخل المركز
يسمح بالمناقشة الهادئة فقط داخل المركز
يجب استخدام جميع األثاث والمعدات التى بالمركز بعناية تامة
يتم استيفاء غرامة مالية من المسؤول عن أي تلف أو ضياع أية مادة من مواد المركز
الطلبة مسؤولون عن اإلعتناء بأجهزة الحاسوب المحمولة الشخصية واألجهزة اللوحية وبمفكراتهم ،وال يسمح بتركها في المركز.

للتواصل مع مركز مصادر التعلم:
+968-92856767
asklrc@su.edu.om
@lrcsoharuni
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خدمات تقنية المعلومات

تعمل دائرة تقنية المعلومات بالجامعة عن كثب مع إدارات الجامعة المختلفة لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الداعمة للطلبة في جميع
األنشطة سواء كان في داخل أوخارج الحرم الجامعي.
البريد اإللكتروني وبرمجيات اوفيس 365
توفر الدائرة حساب بريد الكتروني لكل طالب مع مساحة تخزين غير محدودة ومع امكانية تثبيت برمجيات اوفيس  365على ثالثة اجهزة
الكترونية خاصة بالطالب ،ويمكن للطلبة الوصول لهذه الخدمات من داخل وخارج الحرم الجامعي .كما ينصح الطلبة بالتحقق من بريدهم
اإللكتروني لجامعة صحار يوميا.
مركز الدعم الفني
يوجد مركزان للدعم الفني التقني في مبنى مصادر التعلم الطابق الثاني وفي مبنى محطة الطلبة ,ويعتبر مركز الدعم الفني نقطة اتصال اساسية
مع الطلبة لتقديم الدعم التقني الالزم للتعلم.
مركز التدريب على التكنولوجيا
يقع المركز في مبنى مصادر التعلم الطابق الثاني حيث يقدم ورش تدريبيه لموظفي وطلبة الجامعة في مجال تقنية المعلومات.
ومن خالل المركز يتم توفير فرص تدريبية وورشات عمل على مجموعة واسعة من برامج وتطبيقات الحاسوب.
الشبكة
جميع أجهزة الكمبيوتر متصلة بشبكة الجامعة ويتوفر بها اتصال إنترنت سريع ويتناسب مع احتياجات الطلبة .تغطي الشبكه االسلكية جميع
المناطق التعليمية ومعظم المناطق المفتوحة.
الطباعة
بإمكان الطلبة المصرح لهم طباعة احتياجاتهم من المواد التعليمية بأنفسهم وذلك باستخدام آالت النسخ الموزعة في جميع أنحاء الحرم الجامعي
ومن خالل استخدام أي جهاز كمبيوتر مكتبي أو جهاز محمول.
أمن المعلومات
توفر الدائرة أيضا خدمات أمن المعلومات التي تحمي بيانات الجامعة ومعداتها من التهديدات المحتملة ولتضمن الحفاظ على خصوصية الطلبة
والمعلومات.
البرمجيات وقواعد البيانات
يقوم فريق تقنية المعلومات بتجهيز المختبرات والحاسبات في الجامعة بالتطبيقات الالزمة لعملية التعليم بحيث يستطيع الطلبة استخدامها بما
يخدم العملية التعليمية .يستطيع طلبة الجامعة إستخدام برمجيات اوفيس  365عبر االنترنت او عبر تثبيتها على الحواسيب الشخصية.
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النسخ االحتياطية وحفظ المعلومات
تقوم الدائرة باخذ نسخ احتياطية للمعلومات المخزنة على شبكة الجامعة ولكن ذلك ال يشمل المساحات المخصصة لالفراد وهو ما يتطب من
الطلبة اخذ نسخ احتياطية لملفاتهم على الشبكة االفتراضية (ون درايف المقدم من الجامعة) او على قرص صلب محمول.
التدريس والبحوث
تعمل الدائرة على تجهيز وضمان فعالية التجهيزات االلكترونية في كافة الغرف والقاعات الدراسية والمسارح في الجامعة ،وكذلك توفر البيئة
االلكترونية الالزمة للتعليم المدمج من خالل بوابة ادارة التعليم االلكتروني , SULMSوبرمجيات فرق مايكروسوفت وغيرها ،باالضافة الى
توفير الروابط االلكترونية عبر موقع الجامعة لمختلف قواعد البيانات والمكتبات االلكترونية.
اسم المستخدم وكلمات المرور
يتم تزويد كل طالب /طالبة باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به لتمكينه من الوصول إلى مختلف الخدمات االلكترونية باستخدام حواسيب
الجامعة او عبر االنترنت من اي مكان وفي اي وقت وباستخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور.
تعليمات إستخدام مختبرات تكنولوجيا المعلومات
 .1أجهزة الحاسوب واألجهزة األخرى في مختبرات تكنولوجيا المعلومات مخصصة إلستخدام طلبة الجامعة؛ وذلك بهدف التعرف على طرق
إستخدام الحاسوب وتطوير مهارات إستخدام البرمجيات وإستخدام لوحة المفاتيح وإستخدام البرامج المتعلقة بدراستهم.
 .2على الطلبة الذين يستخدمون مختبرات الحاسوب إحترام حق اآلخرين في الحصول على بيئة عمل هادئة.
 .3يتوجب على الطلبة إبراز بطاقاتهم الجامعية إلى موظف المختبر المسئول  /هيئة التدريس أو األمن ،وذلك عند الطلب.
 .4الطالب  /ـة الذي ال يبرز بطاقته الجامعية لعضو هيئة التدريس المسئول أو لموظفي قسم تقنية المعلومات المختصين ،سيطلب منه مغادرة
المختبر في الحال ،وتتخذ ضده اإلجراءات التأديبية في حال رفضه المغادرة الفورية.
 .5اليسمح للطلبة تشجيع أشخاص آخرين من غير طلبة الجامعة للدخول إلى مختبرات الحاسوب وسوف تتخذ اإلجراءات التأديبية الألزمة
بحق الذين يحضرون معهم أشخاصا من غير طلبة الجامعة إلى هذه المختبرات.
 .6اليجوز إستخدام البرامج واألقراص الشخصية في أجهزة الحاسوب الخاصة بالجامعة بدون إذن واضح من قسم تقنية المعلومات.
 .7على الطلبة تسجيل الخروج من الكمبيوتر الجامعي عند مغادرة مختبرات تقنية المعلومات.
 .8يمنع منعا باتا األكل والشرب والتدخين في مختبرات تقنية المعلومات

قاعة الدراسات العليا
تقع قاعة الدراسات العليا في مركز مصادر التعلم في الطابق الثالث ،وتحتوي القاعة على:
 17 جهاز حاسوب مع برنامج لتحليل البيانات الكمي ( )SPSSوبرنامج التحليل النوعي ()Atlas
 طابعة ذات كفاءة عالية
 شاشات  LCDللمناقشة الجماعية
 معدات العروض التقديمية (شاشة ) Pc ، Data Show ، LCD
 مرافق المرطبات المجانية
يمكن لجميع طلبة الدراسات العليا المسجلين الوصول إلى هذه الموارد من السبت إلى الخميس من الساعة  8صبا ًحا حتى  6مسا ًء .يتم تخصيص
 500صفحة للطباعة لكل طالب مجانًا.

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

عنوان الورشة

االول

كيفية إعداد وتقديم مقترح أطروحة  /مشروع.

االول

مراجعة األدب لمواضيع أطروحة  /مشروع لطلبة الدراسات العليا
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االول

إجراء البحوث :األخالق واالنتحال

االول

طرق البحث العلمي

االول

استخدام مايكروسوفت وورد) (MS Wordكتابة ألطروحة  /المشروع.

االول

استبيان عبر اإلنترنت

الثاني

إدارة الضغوط للطلبة الدراسات العليا

الثاني

نشر بحوث الدراسات العليا

الثاني

استخدام برنامج البيانات النوعية (أطلس)

الثاني

ورشة عمل EndNote

الثاني

استخدام برنامج البيانات الكمية ()SPSS

الثاني

التحضير لمناقشة رسالة أطروحة  /مشروع
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الجزء الثامن
خدمات الدعم الطالبي

Assessment
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األنشطة والخدمات الطالبية
محطة الطلبة
تقع محطة الطلبة في مبنى شناص وهي مركز الطلبة في الحرم الجامعي حيث يمكن للطلبة من خاللها الوصول إلى العديد من الخدمات بما في
ذلك المطعم الرئيسي  ،ومتجر القرطاسية  ،وعيادة الجامعة  ،وغرفة اللياقة البدنية  ،وقاعة الفنون التشكيلية  ،ومجلس الطلبة  ،والصالة
الرياضية  ،وغيرها من الخدمات االجتماعية المخصصة.
كما يوجد في محطة الطلبة مكتب مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة والتعاون  ،دائرة األنشطة الطالبية  ،قسم الخدمات الطالبية  ،ومكتب
المجلس االستشاري الطالبي.

األنشطة الطالبية
األنشطة الثقافية

تسعى دائرة األنشطة الطالبية في إعداد البرامج الثقافية التي تساعد الطالب على تطوير المدارك الفكرية واإلبداعية ،وتشمل هذه األنشطة:
المحاضرات العامة والندوات والمعارض والملتقيات واألحداث المفتوحة والمسابقات والمهرجانات وغيرها.
حيث تضم األنشطة الثقافية الجماعات التالية:
 جماعة المسرح والسينما والفنون.
 المركز اإلعالمي
 نادي جامعة صحار للمناظرات.
 جماعة التصوير الضوئي.
 جماعة الطلبة الدوليين.
للمزيد من المعلومات ،يمكن التواصل مع:
الفاضل /أحمد العويني
هاتف  ، 0096826850100محول637
البريد اإللكترونيAOwauni@su.edu.om
الفاضلة /أمل الفضيلية
هاتف ،0096826850100محول618
البريد اإللكترونيAFedheili@su.edu.om
الفاضلة /مريم البلوشية
هاتف ،0096826850100محول195
البريد اإللكترونيMBalushi4@su.edu.om
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األنشطة الرياضية

تسعى دائرة األنشطة الطالبية إلى بناء ثقافة الحياة الجامعية الصحية ،وذلك من خالل البرامج الرياضية المختلفة والمتنوعة ،كما تسعى الدائرة
لفتح نطاقات رياضية أوسع كالمشاركات الخارجية والداخلية وتنظيم البطوالت وإعداد الدوريات الفصلية والسنوية ،حيث تشمل األنشطة
الرياضية الرياضات اآلتية:
 كرة القدم
 الكرة الطائرة
 كرة السلة
 تنس الطاولة
 كرة الهدف
 كرة اليد
 السباحة
 ألعاب القوى
 الشطرنج
 الخيالة
 عشيرة الجوالة
للمزيد من المعلومات ،يمكن التواصل مع:
الفاضل /سلطان الشبلي
هاتف  ، 0096826850100محول720
البريد اإللكترونيSShibli2@su.edu.om
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األنشطة الفنية

تعي دائرة األنشطة الطالبية أهمية األنشطة الفنية في صقل مواهب الطلبة وقدراتهم  .وذلك من خالل سلسلة من البرامج الفنية والمشاركات
الداخلية والخارجية وإقامة المعارض الخاصة بالفنون الجميلة.
حيث يضم النشاط الفني األنشطة التالية:
 الفنون التشكيلية
 الخط العربي
 الفن الرقمي
 األعمال اليدوية
للمزيد من المعلومات ،يمكن التواصل مع:
الفاضلة /فاطمة المقبالية
هاتف  ،0096826850100محول149
البريد اإللكترونيFmaqbali@su.edu.om
أنشطة الكليات
تشرف الدائرة على جماعات األنشطة الطالبية التابعة للكليات ،حيث تقوم الكليات باإلشراف الفني عليها وذلك لربط التخصص بالنشاط وتعزيز
قدرات الطلبة في تخصصاتهم من خالل الورش ،الندوات المفتوحة ،المعارض ،األمسيات واأليام المفتوحة.
حيث تضم أنشطة الكليات الجماعات التالية:
 جماعة العوتبي األدبية.
 نادي اللغة اإلنجليزية.
 جماعة القانون.
 جماعة الحاسوب وتقنية المعلومات.
 جماعة معهد الكهرباء وااللكترونيات الهندسي.
 نادي ريادة األعمال.
 نادي جامعة صحار للمناظرات
األنشطة التطوعية
ت عتبر األنشطة التطوعية المساهم لبناء حلقة وصل بين الطلبة حيث تساهم في تنمية قدرات الذات وصقل الشخصية ورسم األهداف والتوجية
الحقيقي .وتهدف ايضا إلى تفعيل دور ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع ،وأهميتهم في إدارة عجلة التطور واإلبداع وذلك من خالل الورش
التنموية والملتقيات السنوية ومشاركة المجتمع الخارجي.
حيث تضم األنشطة التطوعية الجماعات التالية:
 جماعة بصائر العقول.
للمزيد من المعلومات ،يمكن التواصل مع:
الفاضلة /فاطمة المقبالية
هاتف ،0096826850100محول149
البريد اإللكترونيFmaqbali@su.edu.om
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 جماعة تطوعنا حياة.
للمزيد من المعلومات ،يمكن التواصل مع:
الفاضلة /نوال المرشودية
هاتف  ،0096826850100محول338
البريد اإللكترونيNMarshoodi@su.edu.om

الخدمات الطالبية
الخدمات الطبية

تقع عيادة جامعة صحار في محطة الطلبة لتكون في متناول جميع الطلبة والموظفين .توفر العيادة مرافق رعاية صحية أولية وفورية .كما أن
هناك تنسيق إلحالة الحاالت المحتاجة إلى المستشفيات و  /أو العيادات الحكومية .كما تتوفر سيارة إسعاف لنقل الحاالت المحتاجة إلى المستشفى
على مدار الساعة ،وتتواجد ممرضة أثناء الفترة الليلية لتوفير الرعاية الطبية إذا لزم األمر (يوميا ً ما عدا يومي الخميس والجمعة) .
معلومات مهمة
 على جميع الطلبة الجدد ملء النموذج الصحي لحفظه في سجالت العيادة .يجب أن يكون سجل الطالب الطبي متوفر دائما في عيادة
الجامعة والطبيب هو الوحيد المخول لالطالع على هذا السجل.
 على جميع الطلبة إبالغ العيادة بأية مشكالت صحية قد تكون لديهم وذلك لمساعدة الطالب في حال ظهور أي مشكلة تحتاج للرعاية
الصحية.
 ينصح الطلبة بأخذ نموذج اإلحالة من العيادة قبل زيارة أي مرفق للرعاية الصحية خارج الجامعة.
 توفر الجامعة حافالت للذهاب إلى المستشفيات من عيادة الجامعة حسب الجدول التالي:
مستشفى صحار
مركز العوينات الصحي




 8:30صباحا – يوميا
 10:30صباحا و  12:30مساء  -يوميا

تتوفر سيارة إسعاف على مدار .7/24
تصدر العيادة إجازات مرضية حسب الحاجة.
اإلجازات المرضية الصادرة من المستشفيات ،يجب التوقيع عليها وختمها من عيادة الجامعة قبل تقديمها إلى الكلية/األقسام المعنية في
الجامعة.

للتواصل:
AAnwar@su.edu.om
MAShibli@su.edu.om
الهاتف26860100
المحول228,229 ,770 :
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خدمات األرشاد الطالبي

خدمات اإلرشاد الطالبي
توفر الجامعة للطلبة مستشارين اجتماعيين ذو خبرة عالية ،واخصائية نفسية مؤهله ،حيث يمكن للطلبة مراجعتهم عند الحاجة إلى المساعدة
والدعم االجتماعي والنفسي والعاطفي ،ونؤكد للطلبة بأن هؤالء المستشارين مدربين تدريبا ً جيدا ً ويحافظون على السرية بشكل دائم.
كما ينظم القسم عددا ً من ورش العمل والمحاضرات حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بحياة الطالب.
ويمكن للطلبة أيضا ً طلب المشورة عند مواجهة المشاكل مع الموظفين أو الطلبة ،كذلك يمكنهم زيارة القسم لإلبالغ أو تعبئة استمارة شكوى
والتوجه بها لقسم اإلرشاد الطالبي في دائرة الخدمات الطالبية بالجامعة.
للتواصل:
هاتف ،26850190 :محول338:
:البريد االلكتروني
 NMarshoodi@su.edu.omنوال المرشودية
 FNBalushi@su.edu.omفاطمة البلوشية
 MJahwari@su.edu.omمنى الجهورية
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خدمات التغذية

هناك العديد من خيارات الطعام للطلبة لالختيار من بينها ،حيث يوجد المطعم الرئيسي باإلضافة إلى عدد ثالث مقاهي أخرى في مواقع مختلفة
في الحرم الجامعي .يقدم المطعم والمقاهي خيارات وأطباق مختلفة ،ويتم توفير خدمة تقديم الطعام من الساعة  7:00صباحا ً إلى الساعة 09:00
مسا ًء .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للطلبة الطلب من المطاعم المحلية واستالم طلباتهم في الجامعة .هناك أخصائية تغذية للتأكد من أن الطعام المقدم
للطلبة يراعي معايير الصحة والتكلفة .
للتواصل:
البريد اإللكتروني : nbelushi@su.edu.om
الهاتف26860100 :
المحول146

السكن الجامعي

السكن الطالبي
يقع السكن الداخلي للطالبات في الحرم الجامعي بالقرب من كليات ومرافق الجامعة
يتكون من  4مباني كل مبنى يحتوي على  4أدوار والعديد من الغرف موزعة بين (مفرد ،ثنائي ،ثالثي) ،حيث يتم التسجيل والحجز للغرف عن
طريق الهواتف الذكية عبر تطبيق (جامعة صحار)
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يوفر السكن الجامعي مشرفات وممرضة وأفراد أمن وباص طوائ  24ساعة بنظام المناوبة اليومية وخدمات التنظيف اليومي والصيانة اليومية
 ،وقاعة لغسيل المالبس وسوبر ماركت وقاعة مذاكرة وقاعة للتلفزيون وقاعة ترفيهية وقاعة رياضية إضافة إلى خدمة التسوق اإلسبوعي
والرحالت الترفيهية.
يقع السكن الداخلي للطالبات في الحرم الجامعي بالقرب من كليات ومرافق الجامعة
يتكون من  4مباني كل مبنى يحتوي على  4أدوار والعديد من الغرف موزعة بين (مفرد ،ثنائي ،ثالثي) ،حيث يتم التسجيل والحجز للغرف عن
طريق الهواتف الذكية عبر تطبيق (جامعة صحار)
يوفر السكن الجامعي مشرفات وممرضة وأفراد أمن وباص طوائ  24ساعة بنظام المناوبة اليومية وخدمات التنظيف اليومي وقاعة لغسيل
المالبس وسوبر ماركت وقاعة مذاكرة وقاعة للتلفزيون وقاعة ترفيهية إضافة إلى خدمة التسوق اإلسبوعي والرحالت الترفيهية.
للمزيد من المعلومات ،يمكن التواصل على الرقم:
للتواصل :
الهاتف  26850100:محول 336
محوالت اخرى 133/334/ 303 :
البريد االلكتروني
ريا المعمري RMamari@su.edu.om :
فاطمة الفارسي FFarsi@su.edu.om :

النقل

يمكن للطالب حجز مقعد في إحدى حافالت الجامعة من خالل تطبيق الجوال الخاص بجامعة صحارأو عن طريق زيارة قسم النقل  ،كما توفر
الجامعة باقة نقل أسبوعية مصممة لتناسب للطالبات من السكن الداخلي إلى بلدانهم  ،ويمكن للطالب اآلخرين أيضًا استخدام هذه الخدمة.
باإلضافة إلى ذلك يتم ترتيب رحالت ميدانية (بالتنسيق مع الكليات)  ،ورحالت التسوق بشكل عام في بداية كل فصل دراسي ووفقًا للتوقيت
المفضل للطالب.

للتواصل:
البريد اإللكترونيffarsi@su.edu.om
الهاتف26850100 :
المحول133 :
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المجلس االستشاري الطالبي

سا استشاريًا جديدًا لتمثيل
تم إنشاء أول مجلس استشاري للطلبة في جامعة صحار في عام  .2007ومنذ ذلك الحين ،ينتخب الطلبة كل عام مجل ً
جميع الطلبة في عدد من لجان الجامعة وفي المجلس األكاديمي بالجامعة ،ويوجد داخل المجلس االستشاري الطالبي عدد من اللجان الفرعية
التي تم تشكيلها بما في ذلك :اللجنة األكاديمية ولجنة األنشطة والمبادرات ولجنة الخدمات ،وللمجلس ميزانيته الخاصة ويمكنه تنظيم فعاليات
مختلفة بالتنسيق مع دائرة األنشطة الطالبية.
األهداف العامة للمجلس االستشاري الطالبي:
 .1المشاركة في تحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية والخدمات المقدمة للطلبة.
 .2تعزيز مبدأ الشفافية والنقد البناء وابداء الرأي المتزن والمسؤول وااللتزام بأدب الحوار لدى الطلبة.
 .3تنمية الوعي الذي يجعل من الطالب مواطنا واعيا منتجا خالقا يمارس دوره اإلنساني واإلجتماعي والخدمي بوعي وخلق ومسؤولية.
 .4تنمية القيم الروحية والمثل االخالقية لدى الطالب واالعتزاز الواعي بالوطن وفكره وتراثه ومثله وقيمه.
 .5تزويد الطلبه بالمقومات االساسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تقوية الشخصية وتنمية روح العمل الجماعي ودعم االسلوب العلمي في
التفكير وتنمية روح العمل الجماعي ودعم االسلوب العلمي في التفكير وتنمية روح الحوار ،واحترام الرأي اآلخر  ،ومهارات التواصل.
 .6متابعة قضايا الطلبة ،وتوعيتهم ،والمحافظة على منجزاتهم ،والعمل مع إدارة المؤسسة على حل مشكالتهم.
 .7العمل على رفع مستوى النشاط الطالبي في مختلف مجاالته العلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية وغيرها من اوجه النشاط
البناء.
 .8ترسيخ قيم العمل التطوعي الداعم للمشاريع واالعمال الخيرية التطوعية.
 .9األخذ بيد المجيدين من الطلبة ،وتهيئة األجواء المناسبة لهم ،بما يخدم دراساتهم وأبحاثهم العلمية الممكنة.
 .10رفع مستوى الحياة الفكرية والفنية واالجتماعية والرياضية ،وتعزيز آفاق التواصل وتفعيل قنوات االتصال بين الطلبة والمسؤولين داخل
المؤسسة.
مهام المجلس االستشاري الطالبي:
 .1وضع خطة العمل السنوية للمجلس ورفعها إلى رئيس المؤسسة العتمادها ،ورفع نسخه منها للجنة المجالس بعد اعتمادها.
 .2اتخاذ القرارات والتوصيات الالزمة بما ينسجم وقانون المؤسسة وأنظمتها وتعليماتها النافذة وتعليمات المجلس وأهدافه.
 .3تمثيل الطلبة والمؤسسة في المناشط الخارجية التي يكلف بها المجلس من قبل رئيس المؤسسة.
 .4مناقشة التقريرين المالي واإلداري المقدمين من مكتب المجلس وإقرارهما.
 .5مراقبة أداء مكتب المجلس واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق أحكام الدليل التنظيمي للمجالس اإلستشارية الطالبية في مؤسسات التعليم
العالي.
 .6فصل عضو المجلس إذا ارتكب عمال محظورا أو مخالفة يخالن بالشرف والسمعة ،وأدين بأي منهما من القضاء المختص ،أو
الجهات المختصة في المؤسسة بعد مصادقة الرئيس.
 .7مناقشة مشروع ميزانية المجلس المقدم من مكتب المجلس ورفعه إلى الرئيس للمصادقة عليه.
 .8النظر في إعادة العضو الذي فقد عضويته في المجلس إذا زالت أسباب فقدان العضوية ،وذلك بقرار من المجلس بعد مصادقة
الرئيس.
 .9اقتراح ما يراه مناسبا لممارسة اختصاصاته.

52

أعضاء المجلس االستشاري الطالبي للعام األكاديمي 2021/2020

للتواصل:
مروان محمد الجابري
رئيس المجلس
هاتف26850100 968+
التحويلة254
البريد اإللكترونيSC@su.edu.om
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الجزء العاشر
الصحة والسالمة والبيئة
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الصحة والسالمة والبيئة

يضم قسم الصحة والسالمة والبيئة في جامعة صحار مهنيين مدربين ومعتمدين ومصرح لهم بتقديم الخدمات والدعم الالزم لضمان فعالية
وكفاءة سير أنشطة العمل ،ويروج فريق الصحة والسالمة والبيئة ثقافة المسؤولية المشتركة بين الطلبة والموظفين وأصحاب العقود مع الجامعة
والزوار وذلك لضمان بيئة تعليمية آمنه وصحية في الجامعة.
ومن منطلق حرص الفريق على ضمان أمن وسالمة الحرم الجامعي فقد قام بتطوير دليل شامل لقسم الصحة والسالمة والبيئة والذي يحوي على
عددًا من السياسات واإلجراءات واإلرشادات التي يجب إتباعها.
للحصول على المساعدة يمكنكم التواصل مباشرة بقسم الصحة والسالمة والبيئة عبر البريد اإللكتروني ،وسيتم الرد على جميع الطلبات في
غضون أربع وعشرين ساعة ،علما بأن الطلبات الواردة في عطلة نهاية األسبوع سيتم الرد عليها في يوم العمل التالي.
كما يحرص قسم الصحة والسالمة والبيئة على الحفاظ على سرية هويتك عند رغبتك بذلك.
بإمكانكم أيضًا استخدام بطاقة  H.O.P.Eلإلبالغ عن المخاوف المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة والطوارئ والسالمة من الحرائق.
للتواصل:
الفاضلة :أمل الجردانية
رئيسة القسم
هاتف26850100 968+
التحويلة139
البريد اإللكتروني AJardani@su.edu.om
البريد اإللكتروني HSE@su.edu.om
المكتب :مبنى الخابورة ,الطابق األرضي
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الجزء الحادي عشر
القواعد واللوائح العامة
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قواعد ولوائح السلوك العامة
الطلبة مطالبين بالتعرف على اللوائح العامة ولوائح التقييم الذي يخضعون له .وباإلضافة إلى ذلك ،يخضع الطلبة لمدونة قواعد سلوك الطلبة
واإلجراءات التأديبية للطلبة (حيثما يكون ذلك ضروريا بسبب خرق التعليمات واللوائح) .كما أنهم يخضعون لغيرها من األنظمة التي يتم اعتمادها
من وقت آلخر.
وبعد االلتحاق بالبرنامج يجب على الطلبة:
 توقيع تعهد بأنهم على استعداد للتقييد باللوائح و "مدونة قواعد السلوك
 اخطار الجامعة بأي تغيير في العنوان ورقم الهاتف
 إخطار الجامعة بعدم استالم نتائج أي تقييم
 إخطار الجامعة بأي عمل إضافي يقومون به ،خاصة ذلك الذي قد يؤثر على دراستهم
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:
 إذا شارك فى أي سلوك يؤدي إلى منع أو تعويق أو تعطيل أي من أنشطة التدريس أو التعلم أو البحوث؛ أو النشاط اإلداري للجامعة؛ 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
 إذا عرقل أو حاول عرقلة وصول أي شخص إلى الجامعة
 إذا اعتدى على أي شخص أو شارك في التحرش الجنسي أو العنصري ،أو خالف ذلك ،أو شارك فى إهانة طالب ،أو أحد أعضاء هيئة
التدريس ،أو الموظفين ،أو أي زائر للجامعة ،أو اشترك في أي سلوك قائم على التحيز الجنسي أو العنصري يكون عرضة 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 بموظفي
الجامعة أو الطلبة (وتشمل إساءة استخدام شبكة اإلنترنت بعرض مواد اباحية بها على سبيل المثال)
 إذا اختلس أية أموال أو أصول من أصول الجامعة
 إذا خرق اللوائح ،مثال لوائح التقييم ،بارتكاب جريمة أكاديمية
 إذا أساء لخصوصية أية ملفات أو مواد سرية (على سبيل المثال ،الوصول دون إذن إلى سجالت الطلبة)
 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 أي
فرد أو مجموعة من األفراد مما يجعل استمرارهم في العمل أو الدراسة صعبا أو مستحيال .والتحرش يشمل التحرش الجنسي ،والعنصري ،كما
يشمل االستفزاز الذي يستهدف ذوي االحتياجات الخاصة ،أو أية طبقة اجتماعية أو طائفة دينية معينة (وهذه القائمة ليست حصرية).
إن أي تصرف غير مبرر ،أو غير مرغوب فيه ،أو النكات العدائية ،أو التعليقات غير المقبولة عن مظهر شخص ما  ،أو أي تصرف 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.
والتحرش يؤخذ على محمل الجد ألنه كثيرا ما يحدث بين أفراد غير متكافئين في أوضاعهم ،مما يجعل الشخص المتحرش به المواجهة بمطالب
مقابل الحصول على منافع ،على سبيل المثال وعود بدرجات عالية في االمتحانات ،أو وعود بترقيات في العمل.
وتضمن الجامعة أن يكون جميع الموظفين والطلبة على معرفة تامة بالخطوات التي تتخذ للتعامل مع هذه القضايا.
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
إذا استمر التحرش بالرغم من تدخل المشرف األكاديمي ،أو أن التحرش كان شنيعا بما فيه الكفاية ،فعلى الشخص المتحرش به أن يتقدم بشكوى
مكتوبة ويتابع الشكوى مع الجهات المختصة.
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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.
يقوم الرئيس بتشكيل لجنة تأديبية طالبية مكونة من ثالثة أعضاء (يمكن أن تضم موظفين أكاديميين وإداريين) وممثل عن الكلية المعنية،
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 الموقع
اإللكتروني وبوابة الطالب.

سياسة الشكاوى
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 مع أي تعليق أو
شكوى حول الخدمات التي تقدمها ،كما تهدف إلى توفير كافة الوسائل لإلنصاف ألي شخص يتأثر سلبا بخدمة قد ال ترتقي بالمعايير المطلوبة.
كما تسعى الجامعة دائما إلى تحسين الخدمات وتقوم برصد منتظم ألي تعليقات (أو شكاوى) تصل إليها .وتنظر بعناية في فعالية اإلجراءات
المتخذة لمعالجة هذه الشكاوى.
ويمكن للطلبة أو غيرهم من األطراف ذات الصلة استخدام إجراءات الشكاوى هذه لتقديم أي شكوى حول أية خدمة تقدمها الجامعة ال تصل إلى
المستوى المطلوب .وال تقوم الجامعة بمعاقبة أي شخص يقدم شكوى حول خدماتها.
بشكل عام ،يمكن للطالب تقديم جميع الشكاوى من خالل تطبيق للهاتف النقال جامعة صحار ،أو من خالل تقديم نموذج الشكوى المتوفر 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 دون
إذنه .لن يتم تسجيل الشكاوى في سجل الطالب.
تعترف الجامعة بنوعين من الشكاوى :الشكاوى األكاديمية وغير األكاديمية.
أما الشكاوى االكاديمية هي:
 عملية القبول والتسجيل والنظام المستخدم
 الجدول الزمني للمحاضرات والدروس واالمتحانات
 برنامج أو مقرر محدد (محتوى المقرر والوثائق واألدوات ومسارح المحاضرين والمختبرات وغير ها)
 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
في حال رغبة أحد الطلبة بتقديم اقتراح أو تعليق بشأن تحسين إحدى الخدمات األكاديمية الجامعية أو بأحد البرامج الدراسية ،فيمكنه القيام بذلك
بشكل غير رسمي من خالل رفع الموضوع مباشرة مع ممثل كلية الطالب أو المجلس االستشاري الطالبي أو الشخص المعني بمقترح الطالب
من موظفي الكلية.
إذا كانت هناك شكوى عامة تتعلق ببرنامج دراسي ،فيتوجب حلها أوال بشكل غير رسمي مع المعنيين ،أو من خالل المجلس االستشاري
الطالبي أو ممثل كلية الطلبة .وينبغي بذل الجهود قدر اإلمكان لحل الشكوى من نقطة بدايتها مع الموظف أو الموظفين المعنيين.
أم ا إذا أراد الطالب تقديم شكوى رسمية ،فيمكنه القيام بذلك من خالل تطبيق جامعة صحار للهاتف النقال أو عن طريق تعبئة االستمارة
المخصصة لهذا الغرض والمتاحة في بوابة الطالب بموقع الجامعة.
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ويجوز للطالب إحضار صديق أو ممثل الكلية إلى أي اجتماع لمناقشة الشكوى ،أما إذا أراد الطالب (مقدم الشكوى) إحضار شخص من خارج
الجامعة لمرافقته فيجب طلب إذن مسبق.
وأما الشكاوى الغير أكاديمية:
 األنشطة الطالبية
 الرعاية الصحية الطالبية والخدمات
 خدمات سكن الطلبة
 خدمات نقل الطلبة
 خدمات تقديم الطعام بالجامعة
 خدمات تكنولوجيا المعلومات
 الحرم الجامعي
اإلجراءات المتبعة في الشكاوى الغير أكاديمية
في حال رغبة أحد الطلبة 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.
في حال رغبة الطالب بتقديم شكوى رسمية ،فيمكنه القيام بذلك عن طريق ملء االستمارة المخصصة لهذا الغرض والمتاحة في بوابة
الطالب بموقع الجامعة أو من خالل استخدام تطبيق جامعة صحار للهاتف النقال.

معلومة اضافية

المالحق

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 وقواعد
مواقف السيارات .ونظرا ألن مواقف السيارات محدودة ،ال يسمح إال لمن لديهم تصاريح خاصة بالوقوف في مواقف
السيارات في الحرم الجامعي .وهناك تصاريح خاصة لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يمكنهم الحصول عليها من قسم النقل بمبنى شناص .علما
بأن الجامعة ال تتحمل أية مسؤولية تجاه سيارات الطلبة.

Assessment

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
واألنشطة األخرى .ويجب أن يلبس الطلبة العمانيون الدشداشة العمانية التقليدية والطالبات العمانيات العباءة مع غطاء الرأس ،وال يشترط هذا
لغير العمانيين ،الذين ينبغي أن يرتدوا مالبس مالئمة ومحتشمة .وال يسمح للطالبات تغطية وجوههن داخل الحرم الجامعي.
التدخين
تطبق الجامعة بحزم سياسة "منع التدخين" داخل جميع المباني في الحرم الجامعي.
رمي القمامة
يمنع منعا باتا رمي أية قمامة في الحرم الجامعي (بما في ذلك األوراق ،أو العلكة  ...الخ) ،ويمكن فرض غرامة مالية على من يفعل ذلك.
الهواتف النقالة
يجب إغالق الهواتف النقالة داخل جميع قاعات المحاضرات والصفوف وفى مركز مصادر التعلم أو أثناء حضور أي اجتماعات رسمية في
الجامعة .ويحق للمعلمين وأمناء المكتبة مصادرة الهواتف النقالة المستخدمة داخل األماكن المذكورة على أن يتم إعادتها ألصحابها في نهاية
اليوم.
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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