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يف  املتالحَق  َمه  تقدُّ ون�شهُد  العلِم  ع�شَر  نعي�ُش  نا  »اإنَّ
العلَم  باأنَّ  يقيًنا  ليزيُدنا  ذلك  واإنَّ  املجاالت،  جميِع 
هذا  حتدياِت  ملواجهِة  و�شيلُتنا  مًعا  هما  اجلادَّ  والعمَل 
من  اأ�شا�ٍش  على  ومزدهرٍة  قويٍة  نه�شٍة  وبناِء  الع�شر، 
 – عليكم  ليتوجُب  واإنَّه  واحل�شارية،  االإ�شالميِة  قيِمنا 
�شباَب اجلامعة – اأن ت�شُعوا ذلك ن�شَب اأعيِنكم دائًما 
ينمي  ما  وبكلِّ  بالعلِم  للتزوِد  جهوِدكم؛  كلَّ  �ُشوا  وتكرِّ
ج؛  التَّخرُّ بعَد  تنتظُركم  التي  للمهامِّ  ويعَدكم  قدراِتكم 
�ش، وت�شارُكوا بكلِّ جدارٍة  وا واجَبكم الوطنيَّ املقدَّ لتوؤدُّ
ومقدرٍة يف حتقيِق ما نرُجوه لُعماِننا العزيزِة من تقدٍم 

وازدهار«.
ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم

 من أقوال القائد
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ة  ٌة، ذات نفٍع عام، تقوم على اأمرها وتدبري �شوؤونها. واإَنّ هدفها االأ�شا�شَيّ هو ن�شر الفكر االإيجابَيّ وتر�شيخ هوَيّ ٌة، اأهلَيّ �شٌة علمَيّ  اإَنّ جامعة نزوى موؤ�َشّ
لطان. غايتها ن�شر  ا�شخ باهلل – عّز وجّل-، وعلى والئها للوطن وجاللة ال�ُشّ ة وقيمها واإرثها احل�شارَيّ واالإ�شالمَيّ على اأ�شا�ٍش من االإميان الَرّ االأَمّ
لنمِوّ املجتمع  ٍة  والَتّزود بالف�شائل، واكت�شاب مهارات احلياة الالزمة الإثراء حياتهم وتاأهيلهم لالإ�شهام بفاعلَيّ الَتّعلم،  بها  املعرفة مبا يكفل لطاَلّ
ر درجًة عاليًة من التاأهيل االأكادميِيّ والتنمية الفكرَيّة مبا يرتجم هذه الغايات النبيلة  ره؛ ولهذا فاإَنّ اجلامعة ت�شعى اإلى اإيجاد برامج مرنٍة توِفّ وتطُوّ

اإلى واقٍع ملمو�ش.

رسالة الجامعة
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« يف �شلطنة ُعمان. ٍة ذات نفٍع عام »على اأ�شا�ٍش غري ربحيٍّ �شة تعليٍم عاٍل اأهليَّ ل موؤ�شَّ - اأن�شئت يف 3 يناير 2004م؛ وبذلك تعدُّ اأوَّ
ع براجمها االأكادميية ما بني درجات املاج�شتري والبكالوريو�ش والّدبلوم. -  تتنوَّ

را�شات  �ٌش يف جمال البحوث والتَّطوير التِّقني؛ اأطلق عليه مركز »دار�ش للبحث العلمي والتَّطوير التِّقني«، واآخر للدِّ -  يوجد بها مركٌز بحثيٌّ متخ�شِّ
را�شات العربيَّة«. العربيَّة »مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي للدِّ

را�شي ي�شمل اللُّغتني العربيَّة واالإجنليزيَّة. -  نظامها الدِّ
ة بلدان من العامل؛ منها: الواليات املتحدة االأمريكيَّة، واأ�شرتاليا،  ًة يف عدَّ ًة دوليَّ �شًة علميَّ -  يجمعها تعاوٌن اأكادمييٌّ وثيٌق باأكرث من )28( جامعًة وموؤ�شَّ

وماليزيا، واململكة املتَّحدة، وغريها من البلدان.
اإن�شاء املرحلة االأولى من احلرم  ن مباٍن باأكرث من )150،000( مرٍت مربٍع، ويجري يف الوقت نف�شه  -  حرمها املبدئيُّ احلايل ذو م�شاحٍة تت�شمَّ

ئي�ش للجامعة. الرَّ
وريَّات االإلكرتونيَّة. -  بها مكتبٌة وا�شعٌة ت�شمُّ االآالف من الكتب الورقيَّة وااللكرتونيَّة، واملو�شوعات، والدَّ

-  تزخر بـ )78( مخترًبا تدري�شًيا يف �شتى املجاالت ، و )9( مخترباٍت بحثية.
ًفا. ًما، و )20( كتاًبا موؤلَّ - اأ�شهمت حتَّى االآن يف ن�شر اأكرث من )225( بحًثا محكَّ

الزل. ل براءة اخرتاٍع يف جمال الهند�شة املدنيَّة، بت�شميم مباٍن مقاومٍة للزَّ -  ح�شدت اأوَّ
ة جامعاٍت عامليَّة خالل العام االأكادميي. ًة يف عدَّ م لطالبها برامج تدريٍب اختياريَّ -  تقدِّ

را�شة. الب املتفوقني واملجيدين يف الدِّ ر املنح والبعثات للطُّ الب، ويوفِّ م العون املاديَّ واملعنويَّ للطُّ -  بها �شندوٌق مل�شاندة املتعلِّمني )معني(؛ يقدِّ

الجامعة في سطور
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الب واملجتمع من خالل مركز التَّعلُّم مدى احلياة. �شًة للطُّ ًة متخ�شِّ م دوراٍت وبرمج تدريبيَّ -  تقدِّ
ال يف بناء املجتمع وتطويره من خالل مركز خدمة املجتمع. - ت�شهم ب�شكٍل فعَّ
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  مقدمة
     اإنَّ جامعة نزوى ملتزمة بتقدمي »التعليم القائم على املخرجات التعلُّمّية« وباأن يتخرج منها طلبة ميتلكون املعرفة واملهارات ويت�شفون بالقيم التي 

متّكنهم من تلبية احتياجات ال�شوقني املحلية والدولية.
وقد مت تطوير املناهج الدرا�شية يف مختلف الربامج يف اجلامعة لتتما�شى مع املعايري الدولية وبالرتكيز على قدرات الطلبة، كما اإنَّ اإدارة اجلودة 
واملراقبة الدورية للتعليم ت�شمن حتقيق مخرجات التعلم واإيجاد خريجني موؤهلني. وت�شمل هذه االإجراءات عملية اإلقاء املحا�شرات يف الف�شول، 
والتقييم ، وتوفري اخلدمات االأكادميية امل�شاندة، واملالحظة ال�شفية ل�شمان التطوير امل�شتمر يف جودة التعليم والتعلم التي تهدف اإلى تتويج الطلبة 

بالنجاح االأكادميي.
التعليــــم  جـــــودة  اإدارة  )نظــــام  ي�شمـــى  �شامـــل  تعليمـــي  اإطـــار  بتطويــــر  2010م  عـــام  نـــزوى  جامعـــة  قامـــت  الهـــدف  هـــذا  ولتحقيــــق       
)Quality Teaching Management System - QTMS(. ويرتتب على نظام اإدارة جودة التعليم QTMS  توجيه الهيئة التدري�شية 

اإلى اللوائح واالإجراءات واال�شتمارات ذات ال�شلة، وذلك لتنفيذ اجلوانب الرئي�شة يف التعليم والتعلم بكفاءة وفعالية.
والتطويـــر  والنتائـــج  والتطبيـــق  »املنهجيــة  منــوذج  با�شتخـــدام  للجـــودة  امل�شتمـــر  التطويـــر  يف  نـــزوى  جامعـــة  منهجيـــة  علـــى  وبنــــاء       
)Approach - Deployment - Results - Improvement - ADRI(، فقد قامت مختلف الوحدات االأكادميية مبراجعة نظام 
 ، QTLMSيف �شوء الفائدة والفعالية، ونتيجة لذلك فقد مت تعديله وتطويره اإلى نظام اإدارة جودة التعليم والتعلم QTMS اإدارة جودة التعليم

وذلك الإدخال اجلوانب املتجددة واملتطورة يف جودة التعليم واملمار�شات التعلمية.

نظام إدارة جودة التعليم والتعلم في جامعة نزوى
)Quality Teaching and Learning Management System - QTLMS( 
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     ومت ت�شميم نظام اإدارة جودة التعليم والتعلم QTLMS لتحقيق اإطار تدري�شي هدفه االأ�شمى الطالب حيث يتم م�شاندة الطلبة وحتفيزهم من 
خالل توفري بيئة اأكادميية مالئمة تعزز تعلمهم مع التح�شني والتقييم الذاتي. وي�شمل هذا النموذج اجلديد اكت�شاب الطلبة للمعرفة والقيم وتطوير 
املهارات من خالل اأن�شطة اأكادميية متنوعة لتحفيز التعلم الذاتي. وي�شمل هذا النموذج اجلديد اكت�شاب الطلبة للمعرفة والقيم وتطوير املهارات 

من خالل اأن�شطة اأكادميية متنوعة لتحفيز التعلم الذاتي.
     يهدف هذا النظام لو�شع اإطار عمل للجامعة ُيعنى بالتعليم والتعلم وجعل املمار�شات التعليمية والتعلمية ترتكز على الدليل والتوثيق املمنهج للتاأكد 

من اأّن عملية التعليم والتعلم تتنظم فيها جميع الكليات بفاعلية بغية الو�شول اإلى بيئة تعليمية جاّدة.

)QTLMS(:غايات نظام اإدارة جودة التعليم والتعلم
- ت�شليط ال�شوء على اجلوانب املختلفة للتعليم والتعلم مثل املناهج الدرا�شية والتدري�ش والتقييم االأكادميي.

- توفري قواعد اإر�شادية محددة واإجراءات ومناذج وا�شحة لتنفيذ جودة التعليم والتعلم يف اجلامعة باالإ�شافة اإلى مراقبة وحت�شني اأداء الطلبة.
- التاأ�شي�ش املمنهج الإجراءات ال�شبط واملراقبة واملراجعة وتقييم فاعلية التعليم والتعلم يف اجلامعة ل�شمان التوفري امل�شتمر للن�شاطات التطويرية.

- قولبة اإجراءات التدري�ش والتنفيذ واإدارة جودة التعليم والتعلم وحتديد دور الهيئة التدري�شية والطلبة وم�شوؤوليات كل املعنيني.
منهجية جامعة نزوى يف التعليم القائم على املخرجات التَّعُلمية 

     يقدم هذا الق�شم كيفية مواءمة ر�شالة جامعة نزوى مع مخرجات تعلم املقررات الدرا�شية، كما يلقي ال�شوء على املنهج الدرا�شي والتدري�ش وطرق 
التقييم واالأدوات التي ت�شتخدمها اجلامعة يف اإيجاد التعليم القائم على املخرجات التَّعُلمّية .

     وتركز العملية التعليمية القائمة على املخرجات التَّعُلمّية على مخرجات ما يجب تعلُّمه )كودال�ش،1994(. فهي منوذج يف التعلم يتمركز حول 
.)2006 ،Kenedy( له الطلبة يف نهاية املقرر الدرا�شي/الربنامج الطالب، ويتوجه اإلى اإبراز ما ح�شّ
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     تقوم جامعة نزوى بتطبيق التعليم القائم على املخرجات التَّعُلمية متمثال يف مناهجها الدرا�شية والتدري�ش واأن�شطة التقييم. وتتمثل مخرجات 
التعلم ب�شكل وا�شح يف املعرفة واملهارات والقيم التي حتدد ال�شمات العامة للخريج من جامعة نزوى واملُ�شّمنة يف كل الربامج االأكادميية. وتدفع هذه 
ال�شمات العامة للخريج باجتاه منهٍج يتمحور حول الطالب ويهدف اإلى تاأهيل خريجني متعددي اخلربات قادرين على امل�شاركة الفاعلة يف تطوير 

املجتمع. ويو�شح اجلدول اأدناه ال�شمات العامة للخريج يف جامعة نزوى.

املعرفةامتالك املعرفة الر�شينة يف التخ�ش�ش املعني.1
املعرفةالنظر يف تاأثري احللول على م�شاكل االقت�شاد واملجتمع والثقافة والبيئة.2
املهاراتتوفري احللول االإبداعية واملبتكرة والفعالة للم�شاكل.3
املهاراتاكت�شاب القدرات الكافية يف العلوم واالآداب. 4
القيم اإدراك ال�شخ�ش للم�شوؤوليات املهنية واالأخالقية. 5
القيمغر�ش قيمة التعلم مدى احلياة وال�شعي للتعليم امل�شتمر.6

     ت�شعى جامعة نزوى اإلى �شقل قدرات الطالب من خالل تعزيز معرفتهم ومهاراتهم ليكونوا قادرين على مواكبة االحتياجات املتغرية ل�شوق العمل 
كما ت�شعى اإلى تزويدهم مبهارات ريادة االأعمال، وتعك�ش ر�شالة جامعة نزوى هذا التوجه الذي يرتكز اأي�شا على قيم مهارات التفكري االإيجابي 

واالإميان باهلل عز وجل والهوية الثقافية وقيم املواطنة ال�شاحلة والوالء للوطن.
     ولكي تغر�ش اجلامعة ال�شمات االأ�شا�شية للخريجني يف كل براجمها املختلفة فقد مت ت�شميم الربامج يف جميع الكليات على اأ�شا�ش التناغم مع 
ال�شمات العامة للخريج وذلك بتحديد مخرجات الربنامج ومكوناتها يف املعرفة واملهارات والقيم . وتت�شمن مخرجات الربنامج ب�شكل مبا�شر تطوير 
املنهج الدرا�شي لكل برنامج من خالل حتديد مخرجات التعلم للمقررات الدرا�شية التي حتقق مخرجات الربنامج. وتربط امل�شفوفات مخرجات 
مبكوناتها  الربنامج  مخرجات  حتقيق  يف  الدرا�شية  للمقررات  املنا�شب  التوزيع  لقيا�ش  وذلك  برنامج  كل  مخرجات  مع  الدرا�شية  املقررات  تعلم 
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الثالثة: املعرفة واملهارات والقيم.
     اإَن جودة التعليم والتعلم تنبثق من التطوير امل�شتمر املنا�شب للربنامج، ولذلك يتبع ت�شميُم وتطويُر الربامج يف جامعة نزوى م�شاًرا منتظًما وفّعااًل 
ال ٌيظِهر تناغم ال�شمات العامة للخريج مع مخرجات الربنامج ومخرجات التعلم للمقررات الدرا�شية )راجع القواعد االإر�شادية لت�شميم الربامج 

االأكادميية اجلديدة وتطويرها ومراجعتها واعتمادها(.
     وقامت اجلامعة بابتكار نظام حا�شوبي الإظهار التناغم الوا�شح بني ال�شمات العامة للخريج ومخرجات الربنامج واملقررات الدرا�شية �شمن 
املنظومة التعليمية. وُيظهر النظام احلا�شوبي حتقيق مواءمة بني كل من ال�شمات العامة للخريج ومخرجات الربنامج ومخرجات التعلم للمقرر 
الدرا�شي �شمن عملية وا�شحة ومحددة، و�شمن ت�شنيف بلوم)Bloom(  يف ت�شهيل منهج التعليم القائم على املخرجات التعلمية وقامت جامعة 

نزوى با�شتخدام ت�شنيف بلوم ملجاالت التعلم مبكونات التعلم الثالثة )بلوم 1956(. 
كما يحتوي ت�شنيف بلوم املعدل للمعرفة على �شت فئات ت�شنف مخرجات التعلم يف م�شتويات من التعقيد واالإتقان، وت�شمل املعرفة وتطوير مهارات 

التفكري )بلوم 1956(.
ويحتوي اجلانب املهاري يف ت�شنيف بلوم على �شبع فئات مرتبة من ال�شلوك الب�شيط اإلى االأكرث تعقيدا، في�شمل احلركة البدنية والتن�شيق وا�شتخدام 

املهارات احلركية. 
والتقدير واحلما�ش  والقيم  امل�شاعر  العواطف مثل  التعامل مع  واملواقف يحتوي على خم�ش فئات، فت�شمل طريقة  القيم  بلوم يف جمال  وت�شنيف 

والتحفيز واملواقف )كراثوول وبلوم وما�شيا، 1973(.
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 تعترب كلية العلوم واالآداب يف جامعة نزوى الكلية املثلى ملن يبحث عن برامج حيوية متكاملة، ومعرفة فكرية 
متنامية، وهي اأكرب كليات اجلامعة، حيث يفوق عدد طالبها عادة ثالثة اآالف طالب، جلهم يف املرحلة اجلامعية 

االأولى، باالإ�شافة اإلى طالب الدرا�شات العليا.
فبع�ش  الو�شائل،  اختالف  مع  واملنطق،  العقل  اإْعماِل  ت�شجيع  على  ين�شب  الكلية  لربامج  االأ�شا�شي  الرتكيز 
الربامج هي  وغاية  العملية؛  التطبيقية  و�شائلها  بدقة  تهتم  واأخرى  الفكرية؛  و�شائلها   ُتْعنى مبثالية  الربامج 
التكوين العلمي والفكري للطالب لتمكينه  من القيام بالعديد من االأدوار املطلوبة يف ع�شر التقنية والتعاطي 

مع متغرياتها بفاعلية وكفاءة.
�شّية. وتت�شمن االأق�شام االأكادميية االآتية:  وت�شعى الكلّية منذ تاأ�شي�شها لتكون مركًزا للتمّيز يف جماالتها التخ�شّ

ق�شم اللغة العربّية
ق�شم علوم احلياة والكيمياء

ق�شم الرتبية والدرا�شات االإن�شانية
ق�شم العلوم الريا�شّية والفيزيائّية

ق�شم اللغات االأجنبّية
�شية، ودعما  هذا ولقد ُجِمعت هذه االأق�شام يف كلّية واحدة؛  تاأكيدا على اأهمّية التفاعل بني جماالتها التخ�شّ
للكلّية  يف  الُهّوة بني مثالّية الفكر وواقعية التطبيق. وتعك�ش مثل هذه اال�شرتاتيجّية الرغبة االأكيدة  لتقلي�ش 

كلمُة عميد الكلية

د. غ�شان بن ح�شن ال�شاطر
 اأ�شتاذ اللغويات التطبيقية امل�شارك،
عميد كلية العلوم واالآداب بالوكالة .
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�شات املتداخلة، هذا ف�شاًل عن حر�ش الكلية  ال�شري على النهج احلديث، النهج الذي يعنى بالربامج االأكادميّية ذات القواعد العري�شة، والتخ�شّ
على التاأهيل املنا�شب لطالبها ليفلحوا يف م�شاعيهم الوظيفية، وقبولهم لدرا�شات عليا يف جامعات مرموقة عامليا.

والكلّية دائبة على حتفيز االأ�شاتذة املجيدين؛ الأّنها جادة يف التزامها بجودة التدري�ش. وين�شط االأ�شاتذة املنت�شبون للكلية، هذا ف�شاًل عن ر�شالتهم 
املقدمة من  البحثية  املنح  بعدد من  العام احلايل،  االأ�شاتذة، خالل  يفوز  اأْن  املتوقع  ومن  عالية اجلودة.  علمية  بحوث  ون�شر  اإنتاج  التعليمية، يف 

موؤ�ش�شات وطنية تدعم البحوث ذات اجلودة.
وتلتزم الكلّية ـ ب�شفتها الدعامة املحورّية للجامعة ـ بتطوير املعرفة وتطبيقها من خالل:

-  التدريب العملي والتبادل مع اجلامعات املرموقة يف العامل؛
-  الرتكيز على الربامج التي تلّبي حاجات املجتمع املتطّورة؛

- التمّيز يف التدري�ش على م�شتوى الدرا�شة اجلامعّية االأّولية والدرا�شات العليا؛
-  االعتماد على مختربات مزودة بتقنيات حديثة؛

-  اال�شتعانة مبقتنيات مكتبة اجلامعة ومطبوعاتها ال�شاملة ومواردها االإلكرتونّية املتقّدمة؛
�شة داخل اجلامعة لتعزيز التدري�ش والتعلم؛ -  اال�شتعانة مبراكز متخ�شّ

-  اال�شتعانة مبوارد داخلية مخ�ش�شة  لرتويج البحوث ذات اجلودة العالية ون�شرها؛
-  اال�شتعانة مبوارد داخلية وخارجية لدعم االأجهزة والبحوث.

 ومل تغفل الكلية دورها يف خدمة املجتمع من خالل م�شاركتها يف م�شاريع اجلامعة املختلفة التي ت�شتهدف مناء االإن�شان واملجتمع.
وختاما، توؤكد الكلّية التزامها الثابت بجودة التدري�ش والبحث العلمي وخدمة املجتمع لتاأ�شيل مهّمتها الرا�شخة يف اإعداد اخلّريجني املتمّيزين الذين 

�شي�شهمون يف تقّدم ال�شلطنة بطرق اإيجابّية وفاعلة.
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ت�شطلع كلية العلوم واالآداب بدور كبري يف اإعداد الطالب يف العلوم االأ�شا�شية واللغات والرتبية والعلوم االإن�شانية، وعن طريقها ي�شتكمل الطالب 
اإ�شراقات الفكر مع قوانني الطبيعة، فهي ت�شمل ثالثة  اأر�شية ف�شيحة تلتقي عليها  ب�شتى تخ�ش�شاتهم متطلبات اجلامعة، وتوفر الكلية لطالبها 

واأربعني تخ�ش�شا، اثنا ع�شر منها لنيل درجة املاج�شتري، و واحد وع�شرون تخ�ش�شا يف درجة البكالوريو�ش وع�شرة على م�شتوى درجة الدبلوم.
واملختربية  املكتبية  اخلدمات  يف  متمثلة  اجلامعة،  اأقامتها  التي  املميزة  التعليمية  البيئة  من  م�شتفيدة  ق�شوى،  اأولوية  التدري�ش  الكلية  تويل  كما 

والتقنية مما اأتاح نهجا تدري�شيا يجمع االإلكرتوين اإلى التقليدي، محققا مزايا كليهما .
وت�شم الكلية خم�شة اأق�شام، هي:

1- ق�شم اللغة العربية 
2- ق�شم العلوم الريا�شية والفيزيائية 

3- ق�شم اللغات االأجنبية 
4- ق�شم علوم احلياة والكيمياء 

5- ق�شم الرتبية والدرا�شات االإن�شانية 

الروؤية :
ت�شعى كلية العلوم واالآداب يف جامعة نزوى اإلى اأن ت�شبح مركزا مرموقا معرتفا بتميزه يف العلوم واالآداب على امل�شتويني الوطني والدويل .

ضوء على الكلية
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الر�شالة :
اإن الكلية مهتمة بن�شر املعرفة، واإنها ملتزمة بتقدميها اإلى طالبها تعليما متميزا باجلودة، يتزودون منه بالتعليم املبتكر واخلربة البحثية، ويت�شلحون 

بالقيم واملعرفة واملهارات احلياتية، ليتجهزوا حلياة ناجحة يف املحيط العاملي املتغري با�شتمرار.
االأهداف :

اأ- االأهداف االآنية :
1- ا�شتقطاب العلماء واالأ�شاتذة املجيدين.

2- تقدمي تخ�ش�شات وبرامج اأكادميية جتذب الطالب، وحتفزهم على موا�شلة درا�شتهم يف اجلامعة .
3- بناء �شراكات ا�شرتاتيجية مع جامعات عاملية رفيعة امل�شتوى، جنبا اإلى جنب مع املوؤ�ش�شات اخلا�شة والعامة بال�شلطنة.

ب- االأهداف املتو�شطة املدى:
1- تقدمي برامج تعليمية  متميزة �شهلة املنال، تقوم على حتقيق املخرجات التعليمية.

2- اعداد خريجني مت�شفني باجلودة والكفاءة العالية، م�شتعدين لتلبية احتياجات املجتمع الوطني والعاملي.
3- عقد م�شاريع بحثية مبتكرة وتعاونية وتوجيهها، اإ�شافة اإلى ن�شاطات اإبداعية اأخرى.

ج- االأهداف البعيدة املدى:
1-  و�شع دعائم را�شخة للبحث العلمي يف جمال العلوم واالإن�شانيات.

2- زيادة الوعي يف املجتمع حول الدور احليوي للعلوم.
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فر�ش التدريب يف الكلية:
تتيح الكلية لطالبها فر�ش التدريب العلمي يف مختلف املواقع احلكومية واخلا�شة، وذلك من خالل مذكرات تفاهم مع تلك املوؤ�ش�شات، حيث يتم – 
على �شبيل املثال – تدريب طالب التخ�ش�شات الرتبوية يف مدار�ش وزارة الرتبية والتعليم، وهناك ق�شم خا�ش يف الكلية للتدريب، وم�شاعد للعميد 

ل�شوؤون التدريب ي�شرف على اإعداد برامج تدريبية جلميع التخ�ش�شات.
م�شتقبل وظيفي م�شرق:

اإن اأمام اخلريج يف كلية العلوم واالآداب بجامعة نزوى م�شتقبال واعدا، فالتخ�ش�شات التي تقدمها الكلية مت طرحها لكي تلبي حاجات �شوق العمل 
محليا واإقليميا وعامليا. اإن اخلريج موؤهل لالإ�شهام يف جماالت التنمية كافة: بالتعليم يف املدار�ش والرو�شات واملوؤ�ش�شات التعليمية االأخرى، ويف 
مراكز البحث العلمي والتطوير التقني واملختربات، ويف ال�شناعة ب�شتى اأ�شنافها، ويف عامل املال، ويف اللغات املختلفة والرتجمة، وعامل احلا�شب 

االآيل ومكوناته.

ملاذا تختار الدرا�شة يف كلية العلوم واالآداب بجامعة نزوى؟
- توفر الكلية برامج تدري�شية عملية مرتبطة ب�شوق العمل، ت�شاعد الطالب يف احل�شول على الوظيفة املنا�شبة .

- يقوم على العمل يف الكلية كادر تدري�شي وبحثي ذو كفاءة عالية، يتمتع باأف�شل املوؤهالت، وي�شم مختلف اجلن�شيات املحلية والعربية واالأجنبية.
تتميز الربامج التدري�شية باجلودة العالية، وتنفذ عرب نظام محكم.

- تقوم الكلية بالتطوير امل�شتمر لكافة الربامج املطروحة من خالل مراجعة �شاملة تهدف اإلى مواكبة التطورات املحلية والعاملية.
واالقت�شادية  ال�شناعية  املجاالت  واالإبداع يف  االبتكار  ينطلق  التي  القاعدة  اأنها  ،ف�شال عن  الب�شرية  التنمية  ركائز  اأهم  واالآداب  العلوم  - متثل 

والتقنية يف ع�شر العوملة.
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- ال تدخر الكلية جهدا يف م�شاعدة خريجيها يف احل�شول على فر�ش العمل، وذلك من خالل مراقبة مخرجات التعليم ومدى ر�شا املوؤ�ش�شات عن 
خريجيها من خالل درا�شات وا�شتبانات جترى يف املوؤ�ش�شات التي يعمل بها اخلريجون.

- حتر�ش الكلية على بناء ج�شور التعاون العلمي، مع كليات العلوم واالآداب، يف اجلامعات املتميزة العريقة ،محليا واإقليميا وعامليا.
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ة ملحوظاٌت مهمَّ

الب املنتظم هو  را �شي الواحد يف جميع التَّخ�ش�شات باجلامعة مح�شوبٌة على اأ�شا�ش )15( �شاعًة معتمدة، واحلدُّ اأالدنى للطَّ -  تكاليف الف�شل الدِّ
ا احلدُّ اأالعلى فهو )18( �شاعًة معتمدًة، ومن ثمَّ حت�شب التَّكلفة وفًقا لذلك. را �شي، اأمَّ )12( �شاعًة معتمدًة للف�شل الدِّ

ا للّدبلوم والبكالوريو�ش )الترد(، و )50( ريااًل ُعمانيًّا للماج�شتري )ال ترد(. -  ر�شوم طلب االلتحاق باجلامعة قدرها )20( ريااًل ُعمانيًّ
ر�شوم ال�شكن اجلامعي:

ا للفرد الواحد يف ال�شكنات اخلارجيَّة، و )40( رياال  -  غرفٌة م�شرتكٌة من �شخ�شني اإلى اأربعة اأ �شخا �ش  )ح�شب �شعة الغرفة( = )30( رياال �شهريًّ
اخليَّة. للفرد يف ال�شكنات الدَّ

ر على دفعتني؛ اإحداهما يف بداية ف�شل اخلريف  الب االإيجار املقرَّ د الطَّ بيع واخلريف. وي�شدِّ ة )9( اأ �شهر خالل ف�شلْي الرَّ كن ملدَّ - يتمُّ احت�شاب ال�شَّ
بيع  )عن 5 اأ�شهر(، ويف حالة درا �شة ف�شل ال�شيف فيتمُّ �شداد اإيجار �شهرين يف بداية  فعة الثَّانية يف بداية ف�شل الرَّ )عن اأربعة اأ�شهر(، والدُّ

الف�شل ال�شيفي.
ة(. -  تاأمني:  )100(  رياٍل ُعمايّن )م�شرتدَّ

ر جتهيزاٌت يف الوحدات ال�شكنيَّة  م من خاللها وجبات الاإفطار والغداء والع�شاء، كما تتوفَّ ر مطاعم داخل احلرم اجلامعي تقدِّ -  التَّغذية:  تتوفَّ
عام. اتي للطَّ اخلارجيَّة لالإعداد الذَّ

قل:  )10( رياالٍت ُعمانيَّة �شهريًّا من ال�شكن اجلامعي اخلارجي اإلى احلرم اجلامعي. -  النَّ
البدء يف التخ�شات اأالكادميية: 

يعد اجتياز الربنامج التاأ �شي�شي بنجاح و حتقيق 500 نقطة يف امتحان التوفل �شرطا اأ�شا�شيا للبدء يف درا�شة التخ�ش�ش االأكادميي، يف حالة عدم 
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حتقيق النقاط املطلوبة يف التوفل، ميكن للطالب البدء يف التخ�ش�ش يف حالة حتقيق 450 نقطة اأو اأكرث يف التوفل واإمتام ف�شلني درا�شيني باجلامعة 
اأن يدر�ش الطالب مواد ا�شتدراكية يف اللغة الاإجنليزية مع املواد التخ�ش�شية، والتعهد باإمتام  واجتياز امل�شتوى الثاين يف اللغة االجنليزية، على 
الدرجة املطلوبة يف التوفل وهي 500 نقطة خالل ف�شلني درا�شيني من بدء الربنامج االأكادميي واإال �شيوقف ت�شجيل الطالب اأو ي�شطر لالن�شحاب 

من اجلامعة.
اأما بالن�شبة لتخ�ش�شات اللغة العربية والرتبية يف اللغة العربية واللغة الفرن�شية والرتجمة، واللغة اأالملانية والرتجمة، فيمكن للطلبة بدء الدرا �شة 

يف الربنامج االأكادميي، فتنطبق عليهم ال�شروط نف�شها عدا اأن درجة التوفل املطلوبة قد يت�شاهل فيها اإلى 430 نقطة.



25 متخ�س�سون يف مناء الإن�سان ٫٫٫ اأعظم ثروات الوطن
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ل القسُم األوَّ

نظاُم الَقبوِل والتَّسجيِل في   

كلية العلوم واآلداب
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اعاِت املعتَمَدة مقدمٌة يف نظام ال�شَّ

تقوُم الدرا�شُة يف كلية العلوم واالآداب على اأ�شا�ش نظام ال�شاعات املعتمدة؛ اإذ متثِّل ال�شاعُة املعتمدُة الوحدَة التي تقا�ُش بها اأوزاُن امل�شاقات. ويف 
ال�شفحات االآتية من هذا الدليل �شيقُف الطالُب على تفا�شيِل هذا النظام؛ لتت�شح له روؤيُة ال�شورِة الكليِة له.

ي�شتمل تخ�ش�ُش الطالِب على عدٍد من ال�شاعاِت املعتمدة ينبغي اأن يجتازها بنجاٍح قبل التخرج، وهي مق�شمٌة اإلى االأق�شام االآتية:
1- متطلباُت اجلامعة: وهي م�شاقاٌت اإلزاميٌة على كلِّ طالٍب يف اجلامعة، وتهدُف اإلى تر�شيخ ارتباطه برتاثه وقيمه الفا�شلِة، ف�شاًل عن  اإك�شاِبه 

املهاراِت االأ�شا�شية )مهارات اللغة، واحلا�شوب، واالت�شال(، والتي ال غًنى عنها الأيِّ متعلٍم.
َة  2- اختياريُّ اجلامعة: وهي م�شاقاٌت يختارها الطالُب من كلِّ امل�شاقات املطروحِة يف الف�شِل الدرا�شيِّ باجلامعة؛ مبا يتيُح للطالب احلريَة التامَّ

يف اختيار موادَّ قد ت�شبع تطلعاِته، اأو تذكي بع�ش القدراِت لديه، اأو ت�شقل ما ميتلكه من قدراٍت واإمكانات.
3- متطلباُت الكليِة: وهي م�شاقاٌت محددٌة اإلزاميٌة على الطالِب، ياأخذها من امل�شاقات املطروحة داخل الكليِة التي ينت�شُب اإليها، ومن خارج 

ق�شِمه؛ مبا يرثي التنويَع التكوينيَّ لديه.
4- اختياريُّ الكليِة: ويتكون من عدٍد محدٍد من ال�شاعات املعتمدة، ي�شتوفيها الطالُب باختيار م�شاقاٍت من داخل الكلية، وخارج ق�شِمه؛ لتعزيز 

ه. �شعة اإدراِكه واإملاِمه مبا يحيُط مبجال تخ�ش�شِ
5- متطلباُت الق�شِم: وهي امل�شاقات االإلزامية من داخل الق�شم الذي ينت�شُب اإليه الطالُب، والتي ت�شكُل االأ�شا�َش الذي يقوم عليه التخ�ش�ش.

ِق يف  التعمُّ وي�شاعده على  الطالُب من داخِل ق�شمِه؛ مبا يخدمه  املعتمدة، يختاُرها  ال�شاعاِت  ويتكوُن من عدٍد محدٍد من  الق�شم:  6- اختياريُّ 
التخ�ش�ش.
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ُ للطالب اأحَد اأ�شاتذِة الق�شم – الذي ينتمي  ة الدرا�شيِة للتخ�ش�ش، َبْيَد اأنَّ الكلية ال تكتفي بذلك؛ بل تعنيِّ وتظهُر كلُّ هذه املكوناِت وا�شحًة يف اخلطَّ
ه- ليكون مر�ِشًدا اأكادمييًّا؛ ُيِعنُي الطالَب على حتديِد امل�شاقاِت التي �شيدر�شها، بحيث ي�شتويف متطلباِت التخرج يف نهايِة املطاِف، مبا  اإليه تخ�ش�شُ
ُه من حتدياٍت اأكادمييٍة  يتنا�شُب مع ميوله وقدراته وطموِحه، كما يكون له عوًنا يف م�شريته الدرا�شية باجلامعة مب�شاعدته على تذليل ما قد يعرت�شُ

اأو اجتماعيٍة اأو ما �شابه ذلك.
ُنها الحًقا- يف تعهِد قدراِت التحليِل واالبتكاِر واالإبداع، وتنميِتها لدى الطالِب. ُيذكُر اأنَّ للنظام و�شائُله -�شُنبيِّ

مزايا نظام ال�شاعات املعتَمَدِة
ولهذا النظام عدٌد من املزايا واخل�شائ�ش، فهو:

ِل  ؛ مبا ير�شي ميوَله وتطلعاِته، ويتيُح له التدريَب يف عمليِة اتخاذ القراِر وحتمُّ ًزا مقدًرا من احلرية يف ت�شميم برناجِمه الدرا�شيِّ - يتيُح للطالِب حيِّ
امل�شوؤوليِة.

- ُيعنى ببناِء الربنامج على قاعدٍة وا�شعٍة من املعرفِة بقدٍر من العمِق يف جانب من جوانب التخ�ش�ش.
. - ي�شجُع على التخ�ش�شات املتداخلة؛ اإذ يتكوُن العديُد من الربامج الدرا�شيِة من تخ�ش�شنِي: رئي�شيٍّ وفرعيٍّ

ُة للخريج، اأو تنخف�ش بقدِر ملكاته التحليليِة واالإبداعيِة، ومبا اكت�شَب من مهاراٍت  - ياأخُذ يف عنِي االعتباِر �شوَق العمل؛ حيُث ترتفع القدرُة التناف�شيَّ
اإباَن درا�شِته.

اإنَّ  هذا التكويَن ي�شهُم يف تو�شيع فر�ش العمل لدى اخلريج مبا يتيُحه من تكويٍن هرميٍّ مبنيٍّ على قاعدٍة وا�شعٍة من املجاالِت ُيبنى عليها التخ�ش�ش، 
ًة. كما يخدُم �شرعَة جتاوب املوؤ�ش�شة مع متطلباِت �شوق العمل املفيدِة ب�شرعٍة تكاُد تكوُن تلقائيَّ

، وطريقة العمل به. وت�شتعر�ُش ال�شفحاُت القادمُة تف�شياًل وا�شًحا لهذا النظام الدرا�شيِّ
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الَقبوُل التَّامُّ وامل�شروُط

ينق�شُم الَقبوُل للدرا�شة يف اجلامعة اإلى ق�شمني هما: »َقبوٌل تامٌّ ،« وَقبوٌل م�شروٌط .«
اأواًل: القبول التَّام

ا عليه اأن ي�شتويَف ال�شروَط االآتيَة: لكي يكون الطالُب مقبواًل َقبواًل تامًّ
1 .1  النجاُح يف جميع موادِّ ال�شهادِة العامِة.

2 .2  اأنًّ ال يقلَّ املعدُل العام عن )-ج(؛ اأي: )65%( بالن�شبة للتخ�ش�شات الغري تربوية ومعدل 79%  للتخ�شات الرتبوية.
ة التخ�ش�ش الواردة يف اجلدول التايل قرين كل تخ�ش�ش: - 3 .3  اأن يكون حا�شاًل على تقديٍر ال يقلُّ عن )ب(؛ اأي: )80%( يف مادَّ

كلية العلوم واآلداب
املواد األساسيةالتخصص

الرياضيات البحتة + اللغة العربية + اللغة اإلنجليزية )أ( أو) ب (علوم حاسوب

الرياضيات البحتة + اللغة العربية + اللغة اإلنجليزية )أ( أو) ب (الرياضيات

الرياضيات البحتة + اللغة العربية + اللغة اإلنجليزية )أ( أو) ب (اإلحصاء

الفيزياء + الرياضيات البحتة + اللغة العربية + اللغة اإلنجليزية )أ( أو) ب (الفيزياء

األحياء+ الكيمياء + اللغة اإلنجليزية )أ( أو) ب (*التقنية الحيوية

األحياء+ الكيمياء + اللغة العربية + اللغة اإلنجليزية )أ( أو) ب (*الكيمياء

اللغة العربية + اللغة اإلنجليزية )أ( أو) ب (اللغة العربية
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اللغة العربية + اللغة اإلنجليزية )أ( أو) ب ( ال يقل التقدير عن ج اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية + اللغة اإلنجليزية )أ( أو) ب (اللغة الفرنسية

اللغة العربية + اللغة اإلنجليزية )أ( أو) ب (اللغة األملانية

الرياضيات البحتةتربية يف الحاسوب

الفيزياءتربية يف الفيزياء

الرياضيات البحتةتربية يف الرياضيات

الكيمياء*تربية يف الكيمياء

األحياء*تربية يف األحياء

اللغة العربيةتربية يف اللغة العربية

اللغة اإلنجليزية )أ( أو )ب(تربية يف اللغة اإلنجليزية

-*تربية خاصة

-تربية يف رياض األطفال

الفنون التشكيليةالرتبية الفنية

ثانًيا: الَقبوُل امل�شروُط:
يكوُن َقبوُل الطالِب م�شروًطا يف حالة عدم ا�شتيفاء الطالب بع�ش ال�شروط مع توخي اجلامعة فيه املقدرة العقلية الالزمَة للدرا�شات اجلامعية، 

وامل�شاهمَة الفعالَة للو�شط العلمي باجلامعة، ومبا يتيح للطالب منطلًقا اآخر الإثبات قدراته، وحتقيق تطلعاِته.
حاالُت الَقبول امل�شُروط:

يتمُّ َقبوُل الطالِب َقبواًل م�شروًطا اإذا انطبقت عليه حالٌة من احلاالِت االآتية:
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1 .1  اإذا كانت ن�شبته العامة يف املواد االأ�شا �شية للتخ�ش�ش اأقلَّ من %65.
2 .2  مل َي�ْشَتْوِف ال�شرَط االإ�شايف للتخ�ش�ش املطلوب.

3 .3  مل َي�ْشَتْوِف كال ال�شرطني.
ولرفِع حالة الَقبول امل�شروط يتطلُب ح�شوَل الطالب على معدل تراكمي خالل الف�شلني االأولني يف الربنامج االأكادميي ال يقلُّ عن )2.3(. و�شتتمُّ 

معاجلُة ذلك بتحديد م�شار الطالب االأكادميي، واالأمور الواجُب اتباُعها وا�شتيفاوؤها؛ ملعاجلة القبول امل�شروط لكلِّ طالٍب على حدة.
وتتولى ِعمادة الَقبول والت�شجيل مهام درا�شِة طلب االلتحاق باجلامعة، واإخطار الطالب بقرار َقبوله، ويتعني على الطالب بعد ذلك التن�شيق مع دائرة 

ال�شوؤون املالية باجلامعة؛ لدفع الر�شوم الدرا�شية املحددة للف�شل الدرا�شي االأول؛ حتى يت�شنى له حجز املقعد الدرا�شي باجلامعة.

ملحوظات:
1. ي�شرتط يف التخ�ش�شات املقرونة بـ )*( اللياقة ال�شحية.

2. ي�شرتط اجتياز امتحان القدرات يف تخ�ش�ش الرتبية الفنية.
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ٍص إلى آخر ٍة إلى أخرى أو من تخصُّ التَّحويُل من كليَّ

ُة �شروٍط ينبغي اأن تتوافَر يف اأثناَء التَّحويِل،  �شٍ اإلى اآخر يف اجلامعِة عدَّ ٍة اإلى اأخرى اأو من تخ�شُّ اغبنَي يف التَّحويِل من كليَّ الِب الرَّ وُي�شرتُط على الطُّ
وهي: 

.)2.00( عن  اكميُّ  الرتَّ معدُله  يقلَّ  • اأالَّ 
التَّحِويل. طلِب  ا�شتمارِة  يف  فقطُّ  واحدٍة  رغبٍة  تدويُن  التَّحويِل  يف  اغِب  الرَّ الِب  الطَّ • على 

الُب  الطَّ َق  واإن حقَّ التَّحويُل حتَّى  يتمَّ  اغُر فلن  ال�شَّ َر  تعذَّ واإن  اإليِه،  التَّحويُل  املطلوِب  �شِ  التَّخ�شُّ �شاغٍر يف  التَّحويِل وجوُد  للموافقِة على  • ي�شرتُط 
َية. جميَع �شروِط التَّحويِل املتبقِّ

التَّحويل. �ُشروِط  ا�شتيفاِء  بعَد  الُقدراِت  اختباِر  اجتياُز  ِة  الفنيَّ بيِة  الرتَّ �شِ  تخ�شُّ اإلى  للتَّحويِل  • ي�شرتُط 
ُيحت�شُب  ، وال  اإليه فقطُّ ِل  �شِ املحوِّ ِة/التَّخ�شُّ والكليَّ الب،  الطَّ ِل منه  �شِ املحوِّ ِة/التَّخ�شُّ الكليَّ بنَي  اعاِت امل�شرتكِة  ال�شَّ يتمُّ احت�شاُب  التَّحويِل  • عنَد 
الِب  الِب لف�شٍل درا�شيٍّ اآخَر اأو اأكرَث؛ لذا فاإنَّه ينبِغي عَلى الطَّ ِر الطَّ ي اإلى تاأخُّ ا قد يوؤدِّ ِل اإليه؛ ممَّ �ش املحوَّ ِج الكليَّة/التَّخ�شُّ ِة تخرُّ اعاِت خلطَّ باِقي ال�شَّ

ِة ذِلك. ُل م�شوؤوليَّ حتمُّ
عليِه  روِط  لل�شُّ ا�شتيفاِئه  عدِم  حالِة  يف  و  �شابًقا،  ذكُرها  متَّ  الَّتي  ِة  العامَّ ِة  الثَّانويَّ هادِة  ال�شَّ يف  �شِ  التَّخ�شُّ ل�شروِط  م�شتوفًيا  الُب  الطَّ يكوَن  • اأن 

روِط املذكورِة اأدَناه: ا�شتيفاُء ال�شُّ

ِة الُعلوِم واالآَداب: اِت كليَّ �شَ التَّحويُل اإلى اأحِد تخ�شُّ
�شاِت  ِم بطلِب التَّحويِل اإلى اأحِد التَّخ�شُّ ٍل ال يقلُّ عن )2.7( عنَد التَّقدُّ ة: )عَلى الطالِب اجتياُز )60( �شاعًة معتمدًة مبعدَّ بويَّ �شاُت الرتَّ اًل: التَّخ�شُّ اأوَّ
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بويَّة(. الرتَّ
الِب احل�شوُل عَلى )500( نقطٍة يف امتحاِن التُّوفل اأو اأكرَث(. جمة: )عَلى الطَّ ِة و الرتَّ �ُش اللُّغِة االإجنليزيَّ ثانًيا: تخ�شُّ

.))Biology( ة ل )B( يف مادَّ �ُش التِّقنيِة احليويَّة: )احل�شوُل عَلى معدَّ ثالًثا: تخ�شُّ
.))Chemistry( ة ل )B( يف مادَّ �ُش الكيمَياء: )احل�شوُل على معدَّ رابًعا: تخ�شُّ

.))Physics( ة ِل )B( يف مادَّ وُل على معدَّ �ُش الِفيزياء: ) احل�شُ خام�ًشا: تخ�شُّ
.))Precalculus( ة يا�شيَّات: )احل�شوُل على )B( يف مادَّ �ش الرِّ �شاد�ًشا: تخ�شُّ

الر�شوم املالية: 
ي�شرتط د فع الر�شوم وفقا ملا ياأتي:

1. ال يدفع الطالب ر�شوما عند طلبه تغيري التخ�ش�ش للمرة االأولى.
2. يدفع الطالب ر�شما قدره خم�شة رياالت عمانيه عند طلبه تغيري التخ�ش�ش للمرة الثانية. وتكون الر�شوم واجبه ال ترد، �شواء اأجيب طلبه اأم مل 

يجب.
3. يدفع الطالب ر�شما قدره ع�شرين رياالت عمانيه عند طلبه تغيري التخ�ش�ش للمرة الثالثة. وتكون الر�شوم واجبه ال ترد، �شواء اأجيب طلبه اأم مل 

يجب. 
4. يدفع الطالب ر�شما قدره مائة ريال عماين عند طلبه تغيري التخ�ش�ش للمرة الرابعه واالأخرية. وتكون الر�شوم واجبه ال ترد، �شواء اأجيب طلبه 

اأم مل يجب. 
5. يف جميع االأحوال يتحمل الطالب اأية فروقات ماليه ترتتب على تغيري التخ�ش�شات حيث اإن الر�شوم الدرا�شية حتت�شب بال�شاعة املعتمدة على 
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اأ�شا�ش اخلطة الدرا�شية للتخ�ش�ش.
6. ال ميكن معادلة امل�شاقات اإال لطالب منتظم باجلامعة اأو قّدم طلبا لاللتحاق بها و�شّدد ر�شوم طلب االلتحاق.

بعد قرار اللجنة باملوافقة على تغيري التخ�ش�ش ينبغي على الطالب تعبئة ا�شتمارة اإ�شقاط امل�شاقات والتى يتم ا�شتالمها من عمادة القبول والت�شجيل 
وتعبئتها من قبل الطالب واعتمادها ر�شميا من املر�شد االأكادميي بعد االإطالع عليها ومن قبل رئي�ش الق�شم وعمادة الكلية. 

اإ�شقاط امل�شاقات: 
نبذة تعريفية: 

يق�شد باإ�شقاط امل�شاقات هو اإ�شقاط بع�ش امل�شاقات اإ�شقاطا نهائيا وذلك للطالب املنتقلني من تخ�ش�ش اإلى تخ�ش�ش اآخر �شواء من الكلية نف�شها 
اأو خارجها اأو الذين تغريت خططهم الدرا�شية الأي من االأ�شباب امل�شروعة اأو للطالب الذين طراأ تغري يف م�شتوى درا�شتهم من م�شتوى الدبلوم اإلى 
البكالوريو�ش اأو العك�ش حيث تتولى اجلامعة تقييم واإ�شقاط امل�شاقات التي در�شوها و يقوم بتطبيق هذه الالئحة عمادة القبول والت�شجيل و الكلية 

املنت�شب اإليها الطالب ومركز نظم املعلومات ودائرة ال�شوؤون املالية. 
بعد موافقة جلنة املعادالت وتغيري التخ�ش�شات على طلب تغيري التخ�ش�ش وبعد ملء الطالب  لطلب اإ�شقاط املواد يف اال�شتمارة املعدة لذلك يتم 
اأم جناًحا يف امل�شاقات التي  اأكان ر�شوًبا  اأعاله وذلك ح�شب املعدل الذي ح�شل علية الطالب �شواٌء  اإ�شقاط امل�شاقات الدرا�شية للفئات املذكورة 

در�شها الطالب  يف اخلطة ال�شابقة وفًقا للمعاير التالية: 

) اأ ( امل�شاقات التي جنح فيها الطالب:  
تعادل امل�شاقات التي ح�شل فيها الطالب على معدل )D( فاأعلى من التخ�ش�ش القدمي مب�شاقات مماثلة من اخلطة الدرا�شية للتخ�ش�ش اجلديد 
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باعتبارها  م�شاقات مكافئة ح�شب االأنظمة االأكادميية للجامعة وح�شب ما تراه االأق�شام املخت�شة يف الكليات املعنية وموافقة عميد الكلية التي ينتقل 
اإليها الطالب. 

ويتم احت�شاب بع�ش م�شاقات اخلطة ال�شابقة وفقا لالآتي :
1. م�شاقات اختيارية وذلك يف حالة اأن الطالب مل ي�شبق له اأن در�ش اأي م�شاقات اختيارية يف اخلطة ال�شابقة.

2. م�شاقات مكافئة يف اخلطة احلالية وذلك بناء على تو�شية الق�شم املخت�ش وعميد الكلية  ويجوز بناء على تو�شية الق�شم اأو عميد الكلية اأن يتم 
احت�شاب م�شاقني اأو اأكرث در�شها الطالب يف خطته ال�شابقة مب�شاق واحد من اخلطة اجلديدة ويف هذه احلالة يتم احت�شاب اأعلى معدل من بني 

امل�شاقات التي در�شها �شابقا. وال يجوز  احت�شاب م�شاق التدريب العملي Internship اأو م�شاق امل�شروع Project كم�شاقات مكافئة. 
3.   بقية امل�شاقات التي مل  حت�شب يف )1( و )2( ال تدخل �شمن ح�شاب املعدل الف�شلي اأو الرتاكمي للطالب يف تخ�ش�شه اجلديد ولكنها تبقى 

ظاهرة يف ك�شف درجات الطالب كم�شاقات درا�شية در�شها الطالب يف م�شواره الدرا�شي باجلامعة.  
)ب( امل�شاقات التي ر�شب فيها الطالب: ال يتم احت�شاب معدل اأو درجة امل�شاقات التي ر�شب فيها الطالب يف اخلطة ال�شابقة والتي ال توجد يف خطته 

الدرا�شية احلالية عند احت�شاب املعدل الف�شلي اأو عند احت�شاب املعدل الرتاكمي.
يتم اإ�شقاط امل�شاقات الدرا�شية للفئات الواردة يف املادة )3( )فقرة ب ( واملتعلقة بتغري اخلطة الدرا�شية )بعد ملء اال�شتمارة املعدة لذلك( يف 

حالة النجاح اأو الر�شوب  يف امل�شاقات.

احل�شول على درجتني علميتني اأو تخ�ش�شني مختلفني: 
اأوال: احل�شول على تخ�ش�شني مختلفني: 

الطالب الذي يرغب يف  احل�شول على تخ�ش�شني يجب عليه ا�شتكمال جميع  متطلبات التخ�ش�شني التى يطرحها ق�شم اأكادميي معني وللح�شول 
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على التخ�ش�ش االآخر،  يتم اإ�شافة 45 �شاعة معتمدة اإلى جانب اإجمايل ال�شاعات املطلوبة للتخ�ش�ش االأول ) مثال: 130 + 45 ( �شاعة معتمدة 
. اأما عملية اإعالن واختيار  التخ�ش�ش االآخر،  فيمكن اأن يتقدم الطالب منذ بداية مبا�شرة الدرا�شة اأو بعد فرتة زمنية ال تتجاوز اآخر ف�شلني 

درا�شيني من التخ�ش�ش االأول. 
فاإنه  التخ�ش�شني  الطالب متطلبات  ينهي  بالتخ�ش�شني. وعندما  املعتمدة اخلا�شة  ال�شاعات  اأكمل جميع  اإذا  التخرج  الطالب متطلبات  ي�شتويف 
ي�شتلم �شهادة تخرج واحدة لكال التخ�ش�شني ومثال على ذلك: بكالوريو�ش اآداب  يف اللغة االإجنليزية واللغة العربية اأو بكالوريو�ش يف العلوم يف 

التقنية احليوية والكيمياء. 

ثانيا: احل�شول على درجتني علميتني: 
املثال  �شبيل  املطلوبة مختلفة على  العلمية  الدرجات  اإذا كانت  اأو  املختلفة  الطالب احل�شول على درجتني علميتني من كليات اجلامعة  اإذا اختار 
بكالوريو�ش اآداب مع بكالوريو�ش علوم اأو بكالوريو�ش تربية حتى لو كانت من الكلية نف�شها بعدها يجب على الطالب/ الطالبة تقدمي طلب للح�شول 
اأن ي�شتويف جميع متطلبات التخرج للدرجة العلمية االأولى وبعدها ي�شتويف متطلبات الدرجة العلمية االأخرى،  على درجتني علميتني. ويجب عليه 
ي�شمح للطالب اأن يداخل م�شاقات الدرجتني يف الف�شل الدرا�شي نف�شه يف حالة تبقي له ما ال يزيد عن 20 �شاعة معتمدة من الدرجة العلمية االأولى، 
وللح�شول على الدرجة العلمية الثانية يجب على الطالب اأن ي�شتكمل عدد )110 ( �شاعة معتمدة، وبعد اأن ي�شتكمل الطالب الدرجتني العلميتني 

يح�شل على �شهادة لكل درجة علمية على �شبيل املثال تربية يف الكيمياء و علوم الكمياء.    
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اجلدول االآتي يلخ�ش الفرق بني احل�شول على درجتني و احل�شول على تخ�ش�شني:

الحصول عىل تخصصني مختلفنيالحصول عىل درجتني علميتنيم

التقديم عن طريق تعبئة استامرة معدة لذلكالتقديم عن طريق تعبئة استامرة معدة لذلك1

مينح شهادة واحدة فقط بالتخصصني مينح شهادتني عند التخرج 2

كشف عالمات واحد مع ذكر التخصصني كشف عالمات واحد مع ذكر الدرجتني3

حساب خاص بكل تخصص للمعدل الرتاكميحساب خاص باملعدل الرتاكمي لكل درجة 4

يجب أن يكون التخّصصات يف الكلية نفسهاميكن أن يكون من كليتني مختلفتني5

أن تنطبق عليه رشوط القبول أن تنطبق عليه رشوط القبول 6

تحقيق معدل ال يقل عن 2.5تحقيق معدل ال يقل عن 72.5

اعاُت املعتمدُة املكت�شبُة عن طريِق امتحاِن حتديِد امل�شَتوى ال�شَّ
اأنَّهم ميلكون معارَف ومهاراٍت تعادُل  ٌة؛ وذلك يدلُّ على  اأكادمييٌة وخربٌة عمليَّ منَي لديهم خلفيٌة  اأنَّ بع�َش املتقدِّ  يتَّ�شُح يف بع�ِش احلاالِت القليلِة 
ِة الدرا�شيِة؛ اإذ ميكُن للطالِب اأن يطالَب بامتحاِن حتديِد امل�شتوى الذي ُيَعدُّ مبثابِة تقييٍم �شامٍل لكافِة مكوناِت امل�شاِق واأهداِفِه. اأحد م�شاقاِت اخلطَّ

 ويتمُّ منُح الطالِب الفر�شَة للتقدِم المتحاِن حتديِد امل�شتوى بناًء على عمِل الطالِب اأو خربِته االأكادمييِة، اأو على الدليِل الذي يثبُت املعرفَة التي 
اكت�شبها، وميكُن اأن يت�شمَن ذلك اإجراُء بع�ِش املقابالِت ال�شخ�شيِة اأو بياناٌت �شفهيٌة، اأو اختباٌر يتمُّ من خالِله تقييُم املهاراِت العمليِة التي ميتلُكها 
الطالب املرت�شح، وال مينُح الطالُب الذين يح�شلوَن على تقديٍر اأقلَّ من )ج( اأيَة �شاعاٍت معتمدٍة، اأما احلا�شلون على تقديِر )ج( فما فوقه؛ فيجُب 

اأن ي�شجَل لهم ذلك يف ال�شجلِّ االأكادميي اخلا�ِش بهم.
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را�شيُّ العبُء الدِّ
اعاِت املعتمدِة التي ميكُن للطالِب اأن ي�شجلَّها يف الف�شِل الدرا�شيِّ الواحِد على املعدِل الرتاكمي، كما اأنَّ حالَة العبِء الدرا�شيِّ لكلِّ   ي�شتِنُد عدُد ال�شَّ

حًة يف ك�شِف درجاِته املعتمِد من ِعمادة الَقبوِل والت�شجيِل.  طالٍب يف اجلامعِة �شتكوُن مو�شَّ
 تق�شُم حالُة العبِء الدرا�شيِّ للطالِب يف جامعِة نزوى اإلى ثالِث حاالٍت هي:

1- املالحظُة االأكادمييَّة.
2- احلالُة العاديَّة.

َمة. 3- احلالُة املتقدِّ

بُلوم والبكالْورُيو�ش: ال: درجَتا الدِّ اأوَّ
َل من اثنتي ع�شرَة �شاعًة اإلى �شتَّ ع�شرة �شاعًة معتمدًة يف ف�شلي الربيع   يحقُّ للطالِب الذي تكوُن حالُة العبِء الدرا�شي لديِه )حالًة عاديًة( اأن ُي�شجِّ
َل الطالُب ثمايَن ع�شرَة �شاعًة معتمدًة كحدٍّ اأق�شى يف ف�شوٍل محددة؛  را�شيِة �شيكوُن من ال�شروريِّ اأن ُي�شجِّ ُه يف بع�ِش اخلطِط الدِّ واخلريف، اإالَّ اأنَّ

وذلك طبًقا للقواعِد املعموِل بها يف كليِة الطالِب وِعمادِة الَقبوِل والت�شجيل.
را�شيِّ الواحِد، كما اأنَّ اأقلَّ عدٍد لل�شاعاِت املعتمدِة التي ميكُن للطالب  َل اأكرَث من ثمايَن ع�شرة �شاعًة معتمدًة يف الف�شِل الدِّ الِب اأن ُي�شجِّ  وال يجوُز للطَّ

ار�شِة. اأن ي�شجلها ت�شُع �شاعاٍت معتمدٍة كحدٍّ اأدنى با�شتثناِء الف�شِل االأخرِي من الدِّ
ُله الف�شليُّ يف ف�شلني درا�شينِي كاملنِي ال يقلُّ عن )3.00(،  واإذا كان املعدُل  مًة( اإذا كان معدَّ  وتكوُن حالُة العبِء الدرا�شيِّ للطالِب )حالًة متقدِّ

الرتاكميُّ للطالِب ال يقلُّ عن )3.00(، و�شوف ُي�شمُح للطالِب الذين ي�شتوفون هذا ال�شرط اأن ي�شجُلوا ثمايَن ع�شرَة �شاعًة كحدٍّ اأق�شى.
ا اإذا كان اأداُء الطالِب مو�شوًعا حتت »املالحظِة االأكادميية«؛ فعليِه تخفي�ُش عدِد ال�شاعاِت املعتمدِة يف الف�شِل الدرا�شيِّ اإلى اثنتي ع�شرَة �شاعًة   اأمَّ
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معتمدة.

ثانًيا: درجُة املاج�شِتري:
�شاعًة   )12( َل  ي�شجِّ اأن  ًة(  عاديَّ )حالًة  لديِه  را�شي  الدِّ العبِء  حالُة  تكوُن  الَّذي  ِغ  املتفرِّ الِب  الطَّ على   ُ �شيتعنيَّ بيِع  والرَّ اخلريِف  ف�شَلي  يف   •
ِغ  الِب املتفرِّ اعاِت املعتمدِة الَّتي ميكُن للطَّ ِغ فيحقُّ له ت�شجيُل )9( �شاعاٍت معتمدٍة. ويبلُغ احلدُّ االأدين من عدِد ال�شَّ ا الطالُب غرُي املتفرِّ معتمَدًة، اأمَّ

را�شيِّ االأِخري. لَها )6( �شاعاٍت معتمدٍة َما عَدا الف�شِل الدِّ ِغ اأن ي�شجِّ كليًّا والطالِب غرِي املتفرِّ
بعبٍء  يقلُّ عن )3.00(  ابقنِي ال  ال�شَّ را�شينِي  الدِّ الف�شلنِي  الف�شليُّ يف  ُل  املعدَّ كاَن  اإذا  مًة(  الِب )حالًة متقدِّ للطَّ را�شيِّ  الدِّ العبِء  • �شتكوُن حالُة 
َل )12( �شاعًة معتمدًة، و)9(  ِغ اأن ي�شجِّ الِب املتفرِّ ُه ي�شمُح للطَّ اكميُّ ال يقلُّ عن )3.00( ويف اأيٍّ من هاتنِي احلالتنِي؛ فاإنَّ ُل الرتَّ كامٍل، اأو اإذا كاَن املعدَّ

ى. ِغ كحدٍّ اأق�شَ الِب غرِي املتفرِّ �شاعاٍت معتمدٍة للطَّ
ى، وثالَث �شاعاٍت  َل )6( �شاعاٍت معتمدٍة كحدٍّ اأق�شَ اأن ي�شجِّ ة«  را�شيِّ لديِه »حتَت املالحظِة االأكادمييَّ الِب الَّذي تكوُن حالُة العبِء الدِّ • على الطَّ

غ. ًغا كاماًل اأم غرَي متفرِّ معتمدٍة كحدٍّ اأدَنى �شواٌء اأكان الطالُب متفرًغا تفرُّ
املالحظِة  »حتَت  مو�شوًعا  كان  اإَذا  اإالَّ  معتمدٍة  �شاعاٍت   )6( عن  يزيُد  ال  مبا  َل  ي�شجِّ اأن  الِب  الطَّ على  ينبغي  ال�شيفيِّ  را�شيِّ  الدِّ الف�شِل  • يف 
يِف  اعاِت املعتمدِة يف ف�شِل ال�شَّ ى للم�شاَقاِت/ال�شَّ الِب من �شرِط احلدِّ االأق�شَ االأكادمييَّة«؛ فعليِه اأالَّ يزيَد عن )3( �شاعاٍت معتمدٍة. ويجوُز اإعفاُء الطَّ

يف. َل الأكرَث من )8( �شاعاٍت معتمدٍة يف ف�شِل ال�شَّ ِج يف نهايِة ال�شيف. وال يجوُز الأيِّ طالٍب اأن ي�شجِّ اإذا كاَن يف و�شِع التَّخرُّ

را�شي ُة الف�شِل الدِّ مدَّ
ُق اجلامعُة نظاَم التقومِي الف�شليِّ املتبِع يف كثرٍي من جامعاِت العامل، وهو ف�شٌل درا�شيٌّ يف اخلريِف وف�شٌل درا�شيٌّ يف الربيع، وميتدُّ كلٌّ منهما    تطبِّ



41

يت�شمُن فرتَة االمتحاناِت  اأ�شابيع  ثمانيُة  ُته  َعْن ف�شٍل درا�شيٍّ �شيفيٍّ مدَّ النهائيِة، ف�شاًل  يت�شمُن فرتة االمتحاناِت  اأ�شبوًعا  اإلى )ثمانية ع�شرة( 
النهائية.

ُم عدًدا محدوًدا من امل�شاقاِت للتقويِة ورفِع حالِة العبِء الدرا�شي، اأو لتلبيِة حاجِة الطالِب اإلى اإعادِة امل�شاقاِت   ي�شاُر اإلى اأنَّ الف�شَل ال�شيفيَّ يقدِّ
وامل�شاقاِت االختياريِة وامل�شاقاِت املكثفِة وم�شاقاِت االهتماِم ال�شخ�شي، كما يت�شمُن الف�شُل ال�شيفيُّ بع�َش الربامِج اخلا�شِة وبرامِج التدريِب التي 

تتبناها بع�ُش الكلياِت يف اجلامعِة.
 ويف بع�ِش احلاالِت تقاُم اأن�شطٌة؛ مثُل: التدريِب ال�شناعيِّ بني الف�شوِل الدرا�شيِة، ويطالُب جميع الطالب باال�شرتاِك فيها؛ لذا يتعنُي حتديُد مثِل 
هذه االأن�شطِة مع رقِم امل�شاِق يف �شجلِّ الطالِب، واإدراُجه �شمَن خطِة الدرا�شة؛ حيُث يحت�شُب التقديُر وال�شاعاُت املعتمدُة لكلِّ ن�شاٍط يتمُّ تقييُم اأداِء 

الطالِب فيه من ِقبل اجلامعِة.  

2. اإجراءاُت الت�شجيل:
تدريب  لور�شة  اإخ�شاعهم  بعد  والت�شجيل  الَقبوِل  ِعمادُة  نها  تعيِّ التي  الت�شجيِل  مواقِع  اإلى  الطالُب  يتوجُه  الفرتِة،  امتحاِن  نتائِج  اإعالِن  • عقب 

حول اآلية الت�شجيل اإلكرتونيا اأثناء االأ�شبوع التعريفي.
املعلن. الربنامج  �شعِب  من  �شعبتنِي  لكلِّ  ت�شجيٍل  موظِف  تخ�شي�ُش  • �شيتمُّ 

االآتي: الت�شجيِل  من�شدِة  اإلى  ح�شوِره  حاَل  الطالب  على  • يتعني 
1- حتديُد ال�شعبِة التي يرغُب بالت�شجيِل فيها ومدر�ش امل�شاق معتمدة من مركز اللغات.

2- ت�شجيل الطالب بنف�شه اإلكرتونيا يف املنظومة التعليمية ح�شب اجلدول املعتمد.
، على اأن يتم ح�شوره وفَق اجلداوِل الدرا�شيِة املعتمدِة. 3- يتمُّ ت�شليُم الطالِبِ ن�شخًة من اجلدوِل الدرا�شيِّ
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التَّ�شجيُل يف الربامج االأكادمييَّة
1. عمليُة التَّ�شجيل:  

 التَّ�شجيُل هو عمليُة اختياِر الطالِب للم�شاقاِت املنا�شبِة لهم؛ وذلك بعَد اأخِذ توجيهاِت املر�شدين االأكادمييني ون�شائحهم، ثمُّ تقوُم ِعمادة الَقبول 
والت�شجيل بتقييدهم ب�شفٍة ر�شميٍة.

 قبل بدِء الت�شجيل بفرتٍة كافيٍة ُي�شلَُّم الطالُب واملر�شدون االأكادمييون املعلوماِت اخلا�شَة باجلدوِل الدرا�شيِّ واالأماكِن واملواعيِد النهائيِة للت�شجيل، 
؛ ليتمكَن الطالُب ر�شميًّا من احل�شوِل على البطاقِة اجلامعيِة. ُدُر املوافقُة على الف�شِل الدرا�شيِّ وبعد االنتهاِء من هذه االإجراءاِت َت�شْ

 لن يتمَّ ت�شجيُل الطالِب يف احلاالِت االآتيِة:
فيه. الت�شجيَل  يريد  الذي  امل�شاق  يف  للطالِب  املحدِد  العدد  • اكتماُل 

ناق�شًة. الَقبوِل  اإجراءاُت  كانت  • اإذا 
. الدرا�شيِّ اجلدوِل  يف  امل�شاقاِت  بني  تعار�ٌش  هناك  كان  • اإذا 

االأقل. على  الف�شلية  الر�شوم  من   %25 وهي  عليها،  املن�شو�ِش  الَقبوِل  ر�شوَم  ي�شدد  مل  • اإذا 
ال�شابق. واالأداِء  الدرا�شيِّ  باالن�شباِط  املتعلقة  بال�شروِط  • اإخالُله 

احِة للطالِب، ولت�شهَل عليهم اإجراءاُت التَّ�شجيِل؛ قامْت اجلامعُة باتخاِذ فكرِة )التَّ�شجيِل االلكرتوين(،  ا من جامعِة نزوى على توفرِي الرَّ   وحر�شً
فر يف حاِل  ا يتيُح للطالِب القياَم بالت�شجيِل عن ُبعد دون احلاجِة اإلى تكبُِّد عناِء االنتظاِر اأو ال�شَّ وذلك عرب �شبكة املعلوماِت العاملية )االنرتنت(؛ ممَّ

كوِنه خارَج اجلامعة.
 وللتَّ�شجيِل عن ُبعد �شوابُط وخطواًت، هي:

روِع يف عمليِة الت�شجيل. 1- على الطالِب اأن يناق�َش برنامَج ت�شجيِليه مع مر�ِشده االأكادميي قبَل ال�شُّ
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خوُل اإلى ا�شتمارِة التَّ�شجيِل االلكرتونيِة بعَد موافقِة املر�شِد االأكادميي. 2- ميكُن للطالِب الدُّ
3- يلزُم الطالَب اإر�شاُل ا�شتمارِة التَّ�شجيِل االلكرتونيِة لالعتماِد خالَل يومنِي من تاريِخ ت�شجيِله.

هائي، والتَّ�شاوِر معه فيما يخ�شُّ املوا�شيَع املتعلقَة بالتَّ�شجيل. 4- على الطلبِة متابعُة ت�شجيلهم مع املر�شِد االأكادميي للح�شوِل على االعتماِد النِّ
دِة لهم.   5- يجُب على الطلبِة اإنهاُء عمليِة التَّ�شجيِل خالَل الفرتِة املحدَّ

2. احلذُف واالإ�شافة )تعديُل التَّ�شجيل(:
خوُل اإلى ا�شتمارِة التَّ�شجيِل االإلكرُتوين   على الطالِب الذين يرغبون يف حذِف بع�ِش امل�شاقاِت الدرا�شيِة اأو اإ�شافتها – بعد الت�شجيِل املبدئي- الدُّ
ى لهم حتديُث ا�شتمارِة الت�شجيِل اخلا�شِة بهم، ويف حالِة عدِم التحاِق عدٍد كاٍف من الطالِب يف م�شاٍق معنٍي؛  افة؛ لكي يت�شنَّ يف فرتِة احلذِف واالإ�شَ
فاإنَّ للجامعِة احلقَّ يف اإلغاِء الت�شجيِل يف هذا امل�شاق، ويختلُف احلدُّ االأدنى لعدد الطالِب امللتحقني يف كلِّ م�شاٍق من كليٍة اإلى اأخرى، ومن تخ�ش�ش 

اإلى اآخر.
 اإنَّ اجلامعَة تعطي االأولويَة للم�شاقات التي يكون فيها عدُد االأماكِن محدوًدا؛ وذلك ح�شب الرتتيِب املو�شِح اأدناه:

املطلوِب. بامل�شاِق  االلتحاُق  يلزمهم  والذين  النهائية،  ال�شنِة  يف  هم  الذين  • الطالُب 
الدرا�شي. تخ�ش�شهم  �شمَن  تقُع  مب�شاقاٍت  االلتحاُق  عليهم  يجُب  الذين  • الطالُب 

اجلامعية. الدرجِة  لنيل  املعتمدِة  الدرا�شيِة  ال�شاعاِت  من  كبرًيا  عدًدا  اكت�شبوا  الذين  • الطالُب 
 واأيُّ ا�شتثناٍء من هذه ال�شروِط ال يكوُن اإالَّ يف الظروِف غرِي العاديِة، وتتعنُي موافقُة رئي�ِش الق�شِم وامل�شجِل العام على ذلك.

العاديِة  الدرا�شيِة  الف�شوِل  يف  بها  امل�شموِح  الفرتِة  ن�شُف  هي  ال�شيفيِّ  الدرا�شي  بالف�شِل  املتعلقِة  الدرا�شيِة  االإجراءاِت  ا�شتكماِل  فرتَة  اأنَّ  كما   
)اخلريف والربيع(.
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 ويجوُز للطالِب - الراغبني يف تعديِل الت�شجيِل املبدئي بحذِف اأو اإ�شافِة بع�ِش امل�شاقاِت- اأْن يقوموا بذلك خالل فرتِة االأ�شبوعني االأوِل والثاين من 
ة ، وذلك بعد موافقِة مر�شِده االأكادميي . بدِء الدرا�شِة، وعلى الراغِب يف تغيري الت�شجيِل اأن ي�شتخدَم ا�شتمارَة احلذِف واالإ�شافِة االلكرتونيَّ

 وعلى الطالب الراغِب يف اإ�شافِة م�شاٍق واحٍد، اأو عدِة م�شاقاٍت اأن ياأخَذ موافقَة مر�شِده االأكادميي ثمَّ الق�شِم املخت�شِ بذلك امل�شاق، وي�شمُح للطالِب 
بت�شجيِل ذلك امل�شاِق ب�شرِط اأن يتوفر املكاُن ال�شاغُر، واأن يكوَن العبُء الدرا�شي من�شجًما مع عدد امل�شاقاِت التي يريُد الطالُب ت�شجيَلها.

 بعد انتهاء فرتِة االأ�شبوعنِي اخلا�شِة باحلذف واالإ�شافة لن ي�شمَح باإ�شافِة اأيِة م�شاقاٍت اأخرى، اإالَّ يف احلاالِت غرِي العاديِة، ويجُب اأن يوافَق رئي�ُش 
الق�شِم املخت�شُّ  وامل�شجُل العام.

ا اإذا حذف الطالُب اأو ان�شحَب من م�شاٍق ما خالل الفرتِة من االأ�شبوِع الثالِث اإلى نهايِة ن�شِف امل�شاِق؛ في�شاُر اإلى هذا امل�شاِق بعبارة »من�شحب«   اأمَّ
ا اإذا ان�شحب الطالُب بعد نهايِة ن�شِف امل�شاِق؛ في�شاُر اإليه بعبارة »را�شب« )ر( يف ال�شجلِّ االأكادميي للطالِب.  )�ش( يف ال�شجلِّ االأكادميي للطالب، اأمَّ

اعاُت املعتمدُة والطالُب امل�شتمعون: 3. ال�شَّ
طبيعِة  وح�شَب  الكليِة،  ح�شب  ذلك  ويختلُف  املعتمدِة،  ال�شاعاِت  من  محدٌد  عدٌد  له  ُيخ�ش�ُش  كما  به،  ا  خا�شًّ ًنا  معيَّ رقًما  م�شاٍق  كلُّ  • يعطى 
ه من الناحيِة الر�شميِة غرَي خا�شٍع للتقييِم الدرا�شي؛ فال يحت�شُب له  امل�شاِق، كما يجوُز للطالِب يف بع�ِش احلاالِت اأن يح�شَر قاعَة املحا�شرِة، لكنَّ

تقديٌر يف امل�شاق، وُيَعدُّ وقتئٍذ م�شتمًعا، وال يحقُّ له اأن ي�شرتَك يف املناق�شاِت اأو الواجباِت، اأو التقدُم لالختبارات.
الق�شِم  رئي�ُش  ُيوافَق  اأن  القانونيِة-  النواحي  بع�ِش  اأو  املتاحِة،  االأماكِن  وعدِد  ال�شِف  امل�شاِق وحجِم  بطبيعِة  ُة  - اخلا�شَّ ال�شوابُط  ت�شتدعي  • قد 
ا له، ولن ي�شمَح للطلبِة امل�شتمعني اأن  املخت�شُّ على ت�شجيِل ذلك الطالِب م�شتمًعا، وال ريب اأنَّ عمليَة َقبوِل الطالِب كم�شتمٍع هي امتياٌز، ولي�ش حقًّ

يح�شروا العمَل امليداينَّ والن�شاَط العمليَّ والفرتات التدريبيَة التي يقوُم بها الطالُب املنتظمون.
اإلى طالٍب  معتمدٍة  �شاعاٍت  يتحوَل من طالِب  اأن  للطالِب  يحقُّ  وال  الت�شجيل،  عند  امل�شتمعني  والطالِب  املعتمدِة  ال�شاعاِت  اأ�شماُء طالِب  •  ُتعلُن 
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م�شتمٍع، وال من طالٍب م�شتمٍع اإلى طالِب �شاعاٍت معتمدٍة بعد انتهاء فرتِة احلذِف واالإ�شافة، وينبغي على الطالِب الذي يح�شُر م�شتمًعا اأن ي�شتويَف 
�شروَط احل�شوِر كم�شتمٍع لدرا�شِة اأحِد امل�شاقات.

م�شاركته. على  املرتتبِة  املاليِة  التكاليِف  كافَة  امل�شتمُع  الطالُب  • يتحمُل 
 يجدُر بالذكر اأنَّ بع�َش امل�شاقاِت لها �شاعاٌت معتمدٌة، ويلزُم اأن ت�شجَل هذه امل�شاقات يف �شجلِّ الطالِب اإذا ا�شتوفى �شرَط احل�شوِر و�شائَر ال�شروِط 

االأخرى املتعلقَة بها.

را�شة: 4. تاأجيُل الدِّ
ا تاأجيَل درا�شِته، ويجوُز للطالِب القياُم بذلك لف�شلنِي درا�شينِي كحدٍّ اأق�شى.  ي�شمُح للطالِب باالن�شحاِب موؤقًتا من اجلامعِة بعد اأْن يطلَب ر�شميًّ

 كما يجوُز منُح االإذِن بالتاأجيِل بعد موافقِة عميد الكليِة؛ وذلك الأ�شباٍب تتعلُق ب�شحِة الطالِب، اأو ظروٍف عائليٍة، اأو ب�شبِب احلمِل عند الطالبات، اأو 
ِة ظروٍف قاهرٍة اأخرى، وقد ُيطلُب من الطالِب اأن يقدَم الوثائَق التي تثبُت حالَتُه من �شوؤوِن الطالِب اأو العيادِة الطبيِة، ويف الظروِف اال�شتثنائيِة  اأيَّ
اأمره اجلامعَة بتمديِد فرتة  اأو ويلِّ  باإخباِر الطالِب نف�شه  اإاّل  يتمُّ  اأكرَث من ف�شلنِي درا�شيني، وذلك ال  اإلى  التاأجيِل  �شي�شمُح للطالِب بتمديِد فرتِة 
التاأجيل، واإذا مل يعد الطالُب اإلى اجلامعِة بعد فرتِة التاأجيِل املمنوحِة له؛ فاإنَّ التحاَقُه باجلامعِة ُيلغى، وُينظُر يف اإعادِة َقبوِل الطالِب يف اجلامعِة 

بناًء على حالِته.
ِة بذلك، ومبجرِد   كما ُي�شمُح للطالِب اأن يلتحَق باجلامعِة مرًة اأخرى مع بدايِة ف�شٍل دار�شيٍّ جديٍد، وذلك بعد ا�شتكماِل اإجراءاِت الت�شجيِل اخلا�شَّ

ُد التاأجيُل يف �شجلِّ الطالب. ، و�شيقيَّ اأن تتمَّ املوافقُة على تاأجيِل الدرا�شِة، �شيلغى الت�شجيُل يف ذلك الف�شِل الدرا�شيِّ
تُه الدرا�شيَة مع الدفعِة الطالبيِة التي يلتحُق بها عند عودِته اإلى  َل الطالُب درا�شَتُه الأكرَث من ف�شٍل درا�شيًّ واحٍد؛ فعليه اأن يوا�شَل خطَّ ا اإذا اأجَّ  اأمَّ

اجلامعِة.
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: 5. االن�شحاُب غري الر�شميِّ من الف�شِل الدرا�شيِّ
،  فاإنَّه يعترُب من�شحًبا من اجلامعِة ب�شفٍة  اإذا تغيَب الطالُب ب�شكٍل م�شتمرٍّ يف جميِع امل�شاقاِت دون اإخطاِر اجلامعِة الأكرَث من 20% من العام الدرا�شيِّ

ها، ثمَّ تكتُب  غرِي ر�شميٍة، و �شيتمُّ ا�شتبعاُده من قائمِة الت�شجيل، ويف مثِل هذه احلاالِت يو�شُع رمز )ر( اأمام جميِع امل�شاقاِت التي �شجَل فيها ومل يتمَّ

يف �شجلِّ الطالِب عبارُة »ان�شحاٌب غرُي ر�شمي« مع تاريِخ االن�شحاب. 

6. اإعادُة الَقبوِل بعد االن�شحاب:
يعاُد النظُر يف َقبوُل الطالِب بعد االن�شحاب يف احلاالِت االآتيِة:

املبدئي. الَقبول  بعد  الت�شجيِل  عن  لعجِزه  فعليًّا؛  الطالِب  •ان�شحاب 
الدرا�شي. الف�شل  اأثناء  يف  ر�شميٍة  غري  اأو  ر�شميٍة،  ب�شفٍة  ان�شحَب  •اأو 

الف�شلني(. هذين  اأحد  اأثناءه  ان�شحب  الذي  الدرا�شي  )الف�شِل  متتالينِي  درا�شيني  لف�شلنِي  ت�شجيُله  يتمَّ  مل  الطالَب  اأن  •اأو 
، ويجُب اأن تاأخَذ اإجراءاُت اإعادِة الَقبوِل االعتباراِت االآتيَة: يف مثل هذه احلاالِت يجوُز النظُر يف اإعادِة قبوِل الطالِب يف اجلامعِة على اأ�شا�ٍش فرديًّ

-ال�شبُب احلقيقيُّ لالن�شحاب.
-االأداُء االأكادمييُّ للطالِب قبل االن�شحاب.

ُر املكاِن ال�ّشاِغِر يف التخ�ش�ش املطلوب. -توفُّ
-عدُد ال�شاعاِت املعتمدِة املكت�شبِة حتى تاريخه، وتعطى االأولويُة ملن اكت�شب عدًدا اأكرَب من ال�شاعاِت املعتمدة. 

7. الربنامُج الدرا�شي:
ُد اخلطُة الدرا�شيُة ال�شنويُة لكِل دفعٍة جديدٍة امل�شاقاِت )واخلياراِت( املطلوبَة لكلِّ درجٍة جامعيٍة، ويقوُم الطالُب باإكماِل هذه امل�شاقاِت بنظاِم  حتدِّ
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التتابِع الذي حتكمُه امل�شاقاُت، اأو املتطلباُت ال�شابقُة، اأو املوازيُة واجلداوُل الدرا�شية.
وجتْدَوُل م�شاقاُت كلِّ ف�شٍل درا�شيٍّ على اأ�شا�ِش الربنامِج الدرا�شيِّ املقرتِح لطالٍب منوذجيٍّ يتبُع اخلطواِت الطبيعيَة يف درا�شته.

 8. االإر�شاُد االأكادميي:
ُ لكلِّ طالٍب مقبوٍل يف اجلامعِة – حاَل بدايِة درا�شته-  مر�شٌد اأكادمييٌّ يكوُن م�شوؤواًل عن االآتي: يعنيَّ

-م�شاعدُة الطالِب على اكت�شاِف طاقاِته ومواهِبه وقدراته.
-اإر�شاُد الطالِب يف عمليِة اختياِر امل�شاقاِت الدرا�شيِة املنا�شبِة ح�شَب اخلطِة املو�شوعِة لنيِل الدرجِة اجلامعيِة.

-م�شاعدُة الطالب على ا�شتك�شاِف الطرِق البديلِة التي متكنه من احل�شوِل على ال�شهادِة اجلامعيِة، وذلك يف حالِة االنقطاِع عن الدرا�شِة الأيِّ �شبٍب 
من االأ�شباِب.

ُم املر�شُد االأكادمييُّ احللوَل للم�شكالِت التي قد تواجُه الطالَب يف درا�شِته اجلامعية. -يَقدِّ
َلُه اإالَّ بعد توقيِع املر�شِد  ؛ الأنَّ ِعمادَة الَقبول والت�شجيِل لن ت�شجِّ -تتعنُي موافقُة املر�شِد االأكادميي على ت�شجيِل الطالِب للم�شاقاِت يف كلِّ ف�شٍل درا�شيٍّ

االأكادميي.

9. و�شٌف تف�شيليٌّ لبع�ِش امل�شطلحات الدرا�شية
- املحا�شرة:

ُم يف املحا�شرِة مادٌة فكريٌة ونظريٌة مب�شاركٍة فاعلٍة محدودٍة من الطالِب احلا�شرين، وي�شتمرُّ وقُتها عادًة �شاعًة واحدًة، وينتُج عنها ثالُث   تقدَّ
ا اإلى كلِّ �شاعٍة معتمدٍة واحدٍة )1:1(. �شاعاٍت للبحِث والقراءِة واملتابعِة املتعلقِة مبو�شوعاتها، ويجُب اأن تكوَن هناك �شاعُة ات�شاٍل واحدٍة اأ�شبوعيًّ
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- احللقُة الدرا�شية:
 تقدمُي مادٍة تعليميٍة اإلى جمموعٍة �شغريٍة من الطالب، ويتكوُن اجلزُء االأكرُب من موادِّ امل�شاِق واأن�شطِته من البحوِث التي يقوُم الطالُب باإعدادها، 

وعادًة تكوُن ن�شبُة االت�شاِل االأ�شبوعي اإلى ال�شاعِة املعتمدِة )1:1(.
- املخترُب العملي:

 تطبيُق مادِة املحا�شرِة حتت اإ�شراِف املدر�ِش ومراقبته، اأو اأن يكت�شَب الطالُب املهاراِت يف بيئٍة مختربية، وعادًة تكوُن ن�شبُة االت�شال االأ�شبوعيِّ اإلى 
ال�شاعِة املعتمدِة )1:2(، ويجوُز لرئي�ِش الق�شِم بعد التن�شيِق مع امل�شجلِّ العامِّ يف ِعمادِة الَقبول والت�شجيل اأن تكوَن الن�شبُة )3: 1( اأو )4: 1(، وذلك 

اإذا اقت�شت املادُة التعليمية.
- التدريُب امليداين:

 هو عمليُة تطبيِق مادِة املحا�شرة حتت اإ�شراِف املدر�ش، ويتمُّ ذلك من خالل توزيِع الطالب الأداِء عمٍل يتعلُق بجزٍء من الف�شِل الدرا�شي، ويقوُم 
ال�شاعاِت  اإلى  اليومي، وتكوُن ن�شبُة االت�شاِل االأ�شبوعيِّ  اأحُد املوظفني يف املوقِع مهمَة االإ�شراِف  املدر�ُش بتوجيه الطالِب ومتابعِتهم، بينما يتولى 

املعتمدِة يف هذا الن�شاِط )2: 1( على االأقل، ويجوُز اأن تتعدَل وفًقا ملتطلباِت املادة.
- التطبيقات:

 هي عمليُة تفاعٍل تتمُّ بني جمموعٍة �شغرية، تكوُن حتت اإ�شراِف املدر�ِش، وتتخللها جل�شاٌت للمناق�شِة وحلِّ امل�شكالِت، وتكوُن ن�شبُة االت�شاِل االأ�شبوعي 
فيها اإلى ال�شاعات املعتمدِة )2: 1(، مع العلم اأنَّ جل�شات الن�شاِط االختياريِة التي لي�شت لها �شاعاٌت معتمدٌة ال تعطى رقم امل�شاق.

- االأ�شتوديو:
 هو تطبيُق املادِة التعليميِة حتت اإ�شراِف املدر�ش، ويقوم املدر�ُش بت�شجيِع الطالِب على تنميِة مهاراِت التعبرِي الفرديِة يف جماالٍت ونواٍح محددة، 

وتكوُن ن�شبُة االت�شاِل اإلى ال�شاعات املعتمدة فيه )3: 1(.
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- الور�شة:
 هي تطبيُق املادِة التعليميِة عمليًّا حتت اإ�شراِف املدر�ش، ويت�شمُن ذلك جماالٍت عدًة كالتدريِب على االآالت، وطرِق الت�شكيِل، وا�شتعماِل االأدوات، 

ويجُب اأن تكوَن ن�شبُة �شاعاِت االت�شاِل االأ�شبوعي اإلى ال�شاعات املعتمدة هنا )3: 1(.
- العمُل امليداين:

 يتمُّ فيه تطبيُق املادِة التعليميِة حتت اإ�شراف املدر�ش، ويت�شمُن يف العادِة اكت�شاَب املهارات اأو امل�شاركَة يف امل�شاريِع التي يتمُّ من خاللها تنظيُم 
اإلى )2: 1(، ويقوُم الق�شُم املخت�شُّ  اإلى ال�شاعات املعتمدة من )3: 1(  اأهداِف التعليِم يف ظروِف العمِل الواقعيِة، وترتاوُح ن�شبُة العمِل امليداين 

بتحديِد هذه الن�شبِة بالتن�شيِق مع امل�شجِل العام يف ِعمادة الَقبول والت�شجيل.
- فرتُة التدريب:

ٍ مثل التي يقوُم بها املوظفون يف اأماكِن عمِلهم، وميكُن اأن يتخلَل   متتدُّ فرتُة التدريِب اإلى ف�شٍل درا�شيٍّ اأو اأكرَث يكلَُّف خاللها الطالُب باأداِء ن�شاٍط معنيَّ
التدريَب درا�شُة بع�ِش امل�شاقات الدرا�شيِة، ويتمُّ حتديُد ال�شاعاِت املعتمدِة بالت�شاوِر مع امل�شجِل العام.

- امل�شاُق املركب:
 يتمُّ فيه تقدمُي مادِة املحا�شرِة وتطبيُقها يف الوقِت نف�ِشه، والأنَّ ذلك يقدم يف اإطاِر رقِم م�شاٍق قائٍم بذاته؛ فاإنَّ تكامَل املحا�شرِة مع ن�شاِط العمِل 
النوِع من  اأمثلِة هذا  اإلى �شاعاِت االت�شال بجمِع ن�شِب مكوناِت امل�شاق، ومن  ال�شاعاِت املعتمدِة  يعترُب �شمًة بارزًة يف تنظيِم امل�شاق، ويتمُّ حتديُد 

امل�شاقات، املثاُل االآتي:
محا�شرة/ مخترب، محا�شرة/ حلقة درا�شية، محا�شرة/ تطبيقات، محا�شرة/ حلقة درا�شية/ مخترب.

ملحوظة: احلدُّ االأدنى لعدِد ال�شاعاِت التدري�شيِة يف ال�شاعِة املعتمدِة الواحدِة هو �شاعٌة/ اأ�شبوع؛ م�شروًبا يف عدِد اأ�شابيِع الف�شِل الدرا�شيِّ اأو ما 
يعادُل ذلك. 
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11. البطاقات اجلامعية
ت�شدر عمادة القبول و الت�شجيل البطاقات اجلامعية و ملا لها من اأهمية يف التعريف بهوية الطالب يف حرم اجلامعة، توجب على الطالب احل�شول 

عليها و �شرورة اإبرازها عند الطلب و يف قاعات االمتحانات.



51 متخ�س�سون يف مناء الإن�سان ٫٫٫ اأعظم ثروات الوطن
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اني القسُم الثَّ

ج ـقِويم وَقواعُد التَّخرُّ نظاُم التَّ
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عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة:
 اأكرُر الرتحيَب بكم من خالِل هذه النافذِة الإطالِعكم على نظاِم التقييم )اأو التقومي(، وقواعِد التخرج التي تتبُعها جامعُة نزوى.

ٍم ووعٍي بتفا�شيله �شي�شاعُدكم – بال ريب- يف اإدراِك طموحاتكم العلميِة، واال�شتفادِة املثلى من   اإنَّ اإيالَء هذا املو�شوِع ما يليُق به من اهتماٍم وتفهُّ
جتربِة الدرا�شِة اجلامعيِة.

اعاِت املعتمدِة -الذي متَّ اإي�شاُحه يف )الق�شم االأول( يقوُم على:  اإنَّ قيا�َش م�شتوى اأداِء الطالِب يف نظاِم ال�شَّ
- التنويِع يف اأدواِت القيا�ش.

- �شموليِة اأركاِن املادِة العلميِة والنظرية.
- التقييِم امل�شتمرِّ )�شمولية املدى الزماين(.

- املعدِل الرتاكمي.
ت�شتعر�ُش ال�شفحاُت االآتيُة اأ�شاليَب التقييم ونظاَم التقومي.

 
1. اأ�شاليُب التَّقييم:

 التقييم التح�شيلي الذي تعتمُده جامعُة نزوى مياثُل اأ�شاليَب التقييِم املتبعِة لدى اجلامعاِت التي تعتمُد نظاَم ال�شاعاِت املعتمدِة املبنيَّ على االأ�ش�ِش 
االآتية:

اأواًل: التنوُع:
فهو متنوٌع يف االأ�شلوِب، ومتنوٌع يف الطرق؛ ذلك الأن قيا�َش معدِل حت�شيِل الطالِب للمادِة العلميِة ونتاجها يتمُّ من خالِل عدِة اأ�شاليَب، وهي ت�شمُل 

االآتي:
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1( الواجبات واالأن�شطِة خالَل الف�شِل الدرا�شي:
وهي تختلُف من م�شاٍق اإلى اآخر، وميكُن اإيجاُزها يف االآتي:

العلمي. البعِد  ذاِت  للموادِّ  العلميِة  التجارِب  تقاريَر  وت�شمُل  وجماالتها،  املادِة  نوِع  ح�شَب  تختلُف  وهي  التقاريِر،  • اإعداُد 
مختار. مو�شوٍع  من  املعرفيِة  املادِة  ال�شتق�شاِء  بحثيٍة” Term Papers؛  “اأوراٍق  • اإعداُد 

احلديثِة. التقنياِت  با�شتخداِم  مدعومٍة  �شفهيٍة  عرو�ٍش  • تقدمُي 
�شابهها. وما  الريا�شيِة،  للم�شائِل  املنا�شبِة  احللوِل  • تقدمُي 

2( االختباراُت:
ا ياأتي: وتتاألُف ممَّ

حدود  يف  ومتثُل  امل�شاق،  طبيعة  ح�شب  الواحد  الدرا�شي  الف�شل  يف   )6( و   )4( بني  عدُدها  ويرتاوُح   ،)Quizzes( الق�شرية  • االختباراُت 
5% من درجة املادة الكلية.

الدرجِة  من   %30 قرابَة  ومتثُل  املادِة،  طبيعِة  ح�شب  الف�شِل  يف   )4( و   )2( بني  عدُدها  ويرتاوح   ،)Midterms( الن�شفيُة  • االختباراُت 
الكليِة للمادة.

يحدُد  والذي  للجامعِة،  الر�شمي  النهائيِة  االختباراِت  جلدوِل  وفًقا  للف�شِل؛  االأخريين  االأ�شبوعنِي  يف  ويكوُن   ،)Final( النهائي  •  االختباُر 
بدقٍة الزمان واملكاَن لكلِّ اختباٍر على حدة، وعادًة ال يقلُّ متثيُله عن 40% من الدرجِة الكليِة للمادِة.

 ُي�شاُر اإلى اأنَّ التنوَع يف طرِق تقدمِي االختباراِت واقٌع معا�ٌش يف املرحلِة اجلامعيِة؛ اإذ ي�شُع االأ�شاتذُة االختباراِت اآخذين بواحدٍة اأو اأكرث من الطرِق 
االآتيِة:
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ُة: 1( االأ�شئلُة املو�شوعيَّ
ولها عدُة �شيٍغ منها:

- اأ�شئلٌة تت�شمُن اختياَر اإجابٍة واحدٍة �شحيحٍة من بني عدِة اختياراٍت لالإجابِة ال تقلُّ يف العادِة عن اأربعِة اختيارات.
-  اأ�شئلٌة تت�شمُن اختياَر كلِّ االإجاباِت ال�شحيحِة من بني عدِة اختياراٍت لالإجابِة يرتاوُح عدُدها بني اأربعِة وثمانيِة اختياراٍت لل�شوؤاِل الواحد.

-  اأ�شئلٌة تت�شمُن اأف�شَل ربٍط ل�شقي �شوؤاٍل وجواٍب؛ حيُث يعر�ُش ال�شقُّ االأول ع�شرَة اأ�شئلٍة على �شبيِل املثال، ويعر�ُش ال�شقُّ االآخر ما ال يقلُّ عن ع�شِر 
اإجاباٍت متقاربٍة، يتمُّ اختياُر الربِط بني امل�شاقني على اأ�شا�ِش اأدّق اأنواِع الربِط واأ�شحها واأكمِلها.

- اأ�شئلٌة تعتمُد على قيا�ِش الفهِم الواعي للمو�شوِع من خالِل اأ�شئلٍة يتمُّ تقييُمها على اأ�شا�ِش كوِنها اأكرَث احتمااًل لل�شواِب اأو اخلطاأ.
ا من خالِل ذاِكرته. ا من قائمٍة معرو�شٍة على الطالِب يف ورقِة االختباِر، واإمَّ - اأ�شئلٌة تت�شمُن ا�شتكماَل عباراٍت ناق�شٍة باأف�شِل الكلماِت املنا�شبِة، اإمَّ

2(  االأ�شئلُة ذاُت االإجاباِت املكتوَبة:
وت�شمُل االأ�شئلَة االآتيَة:

- اأ�شئلٌة تقت�شي ذكَر اإجاباٍت ق�شريٍة.
لٍة ت�شمُل تفا�شيَل كثريًة، وقد تتخللها ر�شوماٌت بيانيٌة وما �شابهها. - اأ�شئلٌة تقت�شي توفرَي اإجاباٍت مطوَّ

- اأ�شئلٌة تعتمُد على حلِّ م�شائَل ريا�شيٍة، واإي�شاِح كلِّ تفا�شيِلها.
- اأ�شئلٌة تتناوُل اإعادَة �شياغِة عبارٍة ق�شريٍة اأو طويلٍة للتوافِق مع معطياِت املادِة املعرفية.
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3( االأ�شئلُة اأو االختباراُت ال�شفهية:
وت�شمُل االآتي:

- جماالت العرو�ِش ملوا�شيَع اأمام الطلبِة االآخرين.
املتقدمِة  املوادِّ  بع�ِش  تقييِم  يف  ال�شيغُة  هذه  تكوُن  ما  وعادًة  �شفهيًّا،  الطالُب  عليها  ويجيُب  االأ�شتاُذ  يقدُمها  اأ�شئلٍة  ملجموعِة  النقا�ِش  جماالُت   -

والدرا�شاِت العليا.

4( االأ�شئلُة العلميُة:
م ذكُره: وت�شمُل عالوًة على ما تقدَّ

- اإجراَء حتليٍل مختربيٍّ اأو حا�شوبيٍّ مل�شاألٍة ما، واالإجابَة عليها معمليًّا.
ِة. - اإجاباٍت الأ�شئلٍة ت�شخي�شيٍة كما يف املجاالِت الطبيَّ

- اأ�شئلًة تتمُّ االإجابُة عليها من خالل م�شوحاٍت ميدانية.

ثانيًّا: ال�شموليِة:
 حيُث اإنَّ جميَع االأن�شطِة التي ت�شتخدُم الإي�شاِل املعرفِة واملهاراِت يتمُّ �شموُلها باالختبار؛ فعلى �شبيل املثاِل:

امل�شاقاُت ذاُت ال�شقِّ النظريِّ وال�شقِّ العملي، ُيغطى فيها كال ال�شقني باالختباِر، ومبجموِع الطرِق املذكورة اآِنًفا يف تنوِع التقييم.
ٍ كما يف النحو االآتي:  وميكُن اإيجاُز توزيِع الدرجِة الكليِة مل�شاٍق معنيَّ

رًفا؛  فاإنَّ توزيَع الدرجاِت الكليِة للمادة �شيكوُن على االآتي: 1( اإذا كان امل�شاُق نظريًّا �شِ
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ر وزُنها قرابَة 25% من درجِة املادة الكلية. 1- الواجباُت واالأن�شطُة التي يتمُّ تكليُف الطالِب بها خالَل الف�شِل الدرا�شي؛ فيقدَّ
ُر وزُنها يف حدوِد 75% من درجِة املادِة الكليِة، وتوزُع على النحِو االآتي: 2- االختباراُت، ويقدَّ

- االختباراُت الق�شريُة يف حدوِد 5% من الدرجِة الكلية.
- االختباراُت الن�شفيُة يف حدود 30% من الدرجِة الكليِة.

- االختباراُت النهائيُة التي ال تقلُّ يف العادِة عن 40% من الدرجة الكلية.
؛ فاإن التقييم يتمُّ على كلِّ �شقٍّ منهما، وفًقا لوزِن اجلانِبني النظري والعملي يف ذلك امل�شاق، فعلى  ا اإذا كان امل�شاُق ذا �شقٍّ نظريٍّ واآخَر عمليٍّ 2( اأمَّ

�شبيِل املثاِل: م�شاٌق لثالِث �شاعاٍت معتمدٍة بتكويِنه ت�شمُل )محا�شرتني، ومخترب �شاعتني اأ�شبوعيًّا(، فاإنَّ توزيَع الدرجة الكليِة له يتمُّ كما ياأتي:
- 25 اإلى 35% من الدرجِة الكليِة للجانِب العملي.

- 65 اإلى 75% من الدرجِة الكليِة للجانِب النظري.
ا اإذا كان امل�شاُق ذا تكويٍن مغايٍر لل�شابق، كاأن يكون )محا�شرة واحدًة، وَمْعَملنْيِ اأ�شبوعيًّا(؛ فاإنَّ الدرجَة الكليَة يتمُّ توزيُعها كاالآتي:  اأمَّ

- 55 اإلى 65% من الدرجِة الكليِة للجانِب العملي.
- 35 اإلى 45% من الدرجة الكلية للجانِب النظري.

ويتمُّ تقييُم اأيٍّ من اجلانبني؛ وفًقا ملا ورد يف البند رقم )1( اآِنًفا. 

ثالًثا: اال�شتمرارية: 
حيُث يتمُّ تقييُم الطالِب با�شتمراٍر من بدايِة الف�شِل الدرا�شي حتى نهايِته، على اأن يكوَن تقييُم كلِّ م�شاٍق على حدٍة من خالِل االأ�شاليِب والطرِق 

املذكورِة �شابًقا.
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اكميَّة: رابًعا: الرتَّ
، فدرجُة الطالِب النهائية هي مح�شلٌة لكلِّ االختبارات بجميِع  1( فهو تراكميٌّ لكلِّ االأ�شاليب والطرق امل�شتخدمة لقيا�ِش مدى التح�شيل مل�شاٍق معنيَّ

اأ�شكاِلها، ولكلِّ مناحي االأن�شطِة املختلفِة التي ُيطلُب من الطالِب االإتياُن بها خالل الف�شِل الدرا�شيِّ لذلك امل�شاق.
( هو مح�شلٌة  2( وهو تراكميٌّ من حيُث تاأثرُي نتائِج الطالِب يف امل�شاقاِت املختلفِة بع�شها على البع�ِش خالَل الف�شِل الدرا�شي؛ اإذ اإنَّ )املعدَل الف�شليَّ

لنتائِج الطالِب يف جميِع موادِّ ذلك الف�شِل كاملًة.
3( كما اأنَّه تراكميٌّ على م�شتوى مقررات التخ�ش�شِّ كاملًة خالَل �شنواِت الدرا�شِة؛ اإذ يو�شُح املعدُل الرتاكميُّ املح�شلَة العظمى جلميِع نتائج الطالِب 

يف جميِع املواد التي در�شها خالَل وجوِده يف اجلامعِة؛ وفًقا لل�شوابِط والقواعِد االأكادميية املعتمدة.
4( عند قياِم الطالِب باإعادِة امل�شاِق؛ لتح�شنِي درجِته؛ فاإنَّ التقديَر االأوَل �شيبقى ويح�شب يف معدِله الف�شلي فقط، و يح�شب التقدير الثاين بعد 

االإعادة يف املعدل الرتاكمي.

2. نظاُم التقومي:
1. 2. موجُز امل�شاق:

 يو�شُع لكلِّ م�شاٍق موجٌز حديٌث يوزُع على الطالِب يف اأثناء بداية الدرا�شة. ي�شمُل هذا املوجُز العنا�شَر االآتية: 
للم�شاق. الدرا�شي  التقومِي  وتفا�شيُل  املعتمدِة،  وال�شاعاِت  التدري�شيِة  ال�شاعاِت  وعدُد  وعنواُنه  ورقُمه  امل�شاِق  • رمُز 

امل�شاق. • اأهداُف 
امل�شاق. �شيناق�ُشها  التي  الرئي�شُة  • املو�شوعاُت 

مبكتِبه. فيها  موجوًدا  يكون  التي  املكتبيُة  وال�شاعاُت  مكتِبه،  وموقُع  املحا�شِر،  • ا�شُم 
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التقدير. • نظاُم 
الخ(.  ... امليداين،  العمُل  احلالة،  درا�شُة  )مختربات،  امل�شاق  لتدري�ِش  املتبعُة  والو�شائُل  • االأ�شاليُب 

امل�شاق. مبو�شوعاِت  عالقٌة  لها  اأخرى  مراجع  واأيُة  الدرا�شيُة،  • الكتُب 
العام. التقديِر  من  منها  لكلٍّ  املحددِة  الن�شبِة  تو�شيِح  مع  الق�شرية  والواجباُت  البحث،  واأوراُق  االختبارات،  • مواعيُد 

�شحيحة. ب�شورٍة  التدري�شيِة  العمليِة  ل�شرِي  املحا�شُر  ي�شُعها  اأخرى  �شروٍط  واأيُة  والغياب،  احل�شوِر  • قواعُد 
�ُش الأكرَث من �شعبٍة واحدٍة. ملحوَظة: يجُب اأن تكوَن تفا�شيُل امل�شاِق واأهداُفه ونظاُم التقدير ثابتًة جلميِع امل�شاقاِت اإذا كان امل�شاُق يدرَّ

2. 2. التقومُي والتقديرات:
ُم اأداُء الطالِب على اأ�شا�ِش املعدِل الف�شلي، وت�شاعُد عمليُة التقومِي امل�شتمرِة الطالَب يف معرفِة اأدائهم يف كلِّ م�شاق، وهذا �شيمكُن اجلامعَة من   يقيَّ

اتخاِذ القراراِت املنا�شبِة ب�شاأِن توافِق تقدِم الطالِب مع معايرِي اجلامعة.
2.3. طريقُة تقديِر الدرجات:

- يو�شُع التقديُر النهائيُّ الأيِّ م�شاٍق بناًء على التقومِي امل�شتمرِّ الأهداِف امل�شاق؛ ولذلك يحّدد االأ�شلوُب الذي ميكُن من خالِله حتقيُق هذه االأهداف، 
را�شة. ويو�شح يف املوجِز اخلا�شِّ بامل�شاِق الذي يتمُّ توزيُعه عند بداية الدِّ

- ال تقلُّ عنا�شُر التقديِر النهائيِّ عن ثالثِة عنا�شَر اأ�شا�شيٍة الأيِّ م�شاق، وال يجوُز اأن تتجاوَز الن�شبُة املئويَة الأيٍّ من هذه العنا�شِر ن�شبة 50% من 
التقديِر النهائي.

4. 2. التقديُر ذو القيمِة العددية:
 ت�شتعمُل احلروُف لو�شِف م�شتوى اأداِء الطالِب يف م�شاٍق معني، كما يو�شُع التقديُر النهائيُّ الأيِّ م�شاٍق بناًء على التقييِم امل�شتمرِّ للطالِب طواَل الف�شِل 
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، وت�شاُف اإليه نتيجُة االمتحاِن النهائي، اإالَّ اأّن بع�َش امل�شاقاِت لي�ش لها امتحاٌن نهائي. الدرا�شيِّ

- و�شُف تقديراِت امل�شاقات:
   فيما ياأتي �شنو�شُح الو�شَف الدقيَق للتقديراِت املتبعِة يف جامعِة نزوى:

األداءالوصـــــــفالتقدير

َق جميَع األهدافأ متميَّزحقَّ

احقَّق ما يزيُد عىل ثلثي أهداِف املساق عىل األقلب جيِّد جدًّ

َق عىل األقلِّ معظَم أهداِف املساقج جيِّدحقَّ

مقبولحقَّق أكرثَ من الحدِّ األدىن املطلوبد

راسبمل يحقق الطالُب الحدَّ األدىن من أهداِف املساقر
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- جدوُل قيا�ِش التقدير:
، ويتكوُن من اأربِع نقاط،  كلُّ تقديٍر من التقديراِت املبينِة يف و�شِف التقديراِت يحمُل قيمًة عدديًة بغر�ِش ح�شاِب املعدِل املرجِح على قيا�ٍش خا�شٍّ

واإليك اأخي الطالب/ اأختي الطالبة تو�شيًحا لهذه القيم:

النســـبة املئويةالقيــمة العدديةالتقــدير

95-100%4.0أ

90- 94%3.7-أ

85-89%3.3+ب

80-84%3ب

77-79%2.7-ب

74-76%2.3+ج

70-73%2.0ج

67-69%1.7-ج

64-66%1.3+د

60-63%1.0د

 0-59%صفرر
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ة: 2.5 التَّقدير بدون القيمِة العدديَّ
ُل امل�شطلحاُت االآتيُة جزًءا من نظاِم التَّقديراِت اخلا�شِّ باجلامعِة، َبْيَد اأنَّها ال حتمُل قيًما عدديًة معيَّنة:  ت�شكِّ

:)I( مكتمل  غرُي  • »ك« 
ي�شتخدُم هذا التقديُر عند ا�شتيفاِء �شرطنِي اأ�شا�شيني، هما:

1. حتقيُق الطالِب م�شتوى النجاح يف االأعماِل اخلا�شِة بامل�شاِق بنهايِة هذا امل�شاق.
اأو  العائلية،  الظروف  اأو  احلوادث،  مثل:  قاهرٍة؛  لظروٍف  وذلك  له؛  املحدد  الوقت  يف  امل�شاِق  متطلباِت  جميِع  اإكماِل  من  الطالِب  متكِن  عدُم   .2

املر�ش... اإلخ.
وهذا التقدير غري املكتمل »ك« ال يعني اأن متدد فرتُة امل�شاِق للطالب الذي اأكمل كلَّ عنا�شر امل�شاق بتقدير »ر�شوب«.

يجوُز للمحا�شِر اأن يطلب من الطالِب جميَع االأوراق الثبوتية، وموافقَة الكليِة على الطلِب، وعلى املحا�شِر يف مثِل هذه احلالِة اأن يخطَر الطالَب 
ب�شروِط االإكماِل املطلوبِة مع حتديِد املوعِد النهائي للتقدمِي يف اأ�شرِع وقٍت ممكن، ويجُب اأن ال يتجاوَز ذلك ف�شاًل درا�شيًّا كحٍد اأق�شى.

ِل العام يف عمادة القبول والت�شجيل التقديَر الذي �شوف ي�شتبدُل  ْق الطالُب يف عمليِة االإكماِل؛ فاإنَّ املحا�شَر يحدُد لكلٍّ من الطالِب وامل�شجِّ اإذا مل يوفَّ
به تقديُر »ك«، على اأن ي�شتبدَل تقديُر »ك« بهذا التقديِر اإذا مل يتمَّ تقدمُي تقديٍر جديٍد اإلى ِعمادة الَقبول والت�شجيل عند نهايِة الف�شِل الدرا�شي 

احلايل.
:)W( من�شحب  • »�ش« 

اإذا ان�شحَب الطالُب ر�شميًّا من اأحِد امل�شاقاِت يف الفرتِة من بدايِة االأ�شبوِع الثالِث اإلى نهايِة ن�شِف امل�شاِق؛ فاإنه يكتُب له تقديُر »�ش« )من�شحب( يف 
هذا امل�شاِق يف �شجله االأكادميي.

ا تقديُر »ر« فاإنه يكتُب اأمام امل�شاق الذي يحذُف بعد انق�شاِء الفرتِة املذكورِة، اأو يف حالِة كوِن ا�شتمارِة »احلذِف واالإ�شافِة« غرَي م�شتوِفيٍة له، اأو  اأمَّ
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الِب فيه. اأْن يكوَن هذا امل�شاُق محذوًفا؛ نتيجًة لعدِم ح�شوِر الطَّ
:)TC( لة  محوَّ �شاعاٌت  • »ت« 

م(. اعاِت املحولة/امل�شتوى املتقدِّ يو�شُع هذا التَّقديُر »ت« للطالِب الذي اكت�شَب �شاعاتٍ  معتمدًة من اأيِّ جهٍة اأخرى )راجع: ال�شَّ
رجِة  الدَّ ج يف برنامٍج معني؛ وذلك للح�شوِل على  للتَّخرُّ الطالِب  الكليِّ املطلوِب من  املعتمدِة  اعاِت  ال�شَّ ت�شهُم يف جمموِع  املكت�شبُة  اعاُت  ال�شَّ وهذه 

ِل نقاِط التَّقدير. ُر على معدَّ اعاِت ال توؤثِّ اجلامعية، غرَي اأنَّ هذه ال�شَّ
:)AU( م�شتمع  • »ع« 

ُيعطى هذا التَّقديُر للطالبِّ الذي يح�شُر هذا امل�شاَق باعتباِرِه م�شتمًعا فقط.
:)P/NP( ناجح  غرُي  ناجح/  • »ن/ر« 

ٌ على جدوِل القيا�ش، وكما اأ�شلفنا فهو – ك�شابِقه- ال يحمُل اأيَّ قيمٍة عدديٍة من  �ش لها تقديٌر معنيَّ ي�شتخدُم هذا امل�شطلُح للم�شاقاِت الَّتي مل يخ�شَّ
ار�شِة اجلامعية. حيُث ال�ّشاعات املعتمدة لربنامج الدِّ

ناعيُّ الذي ي�شمُل بع�َش  ة ملو�شوعاِت امل�شاق، اأو التَّدريُب ال�شِّ ومن اأبرِز االأمثلِة على هذا امل�شطلِح: امل�شاقاُت الَّتي ترتبُط اأهداُفها بالتَّغطيِة العامَّ
�شاُط امليداين. امل�شاقات، اأو النَّ

الُب فيها على تقديِر »ناجح«؛ فاإنَّ �شاعاِتها املعتمدَة  ا امل�شاقاُت التي ح�شل الطَّ وتو�شُع عبارُة »غرُي ناجح« للطالِب الَّذي ر�شب يف هذا امل�شاق. اأمَّ
ِل نقاِط  را�شِة؛ اإالَّ اأنَّ هذين امل�شطلحنِي »ناجح/ غري ناجح« ال يحت�شباِن يف معدَّ ت�شهُم يف املجموِع الكليِّ املطلوِب من الطالِب للتَّخرج يف برنامِج الدِّ

التَّقدير.
:)IP( م�شتِمّر  • »م« 

ا عنَد و�شِع التَّقديرات.  ُل فيه الطالُب ب�شرِط اأْن يكوَن امل�شاُق م�شتمرًّ ي�شتخدُم هذا امل�شطلُح للم�شاِق الَّذي ي�شجِّ
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را�شي  على �شبيِل املثال ينطبُق ذلك يف احلاالِت العاديِة على امل�شاقاِت الَّتي متتدُّ ملدِة عاٍم؛ مثَل: امل�شروعات اأو امل�شاقاِت الَّتي تدخُل �شمَن اجلدوِل الدِّ
ب�شفٍة غرِي منتظمة.

:)FSP( التَّكميليَّة  االمتيازاِت  مع  �شوُب  الرُّ • »رزك« 
�شوب مع االمتيازاِت التَّكميليِة – يف احلالتنِي االآتيتنِي: مينُح الطالُب تقديَر »رزك«، - اأّي: الرُّ

الِب جميَع اأجزاِء امل�شاِق، غرَي اأنَّه قد ر�شَب يف واحٍد من مكوناِت امل�شاِق نف�ِشه، وكاَن راأُي املحا�شِر بعَد موافقِة رئي�ِش الق�شمِ املخت�شِّ  1. اإكماُل الطَّ
ُنه من النَّجاح، لكنَّ هذا التَّقديَر ال مُينُح الطالَب الذي يكوُن اإجناُزه م�شاويًّا  اأنَّ اإتاحَة فر�شٍة اأخرى لهذا الطالِب يف ذلك اجلزِء من امل�شاق قد متكِّ

لدرجِة النَّجاِح يف جميِع اأجزاِء امل�شاق.
اعاِت املعتمدة.  2. اإذا مل يتمَّ طرُح امل�شاِق املطلوِب خالَل عاٍم درا�شيٍّ كامٍل، وقد اأكمَل الطالُب خالَل درا�شِته اجلامعيِة ما ال يقلُّ عن 50% من ال�شَّ
را�شي  ا اإذا كاَن اأداُء الطالِب مو�شوًعا حتَت املالحظِة االأكادمييِة، اأو اأنَّه �شيتمُّ و�شُعه حتت املالحظِة االأكادمييِة؛ بناًء على اأدائه يف الف�شِل الدِّ اأمَّ

اجلاري، ففي هذه احلالِة ال يجوُز اأن مُينَح الطالُب هذا التَّقدير.
يعامُل »رزك« كر�شوٍب بعَد اأن يتمَّ ا�شتبداُله بالتقديِر الَّذي َيح�شُل عليه بعَد التقومِي التكميلي، غرَي اأنَّه يلزُمُه اأن يتخل�َش من هذا التقديِر يف اأقرِب 
يفي(، واإذا مل تتمَّ  را�شيُّ ال�شَّ را�شيِّ احلايل )مبا يف ذلك الف�شُل الدِّ وقٍت ممكٍن بعَد انتهاِء فرتِة االمتحاناِت، ويف موعٍد اأق�شاُه نهايُة الف�شِل الدِّ
را�شيِّ اخلا�شِّ بالطالب، با�شتثناِء حاالٍت  ا اإلى تقدير »ر« يف ال�شجلِّ الدِّ ُل التَّقديُر تلقائيًّ اإزالُة اأيِّ تقدير »رزك« خالَل الفرتِة املذكورِة؛ ف�شوَف يتحوَّ
ة وظروٍف غرِي عادية ميكُن معاجلُتها ب�شورٍة فرديٍة، وفوَر التَّخل�شِ من تقديِر »رزك« يتمُّ ا�شتبداُله بالتَّقديِر اجلديِد، والذي يتمُّ احل�شوُل  خا�شَّ

د.  عليه كنتيجٍة لالأعماِل التَّكميليِة يف امل�َشاق املحدَّ
كما ال ي�شمُح للطالِب اأْن يح�شَل على تقديِر »ر�شوب مع االمتَيازات التَّكميليَّة« يف م�شاٍق يكوُن النَّجاُح فيه �شرًطا �شابًقا مل�شاٍق اآخَر يرغُب يف االلتحاِق 

به.
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ِل نقاِط التَّقدير: 1. 6. 2 ح�شاُب معدَّ
حِو االآتي: ُل نقاِط التَّقديِر للطالِب على النَّ يح�شُب معدَّ

ِة للم�شاق. اعاِت التَّدري�شيَّ اعاِت املعتمدة، بناًء على ن�شبٍة ثابتٍة من ال�شَّ 1- يحّدد لكلَّ م�شاٍق عدٌد من ال�شَّ
2- يو�شُع لكلِّ تقديٍر قيمُته العدديَّة.

اعاِت املعتمدِة للم�شاِق يف القيمِة العدديِة للتَّقديِر نح�شُل على »نقاط التَّقدير املكت�شبة«. 3- عند �شرب عدِد ال�شَّ
لها  �ش  التي خ�شِّ امل�شاقاُت  تلك  فيها، )حت�شُب  باملَحاولِة  الطالُب  قاَم  الَّتي  اعاِت  ال�شَّ املكت�شبة« على جمموِع  التقدير  »نقاط  بق�شمِة جمموِع    -4

َل نقاِط التَّقدير«. تقديراٌت مع قيٍم عدديٍة معيَّنة(، وتكوُن نتيجُة الق�شمة هي »معدَّ
را�شي: ِل نقاِط التَّقديِر للف�شِل الدِّ  5- ال حتت�شُب التَّقديراُت االآتيُة يف معدَّ

غري مكتمل )ك(، ناجح )ن(، غري ناجح )ر(، من�شحب )�ش(، م�شتِمع )ع(، �شاعات محولة )ت(.
را�شي الواحد ِل نقاِط التَّقدير للف�شِل الدِّ ح طريقَة ح�شاِب معدَّ مثال يو�شِّ

اعاُت املعتمدةاملســـَــاق نقاُط التَّقديِر املكتســـبةالقيمُة العددية للتقــديرالتَّقديــــرالسَّ

4.012.0أ3أحياء 100

3.09.0ب3فيزياء 212

2.36.9ج+3لغات 101

صفرصفررسوب3لغة عربية 110

--غري مكتمل2حاسوب111

--ناجح2اقتصاد 1903
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ل لها =16 �شاعة. اعاِت التي �شجَّ - جمموُع ال�شَّ
اعاِت املحت�شبِة للتَّقدير = 12 �شاعة. - جمموُع ال�شَّ
- جمموُع نقاِط التَّقديِر املحت�شبة = 27.9 نقطة.

ُل نقاِط التَّقدير = 12/27.9 = 2.325 = 2.33. - معدَّ
.11  = املكت�شبِة  اعاِت  ال�شَّ • جمموُع 

ملحوظة: يتمُّ احت�شاُب التَّقديِر بالتَّقريِب اإلى رْقَمنْيِ ع�شرينِي با�شتخداِم قواعِد التَّقريِب املعروف.
اُكمي ُل الرتَّ ، واملعدَّ ُل الف�شليُّ 2. 6. 2 املعدَّ

را�شيِّ الواحد )ربيع اأو خريف اأو �شيف(؛ اأي: اإنَّه معدُل  الُب من امل�شاقاِت خالَل الف�شِل الدِّ قاِط الَّتي اكت�شبها الطَّ َل الف�شليَّ ُيعرُب عن النِّ  اإنَّ املعدَّ
نقاِط التَّقديِر لذلك الف�شل.

ُل نقاِط التَّقديِر لكلِّ املُدِة  را�شيَّة، مبعنى اأنَّه معدَّ لها الطالُب يف جميِع الف�شوِل الدِّ اكميُّ فيح�شُب على اأ�شا�ِش جميِع امل�شاقاِت الَّتي �شجَّ ُل الرتَّ ا املعدَّ  اأمَّ
ة. الِب االأكادمييَّ ؛ اإذ ُيعطي �شورًة اأو�شَح حلالِة الطَّ ِل الف�شليِّ �شه، وهو اأهمُّ من املعدَّ الَّتي در�ش فيها الطالُب يف تخ�شُّ

لنِي الف�شليِّ   وتقوُم ِعمادُة الَقبوِل والتَّ�شجيِل نهايَة كلِّ ف�شٍل دار�شيِّ باإخراِج ك�شٍف كامٍل لدرجاِت كلِّ طالٍب يف اجلامعة، يو�شُح هذا الك�شُف املعدَّ
اعاِت املعتمدِة الَّتي حاول الطالُب احل�شوَل  لها الطالُب، واملجموَع الُكليَّ لل�شَّ اعاِت املعتمدَة الَّتي حوَّ ُح ال�شَّ الِب امل�شجلني، كما يو�شِّ اكميِّ للطُّ والرتَّ

عليها واكت�شاَبها حتى تاريخه.
را�شة: ِم يف الدِّ 2.7 امل�شتوياُت املطلوَبُة للتَّقدُّ

ِة دوَن قيٍد اأو �شرٍط اإذا ح�شل على معدِل نقاِط تقديٍر ال يقلُّ عن )2.0( يف كلٍّ من املعدِل   ُي�شمُح للطالِب باال�شتمراِر يف برنامِج درا�شتِه اجلامعيَّ
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دة. الِت االأخرى يف م�شاقاٍت محدَّ اكمي، كما اأنَّ عليه اأن يح�شَل على احلدِّ االأدنى املطلوِب من املعدَّ ِل الرتَّ الف�شليِّ واملعدَّ
ِل  را�شي العادي، وكحدٍّ اأق�شى 18 �شاعًة معتمدًة؛ وذلك يف حالِة ح�شوِل الطالِب على معدَّ  وي�شتطيُع الطالُب ت�شجيَل �شاعاٍت معتمدٍة فوَق العبِء الدِّ

اكميُّ ال يقلُّ عن )3.0(. له  الرتَّ تقديٍر ال يقلُّ عن )3.0( يف ف�شلنِي متتالينِي اأو معدَّ
 يو�شُع الطالُب حتَت املالحظِة االأكادمييِة اإذا ح�شَل على معدِل نقاط تقديٍر طبًقا ملا هو مو�شٌح اأدناُه:

له الرتاكمي فوق )2.0(؛ فاإنَّه ين�شُح باتخاِذ االإجراءاِت  را�شّي اإلى اأقلَّ من )2.0(، ولو كان معدَّ ُل الطالِب يف الف�شِل الدِّ )اأ( عندما ينخف�ُش معدَّ
ٍة. را�شي ورفِعه من تلقاِء نف�ِشه، علًما اأنَّه �شيو�شُع حتَت املالحظِة االأكادمييِة، حتى ولو مل ُيو�شع ب�شفٍة ر�شميَّ رورية لت�شحيِح م�شتواُه الدِّ الالزمِة وال�شَّ
را�شي التايل، ويف اأثناَء املقابلِة يجُب اأْن يتمَّ االتفاُق  َد يف الف�شِل الدِّ  وينبغي على الطالِب يف مثِل هذه احلالِة اأْن يقابَل مر�شَده االأكادميي قبَل اأْن يقيَّ

الَب على اخلروِج من املالحظِة االأكادميية، وت�شمُل هذه االإجراءاُت ما ياأتي: على االإجراءاِت العالجيِة الَّتي ت�شاعُد الطَّ
الب. را�شيِّ للطَّ - تخِفيُف العبِء الدِّ

- تاأِجيُل بع�ِش امل�شاقاِت اإلى ف�شٍل درا�شيٍّ الحق.
يا�شيات اأو املهاراِت التي ميكُن اأْن ي�شتفيَد منها الطالُب يف درا�شِته. - االلتحاُق ببع�ِش امل�شاقاِت االإ�شافيِة يف الرِّ
يًّا ونف�شيًّا. حيِة بغر�ِش م�شاعدِته �شحِّ - اإحالُة الطالِب اإلى مركِز االإر�شاِد االأكادمييِّ واملتابعة اأو اإلى العيادِة ال�شِّ

�ش. - تغيرُي التخ�شُّ
الِب حتَت املالحظِة االأكادمييِة، ثمَّ يطلُب منه اتخاُذ االإجراءاِت التاليِة بنف�ِشه، وذلك يف احلاالِت االآتيِة: )ب( يتمُّ و�شُع الطَّ

اكميُّ اإلى اأقلَّ من )2.0(. ُله الرتَّ 1- اإذا انخف�َش معدَّ
را�شيِّ اأقلُّ من )2.0( يف ف�شلينِي درا�شينِي متتاليني. َله يف الف�شِل الدِّ اكميُّ )2.0( اأو اأكرث، اإالَّ اأنَّ معدَّ ُله الرتَّ 2- اإذا كاَن معدَّ

الِب تخفيُف العبِء الدرا�شي اإلى اثنتي ع�شرَة �شاعًة معتمدًة على االأكرث.  يف مثِل هذه احلاالِت ُيطلُب من الطَّ
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اكميِّ اإلى )2.0( على اأقلِّ تقدير خالَل ثالثِة ف�شوٍل درا�شيٍة مَتتالية،  له الرتَّ الِب الذي يو�شُع حتَت املالحظِة االأكادمييِة اأْن يرفَع معدَّ  وعلى الطَّ
را�شية؛ وذلك اإذا متَّ ت�شجيُل الطالِب لعبٍء درا�شيٍّ كامٍل فيه، اأي: اأن ال يقلَّ عن �شتِّ �شاعاٍت معتمدة  ويعترُب الف�شُل ال�شيفيُّ اأحَد هذه الف�شوِل الدِّ
را�شِة الثالثِة؛  لُه اإلى اأكرَث من )2.0( يف ف�شلينِي درا�شينِي من الف�شوِل الدِّ يف الف�شِل ال�شيفي. ويف حالِة عدِم ا�شتطاعةِ الطالِب اأْن يرفَع معدَّ
َل ف�شوَف  َق هذا املعدَّ َله اإلى )2.0( على االأقل، واإذا مل ي�شتطْع الطالُب اأْن يحقِّ را�شيِّ املتبقي؛ لريفَع معدَّ ف�شوف ير�شُل اإنذاٌر لتذكرِيِه بالف�شِل الدِّ

ُيطلُب منُه اأن ين�شحَب من اجلامعة.
را�شيِّ عن الطالِب مع رفِع م�شتواُه اإلى املعدِل املطلوِب  اءِة التي يتمُّ اللجوُء اإليها من اأجِل تخفيِف العبِء الدِّ  واملالحظُة االأكادمييُة هي اأحد الُقيود البنَّ

اكمي. بنجاح، وميكُن معرفُة حاجِة الطالِب اإلى املالحظِة االأكادمييِة با�شتخداِم املعدلينِي الف�شليِّ والرتَّ
را�شية: 2.8 اإعادُة امل�شاقاِت الدِّ

نًة لذلك  ا اإذا َوَجَد الطالُب بدائَل اأو خياراٍت معيَّ ا�شِب فيه. اأمَّ را�شيِة اجلامعيِة؛ فيلزُمه اإعادُة ذلك امل�شاِق الرَّ  اإذا ر�شَب الطالُب يف اأحِد امل�شاقاِت الدِّ
امل�شاق، فيجوُز له اأن ي�شتبدَل امل�شاق الذي ر�شَب فيه بواحٍد من البدائِل اأو اخليارِت املتاحِة له؛ لكن يجُب اأن تكوَن االإعادُة للم�شاِق باأكمِلِه، وال يجوُز 

للطالِب اإعادُة امل�شاِق الذي ح�شَل فيه على تقدير )ج( اأو اأعلى، من تقديراِت النجاح.  
ت اإعادُتها، كما يلزُم اإظهاُر اآخِر تقديٍر  جُل االأكادمييُّ للطالِب جميَع التَّقديراِت التي ح�شَل عليها يف جميعِ امل�شاقاِت التي متَّ ويجب اأن يظهَر ال�شِّ

ح�شَل عليه الطالُب، واإن ح�شَل فيه على اأقلَّ من التقديِر االأ�شلي.
َل نف�َشه يف م�شاٍق بديٍل ي�شمُح به رئي�ُش  وينبغي على الطالِب الذي ر�شَب يف م�شاٍق ما اأكرَث من مرٍة واحدٍة اأن يبحَث عن خياراٍت اأخرى؛ كاأن ي�شجِّ

الق�شِم املخت�ّش.
2.9 تعديُل التَّقدير:

ًة، ما عدا تقديِر »ر�شوب مع االمتيازات التَّكميلية« )رزك( وتقديِر  ِل العام تعترُب جميُعها نهائيَّ ا اإلى امل�شجِّ ِد تقدمِي التَّقديراِت للطالِب ر�شميًّ مبجرَّ
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»م�شتمّر« )م(.
ِة فيمكُن َتعديِل التقديِر اإلى »غري مكتمل«  ا يف الظروِف غرِي العاديَّ ِة يف حاِل وجوِد خطاأٍ يف احل�شاِب اأو القيد، اأمَّ هائيَّ ويجوُز تعديُل التَّقديراِت النِّ

را�شيِّ ال يجوُز تعديُل اأيِّ تقديٍر نهائيٍّ عن طريِق االمتحاِن اأو تقدمِي اأعماٍل اإ�شافيَّة. ِد نهايِة الف�شِل الدِّ )ك(. ومبجرَّ
2.10 التَّح�شيُل االأكاِدميي:

؛ وذلك عن طريِق ن�شِر اأ�شمائهم يف قائمٍة ي�شدُرها  را�شيِّ قون م�شتوى اأكادمييًّا عالًيا يف اأثناء الف�شِل الدِّ تقوُم اجلامعُة مبكافاأِة طالِبها الذيَن يحقِّ
عميُد الكليَّة.

وال بدَّ للطالِب اأن يح�شَل على معدٍل ف�شليٍّ ال يقلُّ عن )3.7( وال يقّل تقديُره يف اأيِّ م�شاٍق عن »ب«؛ لكي ُيكتَب ا�شُمه �شمَن قائمِة العميِد بدرجِة 
امتياز.

ٍل ف�شليٍّ ال يقلُّ عن )3.5( على اأن ال يقلَّ تقديُره يف اأيِّ  ولكي يرَد ا�شُم الطالِب �شمَن قائمِة العميِد بدرجِة »�شرف« يجُب عليِه اأن يح�شَل على معدَّ
م�شاٍق عن »ج«.

را�شي، وذلك حتَّى يكمَل امل�شاَق  ولن يرَد ا�شُم الطالِب �شمَن قائمِة العميِد يف حالِة اأن يكوَن لدى الطالِب م�شاٌق غرُي مكتمل »ك« يف نهايِة الف�شِل الدِّ
َد له معدَل نقاِط تقدير. وُيحدَّ

ج: ُة بالتَّخرُّ  3. القواعُد اخلا�شَّ
را�شِة اجلامعيَّة: 1. 3. خطُط الدِّ

اعاِت املعتمدِة املطلوبِة والنُّظم املتعلقِة بالتَّخ�ش�شاِت الرئي�شِة  ِة يف كلِّ عاٍم على �شكِل جمموِع ال�شَّ را�شِة اجلامعيَّ ُة باإكماِل الدِّ ُد املتطلباُت اخلا�شَّ حتدَّ
روِط االأخرى الَّتي تراها اجلامعة. ة وامل�شاقاِت االختيارية، وغرِيها من ال�شُّ والفرعيَّ

ِة يف اأربعِة متطلباٍت رئي�شٍة هي: را�شِة اجلامعيَّ وميكُن ت�شنيُف خطِط الدِّ
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 1.1. 3. متطلباُت اجلامعة:
�شاتهم- ا�شتكماُل جمموعٍة من امل�شاقاِت، موزعة كما ياأتي: يتوجُب على جميِع طلبِة اجلامعِة – بغ�ِش النظِر عن تخ�شُّ

- 6 �شاعاٍت معتمدٍة يف م�شاقاِت اللغِة العربية.
-3 �شاعاٍت معتمدٍة يف م�شاِق »احل�شارِة االإ�شالمية«.

- 3 �شاعاٍت معتمدٍة يف م�شاق »احلا�شوب«.
- 3 �شاعاٍت يف مهارِت االت�شال.

- 6 �شاعاٍت معتمدٍة يف م�شاقاٍت اللغِة االإجنليزية.
- 6 �شاعاٍت معتمدٍة يف م�شاقاٍت اختياريٍة عامة.

1.2. 3. اختياري اجلامعة:
ُة التَّامُة يف عمليِة االختياِر من بنِي هذه امل�شاقات، ب�شرِط اإكماِل  اُت بطرِحها، وللطالِب احلريَّ ٌة تقوُم الكليَّ امل�شاقاُت االختياريُة هي م�شاقاٌت عاديَّ
�ش الطالِب اأو م�شاقاِته االختياريِة داخَل التَّخ�ش�ش.ويبلُغ عدُد  ُل جزًءا من متطلباِت الكليِة اأو تخ�شُّ ابقة، وامل�شاقاُت االختياريُة ال ت�شكِّ املتطلباِت ال�شَّ

�شِة الختياري اجلامعِة �شتُّ �شاعاٍت معتمدة. اعاِت املعتمدِة املخ�شَّ ال�شَّ
ة: 1.3. 3. متطلباُت الكليَّ

ت�شمُل متطلباُت الكليِة جميَع امل�شاقاِت املطلوبِة من جميِع الطالِب يف كليٍة معينٍة – بغ�ِش النَّظِر عن االأق�شاِم الَّتي ينتموَن اإليها-. وهي م�شاقاٌت ُتعنى 
�شه اأو تلك التي ت�شهُم يف تعميِق تكويِنه وتتفاوُت يف عدِدها من كليٍة اإلى اأخرى. �شي باملجاالِت العلميِة القريبِة من تخ�شُّ برفِع وعِي الطالِب التَّخ�شُّ

1.4. 3. اختياري كليَّة:
دة، ويف العادِة تبلُغ �شتَّ �شاعاٍت معتمدة. ُة، وتتاُح للطالِب فر�شُة االختياِر منها، وفًقا اإلى اإر�شاداٍت محدَّ ُدها الكليَّ وهي م�شاقاٌت اختياريٌة حتدِّ
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1.5. 3. متطلباُت التَّخ�ش�ش اأو الق�شم:
ئي�شِة، وميكُن تق�شيُمها اإَلى جمموعتني: �شاِت الرَّ وت�شمُل امل�شاقاِت املطلوبَة للتَّخ�شُّ

�ش. ِة بالتَّخ�شُّ ِة اخلا�شَّ را�شِة اجلامعيَّ ِة الدِّ الِب اإكماُلها باعتباِرها جزًءا من خطَّ - م�شاقاٍت يجُب على الطَّ
دٍة لذِلك. الِب لالختياِر منها وفًقا الإر�شاداٍت محدَّ ، وتتاُح الفر�شُة للطُّ �شِ دٍة للتَّخ�شُّ ٍة محدَّ - م�شاقاٍت اختياريَّ

�شِ  ِة بالتَّخ�شُّ ِة اخلا�شَّ را�شيَّ ِة الدِّ اعاُت املعتمدُة املكت�شبُة يف امل�شاقاِت املدرجِة �شمَن اخلطَّ ِة ال�شَّ رجِة اجلامعيَّ وحت�شُب يف املجموِع الكليِّ املطلوِب للدَّ
ِة اجلامعيَّة. كما  را�شيَّ ِة الدِّ ه، فقد ال حت�شُب له جميُع امل�شاقاِت املعتمدِة املكت�شبِة �شابًقا �شمَن اخلطَّ �شِ ا الطالُب الذي يرغُب يف تغِيري تخ�شُّ . اأمَّ فَقطٌّ

ِة. را�شيَّ ِة الدِّ اعاِت املعتمدِة للخطَّ ال ي�شمُح و�شُع تقديِر )ناجٍح/غرِي ناجح( الأكرَث من )10%( من جمموِع ال�شَّ
ِة مثَل: ِة فيما عَدا  احلاالِت اخلا�شَّ الُب درا�شَته اجلامعيَّ ِة دوَن تغِيرٍي اإلى اأن يكمَل الطَّ را�شِة اجلامعيَّ الِب يف اجلامعِة تظلُّ متطلباُت الدِّ وعنَد َقبوِل الطَّ
ابَقة. )راجْع  ِة، والَّذين قد يعاُد تقييُم �شاعاِتهم املعتمدِة ال�شَّ هادِة اجلامعيَّ وِل على ال�شَّ َة الق�شَوى املطلوبَة للح�شُ الِب الَّذيَن قد يتجاوُزوَن املدَّ - الطُّ

را�َشة(. ِة الدِّ بنَد خطَّ
را�َشة. ُلوَن الدِّ الِب الَّذيَن يوؤجِّ - الطُّ

�شِ الفرِعي: 3.1.6 متطلباُت التَّخ�شُّ
اعاِت املعتمدِة املطلوبة. وال يجوُز اأن  ؛ فاإنَّه يجُب عليه اأن يكمَل بنجاٍح احلدَّ االأدَنى من ال�شَّ �شٍ فرعيٍّ اًل للح�شوِل على تخ�شُّ الُب موؤهَّ لكْي يكوَن الطَّ
�شِ الفرِعي، كما ال ميِكُن اإ�شافُة �شاعاٍت مكت�شبٍة من برامَج مختلفٍة حتَّى اإَذا كاَن هناك  ٍة الإكماِل متطلَّباِت التَّخ�شُّ ي�شاَف اأيُّ م�شاٍق اأو موادَّ درا�شيَّ

ت�شابٌه يف محتوياِت امل�َشاق.
دٍة مَن  را�شيَّة، وعلى الطالِب اإكماُلها خالَل فرتٍة محدَّ وِل الدِّ اعاِت املعتمدِة موزعًة على عدٍد من الف�شُ ِة بعدٍد من ال�شَّ را�شِة اجلامعيَّ ُة الدِّ ُد مدَّ حتدَّ
را�شيُّ الَّذي  ا الربنامُج الدِّ ِة الَّذي يتطلَُّب )130( �شاعًة معتمدًة ي�شتغرُق )4( �شنواٍت، اأمَّ را�شِة اجلامعيَّ نني؛ عَلى �شبيِل املَثال؛  فاإنَّ برنامَج الدِّ ال�شِّ
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را�شيَّ العاديَّ هَو )15( �شاعًة معتمدًة يف  ظاُم على اأ�شا�ِش اأنَّ العبَء الدِّ ميتدُّ اإلى )150( �شاعًة معتمدًة فاإنَّه ي�شتغِرُق )5( �شنوات، ويح�شُب هذا النِّ
را�شيُّ اإلى )18( �شاعًة معتمَدًة كحدٍّ  اِت اأن ي�شَل العبُء الدِّ يفي-. ويجوُز يف بع�ِش الكليَّ را�شيِّ ال�شَّ را�شيِّ الواِحد - ما عَدا الف�شِل الدِّ الف�شِل الدِّ

ة نف�ِشها. را�شيَّ ِة الدِّ اعاِت املعتمدِة خالَل املدَّ ى، وينجُم عن ذلَك زيادٌة طفيفٌة يف املجموِع العامِّ لل�شَّ اأق�شَ
ِج من اجلامعةِ: 3.2 متطلباُت التَّخرُّ

ِج مَن اجلامَعة: روَط االآتَيَة للتَّخرُّ على الطالِب اأن ي�شتويَف ال�شُّ
ِة مَع احل�شوِل على معدٍل تراكميٍّ ال يقلُّ عن )2.0( كحدٍّ اأدَنى . را�شِة اجلامعيَّ - اإكماُل متطلباِت الدِّ

روِط  ئي�ِش اأو التَّدريِب الَعملي، وغرِي ذلك مَن ال�شُّ �شِ الرَّ ِة، مثَل معدِل نقاِط التَّقديِر للتَّخ�شُّ ِة اجلامعيَّ را�شيَّ ِة الدِّ ٍة وردت يف اخلطَّ -  اأيَّ �شروٍط اإ�شافيَّ
الَّتي ت�شُعها اجلامَعة.

را�شيَّة. ِة الدِّ ِج جلميِع امل�شاقاِت يف اخلطَّ هائيِّ للتَّخرُّ ِل نقاِط التَّقديِر النِّ -  يتمُّ ح�شاُب معدَّ

3.3 تبديُل امل�َشاقات: 
ِة  الِب بدرا�شِة م�شاٍق معادٍل الأحِد م�شاقاِت اخلطَّ ِة بعَد التَّ�شاوِر مَع رئي�ِش الق�شِم املخت�شِّ اأن ي�شمَح للطَّ ِة يجوُز لعميِد الكليَّ يف بع�ِش احلاالِت اال�شتثنائيَّ

ُل العامِّ ِلِعمادِة الَقبول التَّ�شِجيل. ِج، ويجُب اأن يوافَق على هَذا اال�شتبداِل امل�شجِّ ِة؛ وذلَك ال�شتيفاِء متطلَّباِت التَّخرُّ را�شيَّ الدِّ
ة: ِة اجلامعيَّ را�شيَّ ِة الدِّ 3.4 تعديُل اخلطَّ

َة قد تتطلَُّب تعدياًل يف  روَف املتغريِّ ِة، ولكنَّ الظُّ را�شِة اجلامعيَّ ِة الدِّ را�شيِّ الوارِد �شمَن خطَّ تبذُل كلُّ اجلهوِد املمكَنِة يف �شبيِل عدِم تغِيرِي الربَنامِج الدِّ
�شراِت والتَّ�شجيِل وموجِز امل�َشاقاِت،  َح ذلَك يف النَّ ِل العامِّ يف ِعمادِة الَقبوِل والتَّ�شجيل. ويجُب اأن يو�شَّ ِة، ويتمُّ هَذا التَّعديُل بعَد التَّ�شاوِر مَع امل�شجِّ اخلطَّ

الِب للتَّخرِج مَن اجلامَعة. ويُكوُن ملزًما جلميِع الطُّ
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القاعاِت  اأو  امل�شاَقاِت  محتَوى  يف  اإدخاُلها  يتمُّ  تعديالٍت  ِة  باأيَّ يلتزُموا  اأن  فيَها  ر�شُبوا  الَّتي  امل�شاقاِت  باإعادِة  يقوُموَن  الَّذيَن  الِب  الطُّ عَلى  وينبغي 
�شِة لها. ِة اأو القاعاِت املخ�شَّ التَّدري�شيَّ

ة: را�شِة اجلامعيَّ ُة الدِّ 3.5.1 مدَّ
حِو االآتي: ٍة معقولٍة، وميكُن حتديُد ذلَك على النَّ ٍة �شمنيَّ را�شيَّ يف مدَّ ِل اأن ُيكمَل الربنامَج الدِّ الِب امل�شجِّ ُع مَن الطَّ ُيتوقَّ

اعاِت املعتمَدة ُة العاديَّةمجموُع السَّ ُة القصوىاملـــــدَّ املــــدَّ

6 سنوات4 سنوات144-130

7 سنوات5 سنوات180-150

ِة ب�شورٍة انفردايَّة. وميكُن مناق�شُة احلاالِت اال�شتثنائيَّ
را�َشـة: ُت عِن الدِّ 3.5.2  االنقطاُع املوؤقَّ

را�شِة يف ذلَك الربنامِج الأكرَث من ف�شٍل درا�شيٍّ واحٍد، ففي مثِل هذِه احلالِة يقوُم  الب الَّذيَن يبداأُوَن برناجًما درا�شيًّا ثمَّ يقوُموَن بتاأجيِل الدِّ الطُّ
ِة  اعاِت املعتمدِة الَّتي اكت�شُبوها حتَّى تاريِخِه عنَد عودِتهم، ويلزُم هوؤالِء الطالَب اأن يقوُموا بالتَّحوَُّل اإلى اخلطَّ رئي�ُش الق�شِم املخت�شُّ بتقييِم عدِد ال�شَّ

ارَية. ِة ال�شَّ را�شيَّ الدِّ
اعاِت املكت�شبة:  3.5.3  احلدُّ االأدَنى لعدِد ال�شَّ

ِج من اجلامعِة ب�شرِط اأن تكوَن  زمِة للتَّخرُّ اعاِت املعتمدِة الالَّ الِب اكت�شاُب ما يعاِدُل )60%( عَلى اأقلِّ تقديٍر مَن املجموِع الكليِّ لل�شَّ يجُب على الطُّ
هائيَّة. ِة النِّ را�شيَّ وِل الدِّ ِة للجامعِة يف الف�شُ را�شيَّ ِة الدِّ اعاِت املعتمدِة من �شمِن اخلطَّ ُة هذِه ال�شَّ اأغلبيَّ
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ة:  رجاِت اجلامعيَّ 3.6 ت�شنيُف الدَّ
، والَّذي يتمُّ ح�شاُبه بناًء على تقديراِت جميِع امل�َشاقاِت  اكميِّ ِل الرتَّ ِج بناًء على املعدَّ الِب عنَد التَّخرُّ رجاِت يف جامعِة َنزوى جلميِع الطُّ يتمُّ ت�شنيُف الدَّ

حِو االآتي: ِة؛ وذلَك على النَّ ِة اجلامعيَّ را�شيَّ ِة الدِّ ِة باخلطَّ اخلا�شَّ
اأوال: درجتى الدبلوم و البكالوريو�ش:

اكِميتقديُر التَّخرُّج ُل الرتَّ املعدَّ

3.750-4.00امتياز مع مرتبة الرشف

3.300-3.740ممتاز

ا 2.750-3.290جيِّد جدًّ

2.300-2.740جيِّد

2.000-2.290مقبُول

ثانيا: درجة املاج�شتري:

اكِميتقديُر التَّخرُّج ُل الرتَّ املعدَّ

3.600 – 4.00امتياز مع مرتبة الرشف

3.300 – 3.590ممتاز

3.000 – 3.290جيِّد جدا
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ج:  3.7 حفُل التَّخــرُّ
ريِة احل�شنِة يف  ج، وكاُنوا يتحلَّوَن بال�شِّ يجنَي الَّذيَن ا�شتوَفوا �شروَط التَّخرُّ ُم للخرِّ نويِّ الَّذي ينظَّ ِة يف اأثناَء احلفِل ال�شَّ هاداِت اجلامعيَّ يكوُن توزيُع ال�شَّ
اِت  ًة مثل: الُكتِب امل�شتعارِة من مكتبِة اجلامعِة، اأو اأيِّ �شيٍء ا�شتعاَرُه من كليَّ ِة الأيِّ طالٍب لديِه عهدًة جامعيَّ هادِة اجلامعيَّ اجلامعِة، وَلن يتمَّ ت�شليُم ال�شَّ
ِة  تائِج لطالٍب اأخفَق يف �شداِد التزاماِته املاليَّ هاداِت اأو النَّ ُد من خلوِّ طرِفه من هذِه العهدِة، كذلَك لن يتمَّ ت�شليُم ال�شَّ اأكُّ اأو اأق�َشاِم اجلامعِة ما مل يتمَّ التَّ

جتاَه اجلامَعة.



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

ُة في الكلية وائُح التَّنظيميَّ اللَّ
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َمــة  مقدِّ

ُر لَدى اأفراِده، بكلِّ ما يعِنيه ذلَك من تقديٍر لقيمِة الَعمِل والوقِت، ونزوٍع نحَو  لوُك املتح�شِّ اه�ُش هَو ال�شُّ اإنَّ االأ�شا�َش الَّذي يقوُم عليِه املجتمُع النَّ  
اأِي االآَخر، و�شعِة �شدٍر، و�شلوٍك ينمُّ عن الَوعِي البيئّي... اإلى اآخِر تلَك  االإتَقان، وعطاٍء متَّ�شٍل، وتعاوٍن مَع االآخرين، ونظاٍم وان�شباٍط واحرتاٍم للرَّ

م. ُم، وترَدُع، وُتقوِّ وابُط، وُت�شنُّ الَقوانني، وُت�شاُغ اللَّوائُح الَّتي ت�شبُط، وتنظِّ لوِك؛ تو�شُع ال�شَّ فاِت اجلليلِة. ولكْي ي�شوَد مثُل هَذا ال�شُّ ال�شِّ

الِب بالقواعِد واالإجراءاِت  لوَك و�شَط املجتمِع اجلامِعي، عالوًة عَلى تب�شرِي الطَّ ُم اللَّوائَح الَّتي ت�شبُط ال�شُّ الِب يقدِّ اإنَّ الق�شم الثالث مَن دليِل الطَّ
ا كلَّ ما  الُب وعًيا تامًّ روريِّ اأن يعَي الطُّ البي. واإنَّه ملَن ال�شَّ �شاِط الطُّ َة للنَّ ور، والالئحَة التَّنظيميَّ الَّتي حتُكُم الَقبوَل والتَّ�شجيل، والئحَة الغياِب واحل�شُ

فيع. لوِك واخللِق الرَّ ُه ليجدُر بِه اأن يحرتَم ُنظَم اجلامعِة، واأن يكوَن مثااًل يحتَذى يف ال�شُّ انطَوى عليِه هَذا اجلزُء، واإنَّ
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الئحة السلوك الطالبي
الفصل األول

َتعريَفات
ياُق معًنى اآَخر، �شوَف يكوُن للكلماِت والتَّعبرياِت الواردِة يف هذِه الالئحِة املعايِن املقابلُة لها: ة )1(: َما مْل يقَت�ِش ال�شِّ مادَّ

البي. لوِك الطُّ ئحُة: الئحُة ال�شُّ الالَّ
اجلامعُة:جامعُة َنزوى يف �َشلطنِة ُعمان. 

ئي�ُش: رئي�ُش جامعِة َنزوى.  الرَّ
ِة اأو مديُر املعهِد اأو املرَكز. العميُد: عميُد الكليَّ

ٍة اأو مركٍز اأو معهٍد اأو خالفِه، بحيُث يكوُن تابًعا للَجامَعة.   ٍل يف اأيِّ كليَّ الُب: كلُّ طالٍب م�شجَّ الطَّ
الُب يف احلرِم اجلامعيِّ اأو اأيِّ مرفٍق حتَت اإ�شراِفها. البي: كلُّ قوٍل اأو فعٍل ياأتيِه الطَّ لوُك الطُّ ال�شُّ

لوك: كلُّ قوٍل اأو فعٍل يِخلُّ بالنُّظِم اأو القواعِد اأو االأن�شطِة اأو التَّقاليِد اجلامعيَّة. �شوُء ال�شُّ
لوِك الَّذي ينَطوي على اأ�شاليَب منافَيٍة لالأمانِة بق�شِد حتقيِق امتيازاٍت اأو مكا�شَب اأكادمييَّة. : هَو �شوُء ال�شُّ لوِك االأكادمييِّ �شوُء ال�شُّ

 ، لوَك غرَي احلميِد وغرَي االأخالقيِّ ، وي�شمُل ال�شُّ لوِك االأكادمييِّ لوُك الَّذي ال يدخُل يف باِب �شوِء ال�شُّ : هَو ال�شُّ لوِك غرِي االأكادمييِّ �شوُء ال�شُّ
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فنَي اأم  لبِة اأم املوظَّ ِة �شواًء اأكاَن ذلَك نا�شًئا مَن التَّعامِل مَع الطَّ ا�شخِة والَلوائِح والنُّظِم والَقواعِد اجلامعيَّ والَّذي يتعار�ُش مَع القَيِم والتَّقاليِد الرَّ
العاملنَي باجلامعِة اأو ممتلكاِت اجَلامَعة. 

الب. جلنُة التَّحِقيق: الَلجنُة امل�شكلُة للتَّحقيِق يف الوقائِع املن�شوبِة للطَّ
لوِك غرِي االأكادميي، ويتمُّ ت�شكيُلُه بوا�شطِة  لوِك االأكادمييِّ و�شوِء ال�شُّ الِب عن �شوِء ال�شُّ اأديب: هَو املجِل�ُش املناُط بِه محا�شبُة الطُّ جمل�ُش التَّ

ِة �شنٍة واحَدة. ئي�ِش، ويعمُل ب�شكٍل دائٍم ملدَّ الرَّ
ندوق: �شندوُق م�شاندِة املتعلِّمنَي »�شندوُق ُمِعني« بجامعِة َنزوى. ال�شُّ

ِر َيعني امل�شاَق حيَثما ورَد اأحُدُهما يف هذِه الالئحة. َر، ولفُظ املقرَّ ر: لفُظ امل�شاِق َيعني املقرَّ امل�َشاق واملقرَّ
ِر ي�شمُل املوؤنََّث حيُثما ورَد اأحُدها يف هَذه  ُر واملوؤنَّث: لفُظ املفرِد ي�شمُل اجلمَع، ولفُظ اجلمِع ي�شمُل املفَرَد، ولفُظ املذكَّ املفرُد واجلمُع واملذكَّ

الالئَحة.  
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الفصل الثاني

َما ُيعترُب مخالفًة تاأديبيَّة:
ًة ت�شتوجُب العقاَب، كلُّ �شوِء �شلوٍك اأكادمييٍّ اأو غرِي اأكادمييٍّ اأو اإخالٍل باللوائِح والقواعِد واالإجراءاِت والَقواننِي  ة )2(: ُيعترُب مخالفًة تاأديبيَّ مادَّ
ائدِة يف اجلامعِة، وما يتبُعها من  ُر �شلًبا على االأن�شطِة اأو ينايِف العاداِت والتَّقاليَد واالأعراَف ال�شَّ ادرِة ب�شاأِنها، اأو ما يوؤثِّ مِة لَها وال�شَّ والتَّعاميِم املنظِّ

لوِك االأكادمييِّ ما ياأتي: اٍت ومراكَز ومعاهَد ونحِوها...، وي�شمُل �شوُء ال�شُّ مرافَق وكليَّ

1. االمتحاَنات: 
1. الغ�شُّ يف االمتحاِن اأو محاولُة الغ�شِّ يف االمتحاِن من طالٍب اآَخر، اأو التَّواُطوؤُ مَع طالٍب اآخَر مب�شاعدِته يف الغ�ّش.

راِت اأيًّا كاَن نوُعها يف امتحاِن ال ي�شمُح فيه با�شتخداِم املدّوَنات.  2. اال�شتعاَنُة باملذكِّ
ٍة علميَّة. ِة طالٍب اآخَر يف امتحاٍن اأو اأيُّ عر�ٍش ملادَّ  ج. انتحاُل �شخ�شيَّ

ِة عَلى االآخَرين. ِل بو�شائَل غرِي م�شروعٍة اإلى اأوراِق اأ�شئلِة االمتحاِن اأو اأجوِبِته اأو توزيِع هذِه املادَّ  د. اإعاقُة عقِد االمتحاناِت بالتَّو�شُّ
ٍة ك�شرقِة امتحاٍن اأو غرِيها من احلاالِت امل�شابهِة، وعدُم االإبالِغ عنها. هـ. العلُم بوقوِع مخالفٍة اأكادمييَّ

2. البحوَث واملقااَلت: 
الِب نف�ِشه.    ا هَو من عمِل الطَّ اأ. االنتَحال: ا�شتعماُل كلماٍت اأو اأفكاٍر اأو نتائَج ل�شخ�شٍ اآخَر يف بحٍث اأو مقاٍل دوَن التَّنويِه بامل�شدِر، كاأمنَّ
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ا بتعديالٍت طفيفٍة، وكاأنَّها من  ا كاملًة اأمَّ �شخ: ن�شُخ اإجاباِت �شخ�شٍ اآخَر يف مقالٍة اأو بحٍث اأو ورقٍة اأو تقريٍر معمليٍّ وخالفه، وتقدمُيها اإمَّ ب. النَّ
الِب ذاِته. عمِل الطَّ

الِب  ِم من الطَّ ٍة يف العمِل املقدَّ ُه من مادَّ الِب منفرًدا، وت�شمنُي ما اأعدَّ ج. التَّواُطوؤ: العمُل مَع اآخريَن الإجناِز بحٍث؛ ق�شَد اأن يكوَن ح�شيلَة جهِد الطَّ
دوَن ذكٍر َله.

ر. �ِش املقرَّ ٍر اآخَر بدوِن اأخِذ موافقِة مدرِّ ٍر �شابٍق يف مقرَّ د. االإعادة: تقدمُي عمٍل اأُجِنَز من اأجِل مقرَّ
هـ. التَّحِريف: تلفيُق بياناٍت اأو تعديُل بياناٍت م�شتقاٍة من م�شادَر م�شروعٍة اأو غرِي م�شُروعة. 

ِة، اأو  خ�شيَّ رٍة بغر�ِش املكا�شِب ال�شَّ قٍة اأو توقيعاٍت مزوَّ ٍة ملفَّ 3. تلِفيق وثائَق جامعيَّة: وهَو تقدمُي وثائَق اأكادمييَّ
ا�شتخداُمها، اأو التَّدلي�ُش واالحِتَيال.

لوِك غرَي االأكادمِيي االآتي:  وي�شمُل �شوُء ال�شُّ
لوِك داخَل اجلامعِة اأو خارَجها. ولِة، اأو يخلُّ بح�شِن ال�شريِة وال�شُّ ِة اأو �شمعَة الدَّ ينيَّ 1( كلَّ فعٍل اأو قوٍل مي�شُّ املعتقداِت الدِّ

ِة الَّتي تقت�شيَها نظُم  ِة وغرِيها من االأعماِل اجلامعيَّ رو�ِش العلميَّ 2( االمتناَع اأو التَّحري�َش على االمتناِع عن ح�شوِر املحا�شراِت اأو التَّماريِن اأو الدُّ
اجلامَعة.

ِة اأو انعقاِد االمتَحانات. رو�ِش العلميَّ ظاِم يف اأثناَء املحا�شراِت اأو الدُّ 3( االإخالَل بالنِّ
رِف اأو االأخالِق، اأو ي�شيُء اإلى �شمعِة اجلامعِة اأو اإلى اأيِّ مَن العاملنَي بَها اأو طالِبها.  4( ارتكاَب اأيِّ فعٍل مي�شُّ بال�شَّ

الُب اإلى ع�شِو هيئِة التَّدري�ِش اأو اإلى اأيٍّ مَن الَعاملنَي باجلامعِة اأو طالِبها. ُهها الطَّ 5( اأيَّ اعتداٍء اأو اإ�شاءٍة يوجِّ
ِة يف  اأو عقَد موؤمتراٍت بدوِن موافقٍة �شابقٍة مَن اجلهاِت املخت�شَّ اٍت،  اأو جمعيَّ اأو تكويَن جلاٍن  اأو اال�شرتاَك فيه،  6( العمَل على تكويِن اأيِّ تنظيٍم، 
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اجلامَعة. 
، اأو جمَع االأمواِل والتَّوقيعاِت قبَل احل�شوِل على  ٍت، اأو توزيَعها، اأو اإر�شاَلها عرَب الربيِد االإلكرتوينِّ ٍة اأو جمالَّ 7( اإ�شداَر ن�شراٍت اأو جرائَد حائطيَّ

ِة يف اجلامعِة، اأو اإ�شاءَة ا�شتعماِل املوافقِة املمنوحِة ملمار�شِة اأيِّ من هذِه االأن�شَطة. موافقٍة من اجلهاِت املخت�شَّ
8(  اإ�شاءَة ا�شتعماِل ممتلكاِت اجلامعِة ومن�شاآِتها الثَّابتِة واملنقولِة، اأو اإتالَفها، وكذلَك املباين واملمتلكاِت امل�شتاأجَرِة من قبِل اجلامعِة، اأو تخريَبها، 

اأو اإ�شاءَة ا�شتخداِم �شبكِة االنرتنت.
داخَل احلرِم  تبادُلها  اأو  راِت،  املتفجِّ اأو  االأ�شلحِة  اأو  القابلِة لال�شتعاِل  املوادِّ  اأو  ِة  الدينيَّ للقيِم  املنافَيِة  واملوادِّ  ِت  واملجالَّ وِر  وال�شُّ االأفالِم  9( حفَظ 

كِن اجلاِمعي.  اجلامعيِّ اأو ال�شَّ
كِن بدوِن عذٍر مقُبول، اأو اإحداَث اأيِّ تغيرٍي يف  وِر اأو املبيِت خارَج ال�شَّ ِة للح�شُ ِر عن املواِعيد املحددَّ اأخُّ كِن اجلامعيِّ اأو التَّ 10(  االإخالَل بقواعِد ال�شَّ

كِن اأو محتوياِته. ال�شَّ
ُة  �شدا�شُة الُعمانيَّ الِب الدِّ �شبِة للطُّ الباِت اللَّبا�ُش املحت�ِشُم بدوِن نقاٍب، وبالنِّ �شبِة للطَّ �شمي اجلامعي، وهَو بالنِّ 11(  عدَم االلتزاِم بارتداِء اللِّبا�ِش الرَّ

ِة الُعمانيَّة. ذاُت اللَّوِن االأبي�ِش اأو اللَّوِن الفاحِت مَع امل�شّر اأو الكمَّ
بكاِت عن طريِق ح�شاِب اجلامعِة، اأو اأَي اإ�شاءِة ا�شتخداِم ل�شبكِة اجلامعِة مخالٍف للقواعِد  12(  ن�شَر الفريو�شاِت يف �شبكِة اجلامعِة اأو غرِيها مَن ال�شَّ

اأن.                                                   املو�شوعِة يف هذا ال�شَّ
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العقوباُت اجلائُز توقيُعها:  
ة )2( من هذِه  ة )3(: يجوُز توقيُع عقوبٍة واحدٍة اأو اأكرَث من العقوباِت االآتَيِة على طالٍب يثبُت ارتكاُبه الأحِد االأفعاِل املن�شو�ِش عليَها يف املادَّ مادَّ

ئحِة، والعقوباُت هي: الالَّ
1- التَّنِبيه. 
2- االإنَذار. 

ٍة اأخَرى عنَد ال�شرورة.  ظاِم فيه، ويجوُز اال�شتعانُة بحر�ِش اجلامعِة اأو باأيِّ قوَّ الِب من قاعِة املحا�شراِت اأو املخترِب اأو اأيِّ مكاٍن يخلُّ بالنِّ 3- اإخراُج الطَّ
ِة اأ�شبوعني، واَل تدخُل يف ح�شاِب ن�شبِة الِغياب. وِر املحا�شراِت يف امل�َشاق ملدَّ 4- احلرماُن مْن ح�شُ

را�شي الَّذي وقعْت فيِه  ى من نهايِة الف�شِل الدِّ ٍة ال تزيُد على �شهٍر واحٍد، اأو ما تبقَّ ُمها وحدُته ملدَّ 5- احلرماُن مَن اال�شتفادِة مَن اخلدَماِت الَّتي تقدِّ
املخالفُة اأيُّهما اأقل.

ِر واقعَة الغ�شِّ الحًقا عنَد ت�شحيِح االمتحاِن اأو خالِفه، وبعَد اإقامِة  �ًشا بالغ�شِّ اأو اإَذا اكت�شَف اأ�شتاُذ املقرَّ بَط الطالُب يف اأثناَء االمتحاِن متلبِّ 6- اإذا �شُ
ُق عليِه واحدٌة اأو اأكرُث مَن العقوباِت االآتية: ليِل عليَها وتو�شيِة جلنِة حتقيق، تطبَّ الدَّ

- التَّنبيه. 
- االإنَذار. 

- اعتبار الطالِب را�شًبا يف ذلَك االمتَحان.



87

- اعتبار الطالِب را�شًبا يف امل�َشاق.
ِة ف�شٍل درا�شيٍّ واحٍد، وهَو الف�شُل التَّايل للف�شِل الَّذي حدَث فيِه الغ�ّش. - الَف�شل ملدَّ

ِة ف�شٍل درا�شيٍّ واحٍد، وهَو الف�شُل  ِة اأو املركِز اأو املعهد التَّابِع لُه ملدَّ ِر الَّذي متَّ الغ�شُّ فيِه، كما يجوُز ف�شُله مَن الكليَّ الُب را�شًبا يف ذلَك املقرَّ فيعترُب الطَّ
التَّايل للف�شِل الَّذي ح�شَل فيِه الِغ�ش. 

ئي�ِش اأن يقبَل تق�شيَطها عَلى دفعاٍت ح�شبَما يراه، ويف جميِع االأحواِل حتجُب  الِب بالتَّعوي�ِش نقًدا عن قيمِة االأ�شَياِء الَّتي اأتلَفها. ويجوُز للرَّ 7- اإلزام الطَّ
د كامَل ما عليِه من مديونيَّة. ِج ما مل ي�شدِّ الِب عنَد التَّخرُّ نتيجُة الطَّ

ِة �شهٍر واِحد. ا اأو كليًّا، وملدَّ ِة جزئيًّ ِة ال�شهريَّ اِت املاليَّ 8- احلرمان من امل�شتحقَّ
َدة.  ٍة محدَّ ُمها اجلامعُة مبا�شرًة اأو من خالِل �شندوِق م�شاندِة املتعلمني )معني(، وملدَّ ٍة للطالِب تقدِّ 9- احلرمان من اأيِّ امتيازاٍت م�شتحقَّ

را�شيِّ الَّذي وقعْت فيِه املَخالفة.  ى مَن الف�شِل الدِّ ٍة ال تتجاوُز َما يتبقَّ ِع الإ�شراِف اجلامَعِة ملدَّ كِن اجلامعيِّ اأو اخلا�شِ 10- احلرمان من االإقامِة يف ال�شَّ
ِ وال يدخُل يف ح�شاِب ذلَك الف�شِل الَّذي وقعْت فيِه املَخالفة. ِة ف�شٍل اأو ف�شلنِي درا�شينيَّ را�شِة ملدَّ 11- احلرمان مَن الدِّ

ِة اأو املعهِد اأو املركِز الَّذي يتابُع فيِه درا�شَته. هائيِّ من الكليَّ 12- الف�شل النِّ
13- الف�شل مَن اجلامعة نهائيًّا.

خ�شيِّ يف �شبكِة اجلامَعة.  14- وقُف احل�شاِب ال�شَّ
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ة:   اأديبيَّ ُة توقيِع الُعقوباِت التَّ �شالحيَّ
ِة )3( من  ة )4(: لع�شِو هيئِة التَّدري�ِش يف اجلامعِة توقيُع العقوباِت املن�شو�ِش عليَها يف الفقراِت: )1(، و)2(، و)3(، و)4(، و)6( مَن املادَّ مادَّ

ئَحة. الف�شِل الثَّالِث من هذِه الالَّ
ِة اأو مديِر املركِز اأو املعهِد باجلامعِة توقيُع العقوباِت املن�شو�ِش عليَها يف الفقرات: )1(، و)2(، و)3(، و)4(، و)5(،  ة )5(: لعميِد الكليَّ مادَّ

ئحة.  ِة )3( مَن الف�شِل الثَّالِث من هذِه الالَّ و)6( مَن املادَّ
الِب توقيُع العقوباِت املن�شو�ِش عليَها يف الفقراِت: )5(، و)6(، و)7(، و)8(، و)10( مَن الف�شِل  ئي�ِش ل�شوؤوِن الطُّ ة )6(: مل�شاعِد الرَّ مادَّ

ئحة. الثَّالِث من هذِه الالَّ
ِة )3( من الف�شِل الثَّالِث من هذِه  ة )7(: ملركِز نظِم املعلوماِت يف اجلامعِة توقيُع العقوبِة املن�شو�ِش عليَها يف الفقرِة )14( مَن املادَّ مادَّ

ئَحة. الالَّ
ئَحة. ِة )3( مَن الف�شِل الثَّالِث من هذِه الالَّ اأديِب يف اجلامعِة توقيُع العقوباِت املن�شو�ِش عليَها يف املادَّ ة )8(: ملجل�ِش التَّ مادَّ

ُعها ع�شُو هيئِة التَّدري�ِش اأو العميُد اأو مديُر املركِز اأو مديُر املعهِد اأو م�شاعُد  : )4(، و)5(، و)6( والَِّتي يوقِّ ة )9(: العقوباُت الواردُة يف املوادِّ مادَّ
عِن فيَها اأماَم اأيِّ جهة. ًة وباتًة، وال يجوُز ا�شتئناُفها اأو التَّظلُُّم منها بالطَّ الِب تعترُب نهائيَّ ئي�ِش ل�شوؤوِن الطُّ الرَّ

اأديِب  ُه من جمل�ِش التَّ ادِر �شدَّ الِب اأن يتظلََّم من القراِر ال�شَّ ئحِة يحقُّ للطَّ كِر من هذِه الالَّ ِة )8( �شالفِة الذِّ ة)10(: مع مراعاِة اأحكاِم املادَّ مادَّ
باال�شتئناِف اإلى رئي�ِش اجلامعِة خالَل )15( خم�شَة ع�شَر يوًما من تاريِخ اإبالِغه بالَقرار. 
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الِب اأو  ادرِة بحقِّ الطَّ ئحِة تاأييُد العقوبِة ال�شَّ ِة )9( من هذِه الالَّ ٌ يف املادَّ الِب عَلى نحِو َما هَو مبنيَّ ئي�ِش عنَد تظلُِّم الطَّ ة )11(: يحقُّ للرَّ مادَّ
ادُر ب�شاأِنها نهائيًّا.  ها اأو اإلغاوؤُها. ويكوُن القراُر ال�شَّ تخفي�شُ

ة )12(: ال يجوُز اأن يرتتََّب على اأيِّ تظلٍُّم من اأيِّ عقوبٍة من اأيِّ طالٍب ت�شديُد العقوبِة عليه. مادَّ
ِة )3( عَلى اأيِّ طالٍب  و�ِش عليَها يف الفقراِت )6(، و)9(، و)11(، و)12(، و)13( مَن املادَّ ة )13(: ال يجوُز توقيُع اأيٍّ مَن الُعقوباِت املن�شُ مادَّ

ُل لهَذا الَغر�ش.  اإالَّ بعَد اإجراِء حتقيٍق كتابيٍّ معُه بوا�شطِة جلنِة التَّحقيِق الَّتي ت�شكَّ
ة )14(: مادَّ

الِب جلنًة اأو اأكرَث للتَّحقيِق يف املخالفاِت الَّتي  ئي�ِش ل�ُشوؤوِن الطُّ ِة اأو مديُر املعهِد اأو م�شاعُد الرَّ ُل عميُد الكليَّ ِة )12( ي�شكِّ 1- مَع مراعاِة اأحكاِم املادَّ
الب. يرتكُبها الطُّ

�ُش امل�شاِق املعنّي. ِة اأو املعهد، لي�َش من بيِنهم مدرِّ ُل جلنُة التَّحقيِق من ثالثِة اأع�شاء، وهْم من اأع�شاِء هيئِة التَّدري�ِش بالكليَّ 2- ت�شكَّ
ُة يف اأمِره يف غياِبه. الِب املثوَل اأماِم جلنِة التَّحقيِق، اأو غياِبه رغَم تكراِر دعوِته تبتُّ اللجنُة املعنيَّ ة )15(: يف حالِة رف�ِش الطَّ مادَّ

ئَحة.  ِة )3( من هذِه الالَّ و�ِش عليَها يف املادَّ اأديِب اأن يجمَع بنَي الُعقوباِت املن�شُ ة )16(: يجوُز ملجل�ِش التَّ مادَّ
ِل اجلامَعِة الإر�شاِله اإَلى ويلِّ اأمِر  اأديِب اأ�شَل ن�شِّ القراِر حلفِظه مبلفِّ الطالِب، كَما ير�شُل ن�شخًة منُه مل�شجِّ ة )17(: ير�شُل جمل�ُش التَّ مادَّ

را�شِة يف جامعِة َنزوى، كما يحتفُظ جمِل�ُش التاأديِب لنف�ِشه بثالِث ن�شٍخ تعاَمُل معاملَة االأ�شل.  الِب، اأو اإَلى اجلهِة الَّتي اأوفدتُه للدِّ الطَّ
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ة اأحـكاٌم عامَّ
ِة اأو مركٍز اأو معهٍد اأو خالِفه، يكوُن تابًعا جلامعِة  ٍل ت�شجياًل �شحيًحا يف كلِّ كليَّ ئحِة كلُّ طالٍب م�شجِّ ة )18(: يخ�شُع لتطبيِق اأحكاِم هذِه الالَّ مادَّ

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

ئي�ِش  ِة، اأو مديِر املركِز، اأو مديِر املعهِد، وَمن يف حكِمِهم، وبعَد موافقِة الرَّ الِب، اأو عميِد الكليَّ ئي�ِش ل�ُشوؤوِن الطُّ ة )20(: يجوُز مل�شاعِد الرَّ مادَّ
اأديِب يف حالِة حدوِث ا�شطراباٍت اأو اإخالٍل بالنَّظاِم يف اجلامعِة اأو  ئي�ِش تويلِّ اخت�شا�شاِت جمِل�ِش التَّ اِت جلنِة التَّحقيِق، ويجوُز للرَّ تويل اخت�شا�شَ
كن. را�شِة اأو االمتحاِن اأو االإقامِة يف ال�شَّ ظاِم اأو عدِم انتظاِم الدِّ ِة اأو املركِز اأو املعهِد اأو نحوها. ويكوُن من �شاأِن هذِه اال�شطراباِت االإخالُل بالنِّ الكليَّ

ِة اأو املعهِد اأو اجلامعِة بعَد ُم�شيِّ ف�شلنِي  الِب من الكليَّ هائيِّ للطَّ ادِر بالف�شِل النِّ ئي�ِش اأْن يعيَد النَّظَر يف القراِر ال�شَّ ة )21(: يجوُز للرِّ مادَّ
را�شيُّ الَّذي �شدَر فيِه القراُر ف�شاًل درا�شيًّا كاماًل.  درا�شينِي، ويح�شُب الف�شُل الدِّ

ٍة دوَن الك�شِف عن اأيِّ وقائَع اأملَّ  ٍة تامَّ ئحة، اأن يعاَمَل اأيَّ مو�شوٍع ب�شريَّ ُذ واجًبا مبوجِب الالَّ ة )22(: على كلِّ �شخ�شٍ ميار�ُش �شلطًة، اأو ينفِّ مادَّ
ا لتاأديِة واجباِته؛ وفًقا الأحكاِم الالئحِة اأو اإذا كاَن القانوُن ي�شمُح له بذِلك.  بَها، اإالَّ اإَذا كاَن ذلك �شروريًّ

ٍة �شدَّ الطالِب اأماَم املحكمِة بالتُّهمِة  ، واتخاَذ اإجراءاٍت قانونيَّ ُل مخالفًة للقانوِن العامِّ ئحِة ت�شكِّ ة )23(: اإَذا كانِت املخالفُة الأحكاِم هذِه الالَّ مادَّ
هائي. اأديِب وقُف اإجراءاِت املحا�شبِة حتَّى ت�شدَر املحكمُة حكَمها النَّ نف�ِشها، يجُب على جمل�ِش التَّ
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أجيِل واالنسحاِب وقواعُد استرداِد بعِض الرُّسوم إجراءاُت التَّسجيِل والتَّ

َتعريَفات:
ياُق معًنى اآَخر. ُح قريَن كلٍّ منهما، ما مل يقت�ِش ال�شِّ ئحِة املعَنى املو�شَّ ة )1(: يكوُن للكلماِت والعباراِت الواردِة يف هذِه الالَّ مادَّ

اجلامعُة: جامعُة َنزوى يف �شلطنِة ُعمان. 
�شوم(. الالئحة: يق�شُد بَها الئَحة )اإجراءاِت التَّ�شجيِل والتَّاأجيِل واالن�شحاِب وقواعِد ا�شرتداِد بع�ِش الرُّ

ئي�ش: رئي�ُش جامعِة َنزوى.  الرَّ
ُت من اجلامعِة لظروٍف قاِهرة. اأِجيل: االن�شحاُب املوؤقَّ التَّ

الِب الَّذين ال يحرُزوَن امل�شتوياِت املطلوبَة يف االأداِء االأكادمييِّ اأو يخفقوَن �شلوكيًّا  االن�شحاُب االإجباِرّي: ت�شدُرُه اجلامعُة على اأولئَك الطُّ
البي. لوِك الطُّ مبخالفِتهم الئحَة ال�شُّ

مواعيُد التَّ�شجيل واإجَراءاُته:
اًل  ظُر اأوَّ ة )2(: يتمُّ االإعالُن عن موعِد فتِح باِب التَّ�شجيل وعن موعِد غلِقِه جلامعِة َنزوى لف�شِل اخلريِف عرَب و�شائِل االإعالم، ويتمُّ النَّ مادَّ

ا طلباُت التَّ�شجيِل الَّتي تِرُد الحًقا، ف�شوَف ينظُر يف كلِّ حالٍة على حدٍة اإَذا ما ُوجدْت مقاعُد  دة، اأمَّ لباِت الَّتي ت�شتَلُم يف هذِه الفرتِة املحدَّ يف الطَّ
�شاِغرة.

لباِت قبَل �شهٍر  ُمها اجلامعُة؛ حيُث يتمُّ ا�شتالُم الطَّ �شاِت الَّتي تقدِّ بيِع جلميِع التَّخ�شُّ ة )3(: للجامعِة اأن تقبَل طلباِت التَّ�شجيِل لف�شِل الرَّ مادَّ
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را�شِة يف ف�شِل اخلريف، و�شوَف تعلُن اجلامعُة عن اآخِر موعٍد للتَّ�شجيِل عن طريِق و�شائِل االإعالم. من اآخِر يوٍم للدِّ

منَي للتَّ�شِجيل: اإ�شعاُر املتقدِّ
منَي للتَّ�شجيِل عنَد ا�شتالِمها.  ُة يف اجلامعِة يف طلباِت املتقدِّ ة )4(: تنظُر اللَّجنُة املخت�شَّ مادَّ

ِم طلِب التَّ�شجيِل بقراِر اجلامعِة بالَقبوِل اأو خالِفه عرَب الربيِد اأو باأيِّ طريقٍة تراَها اجلامعُة اأن�شَب لالت�شاِل خالَل  ة )5(: يتمُّ اإ�شعاُر مقدِّ مادَّ
لب. اأ�شبوعنِي من ا�شتالِم الطَّ

الِب تاأكيُد ت�شجيِله يف موعٍد ال يتجاوُز اأ�شبوًعا من تاريِخ اال�شِتالم، على اأن  ُ على الطَّ ة )6(: عنَد ا�شتالِم اإ�شعاِر الَقبول باجلامعِة يتعنيَّ مادَّ
ي�شتخدَم ا�شتمارَة الَقبوِل املرفقَة من ِقبِل اجلامعِة مع االإ�شَعار.

�ُشوم: دفُع الرُّ
�شوِم )20( ريااًل ُعمانيًّا  رِة من ِقبِل اجلامَعة، وهذِه الرُّ الِب دفُع ر�شوِم طلِب التَّ�شجيِل )طلِب االلتحاِق باجلامعة( املقرَّ ُ على الطَّ ة )7(: يتعنيَّ مادَّ

را�شاِت الُعلَيا. بلوِم والَبكالورُيو�ش وخم�شوَن ريااًل للدِّ لطلِب الدُّ
اُه  را�شي، يف موعٍد اأق�شَ �شوِم للف�شِل الدِّ ًما ال يقلُّ عن )500( رياٍل عماينٍّ اأو 50% من اإجمايل الرُّ الِب اأن يدفَع مقدَّ ُ على الطَّ ة )8(: يتعنيَّ مادَّ

را�شة، ولن ي�شمَح للطالِب بدُخوِل الف�شِل قبَل ت�شديِد هَذا املبَلغ. ِل من فرتِة الدِّ اأ�شبوَعاِن قبَل اليوِم االأوَّ
ِة  را�شِة، وذلك وفَق االإجراءاِت املجازِة اخلا�شَّ ِل من الدِّ ة )9(: على الطالِب ت�شويُة و�شِعه املايلِّ مع الق�شِم املايلِّ باجلامعِة قبَل اليوِم االأوَّ مادَّ

الِب احلفاُظ على هَذا  ه االأمُر، وعلى الطَّ َمه ملكتِب التَّ�شجيل، وملن يهمُّ ؛ ليقدِّ الِب بياًنا بت�شويِة و�شِعه املايلِّ �شوم. حيُث �شيتمُّ اإعطاُء الطَّ بت�شديِد الرُّ
�شوِم املرتتبِة عليه.  االإخطاِر دلياًل عَلى ت�شويِة الرُّ



93

�شوم:   التَّاأجيُل، واالن�شحاُب، وقواعُد ا�شرتداِد بع�ِش الرُّ

اَفة، ففي  ِت املوافقُة على التَّاأجيِل قبَل نهايِة فرتِة احلذِف واالإ�شَ ظاِم االأ�شا�شيِّ للَجاِمعة، اإذا متَّ ة )10(: متنُح املوافقُة على التَّاأجيِل وفَق النِّ مادَّ
ًما، اإَلى الف�شِل الَّذي ي�شتاأنُف فيِه التَّ�شِجيل. ا اأو الـ)25%( املدفوعِة مقدَّ هذِه احلالِة يتمُّ ترحيُل مبلِغ الـ)250( ريااًل عمانيًّ

فِع  ِة الدَّ َة ا�شتحقاقاٍت للَجامعِة عليه وفَق خطَّ ِت املوافقُة عَليِه، ينبِغي عليه عندئٍذ اأن يدفَع اأيَّ الُب طلَب التَّاأجيِل، ومتَّ َم الطَّ ة )11(: اإَذا قدَّ مادَّ
رِة عليه. املقرَّ

را�شِة لطالٍب؛ بناًء على معطياٍت �شحيحٍة اأو ظروٍف مماثلٍة، وُيعامل وفًقا ملا ورَد  ُه االإيعاُز بتاأجيِل الدِّ ة )12(: لرئي�ِش اجلامعِة اأو من يفو�شِّ مادَّ
ة )10(.  اأعاله يف املادَّ

ا �شيا�شُة اال�شرتداِد للحالَتنِي، فهي على النَّحو االآتي: ا. اأمَّ ا اأو اإجباريًّ ة )13(: يكوُن االن�شحاُب من اجلامعِة طوعيًّ مادَّ

الب:  وِعيُّ مببادرٍة من الطَّ )1( االن�شَحاُب الطَّ
را�َشة. مِة اإذا متَّ االن�شحاُب قبَل بدايِة الدِّ فعِة املقدَّ 1. ال يحقُّ ا�شرتداُد الدُّ

ا الطالُب الذي  را�شي، اأمَّ �شوِم للف�شِل الدِّ افة، في�شرِتدُّ الطالُب )50%( من جملِة الرُّ وعيُّ يف اأثناَء فرتِة احلذِف واالإ�شَ َر االن�شحاُب الطَّ 2. اإذا تقرَّ
را�شي. �شوَم بالتَّق�شيِط فعليِه تكملُة ما دفَعُه اإلى حدِّ )50%( من جملِة ر�ُشوِم الف�شِل الدِّ ُد الرُّ ي�شدِّ

الِب الَّذي يدفُع بالتَّق�شيِط  ُ على الطَّ افة، غرَي اأنَّه يتعنيَّ وعيُّ بعَد فرتِة احلذِف واالإ�شَ ر االن�شحاُب الطَّ �شوِم كاملًة اإذا تقرَّ 3. ال يحقُّ ا�شرتداُد الرُّ
اٍت اأخَرى عليه. ِة م�شتحقَّ �شوِم لتبلَغ )100%( عالوًة على اأيَّ ا�شتكماُل ت�شديِد الرُّ
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)2( االن�شحاُب االإجَباِري: 
�شوَم اأحُد الوجوِه االآتية: الِب فيَما يخ�شُّ الرُّ اأديِب، وي�شِري على الطُّ  يكوُن االن�شحاُب االإجباريُّ بقراٍر من جمِل�ِش التَّ

را�َشة. مِة اإَذا متَّ االن�شحاُب قبَل بدايِة فرتِة الدِّ فعِة املقدَّ 1( ال يحقُّ ا�شرتداُد الدُّ
ا الطالُب  را�شي، اأمَّ �شوِم للف�شِل الدِّ 2( اإَذا �شدَر قراُر االن�شحاِب االإجباريِّ يف اأثناَء فرتِة احلذِف واالإ�شافة، في�شرتُد الطالُب )50%( من جملِة الرُّ

را�شي.  �شوَم بالتق�شيِط، فعليِه تكملُة ما دفَعُه اإلى حدِّ )50%( من جملِة ر�شوِم الف�شِل الدِّ ُد الرُّ الَّذي ي�شدِّ
ُ على الطالِب الَّذي يدفُع بالتَّق�شيِط  ُه يتعنيَّ افة، غرَي اأنَّ �شوِم اإذا �شدر قراُر االن�شحاِب االإجباريِّ بعَد فرتِة احلذِف واالإ�شَ 3( ال يحقُّ ا�شرتداُد الرُّ

اٍت اأخَرى عَليه. ِة م�شتحقَّ �شوِم لتبلغ )100%(، عالوًة على اأيَّ ا�شتكماَل ت�شديِد الرُّ
�شوُم عندئٍذ طبًقا ملا  ظاِم االأ�شا�شيِّ للجامعِة، وت�شرتدُّ الرُّ الِب بحذِف امل�شاقات واإ�شافِتها وفَق النِّ ة )14(: االن�شحاُب مَن املَواد: ي�شمُح للطَّ مادَّ

ياأتي:
ُ عليِه ا�شتبداُل امل�شاقاِت املحذوفِة باإ�شافِة  الِب بل يتعنيَّ �شوم، فال تردُّ للطَّ ُل الرُّ ِر يف اأثناَء فرتِة احلذِف واالإ�شاَفة، ف�شوَف تعدَّ - اإذا متَّ حذُف املقرَّ

اأخَرى. 
وِر والغَياب: الئحُة احل�شُ

ياُق معًنى اآَخر:  ُح قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِش ال�شِّ ة )1(: يكوُن للكلماِت والِعباراِت الواردِة يف هذِه الالئحِة املعَنى املو�شَّ مادَّ
وِر والِغياب(.  الالئَحة: يق�شُد بَها )الئحة احل�شُ

وجة. وج، الزَّ االأ�شَرة: ُيق�شُد بها االأبويِن، االأبناَء، االخوان، االأخواِت، الزَّ
ِة واالختباراِت واملعامِل واالمتحاناِت وكلِّ اأ�شكاِل  را�شيَّ قا�ِش الدِّ الِب املواظبُة على ح�شوِر كلِّ املحا�شراِت وحلقاِت النِّ ة )2(: على الطَّ مادَّ

ُة املعنيَّة. ووفًقا للجدوِل الدرا�شيِّ لكلِّ م�َشاق، وعليهم احل�شوُر يف القاعِة يف الوقِت  ُدها الكليَّ ِة اأو اللَّوائِح الَّتي حتدِّ التَّدري�ِش وفًقا للَّوائِح االأكادمييَّ
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رة.  ِد لبدايِة املحا�شَ املحدَّ
، ورفِعه كلَّ اأ�شبوعنِي اإلى عمادِة الَقبوِل والتَّ�شِجيل. را�شيِّ �ُشو امل�شاقاِت باأخِذ احل�شوِر وفًقا للجدوِل الدِّ ة )3(: يقوُم مدرِّ مادَّ

را�شي، اأو اأربِع �شاعاٍت الأيٍّ من  �شِ للم�شاِق يف الف�شِل الدِّ مِن الكليِّ املخ�شَّ ر اإلى )5%( مَن الزَّ ة )4(: عندَما ت�شُل ن�شبُة الغياِب الالمربَّ مادَّ
ِة التي متتُد لفرتِة ثمانَيِة اأ�شاِبيع، يتمُّ اإنذاُر الطالب كتابيًّا )االإنذاَر االأول( بوا�شطِة ِعمادة الَقبول  م�شاقاِت الربنامِج املكثَِّف يف اللُّغِة االإجنليزيَّ

الب. �ِش امل�َشاق، وتر�شُل �شورٌة من االإنذاِر اإلى املر�شِد االأكادميي للطَّ الِب بوا�شطِة مدرِّ والتَّ�شجيل؛ حيث ير�شُل االإنذاُر للطَّ
ِة للم�َشاق، )اأو ما يوازي َثمان �شاعاٍت  ِة والنَّظريَّ �شِ العلميَّ اِت الِغياب ما ن�شبُته )10%( من جمموِع احل�شَ ة )5(: عندَما يبلُغ عدُد مرَّ مادَّ
راِت الربنامِج املكثَِّف للغِة االإجنليزيَّة( يتمُّ حتريُر االإنذاِر الثاين للطالِب من ِقَبِل عمادِة الَقبوِل والتَّ�شجيِل، ويتمُّ ا�شتدعاُء ويلِّ االأمِر اأو  ملقرَّ

اإخطاِره بذلك. 
�شِ للم�َشاق يتم خف�ش املعدل اإلى املعدل الذي اأقل منه، )اأي  مِن الكليِّ املخ�شَّ ر )15%( من الزَّ اِت الغَياِب الالمربَّ ة )6(: اإذا بلَغ عدُد مرَّ مادَّ

.) B يتم منحه معدل +B اإذا ح�شل الطالب على معدل
ة )7(: اإذا زادت ن�شبة الغياب عن 25% يحرم الطالب من دخول االمتحان النهائي و مينح معدل F يف امل�شاق. مادَّ

ُم املربراُت مو�شَع التَّ�شاوؤِل  ِر عليها. ثمَّ تقدَّ �ِش املقرَّ راِت الغياِب لكلِّ حالٍة على حَدة، وترفُع املربراِت الأخِذ موافقِة مدرِّ مادة )8(:ينظُر يف مربِّ
ِة الَّتي ينت�شُب اإليَها الطالُب للنَّظِر فيَها. اإلى عميِد الكليَّ

راُت التَّغيب: ة )9(: ت�شمُل مربِّ مادَّ
ٍة �شادرٍة من م�شت�شًفى حكومي. َة املقبولَة، وتكون معتمدًة ب�شهادٍة طبيَّ )اأ( احلاالِت املر�شيَّ

)ب( حاالِت الوفاِة يف االأ�شَرة.
الِب باجلامَعة. ٍة بت�شريٍح معتمٍد من اأمانِة �شوؤوِن الطُّ وِر للم�شاركِة يف اأن�شطٍة طالبيَّ )ج( االإعفاَء من احل�شُ
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)د( التَّغيَُّب باإذٍن من اجلامَعة.
ر.    ِة للمقرَّ را�شيَّ �شوِم الدِّ هائيِّ ب�شبِب الِغياِب املطالبُة با�شرتداِد الرُّ الِب الذي ُحِرَم من اجللو�ِش لالمتحاِن النِّ مادة )10(: ال يجوُز للطَّ
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قواعُد وآداُب استخداِم مختبَراِت الحاُسوب

تعريفات:
ُح قريَن كلٍّ منَها، ما مل يقت�ِش ال�شياُق معًنى اآَخر: ة )1(: يكوُن للكلماِت والعباراِت الواردِة يف هذه الالئحِة املعَنى املو�شَّ مادَّ

الالئَحة: يق�شُد بها )قواعد واآداب ا�شتخداِم مخترباِت احلا�ُشوب(.
اجلامعة: جامعُة َنزوى يف �شلطنِة ُعمان. 

َدَة، وكلَّ اأ�شكاِل  َة والفيدُيو والو�شائَط املتعدِّ بكيَّ ة: ت�شمُل اأجهزَة احلا�ُشوِب وملحقاِتها والفاك�َش واآالِت التَّ�شويِر والو�شائَل ال�شَّ بكيَّ الُنظُم ال�شَّ
اِت احلا�ُشوب. برجميَّ

ِة واالإداريَّة. ِة والبحثيَّ ُح بِه، والَّذي ال يتعار�ُش مَع ر�شالِة اجلامعِة االأكادمييَّ اال�شتخداُم املعقوُل وامل�شُروع: هَو اال�شتخداُم امل�شرَّ

ئَحة:  تطبيُق الالَّ
اء يف هيئِة التَّدري�ِش اأم موظفنَي اأم  ِة من منت�شِبي اجلامعِة �شواء اأكاُنوا اأع�شَ ة )2(: تنطبُق هذه الالئحُة على م�شتخدِمي النُّظِم ال�شبكيَّ مادَّ

طالًبا.

بكيَّة: �شيا�شُة ا�شتخداِم النُّظِم ال�شَّ
ِة باجلامعِة وفًقا لالأ�ُش�ِش واملبادِئ االآتَية:  بكيَّ ة )3(: تكوُن �شيا�شُة ا�شتخداِم النُّظِم ال�شَّ مادَّ

ِة  ِة، وت�شجيَع اال�شتخداِم املبدِع واملبتكِر لتقنيِة املعلوَمات، والذي ي�شبُّ يف دعِم ر�شالِة اجلامعِة التَّعليميَّ بكيَّ َة النُّظِم ال�شَّ 1( تدرُك اجلامعُة اأهميَّ
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ِة وتقدمِي اخلدماِت للمجتَمع. والبحثيَّ
ُة ا�شتخداًما معقواًل وم�شروًعا يقوُم على اأ�شا�ِش املحافظِة على اأمِن البالِد و�شالمِة املوارِد واحرتاِم حقوِق االآخريَن فيما  2( ُت�شتخدُم النُّظُم ال�شبكيَّ

ِة واحرتاِم اخل�شو�شيَّة.  ِة الفكريَّ يتعلَُّق بامللكيَّ
َة الالزمَة للحفاِظ على متا�شِك  َد اأو تقّيد تقييًدا دائًما اأو توقَف ا�شتخداَم ال�شبكِة اأو تتَّخَذ االإجراءاِت القانونيَّ ُل للجامعِة احلُق يف اأن حتدِّ 3( يخوَّ

ِة ومخالفِة اأحكاِم هذه الالئحة. ظاِم؛ وذلَك يف حاِل اإ�شاءِة ا�شتخداِم النُُّظِم ال�شبكيَّ النِّ
ها ال تكوُن م�شوؤولًة يف حاِل الك�شِف عن  ُمها امل�شتخدُم، ولكنَّ ِة البياناِت واملوادِّ الَّتي يقدِّ 4( �شوَف تبذُل اجلامعُة ُق�شاَرى جهِدها للحفاِظ على �شريَّ

ة واأمِنها. هذِه البياناِت واملوادِّ بطريقٍة غرِي م�شروعة. ويعدُّ امل�شتخدُم م�شوؤواًل عن احلفاِظ على �شالمِة بياناته اخلا�شَّ
الباِت لعمِل الواجَبات. ُة للطلبِة والطَّ 5( ُتعَطى االأولويَّ

بكيَّة: م�شوؤولياُت ُم�شتخدِمي النُُّظِم ال�شَّ
وابِط االآتَية: ِة االلتزاُم بال�شَّ ة )4(: يجُب على م�شتخدِمي النُُّظِم ال�شبكيَّ مادَّ

خ�شيَّة. ِة كلماِت املُروِر واملعلوماِت والبَياَناِت ال�شَّ 1- احلفاُظ على �شريَّ
2- اختياُر كلماِت املروِر بعناَيٍة وتغِيريَها دوريًّا.

بكة. خوِل يف ال�شَّ ِة ل�شبِط الدُّ ِة املعدَّ 3- اتباُع اإجراءاٍت و�شيا�َشاٍت الأمِن النُّظِم ال�شبكيَّ
ِة ل�شخ�شٍ اآخَر دوَن اإذِنه مبا يف ذلَك امللفاِت واملوقِع  ادِر االإلكرتونيَّ ِة امل�شتخدمنَي االآخريَن وحقوِقهم، وعدِم دخوِل امل�شَ 4- احرتاُم خ�شو�شيَّ

والربيِد االلكرتوين والبياَنات.
ِة بحقوِق  اِت املحميَّ �شِر والتَّوزيِع، وال ي�شمُح بن�شِخ الربجميَّ ِة حلقِّ املوؤلِف مبا يف ذلك حتديُد �شكٍل وطريقٍة و�شروٍط للنَّ 5- احرتاُم احلمايِة القانونيَّ
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خي�شِ من اإنزاٍل وا�شتخداٍم ون�شخ. ِة �شروِط الرتَّ ِة دوَن اإذٍن �شابق، ويجُب االلتزاُم بكافَّ امللكيَّ
َب اأنظمَة احلا�ُشوِب اأو  َة اأو يخرِّ َل نظاَم اجلامعِة اأو الو�شائَل ال�شبكيَّ 6- احلفاِظ على �شالمِة االأجهزِة، وال ي�شمُح الأيِّ م�شتخدٍم اأن يحاوَل اأن يعدِّ

اِت دوَن اإذٍن من مركِز ُنظِم املعلوَمات. َل يف املعلوماِت اأو امللفَّ يعدِّ
7- احرتاُم طبيعِة امل�شاركِة يف امل�شادِر، وجتنُُّب االأعماِل الَّتي من �شاأِنها اإرهاُق امل�شادِر، وعدُم تنزيِل برامِج املو�شيقى واالأفالم، فهي تاأخُذ طاقًة 

بكة. كبريًة من خطِّ التَّو�شيِل بال�شَّ
خوِل على اأجهزِة  ِح ِبه اأو محاوالِت الدُّ خوِل غرِي امل�شرَّ ِة للدُّ �شاِق النظام ال�شبكي و�شالمِته، وال ي�شمُح با�شتخداِم املواقِع ال�شبكيَّ 8- احرتاُم اتِّ

اِت اأو البياناِت اأو  ا اإذا كانِت اجلامعُة متلُك هذِه االأجهزَة اأو الربجميَّ اِت اأو البياناِت اأو املعلوَماِت بغ�شِّ النَّظِر عمَّ وِل اإلى الربجميَّ احلا�ُشوِب اأو الو�شُ
املعلوَمات.

ِة محاولٍة الإف�شاِد اأو اإتالِف اأيٍّ من  بكِة اأو اأيَّ ة اأو عن عملياٍت خلرِق ال�شَّ ِة اإ�شاءٍة ال�شتخداِم النُّظِم ال�شبكيَّ 9- اإبالُغ مركِز ُنُظم املعلوماِت عن اأيَّ
ِة الالزَمة.  ظام، ويتولَّى امل�شوؤُلوَن باجلامعِة اتخاَذ االإجراءاِت القانونيَّ و�شائِل حمايِة النِّ

ٍة كاالإعالِن  ِة، ودعِم ر�شالِة اجلامعة، وال ي�شمُح با�شتخداِمها الأغرا�ٍش جتاريَّ ِة واالإداريَّ ِة لالأغرا�ِش االأكادمييَّ بكيَّ 10- يكوُن ا�شتخداُم النُّظِم ال�شَّ
ِة اأغرا�ٍش اأخَرى ال تخُدُم اجلامعة. التِّجاريِّ و�شفقاِت العَمِل اأو اأيَّ
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بكيَّة: ٍة مل�شتخدِمي النُّظِم ال�شَّ ُة عن اأفعاٍل خا�شَّ امل�شوؤوليَّ
ُة االآتيُة على م�شتخدِمي النُّظِم ال�شبكيَّة: ة )5(: حتظُر االأفعاُل اخلا�شَّ مادَّ

ظاِم اأو ن�شِر الَفريو�َشات. دُة للتَّدخِل يف التَّ�شغيِل العاديِّ للنِّ 1- املحاوالُت املتعمَّ
2- اإر�شاُل ر�شائَل م�شيئٍة وبذيئٍة اأو ا�شتخداُم النُّظِم الأغرا�ٍش غرِي مفيَدة.

ِة يف تهديِد االآخريَن والتَّحر�ِش اجلن�شيِّ واالأفعاِل البذيئِة �شواء بعر�ِش موادَّ م�شيئٍة اأو بذيئٍة اأو بلغٍة اأو �شوٍر خليَعٍة اأو  بكيَّ 3- ا�شتخداُم النُّظِم ال�شَّ
ٍة غرِي اأخالقيَّة. ن�شِر اأيِّ مادَّ

اِت دوَن ت�شريٍح من مركِز نُظِم املعُلوَمات. اِت وامللفَّ 4- ن�شُخ الربجميَّ

اآداُب ا�شتخداِم املخترَبات:
ة )6(: يلتزُم م�شتخدُمو مخترباِت احلا�ُشوِب باالآداِب االآتية: مادَّ

1- االلتزاُم بالهدوِء، وجتنُُّب االإزَعاج.

2- عدُم اإدخاِل امل�شروباِت واملاأُكوالت.
قال. 3- عدُم ا�شتخداِم اأجهزِة الهاتِف النَّ

4- االلتزاُم بالتَّعليماِت الَّتي ت�شدُر من مركِز نُظِم املعُلوَمات.
العقوبات:

ة )7(: كلُّ من يخالُف اأحكاَم هذِه الالئحِة، يكوُن عر�شًة للمحا�شبِة وتوقيِع اجلزاَءات االآتَية: مادَّ
ِة ثالَثِة اأ�َشابيع. بكِة ملدَّ خوِل يف ال�شَّ 1- وْقف امتياِز امل�شتخدِم للدُّ
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ة.  بكيَّ بكِة وا�شتخداِم النُُّظِم ال�شَّ خوِل يف ال�شَّ 2- اإنَهاء امتياِز الدُّ

البي: �شاِط الطُّ ُة للنَّ الالئحُة التَّنظيميَّ
تعريَفات:

ياُق معًنى اآخر:  ُح قريَن كلٍّ منها ما مل يقت�ِش ال�شِّ ة )1(: يكوُن للَكلماِت والعباراِت الواردِة يف هذه الالئحِة املعنى املو�شَّ مادَّ
البي«.  �شاِط الطُّ ُة للنَّ الالئَحة: يق�شُد ِبها »الالئَحُة التَّنظيميَّ

اُت اجلامَعة، باإ�شراِف مكتِب م�َشاعِد  الب، اأو كليَّ ُمه اأمانُة �شوؤوِن الطُّ �شاُط غرَي االأكادمييِّ البحِت، والَّذي تنظِّ البي: ُيق�شُد بِه النَّ الن�شاُط الطُّ
را�شاِت االأكادمييَّة وتطبيِق النَّظرَياِت العلميَّة. الب بغر�ِش تنمَيِة املواِهب، اأو تعزيِز الدِّ ئي�ِش ل�ُشوؤوِن الطُّ الرَّ

�ُش يف اأحِد جوانِب احلياة  الِب، وتتخ�شَّ ئي�ِش ل�ُشوؤوِن الطُّ �شاط: هَي اجلماعُة الَّتي تقُع حتَت االإ�شراِف املبا�شِر ملكتِب م�شاعِد الرَّ  جماعُة النَّ
فيهي، واخلدمي((. ي، والرتَّ يا�شِ التَّالَية: ))الثَّقايف، والرِّ

�شُة يف اأحِد جوانِب ن�شاِط اجلماَعة. �شاط، واملتخ�شِّ ُة املتفرعُة من جماعِة النَّ �شاط: هَي املجموعُة الطالبيَّ جمموعُة النَّ
ِة �شمَن  الب، ومتار�ُش االأن�شطِة الطالبيَّ ِة بالتَّن�شيِق مع اأمانِة �شوؤوِن الطُّ ُة بالكليَّة: هَي اجلماعُة الَّتي ت�شرُف عليها اإدارُة الكليَّ اجلماعُة الطالبيَّ

حدوِد الكليَّة.
ًنا، واملعتمدُة من ِقبِل مكتِب م�شاعِد  ا معيَّ �شً ُل تخ�شُّ ِة بالكليَّة، والَّتي متثِّ ُة املتفرعُة من اجلماعِة الطالبيَّ املجموعُة الطالبيَّة: هي املجموعُة الطالبيَّ

الب. ئي�ِش ل�ُشوؤوِن الطُّ الرَّ
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االأهداُف والو�َشائل:
البيُّ اإلى: �شاُط الطُّ ة )2(: يهدُف النَّ مادَّ

ِة واالجتماعيَّة.  يا�شيَّ ِة والرِّ لوِك احلِميد من خالِل االأن�شطِة الثقافيَّ محة، وتعزيِز ال�شُّ ِة ال�شَّ يا�شيَّ وِح الرِّ ِة الفا�شلِة والرُّ ينيَّ 1. بثِّ القيِم الدِّ
اتي امل�شتمّر،  الِب على اكت�شاِب املهاراِت والتَّعليِم الذَّ ِة وتنميِتها، ون�شِر ثقافِة االبتكاِر واالإبَداع، وت�شجيِع الطُّ البيَّ 2. �شقُل القدراِت واملواهِب الطُّ

وراِت التَّناف�شيَّة. �شاِط الفنيِّ واالأدِبي، واإقامِة املعار�ِش وتنظيِم الدَّ عرَب النَّ
ويِة نف�شيًّا وبدنيًّا، القادرِة على الريادِة يف �شتَّى مياديِن التَّنميِة، وجماالِت الِفكر. ِة الوا�شعِة االأُفق، ال�شَّ خ�شيَّ 3. االإ�شهام يف بناِء ال�شَّ

ِة الَّتي ترَعاها الكليَّة. ٍة يف االأن�شطِة الطالبيَّ ِة والتَّطبيِق الَعملي، ويتمُّ ذلَك ب�شفٍة خا�شَّ را�شِة النَّظريَّ 4. الربُط بني الدِّ
وراِت التَّناف�شيَّة. 5. االإ�شهام يف ربِط اجلامعِة باملجتَمع، من خالِل املعاِر�ِش والدَّ

الِب على ح�شِن اإدارِة الوقِت وا�شتثماِره. 6. تعويُد الطَّ
ِفي اجلاِمعة. ِة بينهم، وتوثيِق عالقاِتهم باأع�شاِء هيئِة التَّدري�ِش وموظَّ الب، وتنميُة العالقاِت االأخويَّ 7. رعاَيُة التَّفاعِل املثمِر بنَي الطُّ

الهيكُل التَّنِظيمي:  
ِة واملجموعاِت الطالبيَّة. ِة بالكليَّ البيَّ �شاِط واجلماعِة الطُّ ُن من جماعِة النَّ ، ويتكوَّ ة )3(: يكوُن للن�شاِط الطالبيِّ هيكٌل تنظيميٌّ مادَّ

�شاط:  )اأ( جماعُة النَّ
�شاِط من: ُن جماعُة النَّ تتكوَّ

ئي�ش. 1. الرَّ
ئي�ش.  ِل للرَّ ائب االأوَّ 2. النَّ

البات(. ائبنِي من الطَّ ئي�ش )يكوُن اأحد النَّ ائب الثَّاين للرَّ 3. النَّ
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4. املن�شِق الَعام.
�شاط. ِة املن�شوَيِة حتَت النَّ 5. روؤ�شاِء املجموعاِت الفرعيَّ

ة:   ُة بالكليَّ البيَّ )ب( اجلماعُة الطُّ
ٍة طالبيَّة.  ِة جمل�ُش اإدارٍة وجلنٍة اإداريَّ ِة بالكليَّ ُن للجماعِة الطالبيَّ يكوَّ

ُن جمِل�ُش االإدارِة من:  - يتكوَّ
الب ← رئي�ًشا ِة ل�ُشوؤوِن الطُّ 1( م�شاعِد عميِد الكليَّ

ئي�ش  ة ← نائًبا للرَّ ِة بالكليَّ 2( م�شرِف اجلماعِة الطالبيَّ
ًرا  ة ← ع�شًوا ومقرِّ 3( املديِر االإداريِّ بالكليَّ

ة ونائِبه ← اأع�شاء  البيَّ ِة للجماعِة الطُّ 4( رئي�ِش اللجنِة االإداريَّ
 

ُة من:  ُة الطالبيَّ ُن اللَّجنُة االإداريَّ - تتكوَّ
ئي�ش. 1( الرَّ

ئي�ش.  ِل للرَّ ائِب االأوَّ 2( النَّ
البات(. ائبنِي مَن الطَّ ئي�ش )يكوُن اأحد النَّ ائِب الثَّاين للرَّ 3( النَّ

4( املن�شِق الَعام. 
ِة املن�شوَيِة حتَت اجلماَعة.  5( روؤ�شاِء املجموعاِت الفرعيَّ
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البيَّة: )ج( املجموعاُت الطُّ
ُن من: ٌة تتكوَّ ٌة طالبيَّ ِة جلنٌة اإداريَّ ِة بالكليَّ ُن للمجموعِة الطالبيَّ يكوَّ

ئي�ش.  1( الرَّ
ئي�ش.  ِل للرَّ ائِب االأوَّ 2( النَّ

البات(. ائبنِي من الطَّ ئي�ش )على اأن يكوَن اأحُد النَّ ائِب الثَّاين للرَّ 3( النَّ
ِق الَعام. 4( املن�شِّ

�َشغُل املنا�شِب للجماعاِت واملجموعاِت الَفرعيَّة:
را�شيِّ الثَّاين، �شريطَة  هِر االأخرِي من الف�شِل الدِّ ة، الَّتي جتِري خالَل ال�شَّ ِة عرَب االنتخاباِت العامَّ مادة )4(: )اأ( يتمُّ �شغُل املنا�شِب القياديَّ

�شاِب القاُنوين. اكتماِل النِّ
ِة 48 �شاعة، وعندَها يعدُّ  ُل االجتماُع ملدَّ �شاب، يوؤجَّ )ب( يكوُن الن�شاُب قانونيًّا بح�شوِر اأكرَث من ن�شِف االأع�شاِء، ويف حالِة عدم اكتماِل النِّ

اء. �شاُب قانونيًّا بالعدِد املوجوِد من االأع�شَ النِّ

ُة االأن�ِشَطة:  خطَّ
ُة االأن�شطِة املحاوَر االآتية:   مادة )5(: )اأ( ت�شمُل خطَّ
  - التَّعليَم والتَّدريَب: وي�شمُل اإقامَة حلقاِت عَمل، ودوراٍت تدريبيَّة.

ة. ة واجلامعِة خا�شَّ ًة للمجتمِع عامَّ ٍة واأعمااًل تطوعيَّ   - خدمَة املجتمع: وي�شمُل ذلك اإقامَة مع�شكراِت خدمٍة عامَّ
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َة: ت�شمُل تنظيَم ندواٍت، واإقامَة معاِر�ش.   - االأن�شطَة العلميَّ
عبيَّة. ِة، والتَّ�شوير، واملو�شيَقى، وامل�شغوالِت، والفُنوِن ال�شَّ   - االأن�شطَة الفنيَّة: ممثلًة يف الفنوِن التَّ�شكيليَّ

ة.  ِة اأو االإجنليزيَّ جمة،... كلُّ ذلَك بالعربيَّ ِة، الرتَّ ِة، وامل�شرحيَّ وايِة، والق�شَّ عر، والرِّ   - االأن�شطَة االأدبيَّة: تتمحَوُر حوَل ال�شِّ
لطَنة.  اِت بال�شَّ اِت، واملناف�شاِت على م�شتَوى اجلامعاِت والكليَّ ة، واملناف�شاِت بني الكليَّ يا�شَ َة: ت�شمُل �شتَّى �شروِب الرِّ يا�شيَّ   - االأن�شطَة الرِّ

ة.  فيهيَّ ياراِت، واالأم�شياِت الرتَّ حالِت، والزِّ َة: متمثلًة يف الرَّ فيهيَّ   - االأن�شطَة الرتَّ
)ب( حتديُد الفعالياِت وتنفيُذها:  

ويتمُّ ذلَك وفَق اخلطواِت االآتَية: 
�شاط: )1( الفعالياُت �شمَن خطِة النَّ

�شاِط كاالآتي:  ِة النَّ تُكوُن اإجراءاُت الفعالَياِت �شمَن خطَّ
�شاط. النَّ جلماعِة  ِة  االإداريَّ للَّجنِة  وترفُع  الَقادم،  للعاِم  والفعالَياِت  االأن�شطِة  َة  خطَّ وجلاُنها  املجموعاِت  اأع�شاُء  •َيقرِتُح 

والتَّنظيِم  التَّمويِل  ب�شبِل  يتعلَُّق  َما  ًة  خا�شَّ االأوجِه،  جميِع  من  امل�شرِف  مع  مناق�شِتَها  بعد  �شاط،  النَّ َة  خطَّ للجماعِة  ُة  االإداريَّ اللَّجنُة  • تعتمُد 
واالإ�شَراف.

ا�شتمارُة  فعاليٍة  لكلِّ  ترفَق  اأن  على  هائي،  النِّ لالعتماِد  الِب  الطُّ ل�ُشوؤوِن  ئي�ِش  الرَّ م�شاعِد  مبكتِب  ِة  البيَّ الطُّ االأن�شطِة  دائرِة  اإلى  اخلطُة  • ترفُع 
منَي- امل�شاركة(. عايَة- املنظِّ قَم – املحوَر– االأهداَف– الفرتَة– املكاَن- االحتياجاِت- الرَّ مَز والرَّ ُن: )الرَّ الفعالياِت الَّتي تت�شمَّ

واإالَّ  الفعالية،  اإقامِة  موعِد  من  االأقلِّ  على  يوًما   )30( قبَل  الفعاليِة  فقراِت  عن  كامٌل  ت�شوٌُّر  يرفُع  ائرِة،  الدَّ ِقبِل  من  الفعاليِة  اعتماِد  • بعد 
�شاُط ملغيًّا. فُيعدُّ النَّ

والتَّو�شَيات. لبيَّات-  وال�شِّ واالإيجابياِت-   - العامَّ الو�شَف  ي�شمُل:  عنها  تقريًرا  اجلماعُة  ُم  تقدِّ الفعاليِة،  نهايِة  • عنَد 
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الفعاليات.   عن  وردْت  الَّتي  التَّقاريِر  �شوِء  يف  َة  الطالبيَّ االأن�شطِة  يف  امل�شاركَة  واجلهاِت  االأفراَد  ائرُة  الدَّ ُم  • ُتكرِّ
ِة االأن�ِشطة:   )2( الفعالياُت خارَج خطَّ

ِة االأن�شطِة كاالآتي:  تكوُن اإجراءاُت الفعالياِت خارَج خطَّ
الفعالية. اإقامِة  موعِد  من  يوًما   )45( عن  يقلُّ  ال  بوقٍت  البي  الطُّ التَّميُِّز  مركِز  اإلى  واإر�شاُلها  ن�شاط(  اإقاَمِة  )طلِب  ا�شتمارِة  تعبئُة  • تتمُّ 

طرُح  االعتباِر  يف  االأخِذ  مَع  باجلامعة،  ِة  املخت�شَّ اجلهاِت  مع  التَّن�شيِق  خالِل  من  ِة  الطالبيَّ لالأن�شطِة  زمِة  الالَّ احلجوزاِت  بعمِل  ائرُة  الدَّ • تقوُم 
اأكرث من بديٍل يف موعِد اإقامِة الفعاليِة ومكاِنها.

اإقامِة  موعِد  من  يوًما   )30( عن  يقلُّ  ال  بوقٍت  الفعاليِة  فقراِت  عن  كامٍل  بت�شوٍُّر  ي�شفُع  ِة،  الفعاليَّ اإقامِة  على  ائرِة  الدَّ مَن  املوافقِة  • بعَد 
�شاُط ملغيًّا تلقائيًّا. الفعالية، واإال فيعدُّ النِّ

والتَّو�شَيات. لبياِت-  وال�شِّ واالإيجابياِت-  العام-  الو�شَف  ي�شمُل:  الفعاليِة  عن  تقريًرا  اجلماعُة  ُم  تقدِّ ٍة  فعاليَّ كلِّ  نهايِة  • يف 
ة.  الطالبيَّ االأن�شطِة  يف  امل�شاركِة  واجلهاِت  االأفراِد  تكرمِي  يف  اجلماعِة  تقاريِر  على  البي  الطُّ التَّميُّز  مركُز  • ي�شتنُد 
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ة   الِب في االمتحاناِت النِّهائيَّ قواعُد ُسلوِك الطُّ

تعريَفات: 
ياُق معًنى اآخر:  ُح قريَن كلٍّ منها، ما مل يقت�ِش ال�شِّ ئحِة املعَنى املو�شَّ ة )1(: يكوُن للعباراِت وللكلماِت الواردِة يف هذه الالَّ مادَّ

هائيَّة(. الِب يف االمتحاناِت النِّ الالئَحة: يق�شُد ِبها )قواعَد �ُشلوِك الطُّ
ٍة اأو مركٍز اأو معهٍد اأو خالفِه يكوُن تابًعا للجامَعة. الب: كلُّ طالٍب م�شّجٍل يف اأيِّ كليَّ الطَّ

اجلاِمَعة: جامعُة َنزوى يف �َشلطنِة ُعمان. 

لوك:  التَّعليماُت وقواعُد ال�شُّ
الِب االلتزاُم باالآتي:  ة )2(: يجُب على الطُّ مادَّ

1- يجب على الطلبة البقاء يف مقاعدهم وااللتزام بالهدوء يف قاعة االمتحانات. 
2- مُينع مغادرة الطلبة قاعة االمتحان خالل ن�شف ال�شاعة االأولى من االمتحان.

3- ال ُي�شمح الأي طالب اأو طالبة بدخول قاعة االمتحان بعد مرور )30( دقيقة على بدء االمتحان .
4- اإذا �شلَّم الطالب دفرت االجابة وغادر قاعة االمتحان ال ُي�شمح له بالدخول مرة اأخرى حتت اأي ظرف.

5- يقوم الطالب بتعبئة دفرت االإجابة باملعلومات املطلوبة مبا�شرة عند جلو�شه يف املقعد ويقوم بكتابة ا�شمه على ورقة االأ�شئلة.
6- يجب على الطلبة التوقيع يف ورقة احل�شور التي يعطيها لهم املراقبون.

7- يجب على الطلبة اإظهار بطاقة جامعة نزوى للمراقب كدليل على احل�شور عند طلب ذلك وعند التوقيع . ويف حالة مل يكن لدى الطالب بطاقة 
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َم جواز ال�شفر اأو رخ�شة القيادة اأو البطاقة املدنية  جامعة نزوى ُيطلب منه / منها مغادرة قاعة االمتحان. وكحالة ا�شتثنائية ميكن للطالب اأن ُيَقَدّ
َر  )بطاقة االإقامة( على اأن يتم ت�شجيل احلالة عند م�شاعد العميد املعنّي، وعندها يتم و�شع درجة غري مكتمل IC يف امل�شاق املعني اإلى اأن ُيح�شِ

الطالب / الطالبة بطاقة جامعة نزوى املعتمدة يف مدة اأق�شاها )7( اأيام.
8- يجب على الطلبة و�شع جميع مقتنياتهم يف مكان منا�شب وح�شب تعليمات املراقب الرئي�ش لالمتحان .

9- يجب على الطلبة ت�شليم كل امللخ�شات واملواد غري امل�شموح بها يف قاعة االمتحان اإلى املراقب وذلك قبل بداية االمتحان ويف هذه احلالة ال 
يتم اتخاذ اأي اإجراء �شدهم.

10- يجب اإبقاء الهواتف املحمولة يف حالة االإغالق وبعيدا عن االأنظار طيلة فرتة االمتحان.
11- يجب على الطلبة عدم نزع اأية �شفحة من دفرت االإجابة.

12- يجب على الطلبة االإجابة باللغة املطلوبة والكتابة باحلرب االأزرق اأو االأ�شود مامل تكن هناك تعليمات اأخرى يف ورقة االمتحان.
13- ال ُي�شمح با�شتخدام االآالت احلا�شبة اْلـُمرَبجمة والقوامي�ش االإلكرتونية يف قاعة االمتحان اإال اإذا �شمح املدر�ش/ املراقب بذلك.

14- ي�شتطيع الطالب اإلغاء اأية اإجابة بو�شع اإ�شارة على االإجابة وكتابة كلمة »ُملغى« ب�شكل وا�شح . وال يتم ت�شحيح اإجابات الطلبة املُلغاة حتى لو 
كانت املادة املكتوبة �شحيحة.

15- ال ُي�شمح للطلبة بالتوا�شل �شفهيا اأو  باأية طريقة اأخرى مع اأي �شخ�ش با�شتثناء املراقب. وال ُي�شمح مب�شاعدة اأي �شخ�ش اآخر اأو تلقي تعليمات 
من اأي �شخ�ش �شوى املراقب.

16- مُينع الغ�ش اأو محاولة الغ�ش اأو م�شاعدة اأي طالب على الغ�ش يف االمتحان. ومن االأمثلة على الغ�ش ا�شتخدام الهاتف املحمول ، واملقتنيات 
ال�شخ�شية يف احلقيبة ، وااللتفات للح�شول على اإجابة، والهم�ش مع اأي طالب اآخر .....اإلخ.

17- اإذا حاول الطالب الغ�ش يتم تنبيهه �شفهيا، وي�شع املراقب عالمة على ال�شفحة االأولى لدفرت االإجابة ويتم نقل الطالب اإلى مكان اآخر.
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18- اإذا كرر الطالب محاولة الغ�ش فاإن ذلك يعترب حالة غ�ش.
19- اإ ذا غ�ش الطالب ُيطلب منه مغادرة قاعة االمتحان ويقوم املراقب الرئي�ش بت�شجيل حالة غ�ش يف » ا�شتمارة تدوين حادثة يف قاعة االمتحان«.

20- يتم معاقبة اأي طالب يغ�ش اأو ي�شاعد طالًبا اآخر على الغ�ش باإعطائه �شفًرا يف االمتحان و / اأو تعليق درا�شته من جامعة نزوى كما هو 
من�شو�ش عليه يف الئحة ال�شلوك اجلامعي.

21- ُيطلب من الطالب مغادرة قاعة االمتحان اإذا كان �شلوكه ُيزعج الطلبة االآخرين اأو يوؤثر على �شال�شة االمتحان وذلك بناء على راأي املراقبني.
22- اإذا طلب املراقب من الطالب تغيري مقعده اإلى مقعد اآخر ُيحدده املراقب فعلى الطالب االمتثال اإلى ذلك بهدوء ودون تاأخري.

23- ال ُي�شمح للطلبة باأخذ خارج قاعة االمتحان اأية اأوراق امتحانات اأو م�شودات اأو اأوراق مت اإعطاوؤها اأثناء االمتحان اأو اأية مواد اأخرى مملوكة 
للجامعة ويجب ت�شليم كل هذه املواد اإلى املراقب بعد نهاية االمتحان.

24- يجب على الطلبة قراءة تعليمات االمتحانات املطبوعة على دفرت االإجابة واأوراق االأ�شئلة بعناية.
25- ال ُي�شمح للطلبة بالتدخني اأو االأكل يف قاعة االمتحان .   

خرُق الئحِة االمتَحاَنات: 
ة )3(:  مادَّ

�ُش الطالَب الذي يرتكُب مثَل هذِه املخالفاِت للمحا�شبِة  ِة مخالفاٍت كبريًة، تعرِّ )1( تعترُب جميُع االأ�شكاِل الَّتي تدخُل يف باِب عدِم االأمانِة االأكادمييَّ
ِر والف�شِل من اجلاِمعة.  البي، وللعقوبِة الَّتي ترتاوُح بنَي الر�شوِب يف املقرَّ لوِك الطُّ اأديِب يف اجلامعة وفًقا ِلاَلئحِة ال�شُّ اأماَم جمِل�ِش التَّ

ِة  هاِم اأيِّ طالٍب مبخالفِة هذه الالئحِة يرفُع االأمُر اإلى عميِد الكليَّة/مديِر املركِز املعنّي، والَّذي يقوُم بعَد التَّ�شاوِر مَع اأ�شتاِذ املادَّ )2( يف حالِة اتِّ
الِب  اأديِب باجلامعِة، ويتمُّ اإخطاُر الطَّ واملراقِب بتقييِم املخالفِة الَّتي متت، وذلك خالَل )24( �شاعًة وترفُع تو�شَيٌة ب�شاأِن املخالفِة اإلى جمِل�ِش التَّ
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هائيِّ بوا�شطِة ِعمادِة الَقبوِل والتَّ�شجيل.  بالقراِر النِّ

الئحُة التَّظلُّماِت يف نتائِج االمتَحاَنات:
تعريَفات: 

ياُق معًنى اآخر:  ُح قريَن كلٍّ منها ما مل يقت�ِش ال�شِّ ة )1(: يكوُن للَكلماِت والعباراِت الواردِة يف هذه الالئحِة املعنى املو�شَّ مادَّ
الالئَحة: يق�شُد ِبها »الئحَة التَّظلُّماِت يف نتائِج االمتحانات«. 

ٍة اأو مركٍز اأو معهٍد اأو خالفِه يكوُن تابًعا للجامَعة. الب: كلُّ طالٍب م�شّجٍل يف اأيِّ كليَّ الطَّ
اجلاِمَعة: جامعُة َنزوى يف �َشلطنِة ُعمان. 

الِب ومراقبِتها مبراجعِة درجاِتِهم يف االمتحانات. ة )2(: تهدُف هذِه الالئحُة اإلى تنظيِم االإجراءاِت املتَّبعِة يف مطالِب الطُّ مادَّ
ِة اأو الُبحوث. ِة اأو الواجباِت الف�شليَّ هائيَّ ِة اأو النِّ ة )3(: يجوُز الأيِّ طالٍب املطالبُة مبراجعِة نتائِج االمتحاناِت الف�شليَّ مادَّ

ة )4(: االإجراءاُت املتَّبعُة ب�شاأِن طلباِت املراَجعة: مادَّ
1. تقدمُي طلِب املراَجعة:

ِة لذلك. �شِة واملعدَّ ُم الطالُب طلَب املراجعِة با�شتخداِم اال�شتمارِة املخ�شَّ 1. يقدِّ
رَجات. لباُت اإلى جلنِة التَّظلُّماِت خالَل مدٍة ال تتجاوُز )7( اأياٍم من تاريِخ ا�شتالِم الدَّ ُم الطَّ 2. تقدَّ

رجاِت مَع اال�شتمارِة املذُكورة. َم ن�شخًة من ورقِة االأجابِة وورقِة اإ�شعاِر الدَّ الِب اأن يقدِّ 3. على الطَّ

رجة: 2. مراجعُة الدَّ
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اأ. تقوُم جلنُة التَّظلُّماِت مبراجعِة طلِب املراجعِة، ومن َثمَّ مناق�شِة االأ�شتاِذ املعنيِّ لتقريِر ما اإذا كان طلُب املراجعِة َذا جدَوى وجديًرا باملتابَعة.
ٍة ال تتجاوُز يوَمني. �شِ لذلك( خالَل مدَّ دِّ كتابًة على اال�شتمارِة نف�ِشها )يف اجلزِء املخ�شَّ ب. يقوُم االأ�شتاُذ املعنيُّ بالرَّ

َر ذلك يقوُم رئي�ُش الق�شم/رئي�ُش املدر�شة بتحديِد  ا. يف حاِل تقرَّ ي اأخَذ راأِي اأ�شتاٍذ اآخَر اأي�شً ُر رئي�ُش جلنِة التَّظلُّماِت َما اإذا كاَن االأمُر يقت�شِ ج. يقرِّ
را�شاِت اجلامعيَّة/رئي�ِش جلنِة التَّظلُّمات. االأ�شتاِذ الثَّاين بالتَّن�شيِق مع نائِب العميِد للدِّ

الب. ِة اإجراءاِت املراجعِة خالَل �شبعِة اأياٍم من تاريِخ ت�شلُِّم طلِب املراجعِة من الطَّ د. يتمُّ اإكماُل كافَّ
�شِة لذلك. الِب بنتائِج املراجعِة با�شتخداِم اال�شتمارِة املخ�شَّ هـ. يقوُم رئي�ُش جلنِة التَّظلُّماِت باإبالِغ الطُّ

الب. و. ال يقبُل اأيُّ طلٍب اإ�شايفٍّ من طالِب املراجعِة بعَد اأن يتمَّ احل�شُم يف املو�شوِع واإبالُغ الطَّ
ة )5(: جلاُن التَّظلُّماِت بالكليَّات: مادَّ

نًة ِمن: اِت اجلامعِة جلنٌة للتَّظلُّماِت مكوَّ ِة من كليَّ �شيكوُن لَدى كلِّ كليَّ
را�َشاِت اجلامعيَّة رئي�ًشا. 1. نائِب العِميد للدِّ

ٍل لكلِّ )ق�شٍم/مدر�شٍة( من )اأق�شاِم/مدار�ِش( الكليَّة.  2. ع�شٍو ممثِّ
حِو االآتي: و�شتكوُن م�شوؤولياُت اللَّجنِة على النَّ

رجاِت عنَد ا�شتالِم طلباِت املراجعِة من الطالِب. 1.  تن�ِشيق اإجراءاِت مراجعِة الدَّ
ف�ِش جتاَه طلباِت املراَجعة. 2.  اتِّخاذ قراِر املوافقِة اأو الرَّ

نَي للنَّظِر يف اإجراءاِت املراَجعة. 3. التَّن�ِشيق مع االأ�شاتذِة املعنيِّ
4. حتِديد االأ�شاتذِة وتر�شيِحهم للمراجعِة الثَّانَية.

لبِة عن نتائِج املراَجعة.  هـ. اإبالغ الطَّ
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ة )6(: ر�شوُم تظلُّماِت الطالِب ب�شاأِن نتائِج االمتحاَناِت: مادَّ
رة. �شوِم املقرَّ 1. ال تقبُل طلباُت التَّظلُِّم دوَن دفِع الرُّ

ٍة لكلِّ حالِة تظلُّم.  الُب املتظلُِّم مبلَغ )5( رياالٍت عمانيَّ 2. يدفُع الطَّ
الب. تيجِة اإلى تقديٍر اأعلى ُيعاُد املبلُغ اإلى الطَّ 3. يف حاِل َقبوِل التَّظلُِّم وتغيرِي النَّ



113متخ�س�سون يف مناء الإن�سان ٫٫٫ اأعظم ثروات الوطن
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ابع القسُم الرَّ

البرامج األكاديمية المقدمة في كلية العلوم واآلداب 

وتفاصيل الساعات المعتمدة والرسوم الدراسية
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مقدمة

تلتزم كلية العلوم واالآداب بجامعة نزوى باأن تكون �شرًحا تعليًما رائًدا يف جمال الدرا�شات االإن�شانّية والعلوم التطبيقية؛ وذلك من خالل الرتكيز 
على اأبرز معايري اجلودة يف التعليم والتدري�ش، واالبتكار العلمي.

ومن هذا املنطلق، فهي تقّدم برامج اأكادميّية متنوعة تعنى بتاأهيل الطالب وتدريبهم علميا وعملّيا يف جماالت تخ�ش�شاتهم؛ ليكونوا خريجني 
اأكفاء فاعلني ومتفاعلني مع واقع الع�شر ومتغرياته وم�شتجداته.  

وتفا�شيل الربامج االأكادميية التي تقدمها الكلية وفق ما ياأتي:
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الربامج االأكادميية املقدمة يف ق�شم الرتبية والدرا�شات االإن�شانية وتفا�شيل ال�شاعات املعتمدة والر�شوم الدرا�شية
اأ. برامج البكالوريو�ش والدبلوم:

إجاميل الساعات  الساعات املعتمدةالتخصص

املعتمدة

تكلفة الفصل الدرايس 

الواحد)ر.ع(#

إجاميل التكلفة مع 

السنة التأسيسية

+1952ر.ع*

مدة الدراسة املتوقعة 

بالسنوات)15 ساعة 

لكل فصل()خريف 

وربيع(

بكالوريوس يف الفنون الجميلة:

- تصميم الحيل واملجوهرات

- تصميم األزياء

5 إىل 1501322250217525.5

بكالوريوس تربية يف الرتبية 

الخاصة

5 إىل 741321110117205.5

بكالوريوس تربية يف رياض 

األطفال

5 إىل 741331110117945.5

5 إىل 741321110117205.5بكالوريوس تربية يف الرتبية الفنية

الفصل األول:7634دبلوم عايل يف التأهيل الرتبوي

 1368

الفصل الثاين: 

1216

إجاميل التكلفة:

2584

الفصل األول : 18 ساعة

الفصل الثاين: 16 ساعة
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ب- برامج املاج�شتري:

إجاميل عدد التخصص

ساعات الربنامج

عدد 

ساعات

املساقات

تكلفة 

الساعة 

املعتمدة 

الواحدة 

للمساقات

عدد 

ساعات: 

الرسالة/

خيار 

شامل

تكلفة الساعة 

املعتمدة 

الواحدة: 

الرسالة/خيار 

الشامل

تكلفة 

الربنامج 

بالريال 

العامين*

مدة الدراسة 

القصوى 

بالسنوات

غري متفرغ

متفرغ

3024836166298822.5خيار الرسالةماجستري تربية يف اإلدارة التعليمية

خيار 

االمتحان 

الشامل

36248312832988

ماجستري تربية يف االرشاد والتوجيه

30248361662988خيار الرسالة

خيار 

االمتحان 

الشامل

36248312832988

ماجستري تربية يف تدريس اللغة العربية 

للناطقني بغريها

302412462484464خيار الرسالة

ماجستري تربية يف مناهج وطرائق التدريس:

- الرتبية اإلسالمية

-  الدراسات االجتامعية

- اللغة العربية

- الرياضيات

- العلوم

302410062003600خيار الرسالة
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الربامج االأكادميية املقدمة يف ق�شم العلوم الريا�شية والفيزيائية وتفا�شيل ال�شاعات املعتمدة والر�شوم الدرا�شية
اأ. برامج البكالوريو�ش والدبلوم:

الساعة املعتمدة التخصص

)ر.ع(

إجاميل الساعات 

املعتمدة

تكلفة الفصل 

الدرايس
الواحد )ر.ع( #

إجاميل التكلفة مع 

السنة التأسيسية 

+1952 ر.ع *

مدة الدراسة املتوقعة 

بالسنوات )15 ساعة 

لكل فصل( )خريف 

وربيع(

5 إىل 751351125120775.5بكالوريوس يف علوم الحاسوب

5 إىل 751361125121525.5بكالوريوس يف االحصاء

5 إىل 751351125120775.5بكالوريوس يف الرياضيات 

5 إىل 751351125120775.5بكالوريوس يف الفيزياء 

5 إىل 741351110119425.5بكالوريوس تربية يف الحاسوب 

5 إىل 741351110119425.5بكالوريوس تربية  يف الرياضيات 

5 إىل 741351110119425.5بكالوريوس تربية يف الفيزياء 

3 إىل 7572112573523.5دبلوم يف علوم الحاسوب 

3 إىل 7573112574273.5دبلوم يف اإلحصاء 

3 إىل 7572112573523.5دبلوم يف الرياضيات 

3 إىل 7572112573523.5دبلوم يف الفيزياء 
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اب- برامج املاج�شتري: 
1- ماج�شتري يف علوم احلا�شوب )علم البيانات-�شبكات-معاجلة الو�شائط-هند�شة الربجميات(

إجاميل عدد التخصص

ساعات 

الربنامج

عدد ساعات 

املساقات

تكلفة الساعة 

املعتمدة الواحدة 

للمساقات

عدد ساعات 

الرسالة 

تكلفة الساعة 

املعتمدة 

الواحدة ملساق

الرسالة 

تكلفة 

الربنامج 

بالريال 

العامين *

مدة الدراسة 

القصوى 

بالسنوات

ماجستري العلوم يف علوم 

الحاسوب )الشبكات 

- هندسة الربمجيات - 

علم البيانات - معالجة 

الوسائط( 

4500 ر.ع150 ر.ع1506 ر.ع3024

ثالث سنوات 

بنظام التفرغ 

الجزيئ وسنتان 

بنظام التفرغ 

الكيل
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الربامج االأكادميية املقدمة يف ق�شم اللغات االجنبية وتفا�شيل ال�شاعات املعتمدة والر�شوم الدرا�شية
اأ. برامج البكالوريو�ش والدبلوم:

الساعة التخصص

املعتمدة 

)ر.ع(

إجاميل 

الساعات 

املعتمدة

تكلفة الفصل 

الدرايس

الواحد )ر.ع( #

إجاميل التكلفة مع 

السنة التأسيسية 

+1952 ر.ع *

مدة الدراسة املتوقعة 

بالسنوات )15 ساعة 

لكل فصل( )خريف 

وربيع(

5 إىل 741321110117205.5بكالوريوس يف اللغة اإلنجليزية والرتجمة 

5 إىل 741321110117205.5بكالوريوس يف اللغة الفرنسية والرتجمة 

5 إىل 741321110117205.5بكالوريوس يف اللغة األملانية والرتجمة 

5 إىل 741321110117205.5بكالوريوس تربية يف اللغة  األنكليزية

3 إىل 7472111072803.5دبلوم يف اللغة اإلنجليزية والرتجمة

3 إىل 7472111072803.5دبلوم يف اللغة الفرنسية والرتجمة 

3 إىل 7472111072803.5دبلوم يف اللغة األملانية والرتجمة 
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ب- برامج املاج�شتري:

إجاميل عدد التخصص

ساعات الربنامج

عدد 

ساعات

املساقات

تكلفة الساعة 

املعتمدة 

الواحدة 

للمساقات

عدد ساعات: 

الرسالة/خيار 

شامل

تكلفة الساعة 

املعتمدة 

الواحدة: الرسالة/

خيار الشامل

تكلفة 

الربنامج 

بالريال 

العامين*

مدة الدراسة القصوى 

بالسنوات

غري متفرغ

متفرغ

ماجستري يف اللغة اإلنجليزية، 

- اللغة اإلنجليزية والرتجمة.

- اللغة اإلنجليزية وتعليمها 

للناطقني بغريها.

- اللغة اإلنجليزية وآدابها.

 

خيار 

الرسالة

302412261223660
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الربامج االأكادميية املقدمة يف ق�شم اللغة العربية وتفا�شيل ال�شاعات املعتمدة والر�شوم الدرا�شية
اأ. برامج البكالوريو�ش والدبلوم:

الساعة املعتمدة  التخصص

)ر.ع(

إجاميل الساعات 

املعتمدة

تكلفة الفصل الدرايس

الواحد )ر.ع( #

إجاميل التكلفة مع 

السنة التأسيسية 

+1952 ر.ع *

مدة الدراسة املتوقعة 

بالسنوات )15 ساعة 

لكل فصل( )خريف 

وربيع(

5 إىل 66130990105325.5بكالوريوس يف اللغة العربية 

بكالوريوس تربية يف اللغة 

العربية

5 إىل 741301110115725.5

3 إىل 667299067043.5دبلوم يف اللغة العربية 
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ب- برامج املاج�شتري:

إجاميل عدد التخصص

ساعات الربنامج

عدد 

ساعات

املساقات

تكلفة الساعة 

املعتمدة 

الواحدة 

للمساقات

عدد ساعات: 

الرسالة/خيار 

شامل

تكلفة الساعة 

املعتمدة 

الواحدة: الرسالة/

خيار الشامل

تكلفة 

الربنامج 

بالريال 

العامين*

مدة الدراسة 

القصوى بالسنوات

غري متفرغ

متفرغ

1- ماجستري يف اللغة العربية 

وآدابها: 

- اآلدب العريب القديم 

- اآلدب العريب الحديث

- النقد األديب 

- الدراسات اللغوية 

خيار 

الرسالة

30248361662988

خيار 

االمتحان 

الشامل

36248312832988
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الربامج االأكادميية املقدمة يف ق�شم علوم احلياة والكيمياء وتفا�شيل ال�شاعات املعتمدة والر�شوم الدرا�شية

اأ. برامج البكالوريو�ش والدبلوم:

الساعة التخصص

املعتمدة 

)ر.ع(

إجاميل 

الساعات 

املعتمدة

تكلفة الفصل 

الدرايس

الواحد )ر.ع( #

إجاميل التكلفة مع 

السنة التأسيسية 

+1952 ر.ع *

مدة الدراسة املتوقعة 

بالسنوات )15 ساعة 

لكل فصل( )خريف 

وربيع(

5 إىل 751371125122275.5بكالوريوس يف التقنية الحيوية 

5 إىل 751351125120775.5بكالوريوس يف الكيمياء 

5 إىل 741351110119425.5بكالوريوس تربية يف األحياء 

5 إىل 741351110119425.5بكالوريوس تربية يف الكيمياء 

3 إىل 7573112574273.5دبلوم يف التقنية الحيوية 

3 إىل 7573112574273.5دبلوم يف الكيمياء 
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ب- برامج املاج�شتري

إجاميل عدد التخصص

ساعات الربنامج

عدد 

ساعات

املساقات

تكلفة الساعة 

املعتمدة 

الواحدة 

للمساقات

عدد ساعات: 

الرسالة/خيار 

شامل

تكلفة الساعة 

املعتمدة الواحدة: 

الرسالة/خيار 

الشامل

تكلفة 

الربنامج 

بالريال 

العامين*

مدة الدراسة 

القصوى بالسنوات

غري متفرغ

متفرغ

ماجستري العلوم يف الكيمياء:

- الكيمياء العضوية 

التطبيقية 

- كيمياء األجهزة التحليلية 

خيار 

302417563506300الرسالة

# على اأ�شا�ش 15 �شاعة معتمدة يف الف�شل الواحد 
* ال ت�شمل تكاليف ال�شكن والنقل واملعي�شة 

املقاعد محدودة جلميع التخ�ش�شات الرتبوية 



128

مالحظات:

 74= اال�شتدراكية  للم�شاقات  الواحدة  املعتمدة  ال�شاعة  ر�شوم  باأن  علما  بالربنامج،  البدء  ت�شبق  ا�شتدراكية  مواد  لدرا�شة  املتقدم  يحتاج  • قد 
رياال عمانيا 

االآيلت�ش(،  يف   6 اأو  التوفل  )550يف  االإجنليزية  اللغة  يف  م�شتواه  يثبت  ما  تقدمي  االإجنليزية  اللغة  لتخ�ش�شات  املتقدم  على  • ي�شرتط 
ولتخ�ش�شات الكيمياء وعلوم احلا�شوب )530 يف التوفل اأو 6 يف االآيلت�ش(.

حا�شال  يكون  اأن  بغريها(  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  والتوجيه،  االر�شاد  التعليمية،  )االإدارة  الرتبوية  للتخ�ش�شات  املتقدم  على  • ي�شرتط 
على �شهادة بكالوريو�ش تربية اأو ما يعادلها من جامعة معرتف بها.

�شهادة  على  حا�شال  يكون  اأن  احلا�شوب(  علوم  الكيمياء،  االإجنليزية،  اللغة  واآدابها،  العربية  )اللغة  لتخ�ش�شات  املتقدم  على  • ي�شرتط 
بكالوريو�ش يف نف�ش التخ�ش�ش، اأو ما يعادلها من جامعة معرتف بها.
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- عميد الكلية:

د. غ�شان ح�شن ال�شاطر

5D-79 :رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446685

رقم املحول: 685

Dean-CAS@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

- من�شقة مكتب العميد: 

 5D-79:رقم املكتب

رقم الهاتف: 95446403

رقم املحول: 403

munatoubi@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

أرقام وروابط مهمة

- م�شاعد العميد للدرا�شات اجلامعية: 

د. �شيد عبداهلل جيالين

5D-6 :رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446200

رقم املحول: 941  

asugs-cas@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

-- املدير االإداري لكلية العلوم واالآداب:

الفا�شلة: ف�شيلة بنت عبداهلل اخليارية

5D-74 :رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446567

رقم املحول: 567

fadhila@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين
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- م�شاعد العميد للتدريب:

د. ح�شني احلارثي

5D-18 :رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446277

رقم املحول: 277

adt-cas@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

- من�شقة مكتب م�شاعد العميد للتدريب: 

     5D-74  :رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446491

رقم املحول:491

iman.gasassi@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

- م�شاعد العميد للدرا�شات العليا 
والبحث العلمي: 

د. جيوم ثوردور

5D-5 :رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446200

رقم املحول: 929

adgsr-cas@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

- من�شقة م�شاعد العميد للدرا�شات العليا 
والبحث العلمي: 

 5D-74:رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446684

رقم املحول: 684

a.alhinai@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين
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- ق�شم العلوم الريا�شية والفيزيائية:

رئي�ش الق�شم ورئي�ش �شعبة علوم احلا�شوب: 

د. خ�شر حياة

11G-20 :رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446943

رقم املحول: 943

hod-dmps@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

رئي�ش �شعبة الريا�شيات: 

د. عبدالعظيم محمد ال�شوداين 

11G-24 :رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446381 

رقم املحول: 381

mohamad@unizwa.edu.om   :الربيد االإلكرتوين

- رئي�ش �شعبة الفيزياء:

اأ.د. كاظم اأحمد محمد اللهيبي

11G-22 :رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446434

رقم املحول: 434

kadhimm@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

-  من�شقة الق�شم: 

 11G-19:رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446383

رقم املحول: 383

samiaahmed@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين
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رئي�ش �شعبة اللغة االأملانية: 

د. خريالدين عبدالهادي

رقم املكتب: 

رقم هاتف: 25446858

رقم املحول: 858

khaireeddin@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

- من�شقة الق�شم:  

5D-3 :رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446359

رقم املحول: 359

 aysha.alabri@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

- ق�شم اللغات االجنبية:

رئي�ش الق�شم: د. خلفان احلرا�شي

5D-4 :رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446427

رقم املحول: 427

  hod-dfl@unizwa.edu.om  :الربيد االإلكرتوين

رئي�شة �شعبة اللغة االإنكليزية: 

د. �شهرزاد مريزا  

11G-7 :رقم املكتب

رقم الهاتف: 25446760 

رقم محول: 760

   chahrazed@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين
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- ق�شم الرتبية والدرا�شات االن�شانية:

رئي�ش الق�شم: د. محمد اأحمد حافظ عبدالرحمن

رقم املكتب: )5-10(

رقم الهاتف: 25446302

رقم املحول: 302

hod-decs@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

- من�شق الق�شم: 

رقم املكتب: )5-10(

رقم الهاتف: 25446280

رقم املحول: 280

dawoud@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

- ق�شم اللغة العربية:

رئي�ش الق�شم: د. خمي�ش ال�شباري

رقم املكتب: 18-33

رقم الهاتف: 25446875

رقم املحول: 875

hod-dal@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

- من�شقة الق�شم:

رقم املكتب: 20-33            

رقم الهاتف: 25446417

رقم املحول: 417

saleema@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين
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رئي�شة �شعبة االأحياء: د. ذاكرة نورين

رقم املكتب: 13-32

رقم الهاتف: 25446200

رقم املحول: 538

zakira@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

- من�شقة الق�شم:

رقم املكتب: 34-32            

رقم الهاتف: 25446345

رقم املحول: 345

zainabkhalaf@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

- ق�شم علوم احلياة والكيمياء:

رئي�ش الق�شم: د. جافيد ح�شني

رقم املكتب: 35-32

رقم الهاتف: 25446705

رقم املحول: 705

hod-dbsc@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين

رئي�ش �شعبة الكيمياء: د. ف�شل املعبود

 رقم املكتب: 11-32

رقم الهاتف: 25446200  

رقم املحول: 715

   mehboob@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين
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- املجل�ش االإ�شت�شاري الطالبي:

رئي�ش املجل�ش الطالبي: ريان املنظرية

16H : رقم املوقع

رقم الهاتف: 25446239

رقم املحول:239

sc@unizwa.edu.om :الربيد االإلكرتوين



تــم بحمـــد اللـــه

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


