
 

دليل الطالب 
 اجلامعي 

۷۱۰۲  /٨۷۱۰  



 أبنائي طلبة جامعة ُصحـــــار:

 يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب، متمنياً لكم تجربةً تعليميةً ممتعةً، ومثمرة أثناء تواجدكم في رحاب جامعة ُصحار.

تعليم العالي ال تسعى الجامعة جاهدة إلى تقديم تعلم وتعليم أكاديميين عاليين على أيٍد أكاديمية على درجة عالية من المعرفة والخبرة العملية في مجال

ات تبروتحتوي الجامعة على العديد من المرافق الحديثة التي تحتوي على قاعات دراسية وقاعات محاضرات ذات مواصفات عالمية، باإلضافة إلى المخ

المشابهة. إن  ليةالحديثة المجهزة بأحدث المعدات والوسائل التعليمية والبحثية. كما تحتوي الجامعة على مركز لمصادر التعلّم والذي يضاهي المراكز العا

 جميع هذه المرافق هي ملك للطلبة والموظفين ليستفيدوا منها في تقديم تعليم متميز في هذا الحرم الجامعي.

وقتهم خالل ع بوأحث جميع الطلبة إلى استغالل أوقاتهم في الجامعة في الجد واالجتهاد والتحصيل العلمي، والمشاركة في األنشطة والفعاليات، واالستمتا

ً سيحين وقت التخّرج ليحصل الطلبة على فرصتهم ألخذ مكانته لتي م امدة دراستهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم بالنفع والمعرفة، وقريبا

 يستحقونها في هذا العالم للمساهمة الفاعلة في بناء عمان الحديثة بكل جد و اجتهاد. 

ً عديدة للطلبة لالستفادة من  المبادرات  هذهلقد قامت الجامعة مؤخراً بالدخول في العديد من المشاريع البحثية والصناعية، وستوفر هذه المشاريع فرصا

 سواًء من خالل المحاضرات الدراسية في تخصصاتهم، أو من خالل التدريب العملي والمشاريع.

الدليل  هذالقد تم وضع هذا الدليل بهدف مساعدة الطلبة لمعرفة كل ما يتعلق بالدراسة الجامعية في جميع تخصصاتها، وأنصح جميع الطلبة باالحتفاظ ب

 للرجوع إليه في أي وقت. 

 أمالً لكم جميعاً التوفيق والنجاح في دراستكم في جامعة ُصحار.
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 نبذة عن الجامعة   الـــــجزء األول:

 البرامج والوحدات األكاديمية  الــــجزء الثاني:

 المعلومات األكاديمية   الــــجزء الثالث:

 معلومات البرامج األكاديمية  الــــجزء الرابع:

 نظام التقييم  الـجزء الخامس:

 الخدمات األكاديمية المساندة  الـجزء السادس:

 الخدمات الطالبية   الـــجزء السابع:

 األنظمة والقوانين العامة   الــــجزء الثامن:

 المالحق   الـــجزء التاسع:

 



 اجلزء األول : نبذة عن اجلامعة  



 

 التقــــــومي األكاديـــــــــــمي 

 الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي الثاني

 بداية الفصل الدراسي الثاني

  ۱۰۱٨ فبراير ۱٨ 

 بداية الفصل الدراسي األول

  ۱۰۱٧سبتمبر  ۱٧

 انتهاء فترة التسجيل

 انتهاء فترة الحذف واإلضافة

  ۱۰۱٨ مارس ۱

 انتهاء فترة التسجيل

 انتهاء فترة الحذف واإلضافة

 ۱۰۱٧ سبتمبر ۱٨ 

 األسبوع الطالبي 

  ۱۰۱٨أبريل  ۱۱إلى  ٨ 

  األسبوع التعريفي للطلبة الجدد

  ۱۰۱٧أكتوبر  ۱ 

 بدء استبانة الرضى الطالبي للفصل الدراسي الثاني

  ۱۰۱٨أبريل  ۱۱ 

 بدء استبانة الرضى الطالبي للفصل الدراسي األول

 ۱۰۱٧نوفمبر  ۱۰

  انتهاء استبانة الرضى الطالبي

  ۱۰۱٨مايو  ٧

  انتهاء استبانة الرضى الطالبي

 ۱۰۱٧ ديسمبر ٤ 

 انتهاء التدريس

 ۱۰۱٨مايو  ٣۱ 

 انتهاء التدريس

 ۱۰۱٧ديسمبر  ۱٨ 

 فترة االختبارات

 ۱۰۱٨يونيو  ۱٤إلى ٣ 

 فترة االختبارات

 يناير ۱۱ديسمبر إلى  ٣۱ 

 النتائج

 ۱۰۱٨يوليو  ٤ 

 النتائج

 ۱۰۱٨يناير  ۱٤ 

 أسبوع المراجعة واختبارات اإلعادة 

 ۱۰۱٨يوليو  ۱۰إلى  ٨

 أسبوع المراجعة واختبارات اإلعادة 

 ۱۰۱٨يناير  ٣۰إلى  ۱٨

 اختبارات اإلعادة 

  ۱۰۱٨ يوليو ۱۱ 

 اختبارات اإلعادة 

  ۱۰۱٨ يناير ٣۱ 

 نتائج اختبارات اإلعادة

  ۱۰۱٨ يوليو ۱٩ 

 نتائج اختبارات اإلعادة

  ۱۰۱٨ فبراير ٨ 
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 رؤية جامعة ُصحار ورسالتها وقيمها

( كأول جامعة خاصة في سلطنة ُعمان. وقد ُمنحت ١١/۰٩/٢۰۰١)  ۱۰۰۱أنشئت جامعة ُصحار بموجب قرار وزاري في الحادي عشر من سبتمبر عام 

فإن جامعة ال الجامعة صالحية منح الدرجات العلمية ووضع البرامج والدورات التدريبية التي يؤدي اكمالها لنيل الشهادات األكاديمية. وفي جميع األحو

 صحار ملتزمة باألحكام و القواعد و القوانيين الصادرة من وزارة التعليم العالي و الهيئة العمانية لإلعتماد األكاديمي.

 رؤية الجامعة

التي  كاتأن تكون جامعة معروفة عالميا كأي جامعة شاملة تقدم مستوى تعليمي على درجة عالية من اإلجادة من خالل نوعية التدريس والبحوث والمشار

 من شأنها تعزيز الثقافة المجتمعية واإلقتصاد الوطني في سلطنة عمان.

 رسالة الجامعة

في هذا العالم عل إعداد جيل من الخريجين الذين يمتازون بالمهارة العالية والمعرفة الواسعة والفصاحة والمبادرة ويمتلكون القدرة على المساهمة بشكل فا

 المتغيرالذي يعيشونه ويعملون فيه، وذلك من خالل تجربتهم التعليمية التى تمثل تحدياً إيجابياً لهم في جامعة صحار. 

 قيم الجامعة

 الدعم:

ً إلى جنب مع توفيراألنشطة االجتماعية والثقافية  الرياضية و تهيئة البيئة األكاديمية الداعمة، والتي تؤكد على أن التعلم هو هدفها األساسي جنبا

 والترفيهية، التي تمكن الطلبة من تحقيق ذواتهم واستغالل كامل إمكاناتهم للتنمية األكاديمية والشخصية. 

 مراعاة الجوانب األخالقية:

لى معايير أع تعزيز أعلى المعايير األكاديمية والمهنية وتشجيع االنفتاح والتفكير النقدي وروح االستفسار والتبادل األكاديمي والحوار وتوقع تحقيق

 السلوك المهني واألخالقي.

 المشاركة:

 مع المجتمع العماني.

 المرونة:

 التي تستجيب ألحتياجات الصناعة.

 الشفافية و المساءلة:

 عن طريق اإلدارة الفاعلة والحكيمة.

 الخدمة الممتازة واإلنتاجية:

 من خالل إعداد مستويات عالية من األداء والمكافأة على تحقيقها.
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 اجلزء الثاين : الربامج والوحدات األكادميية



 

 

 البرنــــــــامج الجامعة التأسيسي

مهارات اللغة ير يمثل البرنامج التأسيسي حلقة الوصل لخريجي دبلوم التعليم العام قبل البدء بالدراسة في إحدى كليات الجامعة، ويهدف البرنامج إلى تطو

لمهارات با اإلنجليزية والرياضيات والحاسب اآللي، وذلك تمهيداً للطلبة قبل البدء بدراسة التخصصات المختلفة. وتم تصميم البرنامج لتزويد الطلبة

 األكاديمية األساسية الالزمة قبل بدء دراستهم بالكليات المختصة.

يجب على الطلبة تخطي المستويات الثالثة المختلفة للبرنامج، وهي: مستوى المبتدئين، ومستوى ما قبل المتوسط، والمستوى اللغة اإلنجليزية: 

. كما يقوم )IELTS)في اآليلتس  ٥المتوسط، يهدف هذا البرنامج إلى تطوير مهارات الطالب في اللغة اإلنجليزية ليصل إلى مستوى يعادل المستوى رقم 

. والتي تعد الطلبة للمشاركة في البحوث األكاديمية وكتابة التقارير“ المهارات األكاديمية األساسية”باللغة اإلنجليزية يسمى الطلبة باستكمال متطلب 

والتي تم تدشينها مؤخراً في مركز “ مراكز تطوير الكتابة“و“ المجلس”باإلضافة إلى ذلك، ينخرط الطلبة في بعض األنشطة الالصفية والتي يتم تقديمها في 

 مصادر التعلم. 

لتأهيلهم في إعداد البحوث وبعض مهارات الحاسب اآللي التي يحتاجونها في للطلبة   IC3ادةيتم تدريس المستوى األول والثاني من شهالحاسب اآللي: 

 التصميم.مج الكلية. أما بالنسبة للطلبة الذين سيلتحقون في كلية الهندسة، فإنه ينبغي عليهم تحقيق مهارات أعلى في استخدام الحساب اآللي مثل برا

: يتم تدريس الرياضيات في ثالثة مستويات وينبغي على الطالب تحديد البرنامج الذي يرغب في دراسته حتى يتمكن من معرفة المستوى الرياضيات

األول  توىالذي يجب عليه دراسته في الرياضيات. فعلى سبيل المثال: طلبة كلية الهندسة و كلية الحاسوب وتقنية المعلومات يتوجب عليهم دراسة المس

 والثالث، في حين أن طلبة كلية إدارة األعمال والدراسات اللغوية يقومون بدراسة المستوى األول والثاني.

 )۰٩۱ولمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع الفاضلة/ آسيا الكشرية منسقة برنامج الجامعة التأسيسي على محول )
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 كلية الهندسة 

ً تعليمية فريدة في العديد من التخصصات الهندسية  تقدم الكلية لطلبتها فرصا

وباستخدام مجموعة من أحدث المختبرات والمرافق المساندة، ويراعى تعزيز 

التعلم من خالل الدمج بين النواحي النظرية والتدريب العملي وصوالً لتطوير 

المعارف والمهارات المختلفة وإكساب الطلبة الخبرات العلمية و العملية التي 

 تعينهم على اإلنخراط في سوق العمل.

ولمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع الفاضلة/ أمل العلوية منسقة كلية الهندسة 

 )٣٧۱على محول )

 كلية إدارة األعمال

توفر الكلية لطلبتها الفرصة الكتساب المعارف والمهارات الالزمة لألعمال 

التجارية واإلدارية مما يعزز جاهزيتهم للتوظيف وريادة المشاريع. تتعاون 

الكلية مع العديد من القطاعات الصناعية والجهات المهنية لضمان توافق 

البرامج المقدمة مع المعايير العالمية وتلبية حاجة سوق العمل بما يساهم في 

إتاحة الفرصة للتدريب العملي في هذة المؤسسات، كما يساهم ذلك في إتاحة 

 الفرصة لهم للتوظيف مستقبالً.

ولمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع الفاضلة/ أمل البادية منسقة كلية إدارة 

 )۰٠۱األعمال على محول )

 كلية الحاسوب وتقنية المعلومات 

تقدم الكلية فرص تعلم رائعة تتخذ من الطالب محورها في مناهج تغطي آخر 

المستجدات في هذا الجانب. ويتم تزويد الطلبة بمجموعة من المعارف 

والخبرات واإلمكانات التي تساعد على االبتكار وريادة األعمال. وتراعي الكلية 

توطيد عالقات التعاون مع قطاعات األعمال والصناعة المختلفة بهدف توفير 

 فرص تدريب للطلبة وتوظيفهم مستقبالً.

منسقة كلية خلود الفارسية ولمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع الفاضلة/ 

 )۱۱٣الحاسوب وتقنية المعلومات على محول )
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 كلية الدراسات اللغوية 

تدعم الكلية طلبتها ليصبحوا رواداً في مجال اللغات والترجمة، وتتيييح اليدراسية 

للطالب تطوير مهارات التواصل والتفكير النقدي واإلبداعي لالستفادة اليقيصيوى 

من إمكاناته. كما تولي الكلية اهتماماً بالشراكات واليتيعياون ميع جيهيات ميهينييية 

 خارجية لضمان حداثة ومالئمة المناهج المقدمة.

ولمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع الفياضيلية/ رقييية اليبيوسيعيييديية مينيسيقية كيلييية 

 )۱٤٩الدراسات اللغوية على محول )

 كلية التربية واآلداب 

تقدم الكليية فيرص تيعيليم ميتينيوعية مين خيالل ميجيميوعية واسيعية مين بيراميج 

 البكالوريوس والماجستير لتعزيز فرص التوظيف والتعلم المستمر.

تتيح الدراسة للطالب تطوير المعارف والمهارات والقيم الالزمة للمهن التربوية. 

ويراعى التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم لضمان تيطيبيييق اليميعيايييير 

 المعتمدة وتبني أفضل الممارسات التربوية و التعليمية.

ولمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع الفاضلة/ هدى الجهورية منسقة كلية اليتيربييية 

 )٠٠۱واآلداب على محول )

 كلية القانون 

تهيئ الكلية الفرصة لطلبتها لتطوير معارفهم ومهاراتيهيم اليقيانيونييية ليييصيبيحيوا 

 خبراء في مجال القانون.

ويراعى في البرامج المقدمة الدمج المهني بين المعارف النظرية واليعيميلييية ميع 

التركيز على جودة التدريب العملي لتأهيل الطلبة لمواقع وظييفييية ميخيتيليفية فيي 

القطاع القانوني، مع إتاحة الفرصة لهم للتدريب العملي في مختلف اليميؤسيسيات 

 القانونية في السلطنة.

ولمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع الفاضلة/ أسماء المقبالية منسقة كلييية اليقيانيون 

 )٥۱۱على محول )
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 اجلزء الثالث : املعلومات األكادميية  



 لوائح وأنظمة القبول في الجامعة

م في أعداد تحكيعتمد قبول الطالب على توقع منطقي بأن الطالب قادر على تحقيق أهداف البرنامج وتحقيق المستوى المطلوب لنيل الدرجة العلمية، ويتم ال

وثائق تثبت يم الطلبة المقبولين من خالل تعليمات وضوابط وزارة التعليم العالي، على أن يتم التأكد من صحة مؤهالت القبول، لذلك يجب على الطالب تقد

 من حصوله على مؤهالته. إن الطالب الذي يثبت قيامه بالتزوير في المؤهالت أو ال يستطيع تقديم أدلة على صحة مؤهالته، قد يعرض نفسه للطرد

 الجامعة. 

 السنة األكاديمية

يتكون كل عام دراسي من فصلين دراسيين، وتشمل مدة كل فصل دراسي . ۱۰۱٨وينتهي في شهر يوليو  ۱۰۱٧سبتمبر  ۱٧يبدأ العام الدراسي بتاريخ 

أسبوعاً مقسمة  ٣٤أسابيع بين الفصلين. تتكون السنة األكادمية من  ٣أسبوعاً دراسياً باإلضافة إلى أسبوعين لالختبارات النهائية. وهناك إجازة لمدة  ۱٥

 أسبوعاً لكل فصل(. ۱٧إلى فصلين دراسيين )

 .٥للحصول على تفاصيل أوفى عن تواريخ بدء وانتهاء الدراسة وفترات اإلمتحانات، يرجى الرجوع إلى التقويم في صفحة 

 العمانيون(  الطلبةمتطلبات القبول للبرامج الجامعية )

 ليكون الطالب مؤهالً للتقدم بطلب للدخول لبرامج البكالوريوس يجب أن يكون قد:

  أكمل دبلوم التعليم العام في سلطنة ُعمان، أو ما يعادلها 

  ى لدخول البرنامج والتي يحددها المجلس األكاديمي لجامعة ُصحارنتحقيق الدرجة األد 

اس األعلى أس قد تختلف درجة القبول وفقاً للبرنامج األكاديمي ويتم مراجعتها بشكل سنوي. بالنسبة للطلبة المؤهلين سوف يكون القبول في الجامعة على

متقدم المسبقة ال درجة. كما يمكن تحديد بعض المتطلبات اإلضافية لبرامج دراسية معينة، فعلى سبيل المثال، يكون القبول في كلية الهندسة مشروطاً بدراسة

 للرياضيات البحتة والفيزياء في دبلوم التعليم العام، ودراسة مسبقة للكيمياء ألولئك الذين يرغبون في دراسة الهندسة الكيميائية.

 متطلبات القبول للبرامج الجامعية )الطلبة الغير عمانيون(

المفعول ري القبول في الجامعة مفتوح لجميع جنسيات المقيمين في سلطنة ُعمان، ومن يرغب في القدوم إلى ُعمان. لن يكون التسجيل للطلبة األجانب سا

من خارج  عامإال بعد االنتهاء من جميع إجراءات الهجرة والتأشيرات للبقاء في ُعمان کطالب. يجب على الطلبةاألجانب الحاصلين على دبلوم التعليم ال

الدبلوم دة السلطنة التأكد من استكمال التصديقات المطلوبة والتي تكون في العادة من سفارة السلطنة ووزارة الخارجية في بلد حصول الطالب على شها

 العام.

 التسجيل للطلبة الجدد

 يجب على جميع الطلبة الجدد التسجيل في بداية كل فصل دراسي، وستكون تعليمات التسجيل متاحةً لجميع الطلبة بمجرد حصول الطالب على عرض

ربما قد ة، القبول من الجامعة، وينبغي على الطلبة استكمال التسجيل خالل أول أسبوعين من الفصل الدراسي. إن عدم القيام بالتسجيل خالل تلك الفتر

من هذا الدليل  ٥تقويم الجامعي في صفحة يؤدي إلى فقدان الفرصة المعروضة للطالب أوعدم قدرته على استخدام خدمات الجامعة. يرجى مراجعة ال

 لمعرفة التواريخ المهمة.

 يعتبر التسجيل غير مكتمل حتى يتم دفع جميع الرسوم المستحقة أو االتفاق على تسوية أخرى بما يرضي الجامعة.

 تسجيل الطلبة المستمرين/ المسجلين بالجامعة

التسجيل في بداية كل فصل دراسي، وستكون تعليمات التسجيل متاحةً لجميع الطلبة بمجرد ظهور نتائج الفصل المستمرين يجب على جميع الطلبة 

ينبغي على الطلبة استكمال التسجيل خالل أول أسبوعين من الفصل الدراسي. إن عدم القيام بالتسجيل خالل تلك الفترة، ربما يؤدي إلى والدراسي السابق. 

 استخدام خدمات الجامعة. تمّكن الطالب منعدم 

يعتبر التسجيل غير مكتمل حتى يتم دفع جميع الرسوم المستحقة أو  من هذا الدليل لمعرفة التواريخ المهمة. ٥تقويم الجامعي في صفحة يرجى مراجعة ال

 االتفاق على تسوية أخرى بما يرضي الجامعة.

 اإلعتراف بالتعلم السابق 

إثباته من  مكنالطلبة الذين قاموا بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي األخرى في السطنة أو في أي مكان آخر يمكن لهم عرض ماقاموا بدراسته، والذي ي

بعد الفحص الدقيق لكشف الدرجات، وتوصيف المواد، وغيرها، من قبل المختصين للتأّكد من أن خالل األدلة. قد يتم معادلة بعض المقررات الدراسية 

 نتائج التعلم قد تحققت بالفعل وفقاً للمعايير العلمية المعتمدة.

 % من أي ٥۰قد تختلف نسبة معادلة المواد السابقة من برنامج إلى آخر، ولكن يجب الحصول على موافقة عميد الكلية على أن ال تتجاوز المعادلة نسبة 
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% من مواد المستوى الثالث، وعادةً ال يتم معادلة أية مواد من المستوى الرابع وعلى الراغبين في الحصول ۱٥برنامج دراسي، وبما ال يزيد عن نسبة 

 على معادلة المواد التي يمت دراستها قبل بدء الفصل الدراسي بوقت كاٍف.

 الدراسة بنظام الدوام الكلي والجزئي

وحدات في الفصل الدراسي. على الرغم من أن المواد يمكن أن تختلف بحيث يمكن تحقيق نتائج  ٩أو  ٨تُعرف الدراسة بنظام الدوام الكلي بأنها دراسة 

ساعات تدريسية في األسبوع. إن األعمال الدراسية خارج وقت الفصول  ٠إلى  ٤( عادةً ما تعادل من ۱التعلم على أفضل وجه، فإن كل وحدتين )

ة في الكليات راسالدراسية مهم جداً، وبالتالي فإننا نشّجع الطلبة على استخدام المختبرات، وقاعات الدراسة الواسعة في مركز مصادر التعلم، وقاعات الد

 المختلفة للعمل بشكل فردي أو جماعي على المناقشة وأداء الواجبات والمراجعة ... إلخ.

على  درةأما الدراسة بنظام الدوام الجزئي، فعادةً يدرس فيه الطالب عدد ساعات أقل من نصف عدد ساعات الطالب بدوام كلي وعلى الرغم من عدم الق

من خالل م، تحقيق هذا بشكل دائم نظراً لمحدودية الموارد المتاحة، إال أن الجامعة تحاول تلبية رغبات الطلبة في إكمال دراستهم وهم على رأس عمله

 متى ما أمكن ذلك وبتوفّر العدد الكافي من الطلبة. -تقديم محاضرات مسائية أو محاضرات في عطلة نهاية األسبوع 

 تغيير التخصص 

 على الطلبة الراغبين في التغيير من تخصص إلى آخر، يتوجب عليهم تحقيق اآلتي :

 تحقيق شروط القبول للبرنامج المقترح 

 توفر شاغر في البرنامج المقترح 

 موافقة عميد الكلية سواًء للبرنامج السابق والبرنامج المقترح 

 أدنى  حلةإمكانية إكمال الطالب البرنامج الجديد خالل الفترة المحددة للدراسة )قد يحتاج القبول في البرنامج الجديد إلى أن يكون الطالب في مر

 أكاديمياً من تلك التي كان عليها الطالب في البرناج السابق(

  )موافقة الجهة الممولة للطالب )إن وجدت 

 المنح الدراسية من مؤسسة إلى أخرى طلبةإنتقال 

ليم العالي لتععلى الطالب الراغب في االنتقال من مؤسسة إلى أخرى التنسيق مباشرة مع الجهة الممولة، وعلى طلبة الوزارة التنسيق مباشرةً مع وزارة ا

 وتقديم الطلب إلكترونياً على موقع الوزارة على االنترنت. تقوم الوزارة بالرد على الطالب بالموافقة على االنتقال من عدمه.

 سيتم إخطار المؤسسة بوضع الطالب من قبل الوزارة.

الطالب رة الجامعة غير مسؤولة عن معادلة المواد في المؤسسة التي يرغب الطالب االنتقال لها، كما ال تتحمل الجامعة مسؤولية عن أي تأخير في مسي

 التعليمية بعد انتقاله. 

 تأجيل الدراسة 

مؤجلة ويمكن ال يحق للطلبة )المقبولين بنظام المنحة الدراسية( التقدم بطلب تأجيل الدراسة لمدة أقصاها فصلين دراسيين ولن تستمر المنحة خالل الفصول

رة ومن ثم وزاأن تكون مدة التأجيل القصوى سواًء أكان الفصليين متتالين أو منفصلين. يجب تقديم طلب التأجيل إلكترونياً من قبل الطالب على موقع ال

 تقوم الوزارة بالرد على الطالب بالموافقة على التأجيل من عدمه.

ام الطالب ا قأما بالنسبة للطلبة الدارسين على نفقته الخاصة، فيجوز له تقديم طلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي، وإذ

 بالتأجيل بعد األسبوع الثاني، لن يتم استرجاع الرسوم الدراسية لذلك الفصل الدراسي.

 االنسحاب من الجامعة

خالل األسبوعين حب إذا أراد الطالب االنسحاب من الجامعة، فعليه أن يقدم طلباً بذلك. ويكون الطالب مطالباً بالرسوم الدراسية للفصل الدراسي إذا لم ينس

لتزامات ن ااألولين من بدء الفصل الدراسي. كما ينبغي على الطالب )قبل االنسحاب( تعبئة استمارة إخالء الطرف واستكمال إجراءاتها ودفع ما عليه م

 مالية فيما يخص السكن أو النقل أو المكتبة أو غيرها من التزامات مالية.

 إنهاء الدراسة

 يحق للجامعة إلغاء تسجيل أي طالب إذا ثبت أن الطالب: 

 لم يحضر المحاضرات ألكثر من ثالثة أسابيع دون عذر مقبول 

 تجاوز الحد األقصى لمدة إكمال الدراسة 

 الرسوب في مادة معينة للمرة الثالثة 

 الطرد من الجامعة 
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 لغة التدريس

لتدريس هي اللغة ة الغة تدريس معظم برامج الجامعة هي اللغة اإلنجليزية باستثناء برنامج القانون باللغة العربية وبرامج كلية التربية واآلداب حيث أن لغ

 العربية.

 ظروف خاصة

 جيلقد تكون هناك حاالت تستدعي حصول الطالب على مساعدة وتوجيه وإرشاد إضافي. فعلى سبيل المثال: التأّخر في التسجيل لسبب وجيه، أو التس

ففي مثل هذه الحاالت هناك إجراءات معينه يتوجب على الطالب اتباعها قبل أن  .الخاطئ للمقررات الدراسية، أو الرغبة في تحسين المعدل التراكمي...إلخ

إن ل فيتمكن من مقابلة عميد الكلية أو رئيس البرنامج التأسيسي أو مساعدرئيس الجامعة للشؤون األكاديمية أو رئيس الجامعة، وفي جميع األحوا

 اإلجراءات تكون على النحو األتي:

 المرشد األكاديمي أو منسق البرنامج. يتم في العادة حل معظم التحديات التي يواجهها الطالب في هذه المرحلة زيارة 

  يمكن االطالع على النموذج في آخر هذا الدليل ويمكن تنزيل إذا لم يتم حل التحدي، ففي هذه الحالة على الطالب تعبئة استمارة الظروف الخاصة(

وسيقوم المرشد األكاديمي  أو من مكتب التنسيق بالكلية(،  www.soharuni.edu.omنموذج االستمارة من علی الموقع اإللکتروني للجامعة 

ل المرشد قب باعتماد االستمارة والتعليق عليها وينسق لمقابلة الطالب لعميد الكلية. لن يقوم العميد بمقابلة الطالب إال بعد اعتماد االستمارة من

يع الطالب ستطاألكاديمي للطالب. أما اذا كان الطالب من برنامج المرحلة التأسيسية، فإن المرشد األكاديمي سيعتمد االستمارة ويعلّق عليها قبل أن ي

 مقابلة رئيس/ أو مساعدرئيس برنامج المرحلة التأسيسية

 ن إذا رأى عميد الكلية أو رئيس البرنامج التأسيسي ضرورة، فإنهم سينسقون لمقابلة الطالب لمساعد رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، ويمك

قبل من لمساعد رئيس الجامعة إحالة موضوع الطالب إلى لجنة الحاالت الخاصة. لن يقوم مساعد الرئيس بمقابلة الطالب إال بعد اعتماد االستمارة 

 عميد كلية الطالب

  يقوم رئيس إذا رأى مساعد رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية أو لجنة الحاالت الخاصة ضرورة، فإنهم سينسقون لمقابلة الطالب لرئيس الجامعة. لن

 مساعد رئيس الجامعة للشؤون األكاديميةالجامعة بمقابلة الطالب إال بعد اعتماد االستمارة من قبل 

 الرسوب في مقرر للمرة الثالثة

 .يميتطبق جامعة ُصحار سياسة فصل أي طالب يرسب في المقرر لثالث مرات متتالية. وفي هذه الحالة ال يعد قبول الطالب إال بعد مرور عام أكاد

 إعادة القبول بعد الرسوب في المقرر للمرة الثالثة 

بسبب  يمييتوجب على الطالب التقدم بطلب إعادة التسجيل قبل بدء الفصل الدراسي بنفس الرقم الجامعي السابق، وذلك بعد فصل الطالب لمدة عام أكاد

بأن الرسوب لن يتكرر في نفس المادة، كما يجب أن يقوم الطالب تقديم ما يفيد للعميد رسوبه ثالث مرات متتالية في نفس المادة. يجب على الطالب 

وحدات دراسية في الفصل الدراسي األول بعد إعادة قيده، وعلى الطالب أن يكون على علم بأنه عرضة للفصل مرة أخرى إذا رسب  ٤بالتسجيل ألكثر من 

 في نفس المقرر بعد إعادة قيده. لن يتم إعادة قيد أي طالب بعد طرده مرتين من الجامعة.

 البوابة اإللكترونية للطلبة.للمزيد من المعلومات حول إعادة القيد، يمكن الرجوع إلى القوانين المتاحة على 

 تعريف الدرجات العلمية 

لكن وبشكل ، ويتم تدريس البرامج للوصول إلى درجة علمية محددة وخالل فترة زمنية محددة. قد تحدث اختالفات بين الكليات وبين البرامج في نفس الكلية

( لكل مادة دراسية ويقوم الطالب ۱( مواد دراسية بواقع وحدتين )٤عام يحتوي المستوى على فصلين دراسيين ويحتوي كل فصل دراسي على أربع )

 ( وحدة في كل مستوى. ۱٠بدراسة ما يعادل ستة عشر )

(، وعليه فقد تصل عدد ۱( والثاني )۱ومع ضرورة دراسة الطالب لبعض المقررات المفروضة من قبل وزارة التعليم العالي، فإنه في المستويين األول )

 ( وحدة في كل عام دراسي. ويبين الجدول التالي اإلطار العام للدرجات العلمية بالجامعة:۱٨( أو ثمانية عشر )۱٧الوحدات بين سبعة عشر )
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 المستوى  الدرجة العلمية

 السنة التأسيسية ـــــــــــ

١المستوى  ــــــــــ  

٢المستوى  الدبلوم   

٣المستوى  الدبلوم المتقدم  

٤المستوى  البكالوريوس  

 مالحظة: كل مستوى عبارة عن سنة واحدة بنظام الدوام الكلي 

http://www.soharuni.edu.om،أو


 متطلبات إكمال الدرجة العلمية

ات طلبلكي يحصل الطالب على الدرجة العلمية عليه أن يجتاز جميع المقررات المطلوبة، وأن يكمل العدد المطلوب من الوحدات، ويستوفي جميع المت

 األكاديمية األخرى للبرنامج حتى يمكنه التخرج.

إلى زيادة لمدة فة بالنسبة للطالب الملتحقين بنظام الدوام الجزئي، فإن المدة القصوى للدراسة هي ضعف المدة الممنوحة للطلبة بنظام الدوام الكلي باإلضا

 (. يجب على الطالب دفع جميع المستحقات المالية المترتبة عليه، كما يجب عليه أن يقوم بتسليم أية عهدة لديه للجامعة.۱سنتين )

 ( في جميع المستويات:۱يجب أن يحقق الطالب معدالً تراكمياً أكبر من أو يساوي )

  0.22≤ الدبلوم، معدل تراكمي 

  0.22≤ الدبلوم المتقدم، معدل تراكمي 

  0.22≤ البكالوريوس، معدل تراكمي 

 جائزة التميّز األكاديمي 

 هناك قائمتين للتميّز األكاديمي بجامعة ُصحار، وهما :

  قائمة رئيس الجامعة 

 قائمة العميد 

 يتم اإلعالن عن قائمة رئيس الجامعة في كل فصل دراسي وتحتوي على أسماء الطلبة الذين يستوفون الشروط التالية:

  3.3≤ تحقيق معدل تراكمي 

 ( ۱٩-۱٠إنهاء المستوى األول )من الوحدات بناًء على البرنامج 

 يتم اإلعالن عن قائمة العميد في كل فصل دراسي وتحتوي على أسماء الطلبة الذين يستوفون الشروط التالية:

  3.3≤ تحقيق معدل تراكمي 

 ( ٨-٩إنهاء المستوى األول )من الوحدات بناًء على البرنامج 

  وحدات ٩-٨النجاح في جميع المواد في الفصل الدراسي بحمل أكاديمي كامل ال يقل عن 

 أن ال تكون قد صدرت ضد الطالب أية عقوبة بسبب مخالفة أكاديمية أو أخالقية 

 اإلرشاد األكاديمي
 

رف األكيادييميي لمشيتم تعيين مرشد أكاديمي من الهيئة التدريسية لجميع الطلبة عن التحاقهم بإحدى الكليات بالجامعة، وفي العادة، يستمر الطالب مع نفس ا

األكادييمييية  ورةحتى تخرجه من الجامعة. يقوم المرشد األكاديمي بتقديم المشورة األكاديمية ومعلومات عن الخدمات المختلفة في الجامعة. كما تساعد المش

ليبيات اليبيراميج ميتيطيالطلبة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أهدافهم التعليمية والوظيفية والحياتية. كما يقوم المرشد األكاديمي بمساعدة الطلبة على فيهيم 

 األكاديمية، وخيارات البرامج، وقواعد وأنظمة الجامعة، وخدمات الحرم الجامعي.

 يعمل كل عضو من أعضاء هيئة التدريس كمرشد أكاديمي، ويقوم كل منهم بمساعدة الطالب في:

 التأقلم مع الحياة الجامعية 

 الدراية واالطالع واتباع السياسات والقواعد واإلجراءات والمتطلبات األكاديمية 

 تحمل مسؤولية التعلم وتحديد أهدافها 

 وضع خطط تعليمهم بما يتفق مع اهتماماتهم وقدراتهم وأهدافهم 

 التخرج في الوقت المناسب وتحقيق جميع المتطلبات 

 كما يتحمل الطلبة أيضاً مسؤولية تأقلمهم مع الحياة الجامعية وتطوير خططتهم التعليمية، وكطالب فإنك مسؤول عن:

 .االطالع بانتظام على حساب البريد اإللكتروني الجامعي الخاص بك لقراءة الرسائل الرسمية من مكاتب الجامعة والرد عليها حسب المناسب 

  البحث والتقصي عن المعلومات الالزمة لتحّمل المسؤولية النهائية عن جدول الدراسة، وخطط البرامج وذلك الستكمال جميع متطلبات التخرج

 بنجاح

 التعّرف على الجامعة ومتطلبات البرنامج والتأكّد من المواد االستدراكية 

 معرفة قواعد الجامعة ومتطلباتها وسياساتها وإجراءاتها 

  يوممعرفة المواعيد الهامة والمواعيد النهائية )على سبيل المثال: آخر يوم للحذف واإلضافة، وآخر يوم لدفع الرسوم دون رسوم تأخير، وآخر 

البوابة للحصول على البطاقة الجامعية ... إلخ(، وذلك باالطالع على التقويم األكاديمي المتوفر على موقع الجامعة على االنترنت و على 

 اإللكترونية للطلبة
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  االجتماع )على األقل مرة واحدة في الفصل الدراسي( مع مرشدك األكاديمي للتأكد من مسارك الصحيح نحو التخرج. يمكنك معرفة الساعات

 المكتبية الخاصة بمرشدك األكاديمي من خالل االطالع على اإلعالن الموضوع على باب مكتبه

 طلب المساعدة من المرشد األكاديمي متى ما أحسست بوجود مخاوف أو صعوبات أكاديمية 

 نظام الدرجات 

رييوس، اليونظام الدرجات بالجامعة هو نظام موحد ويستخدم في جميع برامج الجامعة. ويطبق هذا النظام على شهادات الدبلوم واليدبيليوم اليميتيقيدم، واليبيكي

ويتم احتساب الدرجات حسب األوزان النسبية المقررة للتقيييييم عيليى كيل اليميواد بصيورة يطبق في تقييم األعمال الفردية، وشهادات الدراسات العليا. كما 

 ويستخدم على النحو المبين في الجدول التالي. ٤إلى  ۰ويستند نظام الدرجات على مقياس من عامة. 

 تستخدم الجامعة التقييم القائم على المعايير، وبالتالي يجب أن توضح المواصفات للطلبة حول ما هو متوقع منهم.: مالحظة

 ، ... إلخ( سواًء في تقارير نهاية الفصل الدراسي أو في كشوفات الدرجات الرسمية.3.3، 0.2: ال يتم ذكر النسبة المئوية، وإنما يُكتفى بذكر الدرجات )مالحظة

 المعدل التراكمي

يمكن احتساب المعدل على أساس فصلي، أوسنوي، أوتراكمي )لكامل البرنامج(. في المعدل التراكمي، يتم المعدل التراكمي هو متوسط درجات الطالب، و

مادة اختيارية خذ فقط احتساب المواد المكونة للدرجة العلمية التي سّجل فيها الطالب. إذا أخذ الطالب المادة مرةً أخرى بسب الرسوب أو رفع المعدل أو أ

 بدالً لمادة اختيارية أخرى، فعندئذ سيتم األخذ بالدرجة األعلى في احتساب المعدل التراكمي. 
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 المؤشر النسبة المئوية التقدير

4.0 85 - 100 
اإلنجاز التعليمي أظهر الطالب أداًء استثنائياً عالي الجودة من خالل تقديمه مستوًى استثنائياً في أداء استثنائي: 

 وتحقيق األهداف التعليمية. 

3.5 - <4.0 75 - <85 
التعليمي وتحقيق األهداف أظهر الطالب أداًء عالي الجودة من خالل تقديمه مستوًى عاليٍ في اإلنجاز  أداء ممتاز:

 التعليمية. 

3.0 - <3.5 65 - <75 
التعليمي وتحقيق أظهر الطالب أداًء ذو جودة جيدة جداً من خالل تقديمه مستوًى جيداً في اإلنجاز  أداء جيد جداً:

 األهداف التعليمية. 

 التعليمي وتحقيق األهداف التعليمية. أظهر الطالب أداًء جيداً من خالل تقديمه مستوًى مقبوالً في اإلنجاز  أداء جيد: 65> - 57.5 3.0> - 2.5

2.0 - <2.5 50 - <57.5 
التعليمي وتحقيق األهداف أظهر الطالب أداًء مقبوالً من خالل تقديمه مستوًى مقبوالً في اإلنجاز  أداء مقبول:

 التعليمية. 

0 - <2 0 - <50 
التعليمي وتحقيق األهداف لم يظهر الطالب أداًء ذو جودة يشير إلى تحقيق مستوى مقبول في اإلنجاز رسوب: 

 التعليمية. 



 

 

 المهارات العامة  المجال  الوصف  طرق التعليم والتعلم  التقييم

التقارير الجماعية، 

والواجبات، 

 والمختبرات

المحاضرات، والتدريب 

العملي، والتجارب المختبرية، 

والمهام الجماعية، وتقديم 

العروض، والتعلم القائم على 

 حل المشكالت.

مهارات التواصل اللفظية والكتابية سواًء الشخصية 

 أو المهنية: 

بناء العالقات، والبيع، والتسويق، والتعامل مع 

 العمالء، والتأثير، ومهارات التفاوض.

 مهارات التواصل  المهارات 

التقارير والواجبات 

التي يتم حلها 

باستخدام برامج 

 الحاسوب

العمل في المعمل باستخدام 

برامج الحاسوب لحل 

 المشكالت.

الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات لوحة 

 المفاتيح:

معالجة النصوص وجداول البيانات، وجمع البيانات 

والتعامل معها، واستخدام البريد اإللكتروني 

 واإلنترنت

المهارت/ 

 المعرفة 

مهارات تكنولوجيا 

 المعلومات 

الواجبات المنزلية، 

والواجبات، 

واالختبارات الصفية 

 والنهائية

المحاضرات، والتدريب 

العملي، والتجارب المختبرية، 

والمهام الجماعية، وتقديم 

العروض، والتعلم القائم على 

 حل المشكالت.

 التفكير التحليلي والمنطقي:

 

استخدام األرقام، والحساب، والرياضيات لحل 

 المشكالت.

المهارات/ 

 المعرفة

 المهارات الحسابية 

واجبات صفية 

ومنزلية، االختبارات 

 النهائية

المحاضرات، والتدريب 

العملي، والتجارب المختبرية، 

والمهام الجماعية، وتقديم 

العروض، والتعلم القائم على 

 حل المشكالت.

االبتكار، التفكير المستقل، المرونة، قابل للتكيّف، 

مواكبة التغيير/ الشغط، صناعة القرار، الجرءة 

 على المخاطرة.

مهارات اإلبداع  المعرفة 

ومهارات حل 

 المشكالت 

التقارير، والواجبات 

 الجماعية

العمل في المختبر، والتدريب 

 العملي.

القدرة على العمل مع اآلخرين، تفّهم العمل ضمن 

إطار تواصل أفقي )بمعني القدر على العمل مع 

أشخاص في نفس المستوى الوظيفي(، القدرة على 

 مع اآلخرين بروح التعاون والتحفيز.

المهارات/

 سلوك

مهارات العمل 

 الجماعي 

اإلمتحانات، 

والواجبات، باإلضافة 

إلى المحادثات مع 

الطلبة أثناء 

 المحاضرات

المحاضرات، االعتبار 

بالمواضيع واألمثلة ذات 

الصلة والتي يتم ذكرها في 

المناهج، وتغطية بعض 

 التطورات التاريخية الهامة.

االنضباط الذاتي، إدارة الوقت بفعالية، التصرف 

بطريقة مقبولة اجتماعياً وبيئياً، تقدير التنوع 

 الثقافي.

المهارات  السلوك

األخالقية، 

ومهارات 

المسؤولية 

 اإلجتماعية 

الواجبات، والعمل في 

المختبرات،والعروض

 ، واألطروحات 

المحاضرات، والتدريب 

 العملي، والتعلّم النشط.

القدرة على التحليل واتخاذ قرارات مستنيرة 

ونقدية فيها يخص مجموعة واسعة من المواضيع 

 والمواد.

المهارات/

 المعرفة 

 المهارات النقدية 

 الخريجينسمات 

من المهارات الرئيسية العامة بهدف غرسها في طلبتنا، فاهمين، رواد أعمال، فإن الجامعة قمت بتحديد عدد ، مطلعين بارعين،خريجين  تدريبمن أجل 

 والتي نتوقع أن تساعدهم في المساهمة بفعالية في العالم المتغير الذي يعيشون ويعملون فيه.
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 اجلزء الرابع: معلومات الربامج األكادميية 



 عدد الوحدات 

 وحدات في الفصل الدراسي. ٩يمكن للطالب أن ال يدرس أكثر من 

  متطلبات الحضور

% بالنسبة لمواد البرنامج التأسيسي(، فإن ٨۰% من المحاضرات في المادة الواحدة )٧۰إذا لم يحافظ الطالب على نسبة حضور بما يعادل أو يزيد على  

 الطالب ال يعتبر أنه استوفى متطلبات المشاركة في المادة بشكل مرضي، وعليه، يمكن أن يعد راسباً في تلك المادة.

% من ٧۰إذا كان الطالب يعلم مسبقاً بأنه لديه بعض الظروف الخاصة أو الظروف الطارئة، وأنه بسبب تلك الظروف، فإنه لن يتمكن من حضور 

 % بالنسبة لمواد البرنامج التأسيسي(، ففي هذه الحالة على الطالب بالتالي:٨۰المحاضرات )

 مقابلة المشرف األكاديمي، أو منسق المقرر الدراسي، أو عميد الكلية 

 ن الخروج بخطة تضمن له الحصول على بديل مناسب للخبرة التعليمية التي سيفقدها. يجب اعتماد هذه الخطة من قبل مساعد رئيس الجامعة للشؤو

 األكاديمية في بدايات الفصل الدراسي

% من ٧۰قد ال يحصل الطالب على خطة مرضية، وفي هذه الحالة ستكون مسؤولية الطالب في حضور المحاضرات بنسبة تعادل أو تزيد على مالحظة: 

 المحاضرات أو حذف المادة ذات العالقة.

 الخطط الدراسية للبرامج 

 .۱۰۱٨/ ۱۰۱٧في الصفحات التالية، تجدون الخطط الدراسية لكل برنامج مقسمةً حسب الكلية، والمستوى الدراسي، والفصل الدراسي للعام األكاديمي 
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 البرنامج التأسيسي

 الفصل األول والفصل الثاني والبرنامج الصيفي )أن وجد( 

 اسم المقرر متطلبات مسبقة  رمز المقرر 

 Pre-requisite for Level 0  English  Elementary المستوى األول

  Pre-requisite for Level 3  English Pre-Intermediate المستوى الثاني اللغة اإلنجليزية

  Pre-requisite for Faculty courses  English Intermediate المستوى الثالث

 الرياضيات

  Pre-requisite for Set 0/3  Basic Mathematics الرياضيات األساسية

 Pre-requisite for appropriate Faculty  Applied Mathematics الرياضيات التطبيقية

 Pre-requisite for appropriate Faculty Pure Mathematics الرياضيات البحتة

 الحاسوب
 Pre-requisite for IC3 M0 Key Applications تطبيقات الحاسوب

  Pre-requisite for Faculty  Computing Fundamentals أساسيات الحاسوب



 كلية إدارة األعمال: اإلدارة

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي  

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة 

ى 
ستو

الم
١

 BUMG1123 ۱ Intro to Business Management BUMK1021 ۱ Principles of Marketing 

BUMG1120 ۱ Business Statistics I BUAC1320 ۱ Accounting II 

BUEC1621 ۱ Introduction to Microeconomics BUEC1620 ۱ Intro to Macroeconomics 

BUAC1321 ۱ Accounting I UNIR1222 ۱ Business Communications 

UNIR1220 ۱ Arabic Skill UNIR1221 ۱ Oman and Islamic Culture 

ى 
ستو

الم
٢

 

BUBS0021 ۱ Business Law BUMG0123 ۱ 
Human Resource            Man-

agement 

BUIS0321 ۱ 
Computer Applications in        Busi-

ness 
BUFN0321 ۱ Financial Management 

BUAC0320 ۱ Managerial Accounting BUMG0123 ۱ Organizational Behavior 

UNIR0222 ۱ Organizational Communications BUIS0320 ۱ Management Information System 

UNIR0221 ۱ Entrepreneurship     

ى 
ستو

الم
٣

 

UNIR3222 ۱ Research Methods BUMG3120 ۱ Research Methods 

BUIS3321 ۱ Database Management BUMG3123 ۱ Database Management 

BUBS3021 ۱ Small Business Management BUMG3123 ۱ Small Business Management 

BUMG3121 ۱ Operations Research BUMG3128 ۱ Operations Research 

ى 
ستو

الم
٤

 

BUBS0021 ۱ Gulf Business Environment BUBS0020 ۱ Gulf Business Environment 

BUMG0121 ۱ Strategic Management BUIS0321 ۱ Strategic Management 

BUMG0120 ۱ Public Relations BUFN0321 ۱ Public Relations 

BUMG0123A ۱ Research Project-A BUMG0123B ۱ Research Project-A 

 كلية إدارة األعمال: اإلدارة )الفترة المسائية(

 ۲الفصل الدراسي  ۱الفصل الدراسي  

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة 

ى 
ستو

الم
۱

 

BUMG1123 ۱ Intro to Business Management BUMK1021 ۱ Principles of Marketing 

BUAC1321 ۱ Business Statistics I BUAC1320 ۱ Accounting II 

BUEC1621 ۱ Intro to Microeconomics BUEC1620 ۱ Intro to Macroeconomics 

BUMG1120 ۱ Accounting I UNIR1222 ۱ Business Communications 

UNIR1220 ۱ Arabic Skill BUMG0123 ۱ Oman and Islamic Culture 

ى 
ستو

الم
۲

 

BUAC0320 ۱ Business Law BUIS0320 ۱ Human Resource Management 

BUBS0021 ۱ Computer Applications in Business BUMG0123 ۱ Organizational Behaviour 

BUIS 0321 ۱ Managerial Accounting BUFN0321 ۱ Financial Management 

UNIR0222 ۱ Organisational Communications UNIR1221 ۱ Management Information System 

    UNIR0221 ۱ Entrepreneurship 

ى 
ستو

الم
٣

 

UNIR3222 ۱ Research Methods BUMG3120 ۱ Purchasing & Inventory Management 

BUIS3321 ۱ Database Management BUMG3123 ۱ Quality Management 

BUBS3021 ۱ Small Business Management BUMG3123 ۱ Operations Management 

BUMG3121 ۱ Operations Research BUMG3128 ۱ Business Statistics II 

ى 
ستو

الم
٤

 

BUBS0021 ۱  Gulf Business Environment BUBS0020 ۱ International Business 

BUMG0121 ۱ Strategic Management BUIS0321 ۱ Electronic Business 

BUMG0120 ۱ Public Relations BUFN0321 ۱ Investment & Portfolio Management 

BUMG0123A ۱ Research Project-A BUMG0123B ۱ Research Project-B 



 كلية إدارة األعمال: التسويق

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي   

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة  

ى 
ستو

الم
١

 

BUMG1123 ۱ Intro to Business Management BUMK1021 ۱ Principles of Marketing 

BUMG1120 ۱ Business Statistics I BUAC1320 ۱ Accounting II 

BUEC1621 ۱ Intro to Microeconomics BUEC1620 ۱ Intro to Macroeconomics 

BUAC1321 ۱ Accounting I UNIR1222 ۱ Business Communications 

UNIR1220 ۱ Arabic Skill UNIR1221 ۱ Oman and Islamic Culture 

ى 
ستو

الم
٢

 

BUBS0021 ۱ Business Law BUMK0021 ۱ Marketing Management 

BUIS0321 ۱ Computer Applications in Business BUFN0321 ۱ Financial Management 

BUAC0320 ۱ Managerial Accounting BUMG0123 ۱ Organizational Behavior 

UNIR0222 ۱ Organizational Communications BUIS0320 ۱ Management Information System 

UNIR0221 ۱ Entrepreneurship      

ى 
ستو

الم
٣

 UNIR3222 ۱ Research Methods BUMK3021 ۱ Tourism & Services Marketing 

BUIS3321 ۱ Database Management BUMK3023 ۱ Sales Management 

BUMK3023 ۱ Advertising Theory & Practice BUMK3020 ۱ Consumer Behavior 

BUMG3121 ۱ Operations Research BUMG3128 ۱ Business Statistics II 

ى
ستو

الم
٤

 BUBS0021 ۱ Gulf Business Environment BUBS0020 ۱ International Business 

BUMK0021 ۱ Strategic Marketing BUIS0321 ۱ Electronic Business 

BUMG0120 ۱ Public Relations BUMK0023 ۱ International Marketing 

BUMG0123A ۱ Research Project-A BUMG0123 ۱ Research Project-B 

 كلية إدارة األعمال: األعمال والقانون التجاري 

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي   

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة  

ى 
ستو

الم
۱

 

BUMG1123 ۱ Intro to Business Management BUMK1021 ۱ Principles of Marketing 

BUMG1120 ۱ Business Statistics I BUAC1320 ۱ Accounting II 

BUEC1621 ۱ Intro to Microeconomics BUEC1620 ۱ Intro to Macroeconomics 

BUAC1321 ۱ Accounting I UNIR1222 ۱ Business Communications 

UNIR1220 ۱ Arabic Skill UNIR1221 ۱ Oman and Islamic Culture 

ى 
ستو

الم
۲

 

BUBS0021 ۱ Business Law BULA0323 ۱ Employment Law 

BUIS0321 ۱ Computer Applications in Business BUFN0321 ۱ Financial Management 

BUAC0320 ۱ Managerial Accounting BUMG0123 ۱ Organizational Behavior 

UNIR0222 ۱ Organizational Communications BUIS0320 ۱ Management Information System 

UNIR0221 ۱ Entrepreneurship      

ى 
ستو

الم
٣

 UNIR3222 ۱ Research Methods BULA3821 ۱ Contract Law 

BUIS3321 ۱ Database Management BUMG3123 ۱ Quality Management 

BUBS3021 ۱ Small Business Management BULA3820 ۱ Commercial Law 

BUMG3121 ۱ Operations Research BUMG3128 ۱ Business Statistics II 

ى
ستو

الم
٤

 BUBS0021 ۱ Gulf Business Environment BUBS0020 ۱ International Business 

BUMK0021 ۱ Strategic Marketing BUIS0321 ۱ Electronic Business 

BULA0821 ۱ Legal Issues Commercial Law BULA0820 ۱ International Trade & Business Law 

BUMG0123A ۱ Research Project-A BUMG0123 ۱ Research Project-B 



 كلية إدارة األعمال: إدارة نظم المعلومات

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي   

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة  

ى 
ستو

الم
۱

 

BUMG1123 ۱ Intro to Business Management BUMK1021 ۱ Principles of Marketing 

BUMG1120 ۱ Business Statistics I BUAC1320 ۱ Accounting II 

COMP1110 ۱ Introduction to Computing COMP1028 ۱ Fundamentals Of Programming 

BUAC1321 ۱ Accounting I UNIR1222 ۱ Business Communications 

UNIR1220 ۱ Arabic Skill UNIR1221 ۱ Oman and Islamic Culture 

ى 
ستو

الم
۲

 

BUBS0021 ۱ Business Law BUIS0320 ۱ Management Information System 

BUIS0321 ۱ Computer Applications in Business BUFN0321 ۱ Financial Management 

COMP1129 ۱ Introduction to Information System BUMG0123 ۱ Organizational Behavior 

BUEC1621 ۱ Intro to Microeconomics UNIR0222 ۱ Organizational Communications 

UNIR0221 ۱ Entrepreneurship      

ى 
ستو

الم
٣

 COMP0128 ۱ Object Oriented Programming COMP3011 ۱ ERP Design and Implementation 

BUIS3321 ۱ Database Management COMP3029 ۱ Data Mining 

BUBS3021 ۱ Small Business Management BUMG3123 ۱ Operations Management 

COMP0111 ۱ System Analysis and Design UNIR3222 ۱ Research Methods 

ى
ستو

الم
٤

 COMP0120 ۱ Software Project Management BUBS0020 ۱ International Business 

BUMG0121 ۱ Strategic Management BUIS0321 ۱ Electronic Business 

COMP3123 ۱ Service Oriented Architecture INTE0020 ۱ Information Security 

BUMG0123A ۱ Research Project-A BUMG0123 ۱ Research Project-B 

 كلية إدارة األعمال: المحاسبة

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي   

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة  

ى 
ستو

الم
۱

 BUMG1123 ٢ Intro to Business Management BUMK1021 ٢ Principles of Marketing 

BUMG1120 ٢ Business Statistics I BUAC1320 ٢ Accounting II 

BUEC1621 ٢ Introduction to Computing BUEC1620 ٢ Fundamentals Of Programming 

BUAC1321 ٢ Accounting I UNIR1222 ٢ Business Communications 

UNIR1220 ١ Arabic Skill UNIR1221 ١ Oman and Islamic Culture 

ى 
ستو

الم
۲

 

BUBS0021 ٢ Business Law BUAC0323 ٢ Management Information System 

BUIS0321 ٢ 
Computer Applications in Busi-

ness 
BUFN0321 ٢ Financial Management 

BUAC0320 ٢ 
Introduction to Information Sys-

tem 
BUMG0123 ٢ Organizational Behavior 

UNIR0222 ٢ Intro to Microeconomics BUIS0320 ٢ Organizational Communications 

UNIR0221A ١ Entrepreneurship     

ى 
ستو

الم
٣

 

UNIR3222 ٢ Object Oriented Programming BUAC3323 ٢ ERP Design and Implementation 

BUIS3321 ٢ Database Management BUAC3320 ٢ Data Mining 

BUAC3320 ٢ Small Business Management BUFN3320 ٢ Operations Management 

BUMG3121 ٢ System Analysis and Design BUMG3128 ٢ Research Methods 

ى
ستو

الم
٤

 BUBS0021 ٢ Software Project Management BUBS0020 ٢ International Business 

BUAC0320 ٢ Strategic Management BUIS0321 ٢ Electronic Business 

BUFN0320 ٢ Service Oriented Architecture BUFN0321 ٢ Information Security 

BUMG0123A ٢ Research Project-A BUMG0123 ٢ Research Project-B 



 كلية الحاسوب وتقنية المعلومات : إدارة األعمال وتقنية المعلومات )الخطة القديمة(

 ١الفصل الدراسي  ٢الفصل الدراسي 

  اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة

BUMK1021 ۱ Principals of Marketing BUMG1123 ۱ 
Introduction to Business 
Management 

ى 
ستو

الم
۱ 

 

COMP1028 ۱ Fundamentals Of Programming COMP1129 ۱ 
Introduction to Information 
System 

COMP1010 ۱ Discrete Mathematics COMP1110 ۱ Introduction to Computing 

BUEC1620 ۱ Introduction to Macroeconomics UNIR1222 ۱ Communication Skills 

     UNIR1221 ١ Oman and Islamic Culture 

COMP1010 ۱ DB Management System BUMG1120 ۱ Business Statistics I 

ى 
ستو

الم
۲

 

COMP0001 ۱ Fundamentals of E-Commerce BUAC1321 ۱ Accounting I 

BUFN0323 ۱ Financial Management COMP0111 ۱ System Analysis and Design 

UNIR0222 ۱ Organizational Communication BUBS0021 ۱ Business Law 

UNIR1220 ١ Arabic Language Skills UNIR0221 ۱ Entrepreneurship 

BUMG3123 ۱ Quality Management BUMG3121 ۱ Operations Research 

ى 
ستو

الم
٣ 

 

BUMG3123 ۱ 
Production & Operation Manage-
ment 

COMP3123 ۱ 
Service Oriented Architec-
ture 

COMP3011 ۱ ERP Design and Implementation COMP3123 ۱ Distributed Database Design 

UNIR3222 ۱ Research Methods BUBS3021 ۱ 
Small Business Manage-
ment 

COMP0222B ۱ Specialization Project COMP0222A ۱ Specialization Project 

ى 
ستو

الم
٤ 

 

INTE0020 ۱ Information Security COMP0120 ۱ 
Software Project Manage-
ment 

COMP0029 ۱ E-Environment COMP0123 ۱ 
Management Information 
Systems 

BUBS0020 ۱ International Business BUMG0121 ۱ Strategic Management 

 كلية الحاسوب وتقنية المعلومات : إدارة األعمال وتقنية المعلومات )الخطة الجديدة(

 ١الفصل الدراسي  ٢الفصل الدراسي 

  اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة

BUMK1021 ۱ Principals of Marketing BUMG1123 ۱ 
Introduction to Business Man-
agement 

ى 
ستو

الم
١ 

 

COMP1013  ۱ 
Computer Architecture & Organiza-
tion  

COMP1113 ۱ 
Fundamentals of Database 
Systems 

COMP1010 ۱ Discrete Mathematics COMP1116 ۱ Computer Programming 

BUEC1620 ۱ Introduction to Macroeconomics UNIR1222 ۱ Communication Skills 

     UNIR1221 ١ Oman and Islamic Culture 

COMP1016 ۱ Algorithms & Data Structure BUMG1120 ۱ Business Statistics I 

ى 
ستو

الم
٢

 

COMP0001 ۱ Fundamentals of E-Commerce BUAC1321 ۱ Accounting I 

BUFN0323 ۱ Financial Management COMP0111 ۱ System Analysis and Design 

UNIR0222 ۱ Organizational Communication BUBS0021 ۱ Business Law 

UNIR1220 ١ Arabic Language Skills UNIR0221 ۱ Entrepreneurship 

BUMG3123 ۱ Quality Management BUMG3121 ۱ Operations Research 

ى 
ستو

الم
٣ 

 

BUMG3123 ۱ 
Production & Operation Manage-
ment 

COMP3128 ۱ Cloud Computing 

COMP3011 ۱ ERP Design and Implementation COMP3123 ۱ Distributed Database Design 

UNIR3222 ۱ Research Methods BUBS3021 ۱ Small Business Management 

COMP0222
B 

۱ Specialization Project COMP0222A ۱ Specialization Project  ى
ستو

الم
٤ 

 

INTE0020 ۱ Information Security COMP0120 ۱ Software Project Management 

COMP0029 ۱ E-Environment  COMP0128 ۱  Big Data Analytics 

BUBS0020 ۱ International Business BUMG0121 ۱ Strategic Management 



 كلية الحاسوب وتقنية المعلومات : علوم الحاسوب والملتيميديا )الخطة القديمة(

 ١الفصل الدراسي  ٢الفصل الدراسي 

  اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة

COMP1028 ۱ Fundamentals Of Programming COMP1129 ۱ 
Introduction to Information   

Systems 

ى 
ستو

الم
۱ 

 

COMP1010 ۱ Database Management Systems COMP1110 ۱ Introduction to Computing 

COMP1013 ۱ Computer Networks I COMP1110 ۱ 
Introduction To Multimedia 

Technology 

COMP1010 ۱ Discrete Mathematics UNIR1222 ۱ Communication Skills 

      UNIR1221 ۱ Oman and Islamic Culture 

COMP0123 ۱ Operating Systems COMP0222 ۱ Computer Networks II 

ى 
ستو

الم
۲

 

COMP0028 ۱ Algorithms & Data Structure COMP0122 ۱ Human Computer Interaction 

COMP0029 ۱ Software Engineering COMP0128 ۱ Object Oriented Programming 

UNIR0222 ۱ Organizational Communication COMP0111 ۱ Systems Analysis and Design 

UNIR1220 ۱ Arabic Language Skills       

COMP3021 ۱ Computer Graphics COMP3123 ۱ Service Oriented Architecture 

ى 
ستو

الم
٣ 

 

COMP3029 ۱ Data Mining COMP3126 ۱ Computer Architecture 

COMP3012 ۱ Artificial Intelligence COMP3123 ۱ Distributed Database Design 

UNIR3222 ۱ Research Methods INTE3120 ۱ Distributed Computing 

COMP0222* ۱ Specialization Project COMP0222* ۱ Specialization Project 

ى 
ستو

الم
٤ 

 

COMP0026 ۱ Modelling And Visualization COMP0120 ۱ Software Project Management 

COMP0029 ۱ E-Environment COMP0123 ۱ 
Management Information     

Systems 

INTE0020 ۱ Information Security COMP0123 ۱ Special Topics 

 كلية الحاسوب وتقنية المعلومات : علوم الحاسوب والملتيميديا )الخطة الجديدة(

 ١الفصل الدراسي  ٢الفصل الدراسي 

  اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة

COMP1013 ۱ 
Computer Architecture &  

Organisation 
COMP1113 ۱ 

Fundamentals of Database  

Systems 

ى 
ستو

الم
۱ 

 

COMP1016 ۱ Algorithms & Data Structure COMP1116 ۱ Computer Programming 

COMP1013 ۱ Computer Networks I COMP1110 ۱ 
Introduction To Multimedia 

Technology 

COMP1010 ۱ Discrete Mathematics UNIR1222 ۱ Communication Skills 

      UNIR1221 ۱ Oman and Islamic Culture 

COMP0123 ۱ Operating Systems COMP0222 ۱ Computer Networks II 

ى 
ستو

الم
۲

 

COMP0000 ۱ Computer Animation COMP0122 ۱ Human Computer Interaction 

COMP0029 ۱ Software Engineering COMP0128 ۱ Object Oriented Programming 

UNIR0222 ۱ Organizational Communication COMP0111 ۱ Systems Analysis and Design 

UNIR1220 ۱ Arabic Language Skills       

COMP3021 ۱ Computer Graphics COMP3128 ۱ Cloud Computing 

ى 
ستو

الم
٣ 

 

COMP3029 ۱ Data Mining COMP3129 ۱ Mobile Applications 

COMP3012 ۱ Artificial Intelligence COMP3123 ۱ Distributed Database Design 

UNIR3222 ۱ Research Methods COMP3112 ۱ Pattern Recognition 

COMP0222* ۱ Specialization Project COMP0222* ۱ Specialization Project 

ى 
ستو

الم
٤ 

 

COMP0026 ۱ Modelling And Visualization COMP0120 ۱ Software Project Management 

COMP0011 ۱ Game Development COMP0128 ۱ Big Data Analytics 

INTE0020 ۱ Information Security COMP0123 ۱ Special Topics 



 كلية الحاسوب وتقنية المعلومات : علوم الحاسوب وهندسة الويب )الخطة القديمة(

 ١الفصل الدراسي  ٢الفصل الدراسي 

  اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة

COMP1028 0 Fundamentals Of Programming COMP1129 0 
Introduction to Information Sys-
tem 

ى 
ستو

الم
١ 

 

COMP1010 0 Database Management Systems COMP1110 0 Introduction to Computing 

COMP1013 0 Computer Networks I COMP1110 0 
Introduction To Multimedia 
Technology 

COMP1010 0 Discrete Mathematics UNIR1222 0 Communication Skills 

      UNIR1221 1 Oman and Islamic Culture 

COMP0123 0 Operating System COMP0222 0 Computer Networks II 

ى 
ستو

الم
٢

 

COMP0002 0 Web Information Systems COMP0122 0 Human Computer Interaction 

COMP0001 0 Fundamentals of E-Commerce COMP0128 0 Object Oriented Programming 

UNIR0222 0 Organizational Communication COMP0111 0 System Analysis and Design 

UNIR1220 1 Arabic Language Skills UNIR0221 0 Entrepreneurship 

COMP3021 0 Computer Graphic COMP3123 0 Service Oriented Architecture 

ى 
ستو

الم
٣ 

 

COMP3029 0 Data Mining COMP3126 0 Computer Architecture 

COMP3012 0 Artificial Intelligence COMP3123 0 Distributed Database Design 

UNIR3222 0 Research Methods INTE3120 0 Distributed Computing 

COMP0222B 0 Specialization Project COMP0222A 0 Specialization Project 

ى 
ستو

الم
٤ 

 

INTE0020 0 Information Security COMP0120 0 Software Project Management 

COMP0029 0 E-Environment COMP0123 0 
Management Information Sys-
tems 

COMP0012 0 Mobile and Wireless Networks COMP0123 0 Special Topics 

 كلية الحاسوب وتقنية المعلومات : علوم الحاسوب وهندسة الويب )الخطة الجديدة(

 ١الفصل الدراسي  ٢الفصل الدراسي 

  اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة

COMP1013 0 Computer Architecture & Organization COMP1113 0 
Fundamental of Database Sys-
tems 

ى 
ستو

الم
١ 

 

COMP1016 0 Algorithms & Data Structure COMP1116 0 
Computer 
Programming 

COMP1013 0 Computer Networks I COMP1110 0 
Introduction To Multimedia 
Technology 

COMP1010 0 Discrete Mathematics UNIR1222 0 Communication Skills 

      UNIR1221 1 Oman and Islamic Culture 

COMP0123 0 Operating System COMP0222 0 Computer Networks II 

ى 
ستو

الم
٢

 

COMP0002 0 Web Information Systems COMP0122 0 Human Computer Interaction 

COMP0001 0 Fundamentals of E-Commerce COMP0128 0 Object Oriented Programming 

UNIR0222 0 Organizational Communication COMP0111 0 System Analysis and Design 

UNIR1220 1 Arabic Language Skills UNIR0221 0 Entrepreneurship 

COMP3021 0 Computer Graphic COMP3128 0 Cloud Computing 

ى 
ستو

الم
٣ 

 

COMP3029 0 Data Mining COMP3129 0 Mobile Applications 

COMP3012 0 Artificial Intelligence COMP3123 0 Distributed Database Design 

UNIR3222 0 Research Methods COMP3111 0 GIS & Spatial Databases 

COMP0222* 0 Specialization Project COMP0222* 0 Specialization Project 

ى 
ستو

الم
٤ 

 

INTE0020 0 Information Security COMP0120 0 Software Project Management 

COMP0029 0 E-Environment COMP0128 0 Big Data Analytics 

COMP0012 0 Mobile and Wireless Networks COMP0129 0 Internet of Things 



 كلية الحاسوب وتقنية المعلومات : الشبكات وقواعد البيانات )الخطة القديمة(

 ١الفصل الدراسي  ٢الفصل الدراسي 

  اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة

COMP1028 0 Fundamentals Of Programming COMP1129 0 
Introduction to Information Sys-
tem 

ى 
ستو

الم
١ 

 

COMP1010 0 Database Management Systems COMP1110 0 Introduction to Computing 

COMP1013 0 Computer Networks I COMP1110 0 
Introduction To Multimedia 
Technology 

COMP1010 0 Discrete Mathematics UNIR1222 0 Communication Skills 

      UNIR1221 1 Oman and Islamic Culture 

COMP0123 0 Operating System COMP0222 0 Computer Networks II 

ى 
ستو

الم
٢

 

COMP0002 0 Web Information Systems NEDB0121 0 Database Administration 

COMP0001 0 Fundamentals of E- Commerce COMP0128 0 Object Oriented Programming 

UNIR0222 0 Organizational Communication COMP0111 0 System Analysis and Design 

UNIR1220 1 Arabic Language Skills UNIR0221 0 Entrepreneurship 

NEDB3021 0 Advance Network Design NEDB3121 0 
Switching and Routing Tech-
niques 

ى 
ستو

الم
٣ 

 

COMP3029 0 Data Mining INTE3120 0 Distributed Computing 

COMP3012 0 Artificial Intelligence COMP3123 0 Service Oriented Architecture 

UNIR3222 0 Research Methods COMP3123 0 Distributed Database Design 

COMP0222* 0 Specialization Project COMP0222* 0 Specialization Project 

ى 
ستو

الم
٤ 

 

INTE0020 0 Information Security COMP0120 0 Software Project Management 

COMP0029 0 E-Environment COMP0123 0 
Management Information Sys-
tems 

COMP0012 0 Mobile and Wireless Networks COMP0123 0 Special Topics 

 كلية الحاسوب وتقنية المعلومات : الشبكات وقواعد البيانات )الخطة الجديدة(

 ١الفصل الدراسي  ٢الفصل الدراسي 

  اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة

COMP1013 0 Computer Architecture & Organization COMP1113 0 
Fundamental of Database Sys-
tems 

ى 
ستو

الم
١ 

 

COMP1016 0 Algorithms & Data Structure COMP1116 0 Computer Programming 

COMP1013 0 Computer Networks I COMP1110 0 
Introduction To Multimedia 
Technology 

COMP1010 0 Discrete Mathematics UNIR1222 0 Communication Skills 

      UNIR1221 1 Oman and Islamic Culture 

COMP0123 0 Operating System COMP0222 0 Computer Networks II 

ى 
ستو

الم
٢

 

COMP0002 0 Web Information Systems NEDB0121 0 Database Administration 

COMP0001 0 Fundamentals of E- Commerce COMP0128 0 Object Oriented Programming 

UNIR0222 0 Organizational Communication COMP0111 0 System Analysis and Design 

UNIR1220 1 Arabic Language Skills UNIR0221 0 Entrepreneurship 

COMP3010 0 Wireless Sensor and Actuator Networks NEDB3121 0 
Switching and Routing Tech-
niques 

ى 
ستو

الم
٣ 

 

COMP3029 0 Data Mining COMP3111 0 GIS & Spatial Databases 

COMP3012 0 Artificial Intelligence COMP3128 0 Cloud Computing 

UNIR3222 0 Research Methods COMP3123 0 Distributed Database Design 

COMP0222* 0 Specialization Project COMP0222* 0 Specialization Project 

ى 
ستو

الم
٤ 

 

INTE0020 0 Information Security COMP0120 0 Software Project Management 

COMP0029 0 E-Environment COMP0128 0 Big Data Analytics 

COMP0012 0 Mobile and Wireless Networks COMP0129 0 Internet of Things 



 كلية الهندسة: الهندسة الميكانيكية واإللكتروميكانيكية

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي  

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة  

ى 
ستو

الم
١

 

ENGG1213 ۱ 
Engineering Drawing and Computer 

Drafting 
ELEC1122 ۱ Principles of Electrical Circuits 

MATH1222 ۱ Mathematical Foundations MATH1122 ۱ Calculus & Linear Algebra 

CHEM1202 ۱ General Chemistry ENGG1212 ۱ Applied Mechanics 

COMP1322 ۱ Introduction to Programming ENGG1203 ۱ Engineering of Materials 

UNIR 1222 ۱ Communication Skills UNIR 1221 ۱ Oman and Islamic Studies 

ى 
ستو

الم
٢

  

CIVE0312 ۱ Strength of Materials METR0222 ۱ Fundamentals of Mechatronics 

MATH0122 ۱ Calculus & Statistics MECH0128 ۱ 
Mechanical Drawing and Design Fun-

damentals 

ELEC0113 ۱ Instrumentation & Measurement MECH0013 ۱ Fluids Mechanics 

MECH0118 ۱ Manufacturing Processes UNIR0222 ۱ Organizational Communications 

UNIR0221 ۱ Entrepreneurship UNIR1220 ۱ Arabic Skills 

ى 
ستو

الم
٣

 

MECH3822 ۱ Non-Destructive testing & Metrology METR3213 ۱ 
Programmable Logic Controllers and 

Automation 

ENGG3322 ۱ Numerical Analysis & Optimization MECH3313 ۱ 
Advanced Machine Design & Finite 

Elements 

METR3022 ۱ Control System Engineering MECH3328 ۱ Thermodynamics 

MECH3028 ۱ Heat Transfer UNIR3222 ۱ Research Methodology 

ى 
ستو

الم
٤

 

ENGG0821A ۱ Thesis Project ENGG0821B ۱ Thesis Project 

MECH0013 ۱ 
Robot Dynamics and Mechanical 

Vibrations 

MECH0313 
  

۱ Refrigeration & Heat Engines 

MECH0913 ۱ Design Project A MECH0910 ۱ Design Project B 

METR0913 ۱ 
Computer Vision and Image Pro-

cessing 
MECH0210 ۱ Advanced Manufacturing Technology 

 كلية الهندسة: الهندسة الكهربائية والحاسب األلي

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي   

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة 

ى 
ستو

الم
١

 

ENGG1213 ۱ 
Engineering Drawing and Computer 
drafting 

ELEC1122 ۱ Principles of Electrical Circuits 

UNIR1222 ۱ Communication Skills MATH1122 ۱ Calculus & Linear Algebra 

MATH1222 ۱ Mathematical Foundations ENGG1212 ۱ Applied Mechanics 

CHEM1202 ۱ General Chemistry ENGG1203 ۱ Engineering Materials 

COMP1322 ۱ Introduction to Programming UNIR1221 ۱ Oman and Islamic Culture 

ELEC0022 ۱ 
Electrical and Electronic Circuit 
Analysis 

ELEC0213 ۱ Signals & Systems 

ى 
ستو

الم
٢

  

ELEC0113 ۱ Instrumentation & Measurement ELEC0322 ۱ 
Electrical Energy Conversion & Utilisa-
tion 

COMP0121 ۱ Introduction to Digital Systems COMP0113 ۱ Fundamentals of Computer Systems 

MATH0122 ۱ Calculus & Statistics UNIR0222 ۱ Organisational Communications 

UNIR0221 ۱ Entrepreneurship UNIR1220 ۱ Arabic Language Skills 

ى 
ستو

الم
٣

 

ELEC3222 ۱ Control Systems Engineering ELEC3322 ۱ Power Electronics 

ELEC3022 ۱ Electronic Circuits COMP3322 ۱ Microprocessors & Microcontrollers 

ELEC3122 ۱ 
Fundamentals of Electromagnetic 
Fields & Waves 

COMS3122 ۱ 
Introduction to Communication Sys-
tems 

ENGG3322 ۱ Numerical Analysis & Optimisation UNIR3222 ۱ Research Methodology 

ى 
ستو

الم
٤

 

ENGG0821A ۱ Thesis Project ENGG0821B ۱ Thesis Project 

ELEC0322 ۱ Power Systems Analysis ENGG0222 ۱ Renewable & Sustainable Energy 

COMP0322 ۱ 
Computer Vision & Image Pro-
cessing 

COMS0122 ۱ 
Advanced Digital Communication The-
ory & Systems 

COMP0022 ۱ Computer Systems Architecture ELEC0222 ۱ Embedded Systems Design 



 كلية الهندسة: الهندسة الكيميائية

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي  

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة 

ى 
ستو

الم
١

 

ENGG1213 ۱ 
Engineering Drawing and Comput-

er drafting 
ELEC1122 ۱ Principles of Electrical Circuits 

UNIR1222 ۱ Communication Skills MATH1122 ۱ Calculus & Linear Algebra 

MATH1222 ۱ Mathematical Foundations ENGG1212 ۱ Applied Mechanics 

CHEM1202 ۱ General Chemistry ENGG1203 ۱ Engineering of Materials 

COMP1322 ۱ Introduction to Programming UNIR1221 ۱ Oman & Islamic Studies 

ى 
ستو

الم
٢

 

MATH0122 ۱ Calculus & Statistics CHEM0220 ۱ Process Systems Analysis 

CHEM0222 ۱ Chemistry for Engineers CHEM0236 ۱ Physical & Surface Chemistry 

CHEM0221 ۱ 
Introduction to Chemical Engineer-

ing 
CHEM0220 ۱ Fundamentals of Fluid Mechanics 

ELEC 0113 ۱ Instrumentation & Measurement UNIR0222 ۱ Organizational Communications 

UNIR 0221 ۱ Entrepreneurship UNIR1220 ۱ Arabic Language Skills 

ى 
ستو

الم
٣

 

CHEM3211 ۱ Separation Processes -I CHEM3210 ۱ Separation Processes -II 

CHEM3228 ۱ Chemical Process Industries CHEM3212 ۱ Process Modeling and Dynamics 

CHEM3222 ۱ Heat Transfer CHEM3223 ۱ Process Engineering Thermodynamics 

ENGG3322 ۱ Numerical Analysis & Optimization UNIR3222 ۱ Research Methodology 

ى 
ستو

الم
٤

 

ENGG0821A ۱ Thesis Project ENGG0821B ۱ Thesis Project 

CHEM0223 ۱ Reaction Engineering ENGG0222 ۱ Renewable & Sustainable Energy 

CHEM0220 ۱ 
Process & Control Systems De-

sign 
CHEM0213 ۱ Waste treatment processes 

CHEM0223A ۱ Process Design Practice CHEM0223B ۱ Process Design Practice 

 كلية الهندسة: الهندسة المدنية

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي   

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة 

ى 
ستو

الم
١

 

ENGG1213 ۱ 
Engineering Drawing and 

Computer Drafting 
ELEC1122 ۱ Principles of Electrical Circuits 

MATH1222 ۱ Mathematical Foundations MATH1122 ۱ Calculus & Linear Algebra 
CHEM1202 ۱ General Chemistry ENGG1212 ۱ Applied Mechanics 

COMP1322 ۱ 
Introduction to Program-

ming 
ENGG1203 ۱ Engineering of Materials 

UNIR 1222 ۱ Communication Skills UNIR 1221 ۱ Oman and Islamic Studies 

ى 
ستو

الم
٢

 

CIVE0312 ۱ Strength of Materials CIVE0102 ۱ Fundamental of Fluid Mechanics 

MATH0122 ۱ Calculus & Statistics CIVE0012 ۱ 
Fundamentals of Engineering Geology 

& Soil Mechanics 

CIVE0612 ۱ 
Intro to Civil Engineering & 

Environmental Issues 
CIVE0302 ۱ 

Introduction to Structural Analyses and 

Design 

CIVE0312 ۱ Surveying UNIR0222 ۱ Organizational Communications 
UNIR0221 ۱ Entrepreneurship UNIR1220 ۱ Arabic Skills 

ى 
ستو

الم
٣

 

ENGG3322 ۱ 
Numerical Analyses & Opti-

mization 
CIVE3332 ۱ 

Design of Reinforced Concrete Struc-

tures 

CIVE3302 ۱ Structural Analysis CIVE3012 ۱ Traffic and Transportation Engineering 

CIVE3112 ۱ Hydrology CIVE3002 ۱ Geotechnical Engineering 
CIVE3362 ۱ Structural Steel Design UNIR3222 ۱ Research Methodology 

ى 
ستو

الم
٤

 

CIVE0312A ۱ Civil Engineering Design CIVIE0312B ۱ Civil Engineering Design 

CIVE0132 ۱ 
Water Resources Engineer-

ing 
CIVE0102 ۱ Waste Treatment Processes 

CIVE0812 ۱ Project Management CIVE0002 ۱ Highway Engineering and Road Safety 

ENGG0821A ۱ Thesis Project 
ENGG0821

B 
۱ Thesis Project 



 كلية القانون

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي   

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة اسم المقرر 

ى 
ستو

الم
١

 

LAWS1111 0 مدخل لدراسة القانون LAWS1010 0 مقدمة في الفقه االسالمي 

UNIR1221 1 عمان والثقافة االسالمية LAWS1013 0 حقوق االنسان 

LAWS1113 0 علم االجرام والعقاب LAWS1016 0 مبادئ نظم سياسية ودستورية 

GFP 2  0/ 1رياضيات UNIR1220 1 مهارات لغة عربية 

GFP 2  0/ 1اعالمية GFP 2  0/ 1رياضيات 

   GFP 2  0/ 1اعالمية 

ى 
ستو

الم
٢

 

LAWS0118 ۱ القانون التجاري LAWS0009 ۱ العقود المسماة 

LAWS0106 ۱ مصادر االلتزام LAWS0003 ۱ أحكام االلتزام واالثبات 

LAWS0003  القانون االداري LAWS0030 ۱ قانون الشركات 

LAWS0108 ۱ ( 1القانون الجزائي(  LAWS0110 ۱ أصول الكتابة القانونية وكيفية البحث القانوني 

   UNIR0220 ۱ ريادة االعمال 

ى 
ستو

الم
٣

 

LAWS3106 ۱ قانون المرافعات المدنية والتجارية LAWS3032 ۱ القانون الدولي الخاص 

LAWS3031 ۱ المسؤولية التقصيرية LAWS3103 ۱ قانون العمل 

LAWS3108 ۱ القانون الدولي العام LAWS3030 ۱ قانون الشركات 

LAWS3109 ۱ عمليات البنكية واالوراق التجاريةال LAWS3003 ۱ التحكيم التجاري-البدائل القانونية لحل المنازعات  

   LAWS3006  قانون المعادن والبترول والمناجم 

ى 
ستو

الم
٤

 

LAWS0133 ۱ مشروع التخرج LAWS0033 ۱ قانون االجراءات الجزائية 

LAWS0130 ۱ عقود الكفالة والتامين والمقاولة LAWS0038 0 التدريب العملي ألعمال المحاماة 

LAWS0133 0 محاكمات افتراضية LAWS0039 ۱ )أحوال شخصية )الجزء الثاني 

LAWS0136 ۱ المسئولية المهنية واالخالقية لمهنة المحاماة LAWS0330 ۱ قانون حقوق الملكية الفكرية وبراءة االختراع 

   LAWS0036 0 القانون البحري والجوي 



 كلية الدراسات اللغوية: اللغة اإلنجليزية والترجمة

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي  

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة 

ى 
ستو

الم
١

 

ENGL1111 ۱ English for Academic Purposes UNIH0222 ۱ 
English for Organizational 

Communication 

UNIH1222 ۱ 
English for Business 

Communication 
ENGL1011 ۱ English for Culture and Tourism 

ENGL1110 ۱ Using Media in English ENGL1010 ۱ English for International Institutions 

ENGL1113 ۱ Translation I ENGL1013 ۱ Translation II 

UNIR1221 ۱ Oman and Islamic Culture UNIR1220 ۱ Academic Arabic Skills 

ى 
ستو

الم
٢

 

ENGL0111 ۱ 
English for Technology and the  

Environment 

TRAN0011 

     OR 

ENGL0001 

۱ 

Translation III: Media Translation 

OR 

English for Health Sciences 

ENGL0110 ۱ Contemporary Events in English ENGL0010 ۱ English through Literature 

LING0113 ۱ 
Linguistics (A(:  

Phonetics and Phonology 
LING0013 ۱ 

Linguistics (B(: 

Morphology and Lexical Semantics 

WRIT0110 ۱ Academic Writing & Research I WRIT0010 ۱ Academic Writing & Research II 

   UNIR0221 ۱ Entrepreneurship 

ى 
ستو

الم
٣

 

ENGL3111 ۱ English in the Workplace I LING3011 ۱ English in the Workplace II 

ENGL3110 ۱ Anglophone Literature COMM3010 ۱ Spoken English Communication II 

LING3113 ۱ Linguistics (C(: Sentence Structure LING3013 ۱ Linguistics (D(: Sociolinguistics 

COMM3110 ۱ Spoken English Communication I LING3010 ۱ Linguistics (E(: Pragmatics 

ى 
ستو

الم
٤

 

WRIT0111 ۱ Professional Writing I WRIT0011 ۱ Professional Writing II 

COMM0110 ۱ Rhetoric and Communication ENGL0010 ۱ Methods of Teaching English 

LING0113 ۱ Language Acquisition and Learning COMM0013 ۱ English Language and the Media 

WRIT0110 ۱ The Grammar of Writing ENGL0010 ۱ English Language Through Stories 

 كلية الدراسات اللغوية: دراسات اللغة اإلنجليزية

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي  

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة 

ى 
ستو

الم
١

 

ENGL1111 ۱ English for Academic Purposes UNIH0222 ۱ 
English for Organizational Communi-

cation 

UNIH1222 ۱ 
English for Business 

Communication 
ENGL1011 ۱ English for Culture and Tourism 

ENGL1110 ۱ Using Media in English ENGL1010 ۱ English for International Institutions 

ENGL1113 ۱ Translation I ENGL1013 ۱ Translation II 
UNIR1221 ۱ Oman and Islamic Culture UNIR1220 ۱ Academic Arabic Skills 

ى 
ستو

الم
٢

 

ENGL0111 ۱ 
English for Technology and the  

Environment 

TRAN0011 

     OR 

ENGL0001 

۱ 

Translation III: Media Translation 

OR 

English for Health Sciences 

ENGL0110 ۱ Contemporary Events in English ENGL0010 ۱ English through Literature 

LING0113 ۱ 
Linguistics (A(: Phonetics and Pho-

nology 
LING0013 ۱ 

Linguistics (B(: Morphology and Lexi-

cal Semantics 
WRIT0110 ۱ Academic Writing & Research I WRIT0010 ۱ Academic Writing & Research II 
   UNIR0221 ۱ Entrepreneurship 

ى 
ستو

الم
٣

 

ENGL3111 ۱ English in the Workplace I LING3011 ۱ English in the Workplace II 

ENGL3110 ۱ Anglophone Literature COMM3010 ۱ Spoken English Communication II 

LING3113 ۱ Linguistics (C(: Sentence structure LING3013 ۱ Linguistics (D(: Sociolinguistics 

COMM3110 ۱ Spoken English Communication I LING3010 ۱ Linguistics (E(: Pragmatics 

WRIT0111 ۱ Professional Writing I WRIT0011 ۱ Professional Writing II 

ى 
ستو

الم
٤

 

COMM0110 ۱ Rhetoric and Communication ENGL0010 ۱ Methods of Teaching English 

LING0113 ۱ Language Acquisition and Learning COMM0013 ۱ English Language and the Media 

WRIT0110 ۱ The Grammar of Writing ENGL0010 ۱ English Language Through Stories 



 القديمة( خطة) الكلية التربية واآلداب: بكالوريوس في اللغة العربية وادابها 

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي  

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة 
ENGH1121 ۰.٥ English Language (۱( COMH1123 ۱ Introduction To Computers(۱( 

ى
ستو

الم
 

١
 

ARBL1121 ۱.٥ Syntax (۱( ARBL1120 ۱.٥ Syntax (۱( 
ARBL1120 ۱.٥ Morphology & Its Application (۱( ARBL1123 ۱.٥ Morphology & Its Application (۱( 

ARBA1020 ۱.٥ 
The Arts Of Writing Composition & 

Edition 
ARBA1020 ۱.٥ Pre – Islamic (Jahili( Poetry 

ARBA0012 ۱.٥ Prosody And Rhymes ARBA0016 ۱.٥ Rhetoric (Meaning( 

ARBA1026 ۱.٥ Omani Literature (۱( ARBA1028 ۱.٥ 
Foundation Of Ling. & Literary 

Research Elective 

   ARBA1029 ۱.٥ Analysis Of Literate Texts 

ى
ستو

الم
 

٢
 

COMH1120 ۱ Introduction To Computers (۱( ARBL0111 ۱.٥ Syntax (٤( 
ENGH1120 ۰.٥ English Language (۱( ARBL0110 ۱.٥  Philology 
CVLC1321 ۰.٥ Islamic Culture ARBA1023 ۱.٥ Rhetoric (Eloquence &  Bad’i( 
ARBL0128 ۱.٥ Syntax (٣( ARBA3003 ۱.٥ Old Literacy Criticism 
ARBL0129 ۱.٥ Morphology & Its Application (٣( ARBA0010 ۱.٥ Abbasside Poetry (۱( 

ARBL0113 ۱.٥ 
Eloquence And Syntax Of Quran 

Interpret 
ARBA1011 ۱ Arabic Language Skills 

ARBA0011 ۱.٥ Islamic And Umayyad Poetry    

ى 
ستو

الم
 

٣
 

ENGH0123 ۰.٥ English Language (٣( ENGH0120 ۰.٥ English Language (٤( 
ARBL3110 ۱.٥ Syntax Applications  (۱( PSYC1021 ۱.٥ General Psychology 
ARBL3113 ۱ Linguistics (۱( ARBL3119 ۱.٥ Syntax Applications  (۱( 
ARBL3118 ۱.٥ Grammar Schools ARBA3000 ۱.٥ Omani Literature (۱( 
ARBA3000 ۱.٥ Old Literary Book HIST1121 ۰.٥ Oman Through History 
ARBA3003 ۱.٥ Abbasside Poetry (۱( ARBA0010 ۱.٥ Old Prose 
   ARBA3006 ۱.٥ Practical Arabic Language Skills 

Elective 
   SHAR0023 ۱.٥ 

General Aims  Of Islamic  

Legislation 

ى 
ستو

الم
 

٤
 

ARBL0101 ۱.٥ Syntax Applications  (٣( ARBA0036 ۱.٥ Studies In Comparative  Literature 
ARBL0103 ۱ Linguistics (۱( ARBA0038 ۱.٥ Modern Prose 
ARBA0031 ۱.٥ Andalusia  Literature ARBL0103 ۱.٥ Arabic Lexicon's 
ARBA0030 ۱.٥ Modern Poetry ARBA1021 ۱ Literary & Linguistic Resources 

Elective 
ARBA0030 ۱.٥ Modern Literacy Criticism PRGN0113 ۱ Islamic Manners 

ARBA0033 ۱.٥ 
Literature Of The Consecutive  

Ages 
SHAR0026 ۱.٥  Islamic  Systems 

ARBL0100 ۱.٥ Old Linguistics Book ARBL0108 ۱.٥ Symantec 
Elective 

   ARBL 0109 ۱.٥ Phonetics 

 كلية التربية واآلداب: بكالوريوس في اللغة العربية وادابها ) الخطة الجديدة(

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي  

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة 

ى
ستو

الم
 

١ 
 ENGH1022 ۱ English Language Skills UNIR 1221 ۱ Oman And Islamic Culture 

UNIR 1220 ۱ Arabic Language Skills ARBN 1021 ۱ Syntax (۱( 

ARBN 1121 ۱ Syntax (۱( ARBN 1020 ۱ Pre – Islamic (Jahili( Literature 

ARBN 1120 ۱ Morphology  (۱( ARBN 1023 ۱ Foundation Of Ling. & Literary Research 

ARBN 1123 ۱ The Art of Writing and Expression COMH1112 ۱ Computer skills 

ى 
ستو

الم
٢

 HIST 0000 ۱ The History of Arab Sciences ARBN 0021 ۱ Morphology  (۱( 

ARBN 0321 ۱ 
Lexicon's & Literary and  
Linguistic Resources 

ARBN 0020 ۱ Prosody And Rhymes 

ARBN 0320 ۱ Analysis Of Literate Texts ARBN 0023 ۱ Syntax (٣( 

ARBN 0323 ۱ Islamic And Umayyad Literature ARBN 0020 ۱ Abbasid Literature 

ى 
ستو

الم
٣ 

 

ARBN 3321 ۱ Symantec ARBN 3621 ۱ Philology 

ARBN 3320 ۱ Syntax (٤( ARBN 3620 ۱ Eloquence And Syntax Of Quran Interpret 

ARBN 3323 ۱ Omani Literature ARBN 3623 ۱ Rhetoric 

ARBN 3320 ۱ Old Literacy Criticism ARBN 3620 ۱ Modern Poetry 

   UNIR0220 ۱ Entrepreneurship 

ى 
ستو

الم
 

٤
 ARBN 0321 ۱ Linguistics ARBN 0821 ۱ Grammatical Applications 

ARBN 0320 ۱ Old Literary Books ARBN 0820 ۱ Modern Literacy Criticism 

ARBN0323 ۱ 
Studies in the Andalusia  
Literature & Consecutive Ages   
Literature 

ARBN 0823 ۱ Studies In Comparative  Literature 

ARBN 0320 ۱ Studies in the Arab Narrative Old ARBN 0820 ۱ Modern Prose 



 كلية التربية و اآلداب : بكالوريس التربية الرياضية )الخطة القديمة(

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي  

 اسم المقرر الوحدة رمز المادة اسم المقرر الوحدة رمز المادة 

ى 
ستو

الم
 

١ 
 

PHHL1121 ۱.٥ Anatomy PHBA1021 ۱.٥ History of Physical Education 
PHBA1020 ۱.٥ Physical Fitness PHHL1120 ۱.٥ Sport Hygiene 

 ٥.English Language PHHL1123 ۱ ٥.ENGH1123 ۱ اختياري
Special Needs in Physical     Ed-

ucation 
COMH1121 ۱.٥ Introduction to Computer PHBA1020 ۱.٥ Motor skills Learning 
ARAB1011 ۱.٥ Arabic Language Skills ADMN1121 ۱.٥ Foundation of Education 
PHBA0026 ۱.٥ Introduction to Physical Activities PSYC0020 ۱.٥ Development Psychology and Mental Health 
   PHAC0320 ۱.٥ Small Games 
   PHHL0123 ۱.٥ Physical Activity Physiology 

ى 
ستو

الم
 

٢ 
 PHAC1321 ۱.٥ Athletics PHBA0023 ۱.٥ Sport Training Principles 

PHBA1023 ۱.٥ Sport Media PHAC0323 ۱.٥ Exercise and  Gymnasium 
PHAC3328 ۱.٥ Volleyball EDUC0312 ۱.٥ Methods of Teaching Physical Ed. 
PHHL0120 ۱.٥ Kinesiology PHAC3326 ۱.٥ Football 

EDUC0320 ۱.٥ 
Curricula and General Teaching 

Methods 
PHHL3126 ۱.٥ Biochemistry and Nutrition 

EDUC1321 ۱.٥ Instructional  Technology CVLC1323 ۱.٥ Oman & Islamic Civilization 

ى 
ستو

الم
 

٣ 
 PHBA0023 ۱.٥ 

Management and Organization in 

Physical Education 
PHBA0028 ۱.٥ Rhythms and Motor Organization 

PHAC3329 ۱.٥ Handball PHAC3323 ۱.٥ Swimming 
PHAC3323 ۱.٥ Basketball PHBA3029 ۱.٥ Sport Psychology 

PSYC3023 ۱.٥  
Research Methods and Statistical 

Analysis 
EDUC3306 ۱.٥ Practicum 0 

EDUC3318 ۱.٥ Practicum 1 PHHL0123 ۱.٥ Sport Injuries and Treatment 
PSYC0023 ۱.٥ Educational Psychology    

ى 
ستو

الم
 

٤ 
 EDUC0330 ۱.٥ Practicum 3 PHBA3012 ۱ Sport Infra-Structure 

PSYC3020 ۱.٥ 
Psychological Measurements & 

Educational Evaluation 
PHHL0128 ۱.٥ Physical Shape and Entertainment 

PHAC0320 ۱.٥ Racket Games EDUC0300 ۱.٥ Practicum 0 
PHHL0129 ۱.٥ Biomechanics PHAC0312 ۱.٥ Taekwondo 

 Judo ٥.PHAC0311 ۱    اختياري

   PHAC0310 ۱.٥ Bow and Arrow Shooting 

 كلية التربية و اآلداب : بكالوريس التربية الرياضية )الخطة الجديدة(

 ٢الفصل الدراسي  ١الفصل الدراسي  

 اسم المقرر وحدة رمز المادة اسم المقرر وحدة رمز المادة 

ى
ستو

الم
 

١
  

 PHED 1121 ۱ Anatomy and Physical Shape PHED 1021 ۱ 
Introduction to Physical Activities and sport-
ing  facilities 

PHED1123 ۱ Physical Fitness & mini games PHED1026 ۱ Special Topics ( Group B( 

COMH1112 ۱ Computer skills PHED 1023 ۱ Physical activity physiology 

PHED1120 ۱ 
History and foundation of  
physical education 

ENGH1022 ۱ English Language 

UNIR 1220 ۱ Arabic Language Skills       

ى
ستو

الم
 

٢
  

 

PHED 0121 ۱ Athletics PHED 0021 ۱ Sport training principles 

PHED 0120 ۱ Sport Media PHED 0020 ۱ Gymnastic and Exercise 

PHED 0123 ۱ Volley ball PHED 0023 ۱ Football 

UNIR1221 ۱ Oman & Islamic Culture PHED 0020 ۱ Biochemistry and Nutrition 

EDUC0122 ۱ Instructional Design       

ى
ستو

الم
 

٣
  

 

PHED 3121 ۱ 
Management and Organization in 
physical Education 

PHED 3021 ۱ Racket games 

PHED 3120 ۱ Handball PHED 3020 ۱ Basketball 

EDUC3122 ۱ Methods of Teaching physical Ed. EDUC3022 ۱ Practicum 1 

PSYC3121 ۱ 
Implication of Educational  
Psychology 

PHED 3023 ۱ Sport Psychology 

      UNIR0220 ۱ Entrepreneurship 

ى 
ستو

الم
 

٤ 
 

PSYC0121 ۱ 
Research methodology and  
Statistical analyzes 

PHED 0021 ۱ Swimming 

PHED 0120 ۱ Sport Injuries and Treatment PHED 0020 ۱ Movement Science 

EDUC0122 ۱ Practicum 0 EDUC0022 ۱ Practicum 3 

PSYC0120 ۱ 
Evaluation  & Measurements  in 
physical activity 

PHED0026 ۱ Special Topics ( Group B( 



 اجلزء اخلامس: نظام التقييم  



 التقدُّم األكاديمي

 لالنتقال من البرنامج التأسيسي إلى إحدى الكليات، على الطالب النجاح في مقررات اللغة اإلنجليزية.

الحاسب  أو إذا اجتاز الطالب مقررات اللغة اإلنجليزية في البرنامج التأسيسي بنجاح ولكنه أخفق من تحقيق المعدالت المطلوبة في مقررات الرياضيات

. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يمكن للطالب االنتقال إلى المستوى (، فيجب عليه الحرص على اجتياز تلك المقررات في أسرع فرصة ممكنةIC3اآلالي )

ي البرنامج ا فاألول في الكلية ولكن بنصف الحمل األكاديمي للطلبة اآلخرين )يمكن للطالب دراسة المقررات التي ال تتطلب دراسة المواد التي أخفق فيه

 التأسيسي(. اليمكن للطالب االنتقال إلى المستوى الثاني في الكلية إال بإجتياز جميع مقررات البرنامج التأسيسي.

متطلبات ال يمكن للطالب الذي لم يكمل جميع المقررات في درجة الدبلوم أن يقوم بالتسجيل والدراسة في مقررات درجة الدبلوم المتقدم، بشرط استيفاء

 التالية: 

  من الوحدات الدراسية في درجة الدبلوم، وأن اليقل المعدل التراكمي٧٥تحقيق معدل النجاح فيما ال يقل عن % (GPA(  0.2عن 

  تلبية أية متطلبات أخرى مثل استكمال المقررات االستدراكية 

المقررات في يع ليتمكن الطالب من االنتقال من درجة الدبلوم )المستوى الثاني( إلى درجة الدبلوم المتقدم )المستوى الثالث(، عليه أن يكون قد أكمل جم

 0.2درجة الدبلوم بمعدل ال يقل عن 

، ستبدأ الجامعة في تطبيق نظام جديد الحتساب الدرجات، وعليه سيتم منح فترة انتقالية ليتمكن بعض الطلبة ۱۰۱٨/ ۱۰۱٧مع بداية العام األكاديمي 

ة الدبلوم لدرجة درجتحسين أوضاعهم واستدراك ما فاتهم للتأقلم مع النظام الجديد، واالنتهاء من النظام السابق والذي كان يُسمح فيه للطلبة باالنتقال مع 

 0.2إلى  1.8الدبلوم المتقدم بالحصول على معدل تراكمي بين 

ميع المقررات ل جليتمكن الطالب من االنتقال من درجة الدبلوم المتقدم )المستوى الثالث( إلى درجة البكالوريوس )المستوى الرابع(، عليه أن يكون قد أكم

 0.2في درجة الدبلوم بمعدل تراكمي ال يقل عن 

نامج الدبلوم لبرسوف يتم قطع البعثة الدراسية للبكالوريوس للطلبة المبتعثين على نفقة وزارة التعليم العالي في حال رغبتهم الحصول على وثائق التخرج 

 او الدبلوم المتقدم ولن يسمح لهم بمواصلة دراستهم على نفقة الوزارة. 

استكمال عد يتم تطبيق القوانين األكاديمية المعمول بها في الجامعة على الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة و الذين يرغبون في مواصلة دراستهم ب

لمتقدم في حالة م امتطلبات التخرج من برنامج الدبلوم أو الدبلوم المتقدم. يجب على الجامعة أن تلتزم بعدم منح وثائق التخرج لبرنامج الدبلوم أو الدبلو

  مواصلة الطلبة دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس إال في اضيق الحدود وفي حال استدعت الضرورة ذلك.

 لوائح التقييم

 مسؤوليات الطالب

يجب على الطالب أن يهتم بإدارة مسؤولياته األسرية، والجدول الدراسي، وترتيبات السفر، أوأية مسؤوليات األخرى بحيث يتمكن من حضور 

تسمح  ال المحاضرات الدراسية، واالهتمام بالدراسة بهدف تحقيق أهداف الدراسة، استكمال الواجبات، وحضور اإلمتحانات . إذا كانت أولويات الطالب

لفصل ك ابتخصيص الوقت والجهد الكافي للدراسة، فعليه إما أن يخفف من مسوؤولياته الخارجية أو يقلل من عدد المقررات التي يرغب بدراستها في ذل

 الدراسي.

أخفق مي. إذا ادييجب على الطلبة القيام بالتسجيل ودفع الرسوم الدراسية المستحقة لجميع المقررات قبل انتهاء المواعيد المحددة لذلك حسب التقويم األك

 الطالب في القيام بذلك، فقد يتم منعه من الحضور واإلمتحانات ؛ وعليه فإنه ينبغي على جميع الطلبة القيام بالتالي:

 مخطط المقرر حضور والمشاركة في جميع المحاضرات النظرية والتدريبية والمختبرية وفي األنشطة التعليمية األخرى كما هو موّضح في ال

 الدراسي، وسيتم تسجيل حضور وانصراف الطلبة

  الجامعة والكلية والبرنامج وجميع متطلبات تقييم المقررات االطالع والعمل وفق أنظمة وقوانين 

 التواجد في األوقات واألماكن المحددة لالختبارات سواًء االختبارات داخل الفصل الدراسي أو خارجه 

 تقديم األعمال المطلوبة على النحو المطلوب في مواصفات التقييم 

 استخدام وسائل عادلة وصادقة في استكمال جميع التقييمات 

  ً  تقديم أعمالهم الشخصية، إال إذا كان التقييم جماعيا

 التاّكد من أن العمل المقدم لم يسبق تقديمه للحصول على تقييم في مقررات أو برامج أخرى 

 التاّكد من أن العمل المقدم واضح ومفهوم 

  أية تفاصيل أوأدلة على أي ظرف خاص يمكن أن يؤثر على العمل الذي سيقدمونه -وقبل موعد تسليم الواجب  -تقديم العمل في الوقت المناسب 

  تقدم في الوقت المناسب، وقبل أن يكون مستحقا مع التفاصيل و األدلة على إي ظروف خاصه قد تؤثر على عمله 

فصاح اإلالطالب مسؤول في الحصول على نتائجه من خالل موقع الجامعة، بعد تاريخ إعالن النتائج لكل فصل دراسي، وال يسمح لموظفي هيئة التدريس ب

 ك.عن نتائج االمتحان للطلبة. إذا کان لدى الطالب أسئلة أو تحديات في التقييم، فيجب عليه أن يطلب إجابات وحلول في الفترة المحددة لذل

 إجراءات التقييم العامة 

 أن اإلطارالعام والشكل النهائي لكل تقييم يتم فحصه بعناية و إجازته من قبل مجلس الكلية. و يشمل ذلك:

ظام التقييم
س : ن

خام
ء ال

جز
 ال

٥٣  



 كل أنواع التقييم: مثل اإلمتحانات والواجبات والبحوث 

 يمياألوزان النسبية المعطاة لمكونات التق 

  (باستثناء المادة التي تتطلب مشاريع دراسية٠۰ – ٤۰درجات التقييم المستمر خالل تدريس المادة الدراسية تتراوح بين ) % 

 ( باستثناء المادة التي تتطلب مشاريع دراسية٠۰- ٤۰االمتحان النهائي يغطي كل المنهج الدراسي للمادة المحددة وتتراوح درجاته بين )% 

 .( SULMSر )تفاصيل تقييم كل مادة تكون متاحة للطلبة في األسبوع األول من كل فصل دراسي في ملف المادة في صفحة "نظام إدارة التعلم في جامعة صحا

 يحدد وزن كل عنصرمن عناصرالتقييم ) % من العالمات النهائية( على حدة، وتكون هناك معايير وشروط محددة لوضع العالمات والدرجات. وهذه

ره الدراسي مساالمعايير والشروط تشمل نتائج التعلم التي يمكن تقييمها. ويكون هناك تقييم في بداية الفصل الدراسي حتى يتمكن الطالب / ـة من تغيير 

 لتعزيز فرص نجاحه.  

لتقييم نتائج ا اويتابع منسق البرنامج نتائج التقييم طوال الفترة الدراسية. ويقوم بمعايرة إعداد كل تقييم ووضع درجات كل بند من بنوده بحيث يشمل هذ

 بأداء أقرانهم. هم التعلم باإلضافة إلى مجموعة كاملة من قدرات الطلبة. ويتم الحكم على الطلبة بمدى استيفائهم ألهداف التعلم المحددة وليس مقارنة أدائ

 التقييم المستمر

خاللها توضح  من تعاد أوراق إجابات إمتحانات التقييم المستمر للطلبة عادة خالل أسبوعين من تاريخ االمتحان مع التغذية الراجعة من المعلم، والتي يتم

ة لهم تاحوشرح أخطاء الطلبة في االمتحان، وتسليط الضوء على مجاالت التحسين وتبين كيفية ذلك بعناية، وتكون هناك نسخة من سجل عالمات الطلبة م

 )مبينة أرقام بطاقاتهم الجامعية وليس بأسمائهم( بحيث يمكن للطالب متابعة مستوى أدائه طوال الفصل الدراسي.

 اإلختبارات _ تعليمات للطلبة 

 ضرورة إتباع الطلبة للتعليمات الصادرة من قبل مشرفي األختبارات 

  تواجد أعضاء هيئة التدريس ممن يقومون بتدريس المقرر الدراسي في بداية االختبار،، بغرض الرد على أستفسارات الطلبة حيث يجب،أن تكون

 الةالتعليمات على ورقة االختبار و أسئلة االختبار واضحة و بعيدة كل البعد عن الغموض.حيث يقوم هيئة التدريس بتقديم بعض اإليضاحات في ح

 تواجد الغموض بالنسبة للتعليمات أو أسئلة األختبارات

  دقيقة قبل بداية االختبار ۱٥يدخل الطلبة قاعة األختبار بعد تلقي التعليمات من قبل المشرفين. و عادة ما يكون على األقل 

  سيجلس الطلبة طبقاً لتعليمات المشرفين 

 ي يمكن للطلبة اصطحاب األدوات التاليه معهم إلى قاعة األختبار:) ساعة يد، أقالم حبر، أقالم رصاص، مبراة، ممحاة، مسطرة، والحاسبة الت

 التحتوي على برامج لتخزين المعلومات(
 ها إذا كان هناك أي أدوات اخرى مسموح استخدامها في بعض األختبارات )مثل أدوات الرسم، أدوات الكتابة، حاسبات علمية إلخ(، و سيتم إدراج

 على الصفحة األولى لالختبار. أيضاً،سيتم إخطار الطلبة باألدوات المسموح بها خالل المحاضرة قبل موعد األختبارات
  و المذكرات الدراسية إلخ( يجب أال تكون في حوزة  ٣المواد الغير مصرح بها )مثل أجهزة النقال و القواميس اإللكترونية و مشغالت إم بي

الكها ل مالطالب أثناء االختبار . و إذا تم إحضار مثل هذه األدوات إلي قاعة االختبار، فإنه يجب تركها في منطقة معينة بقاعة االختبار و يتحم

 مسؤوليتها.و في حالة اكتشاف وجود أداة غير مصرح بها في حوزة الطالب أثناء االختبار، فإن الطالب سيتهم بمحاولة الغش

  ال يسمح بالطعام أو الشراب) ما عدا الماء و األدوية إذا لزم األمر( في قاعة االختبار 

  يجب على الطلبة وضع البطاقة الجامعية على الطاولة حتى يسهل على المشرف فحصها مع قائمة االختبار. إذا نسى الطالب إحضار البطاقة

 الجامعية الخاصة به، في هذه الحالة عليه إخطار المشرف )قبل استالم ورقة األسئلة(، للذهاب الى قسم القبول والتنسجيل إلحضار نسخة من

 البطاقة الجامعية المؤقتة)تستخدم فقط في ذلك اليوم(

 ) يمنع الطلبة من عملية التواصل فيما بينهم بأي شكل من األشكال كتبادل األدوات )مثل الممحاة, والحاسبات إلخ 

 ن دقيقة ثيال يجوز للطلبة مغادرة قاعة االختبار فى الثالثين دقيقة األولى من بدء االختبار . يسمح للطالب الدخول في قاعة األختبار بعد مضي ثال

دقيقة من بدء  ٣۰من وقت بدء األختبار ولكن بدون الحصول على وقت إضافي . حيث انه لن يسمح للطالب بالدخول الى قاعة األختبار بعد مضي 

 اإلختبار

 رقةبعد مضي ثالثين دقيقة، إذا رغب الطالب في مغادرة قاعة األختبار سواء للذهاب إلي دورة المياه أو األنتهاء من االختبار، فعليه ترك و 

 األختبار مقلوبة على الطاولة و أن يستأذن بالخروج

 إذا رغب الطاالب بالذهاب إلى دورة المياه فإنه سوف يرافق من قبل عضو من الهيئة التدريسية يكون من نفس الجنس 

 إذا انتهى الطالب من اإلختبار فإنه يمكنه المغادرة اإل من بعد أن يقوم المشرف بجمع أدوات االختبار 

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

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

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

 على الطلبة الجلوس في أماكنهم حتى يتم جمع اوراق األختبارات وحتى يتم أخطارهم باألنصراف من قبل المشرف 

 ال يجوز للطلبة إزالة ما يتعلق باألختبار من قاعة االختبار 
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 النجاح في المقرر الدراسي

في  0.2أو أكثر من ذلك . فالطالب الذي يحصل على معدل أقل من  0.2لكي يتحقق النجاح في المقرر الدراسي،يجب على الطالب الحصول على معدل 

 المقرر الدراسي يعتبر راسبا.

 الرسوب في المقرر الدراسي

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

  يجوز للطالب إعادة دراسة المقرر.فإذا رسب في المقررات فإنه ال بد أن يعيد دراستها )حيث أنها مقررات مطلوبة(.و يصبح لهذه المقررات

 األولوية القصوى في جدول برنامج الطالب و يجب أن تؤخذ في الفصل القادم. حيث انه ال يمكن للطالب إعادة المقرر الدراسي أكثر من ثالث

 مرات

   في حالة توافر المصادر والموارد المناسبة، فأن الجامعة تقدم اختبار اإلعادة)الدور الثاني( بعد اإلعالن عن النتائج 

 ي إذا رسب الطالب في احدى المقررات األختيارية )بشرط ان ال يكون متطلب اساسي للتخرج(، فإن الطالب يجوز له اختيار مقرر اختياري أخر ف

 حالة توافره

الفصل الدراسي األول تكون غير مدرجة في مقررات حيث انه من المالحظ ان معظم المقررات الدراسية ال تكون مدرجة في كل فصل دراسي )أي ان 

 الفصل الدراسي الثاني والعكس صحيح( ففي هذه الحالة يجب على الطالب األنتظار حتى يتم إدراج المقرر الدراسي في الفصل التالي.

 إعادة المقررات الدراسية

 هناك أسباب أكاديمية جعلت من جامعة صحار تحديد عدد مرات اإلعادة للمقرات الدراسية التي تم اإلخفاق فيها:

 ذلك ان اوال يفقد من قيمة الدرجة العلمية في حالة اإلعادة المتكررة .ولكن إذا تمكن الطالب من إجتياز المقرر الدراسي في جدول زمني معقول ف

 يضيف قيمة للدرجة العلمية

 ثالث سي ثانيا يكون من غير العدل أذا سمح للطالب اإلعادة المتكررة.على صعيد الناحية المالية والفكرية. اذا قام الطالب بإعادة المقرر الدرا

 مرات, فأنه من غير المحتمل تحسن أدائه في المحاولة الرابعة

 قامت جامعة صحار بتحديد مرات اإلعادة للمقرر الدراسي )ثالث مرات ال غير(، اذا كانت إعادة الطالب للمقرر الدراسي للمرة الثالثة يتم

 إخطاره بأن هذه الفرصة األخيرة له في اإلعادة.

 الطلبة الذين علقوا من جامعة صحار ألنهم رسبوا في المقررالدراسي ثالث مرات لن يتم إعادة قبولهم لمدة عاميين دراسيين.

 إعادة اإلمتحانات 

  تحدد فترة أمتحان اإلعادة لمدة التقل عن أسبوع واليزيد عن أسبوعين من إعالن نتائج إمتحانات الفصل الدراسي 

  على األقل وليس هناك دليل  )2.3)يكون الطالب مؤهل للتقدم ألمتحان اإلعادة أّذا أخفق في مادة خالل الفصل الدراسي وكانت نتائجه لتلك المادة

 على سوء السلوك األكاديمي من قبل الطالب

  يحق الطالب حضور إمتحان واحد فقط في الفصل الدراسي 

 سوف يحمل الطالب جميع عالمات هذا االمتحان للمقرر 

 لن يكون هناك إعادة أمتحان ليحل محل أمتحان اإلعادة 

  يتوجب على الطالب التسجيل لتقديم أمتحان االعادة 

 الظروف المخففة

ختبار خاص ال إذا شعر الطالب بوجود ظروف خارجة عن سيطرته او إراداته والتي بامكانها أن تؤثر عكسيا على ادائه فإنه في هذه الحالة يجوز له التقدم

 .أو أي شكل أخر من األختبارات الخاصة أو االنسحاب من المقرر بدون عقوبة مالية أو أكاديمية

 :الظروف التي عادةً ما ستبرر هذا االعتبار الخاص مثل

 األصابة بمرض حاد يمنع الطالب من تأدية األختبار كما هو مطلوب 

 إصابة شخصية خطيرة مثل كسر الضلع أو أي إصابة ذات تأثير تعجيزي 

 أن يصبح ضحية لجريمة خطيرة مثل السرقة، السطو أو الهجوم العنيف خالل الفترة التي تسبق االختبار 

 )إصابة خطيرة أو موت أحد األقارب القريبين: )كالوالدين او احد األخوة أو الجد أو الجدة ......الى أخره 

 ضغوط عمل لم يكن في الحسبان توقعها بحيث تمنع الطالب من الدراسة والتحضير والحضور لالختبار النهائي 

 الظروف التي التكون مقبولة هي كاألتي:

 أي إدعاء اليدعمه أي دليل يعتمد عليه 

 مشكالت مالية أو صعوبات في السكن 

 صعوبات مع الذين يقوموا برعاية أطفال أو ترتيبات عمل أو ترتيبات منزلية أخرى 
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 ترتيبات سفر مثل حجز تذاكر السفر التي تتعارض مع جدول األختبارات 

 الفشل في حضور االختبار أو الفشل في تقديم األختبار بسبب ارتباك يتعلق بالوقت و التاريخ و المكان 

 شهادات طبية صادرة بعد شفاء الطالب من مرضه الذي يدعيه 

 النظر في الظروف المخففة

ئة. طاريجب على الطالب أخطار منسق المقرر الدراسي بالظروف الطارئة التي يمر بها خالل األسبوع األول مع ضرورة إحضار األدلة لهذه الظروف ال

في الحالة ، واذا كانت الظروف الطارئة التي يمر بها الطالب قد تؤثر على ادائه األكاديمي فإنه قد يمنح تمديد للفصل الدراسي من قبل منسق البرنامج

 القصوى للظروف الطارئة فان الطالب يسمح له بتأجيل الفصل الدراسي الى وقت الحق.

ض بع إذا كانت الظروف الطارئة تؤثر بشكل كبير على اداء الطالب في إختبارات المقررات الدراسية، يتم النظر إليها من قبل منسق البرنامج مع

في الكلية . ويتم العمل على جميع طلبات الظروف الطارئة التى تمت التوصية عليها من قبل منسق البرنامج  التوصيات الى اجتماع لجنة اإلختبارات

ادة إع األكاديمي ومن لجنة اإلختبارات في الكلية إلى مجلس الجامعة لإلختبارات، اذا تم قبول طلب الطالب الخاص بمراعاة الظروف الطارئة سيتم

 اإلختبارات بدون أي عقوبة أكاديمية. في حالة نجاح الطالب في المقرر يتم النظر في رفع درجاته إن لم تكن مرتفعة. 

 االختبار الخاص

مرضية  الةويمكن منح امتحان خاص من قبل مجلس إمتحانات الجامعة لطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم لالختبار النهائي .والسبب األكثر شيوعا هو ح

 منعت الطالب من حضور أو التحضير لألمتحان النهائي. 

 يحل محل االمتحان النهائي في اختبار المقرر 

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

 عادةً ال يكون متاحا بعد االختبار خاص 

 ة في الحاالت الخاصة، يمكن لمساعد رئيس الجامعة أن يُقّدم االختبار بشكل تنفيذي، وهذه هي الحاالت التي تقييم بعد اجتماع مجلس الجامع

 لالختبارات

سبوع األأحياناً قد تتسب الظروف الطارئة في ان يفقد الطالب جزء كبير من المقرر الدراسي. على سبيل المثال اذا تعرض طالب ما لحادث سيارة في 

ة يصبح حالالخامس من بدء الدراسة فإن ذلك األمر يستدعي لزوم الطالب في المستشفى ما يقارب من ثالثة إلى أربعة أسابيع أو أكثر، ففي مثل هذا ال

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

 اإلستفسارات وإستئناف قرارات لجنة اإلمتحانات 

 إستفسارات التقييم وسياسات اإلستئنافات

تعرضوا ألية ن يتتعامل الجامعة بشفافية وعدالة مع كل ما يتعلق بالطلبة الذين يودون اإلستفسار أو اإلستئناف ضد قرارات لجان اإلمتحانات . والطلبة ل

واألستفسار  ب.عقوبة أومساءلة نتيجة ألستفساراتهم أوإستئنافهم ضد قرارات لجان اإلمتحانات . كما أن اإلستئنافات لن تضمن في السجل األكاديمي للطال

معة اتخاذ لجاأواألستئناف ينبغى أن يكون مقدما من قبل الطالب / ـة المعني فقط، ولن ينظر في اإلستئناف المقدم من طرف ثالث أو جهة مجهولة وتشجع ا

وبما أن جميع الدرجات تخضع  قرارغير رسمى أوال )على مستوى المادة أو البرنامج الدراسي( حول استفسارات الطلبة عن قرارات لجان اإلمتحانات.

ة لنظم وضع العالمات والمراجعة والتأكد من صحة الدرجات من قبل لجنة اإلمتحانات، لن يعتبر مجرد األختالف حول العالمة التي منحتها لجن

 اإلمتحانات سبباً مقبوالً لإلستئناف ولن ينظر إليه في هذه الحالة.

 قد ينتج عن اإلستئناف تأكيد الدرجة األصلية أو رفعها، ولكن ال يتم تخفيض الدرجة نتيجة لإلستئناف. 

 اإلستفسارات عن نتائج التقييم والدرجات -اإلجراء غير الرسمي 

ية عامة( راسكل اإلستفسارات عن الدرجات والعالمات )مثال لماذا يحصل الطالب / ـة على درجة أقل مما هو متوقع في أحد اإلمتحانات أو في المادة الد

 يجب أن تحل على مستوى المادة الدراسية وفي الوقت المناسب من خالل إتباع الطالب / ـة لإلجراءات التالية: 

 الشروع في اإلجراءات في غضون أسبوع واحد من اإلعالن عن نتيجة المادة الدراسية محل اإلستئناف أو نتيجة المادة الدراسية كله 

 : مناقشة المسألة مع عضو هيئة التدريس الذي كان مسؤوالً عن وضع العالمات. وإذا لم تحل المسألة عند هذا المستوى، فينبغي 

 مناقشة المسألة مع منسق المادة الدراسية 

 واذا لم تحل في هذا المستوى، فينبغى مناقشتها مع عميد الكلية المعنية 

 إستئناف قرارات لجنة اإلمتحانات  -المبادئ التوجيهية 

ئناف ولن ستلن يعتبر مجرد األختالف حول الدرجة التي منحتها لجنة اإلمتحانات )في المادة الدراسي أو في إمتحان خاص مثال( سببا مقبوال لتقديم اإل

 ينظر لإلستئناف في هذه الحالة.
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 اإلستئنافات تقبل في الحاالت اآلتية فقط

 حدوث خطأ إداري أثر سلبا على نتيجة الطالب 

  عدم تطبيق سياسات أو إجراءات أو لوائح الكلية أو البرنامج الدراسي أو المادة الدراسية فيما يختص باإلمتحانات 

 عدم خضوع القرارات لمبادئ العدالة واإلنصاف 

 المرحلة األولى   -اإلستئناف 

عليه أن يعبئ استمارة اإلستئناف شارحا فيها قضيته مرفقا معها الدليل يجب على الطالب أوال إتباع طرق الحل الغير رسمية قبل تقديم اإلستئناف، حيث 

 ويقدمها لمساعد رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية.

 المرحلة الثانية -اإلستئناف 

ص. وهذه لخايمكن تصعيد االستئناف للمرحلة الثانية فقط إذا كان األمر يتعلق بعالمات المواد الدراسية أو بعدم السماح للطالب بالتقدم لإلمتحان ا

 األستئنافات ال بد أن تكون قد مرت عبر المرحلة األولى. 

أو  www. Soharuni.edu.omوعلى الطالب / ـة أن يعبئ استمارة اإلستئنافات للمرحلة الثانية )هذه االستمارة موجودة في موقع جامعة صحار في 

 ادارة الكلية المعنية( و يقدمها مرفقا معها الدليل إلى مكتب رئيس الجامعة قبل الساعة الخامسة مساءا من يوم الثالثاء.

 في األسبوع الثالث من بدء الفصل الدراسي الثاني بالنسبة لإلستئنافات الخاصة بمواد الفصل الدراسي األول 

 أما بالنسبة لإلستئنافات الخاصة بمواد الفصل الدراسي الثاني، فيكون ذلك قبل بداية اإلمتحانات الخاصة 

لتخطيط المؤسسي ا وتقوم لجنة اإلستئنافات المكونة من رئيس الجامعة )رئيسا للجنة(، عميد إحدى الكليات غيرالكلية التي ينتمي إليها الطالب ومدير دائرة 

 والكفاءة )مقررا( وطالب يكون غيرمعروف للطالب مقدم اإلستئناف بالتحقيق في القضية وإصدار حكمها. 

ية وكخطوة أولى، إما أن تحكم اللجنة بأن اإلستئناف ال أساس له وتصرفه، أو تقررعقد جلسة استماع يحضره الطالب / ـة لعرض قضيته مع إمكان

 إستدعائه لشهود لهذه الجلسة.

ئه الطلبة أو مالوإذا تقررعقد الجلسة، يكون ذلك خالل أسبوعين من تقديم الطالب / ـة إلستمارة إستئنافات المرحلة الثانية. ويمكن للطالب إصطحاب أحد ز

 أحد موظفي الجامعة أو أحد أفراد أسرته.

 ويكون قرار لجنة اإلستئنافات نهائيا وبعد صدورالقرار لرئيس الجامعة فقط سلطة إتخاذ أية قرارات ضرورية ناتجة عن هذا القرار.

 المخالفات األكاديمية

بذلك فإن . وتهدف جامعة صحار إلى خلق مناخ تعليمي تجري فيه العملية التعليمية والتقييمية على أعلى مستويات النزاهة وأعلى المستويات األخالقيات

سائل غيرمقبولة م والجامعة ال تتسامح مع المخالفات األكاديمية وتسعى جاهدة للقضاء عليها. وتعرف المخالفة األكاديمية بأنها محاولة الطالب / ـة إستخدا

في  مدابغية الحصول على ميزة، أومساعدة طالب آخر في الحصول عليها، أوالتأثيرسلبا على طالب آخر بالتدخل في تعلمه أو تقييمه، أو أن يتدخل ع

 إجراءات التقييم في الجامعة.

 تصنيف المخالفات وعقوباتها

فها إلى صنيمن المسلم به أن العقوبات على المخالفات األكاديمية تختلف حسب خطورة المخالفة. وللمساعدة في تحديد مدى خطورة المخالفة، فإنه يتم ت

 أربع فئات: 

 المخالفات البسيطة، والكبيرة والخطيرة والجسيمة.

 وتتدرج العقوبات على هذه المخالفات من العقوبة البسيطة إلى العقوبة الرادعة حسب نوع المخالفة و تكون كالتالي: 

 التحذير 

 فقدان درجات في التقييم 

 يحصل على عالمة صفر في التقييم( تقييمالرسوب في ال( 

 )الرسوب في المقرر الدراسي )يحصل على عالمة صفر في المقرر 

 تعليق الدراسة في الجامعة لفترة محددة 

 الفصل نهائيا من الجامعة 

قرار بشأنها ال أن عمل قائمة كاملة بكل المخالفات وعقوباتها المحددة تحديدا دقيقا غيرممكنة وغيرمستحبة، فالبت في قضية المخالفة األكاديمية وإصدار

 يتطلب اإلستشهاد بحكم لجنة االستماع لكل حالة على حدة.

 و فيما يلي بعض األمثلة على المخالفات في كل فئة مع العقوبات التي تطبق عليها: 

 المخالفات البسيطة

 واعفي مثل هذه المخالفات، ال يوجد دليل على وجود نية للحصول على ميزة غير مشروعة. في مخالفة أكاديمية بسيطة واحدة ال تعتبر من ضمن أن

 طريق منسق عن المخالفات األكاديمية أو سوء السلوك حسب السياسة المعتمدة، وال ينبغي رفعها لدائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة، ويمكن التعامل معها 
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ا في المستقبل. وثهالمادة الدراسية. وفي هذه الحاالت دائما ما يحتاج الطالب / ـة للتدريب )مثال التدريب على الطريقة الصحيحة لكتابة المراجع( لمنع حد

 % من درجة التقييم(. ٥۰تكون العقوبة هي التحذير أو فقدان درجات )

 المخالفة الكبيرة 

ـة  ب /غالبا ما يكون هناك دليل على وجود نية للطالب للحصول على ميزة غير مشروعة مع سبق اإلصرار. وتكون العقوبة في هذه الحالة رسوب الطال

 في اإلمتحان )ينال عالمة صفر(. ومثال هذه المخالفات بالترتيب حسب خطورتها هي : 

 مخالفة بسيطة متكررة 

 نسخ أجزاء مهمة من الواجب الدراسي من الطلبة اآلخرين أو من الشبكة الدولية 

 .استعمال مواد غير مصرح بها في األمتحان 

 المخالفة الخطيرة

 المخالفات المتكررة أو محاولة التأثير بدرجة كبيرة على درجته في المقرر الدراسي.  

 واألمثلة على هذه المخالفات هي: 

 إدانة ثانية لمخالفة أكاديمية 

 ة إمتالك مواد غير مصرح بها في اإلمتحان أو إرسال أو إستقبال رسائل نصية على الهاتف النقال أو إرسال رسالة إلكترونية أو إجراء محادث

 هاتفية أثناء اإلمتحان

  وما فوق ٤۰مخالفة أكاديمية تؤثرعلى إمتحانات نهاية الفصل الدراسي المرجحة % 

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

 المخالفة الجسيمة

 المخالفة الجسيمة: ومن أمثلتها السلوك الذي يعرض سالمة البرامج التعليمية األكاديمية في الجامعة للخطر على سبيل المثال:

  إرتكاب مخالفة خطيرة أخرى يدان فيها بعد إدانته في مخالفة سابقة 

 انتحال الهوية أو السماح لشخص ما بانتحال شخصيتك في اإلمتحان 

 سرقة أو تدمير أو إعاقة تقييم طالب أخر 

 دخول غير مصرح به إلى أنظمة الجامعة، أو جهاز المحاضر 

 سرقة أو امتالك اإلختبار أو اإلمتحان ورقياً أو إلكترونيا 

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

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

 الكشف واإلبالغ

 في حالة اإلشتباه في إرتكاب جريمة أكاديمية أثناء التقييم آخر، ينبغىي عمل اآلتي :

 مصادرة أي مواد غير مصرح بها وكتابة التاريخ و الوقت واسم المراقب في ورقة اإلجابة على األسئلة الخاصة بالطالب / ـة المتهم 

  ما لم يؤدي سلوكه إلی تعطيل االمتحانيسمح للطالب االستمرار في أداء االمتحان 

 يبلغ المراقب الطالب / ـة المتهم بعد األمتحان باإلجراءات التي سوف تتبع معه، ويحصل على رقم هاتفه النقال 

 ـة  ب /يكتب كبير المراقبين تقريرا يصف فيه الحالة مع األدلة عليها، مشيراً إلى وقت وتاريخ حدوثها مع إرفاق المواد التي ضبطت بحوزة الطال

يتم تقديم ذلك إلى عميد الكلية مع الرسالة )المرفقة باستمارة تقرير )وأية أدلة أخرى مثل الصورالفوتوغرافية أوالمذكرات المصادرة ... الخ( و

 الحادث(. وسيتم إرسال الرسالة المكتملة عن طريق البريد اإللكتروني إلى حساب البريد اإللكتروني الجامعي للطالب

 في حالة اإلشتباه في إرتكاب مخالفة أكاديمية )مثل االنتحال والتزوير(

  عميد  إلىينبغي رفع األمر إلى منسق المادة الدراسية الذي يكتب تقريرا يوضح فيه تفاصيل المخالفة المزعومة واألدلة عليها. ويرفع هذا التقرير

 الكلية التى يتبع لها المادة الدراسية الذي وقعت المخالفة

 رتكاب بإ يتشاورعميد الكلية المعنية مع منسق المادة الدراسي وأعضاء الهيئة األكاديمية اآلخرين المعنيين لتقرير ما إذا كان الطالب / ـة مدان

 المخالفة أم ال. فإذا كانت اإلجابة بال، إنتهى األمرعند هذا الحد، أما إذا كانت اإلجابة بنعم فتستمر إجراءات القضية كالمعتاد.

 حضور الطالب / ـة لجلسات اإلستماع و إخطاره بالحضور

إلستماع ت االطالب / ـة مسؤول عن التحقق من البريد الجامعة اإللكتروني الخاص به وتزويد الجامعة برقم هاتفه المحمول، ليتم إخطاره بمواعيد جلسا

 وعدد هذه الجلسات. وهو بالضرورة مسؤول عن حضور جلسة اإلستماع وفي حال عدم حضورالجلسة، يمكن المضي قدما في الجلسة من دونه. 

ءات عن جراويمكن للطالب أن يحضرالجلسة بصحبة أحد أفراد أسرته المباشرة )مثل األب أواألم أواألخ أو األخت(. ويتم إخطار الطالب / ـة بكافة اإل

 طريق البريد اإللكتروني في موقع الجامعة أو عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه المحمول. 
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 جلسة استماع الكلية 

إرتكاب المخالفة أم ال. ن بيتشاورعميد الكلية المعنية مع منسق المادة الدراسية وأعضاء الهيئة األكاديمية اآلخرين المعنيين لتقرير ما إذا كان الطالب / ـة مدا

 فإذا كانت اإلجابة بال إنتهى األمرعند هذا الحد، أما إذا كانت اإلجابة بنعم فتستمر إجراءات القضية كالمعتاد.

  من إرتكاب المخالفة. وفي حالة اإلمتحانات في غضون أسبوع واحد من إنتهاء اإلمتحانات خالل أسبوع واحد تعقد جلسة إستماع الكلية 

 تعقد لجنة اإلستماع بالكلية برئاسة العميد أو من ينوب عنه وتضم عضوين آخرين على األقل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يرشحهم عميد 

 الكلية، لإلستماع لمثل هذه القضايا

  يجب أن يحضر الجلسة موظف ضبط الجودة والتعزيز من دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة 

  يجب تسجيل محضر الجلسة 

 الكلية وكلية  ناتإذا إعترف الطالب / ـة بالتهمة، تقرر لجنة الكلية العقوبة ويتم إعالم الطالب / ـة و دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة، و لجنة امتحا

 الطالب

  لية و كأما إذا طعن الطالب / ـة في التهمة، فترفع القضية للجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية ويتم إخطار دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة

 الطالب / ـة بذلك

 لجنة الجامعة للمخالفات األكاديمية

 في حالة ثبت سوء سلوك اكاديمي أكثر خطورة تتخذ االجراءات التالية

 الكفاءةي ويترأس مساعد رئيس الجامعة للشئون األكاديمية أو من ينوب عنه لجنة المخالفات األكاديمية التي تعقد جلساتها في دائرة التخطيط المؤسس 

 يتشاور أمين السر مع رئيس اللجنة ويخطر أعضاء اللجنة والطالب/ ـة بتفاصيل جلسة االستماع قبل أسبوع على األقل من تاريخ انعقادها 

  وتعقد اللجنة الجلسة في غضون ثالثة أسابيع من إرتكاب المخالفة المزعومة أو قبل إجتماع لجنة إمتحانات الجامعة 

 تقوم دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة بتقديم أي أدلة أو شهود 

 سي وإذا ثبتت إدانة الطالب، فإن اللجنة ستفرض عقوبة. ويتم إخطار الطالب في االجتماع )إذا كان موجودا( أو من خالل دائرة التخطيط المؤس

 والكفاءة في غيابه، عبر بريد الجامعة اإللكتروني

 إجراءات لجنة اإلستماع 

لشهوده إذا كان ئه تقدم دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة األدلة على المخالفة والشهود، ويطلب من الطالب / ـة اإلجابة على اإلدعاءات مع إمكانية إستدعا

 لديه شهود.

سسي والكفاءة بتأكيد لمؤإذا وجد الطالب / ـة مذنبا، تفرض اللجنة العقوبة ويتم إبالغ الطالب / ـة بها )في االجتماع إذا كان حاضرا( ثم تقوم دائرة التخطيط ا

  العقوبة وإخطار الطالب / ـة بها رسميا من خالل حسابه في بريد الجامعة اإللكتروني.

 السجالت

إمتحانات الجامعة نة يقوم أمين السر بإبالغ القرار لكل الوحدات األكاديمية واإلدارية المختصة في الجامعة )الكليات ودائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة ولج

 ومجلس األدارة( .

 ويتم حفظ سجالت جميع المخالفات األكاديمية و محاضر جلسات اإلستماع في دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة.

م تضمين أي يت وتقوم دائرة القبول والتسجيل بتضمين كل ذلك في الملف الرسمي للطالب/ــه في الجامعة. أما إذا تمت تبرئة الطالب / ـة من التهمة، فال 

 بيان عن األمر في ملف الطالب. 

اءات المتبعة جرويجدر بالذكر أن مجلس إدارة الجامعة يقوم سنويا بدراسة حجم ونطاق ونتائج المخالفات األكاديمية بغية مراقبة أوضاعها ومدى فاعلية اإل

 تجاهها.

 اإلستئنافات ضد األحكام و العقوبات للمخالفات األكاديمية

 ما يلي:  علىيجوز للطالب اإلستئناف ضد أي قرار بشأن أية مخالفة أكاديمية خالل أسبوع واحد من أخطاره بالحكم والعقوبة، ولكن يكون ذلك فقط بناءا 

 ظهور أدلة جديدة لم تكن متوفرة سابقا 

 لم تتبع إجراءات الجامعية السليمة عند التعامل مع الحالة 

 وال يجوز مطلقا تقديم اإلستئناف على أساس أستمرار إنكار التهمة أو تحديا للحكم الصادرعن اللجنة. 

اإلستئناف الموجودة  ارةويقدم اإلستئناف كتابة )باللغة األنجليزية في حالة المواد / البرامج التي تدرس باللغة االنجليزية(. ويكون تقديم اإلستئناف في إستم

 في دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة، وترفق معها أية معلومات أو وثائق جديدة. 

و  يرفع مدير دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة توصية بخصوص القضية إلى رئيس الجامعة، وقد يطلب رئيس الجامعة عقد إجتماع مع الطالب / ـة

رئيس الجامعة نهائيا، و يبلغ الطالب / ـة بالقرار عن طريق قسم القبول والتسجيل من خالل   أعضاء الهيئة األكاديمية ذوي الصلة بالقضية. ويكون قرار

 حسابه في بريد الجامعة اإللكتروني في غضون أسبوع واحد من تاريخ تقديمه لإلستئناف.
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 اجلزء السادس : خدمات الدعم األكادميي  



 القبول والتسجيل 

 الرسوم 

ي شبكة ة فتصدر الجامعة في كل عام قبل بدء العام الدراسي جدول الرسوم الدراسية، ورسوم التسجيل والسكن والنقل والرسوم األخرى على موقع الجامع

. الرسوم الدراسية ورسوم السكن و النقل )حسب ما يقتضي األمر(،  تكون مستحقة وواجبة السداد في بداية العام www.soharuni.edu.omاالنترنت: 

وجود بعض ظة الدراسي. أما الرسوم األخرى تسدد في الوقت والطريقة المحددة في الجدول الزمني الذي تصدره الجامعة. والذي يتم تعديله دوريا مع مالح

 المنح الدراسية.

 البطاقة الجامعية 

من دائرة القبول و التسجيل عند اكمال الطالب / ـة إلجراءات التسجيل. وفي حالة فقدان هذه البطاقة، على الطالب / ـة تعبئة   تصدر البطاقة الجامعية 

 رياالت عمانية الستخراج بطاقة بديلة. ٣استمارة مخصصة لهذا الغرض وتقديمها للدائرة المذكورة مع تسديد مبلغ وقدره 

 تسديد رسوم الدراسة

 ع لدفعلى الطلبة  الذين يرغبون في التسجيل في أي مادة ألي فصل دراسي، دفع الرسوم الدراسية المستحقة قبل التسجيل للمادة . وتكون طريقة ا

 نقدا،أو بشيك صادر باسم جامعة صحار أو بواسطة حوالة مصرفية مباشرة إلى حساب الجامعة. 

مع ذكر ) إسم الطالب و الرقم الجامعي(.فرع صحار  -بنك صحار  -    حساب رقم 002020010636

  من الرسوم(. ويجب أن تدفع الدفعة األولى قبل ٥۰تدفع رسوم الفصل الدراسي على دفعتين أو ثالثة على األكثر )تكون الدفعة األولى بنسبة %

دفعة ال الموعد النهائي للتسديد نقدا أو عن طريق شيك و يكون المبلغ المتبقي الواجب السداد بشيك معتمد بفترة ال تزيد عن شهر من تاريخ تسديد

جامعة ال السابقة. أما الموعد النهائي لتسديد الرسوم كاملة، فهو قبل أسبوعين من تاريخ بداية اإلمتحانات النهائية للفصل الدراسي. وتطبق شروط

 ولوائحها على الشيكات المؤرخة بعد الفترة المحددة و الشيكات المرتجعة.

 حينئذ بة ولتسهيل عملية دفع الرسوم، وإكمال عملية التسجيل، يحث الطلبة التحقق من حساباتهم في الموقع اإللكترونى للجامعة وعلى الطلبة . الطل

ء الطلبة زمالإحضار المبالغ المطلوبة نقدا أو بشيكات بنكية وفقا للتعليمات ويمكنهم زيارة مكتب الحسابات لدفع هذه المبالغ توفيرا لوقتهم ووقت ال

 وموظفي الحسابات.

 مركزالتوجيه الوظيفي ومتابعة الخريجيين

ضافة إأليهدف مركز التوجيه الوظيفي ومتابعة الخريجيين الى ارشاد وتوجيه خريجي طلبة جامعه صحار وتوفير أفضل السبل لالستفادة من مهاراتهم. ب

ل وضعهم مث إلى مساعدة الخريجيين على إيجاد فرص العمل واماكن للتدريب. ويقوم المركزبمتابعة الخريجين وتسجيل األنشطة الخاصة بهم ما بعد التخرج

ك، يهدف القسم إلى رفع ذل العملي الحالي, والحالة التعليمية الحالية لهم، وأنواع الكليات التى اكملوا برنامجهم التعليمي فيها، وأهدافهم المهنية. وعالوة على

 وعي الطلبة من خالل تزويدهم بالمعارف والمهارات والمعلومات الالزمة لتطوير حياتهم المهنية.

 مركز مصادر التعلم 

 الجامعة لديها مرافق تعليمية عالمية المستوى في الحرم الجامعي لدعم كافة احتياجات الطالب.

 مرافق مركز مصادر التعلم :

 رابط دائم بالشبكة الدولية 

 أماكن منفصلة للدراسة للذكور واإلناث 

 خدمات النسخ ببطاقات قابلة إلعادة الشحن 

 حجرات حديثة للدراسة 

  مساحات للتعلم األجتماعي 

 المصادر والخدمات المتوفرة بالمركز

 خدمات الطباعة والوسائل السمعية والبصرية 

 الكتب 

  األقراص المدمجة، وأشرطة الفيديو واألقراص المضغوطة 

 أشرطة أجهزة التسجيل 

 األطروحات 

   قاعدة بيانات 
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 تحديد أماكن المواد

دارة م إالكتب في مركز مصادر التعلم مصنفة وفقا لنظام تصنيف "مكتبة الكونجرس االمريكي". ولتحديد موقع أي كتاب في المركز، يمكن إستخدام نظا

 المكتبات والبحث بإسم المؤلف، العنوان، أوالكلمة المفتاحية فيه. كما يمكن وبدالً من ذلك طلب مساعدة موظفي المركز. 

 إستعارة المواد

يتم إصدار بطاقة جامعية لكل طالب عند تسجيله ألول مرة و يتم 

استخدام هذه البطاقة طوال فترة دراسة الطالب. وتعتبر هذه البطاقة 

ضرورية إلستخدام المكتبة، واليجوز للطالب إستعارة أي كتاب أو 

أية مواد أخرى من المكتبة إال بوجود هذه البطاقة. وإذا أراد أى 

طالب إستعارة كتاب أوأية مادة أخرى من المكتبة، يقوم 

باإلختيارويبلغ بذلك موظفي المركز فيقومون بتسجيل اسمه و المواد 

التي إستعارها في بطاقة اإلعارة. ويمكن للطالب إستعارة أربعة مواد 

لمدة أسبوع واحد. ويتوجب عليه دفع غرامة مالية إذا تأخر عن المدة 

 المحددة لإلعارة. 

لوائح و قوانين إستخدام مركز مصادر التعلم موضحة ومعروضة 

 وأدناه موجز مختصر بهذه اللوائح و القوانين: -في المركز

  يتوجب على الطلبة دفع غرامة تدفع في الحال إذا تأخروا عن

 المدة المحددة إلعادة المادة المستعارة

 ( بيسة ۱۰۰تكون الغرامة بالنسبة للمواد التي يتم إستعارتها )

عن كل مادة في اليوم الواحد. وبالنسبة للمواد الموضوعة في 

رف اإلعارة القصيرة فإن قيمة الغرامة هي لاير عماني واحد 

 عن كل يوم تأخير

 )يمنع األكل و الشرب داخل المركز) يسمح فقط بالمياه المعبأة في زجاجات 

 يجب أن تكون الهواتف النقالة مغلقة أو في الوضع "الصامت" داخل المركز 

 يسمح بالمناقشة الهادئة فقط داخل المركز 

 يجب إستخدام جميع األثاث والمعدات التى بالمركز بعناية تامة 

 يتم إستيفاء غرامة مالية من المسئول عن أي تلف أو ضياع أية مادة من مواد المركز 

  الطلبة مسئولون عن اإلعتناء بأجهزة الحاسوب المحمولة الشخصية و بمفكراتهم و أقراصهم، وال يسمح بتخزينها في المركز 

 مجلس دعم التعلم

بجامعة صحار هو خدمة مجانية لدعم الطلبة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والحوسبة. يقع المجلس في المساحة المفتوحة في الطابق  تعلممجلس دعم ال

 الثاني من مركز البحث العلمي.

 خدمات تقنية المعلومات

ة والبحثية و في يميتعمل دائرة تقنية المعلومات بالجامعة عن كثب مع إدارات الجامعة المختلفة لتقديم خدمات واسعة النطاق لدعم الجامعة في النواحي التعل

 التدريس و في المهام اإلدارية. 

 البريد اإللكتروني والمراسالت و التقويمات 

ارج الحرم وخ توفر الدائرة خدمات البريد اإللكتروني للموظفين والطلبة، كما توفرالتقييم الدراسي واالتصاالت مع ضمان سهولة الوصول إليهما من داخل

 الجامعي . وعلى الطلبة التحقق من بريدهم اإللكتروني لجامعة صحارعلى الشبكة الدولية يوميا.

  طلب المساعدة

تصال األولى لطلب مساعدة الدائرة، سيتم تفعيل مكتب المساعدة في مبنى الخابورة من "مكتب المساعدة الخاص بخدمات تقنية المعلومات" هو نقطة اإل 

 .۱۰۱٧سبتمبر 

 

 

 ساعات عمل مركز مصادر التعلم

 مساءاً  ٨صباحاً إلى  ٨األحد إلى األربعاء :  

 مساءاً  ٦صباحاً إلى  ٨الــــــــــــــــخميس :  

 مساءاً  ٣صباحاً إلى  ۰۱الــــــــــــــــــسبت : 
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 الشبكة 

ارد بشكل آمن لموتؤمن الدائرة الربط بين أجهزة الحاسوب بالنسبة للموظفين والطلبة وكذلك زوار الجامعة، لتمكينهم من تبادل المعلومات واإلستفادة من ا

 بما في ذلك توفير تغطية الشبكة الدائمة. 

 الطباعة 

 توفر الدائرة مجموعة واسعة من الحلول فيما يخص الطباعة، كما توفرللطلبة إمكانية طباعة ما يودون طباعته من مواد بأنفسهم.  

 أمن المعلومات 

 توفر الدائرة أيضا خدمات أمن المعلومات التي تحمي بيانات الجامعة ومعداتها من التهديدات المحتملة. 

 البرمجيات و قواعد البيانات 

ختلفة في لمتوفر الدائرة وتدعم وتوزع البرمجيات إلستخدامها على أجهزة الجامعة، كما تقوم الدائرة بتطويرالتطبيقات و قواعد البيانات لإلدارات ا 

 تطبيقات البرمجيات على االنترنت وعلى األجهزة الشخصية. ٣٠٥يحق للطالب إستخدام مكتب الجامعة. 

 النسخ والحفظ

 رها الجامعة. تديتوفر الدائرة نسخ المواد وحفظها كما توفرالخدمات التي تمكن الطلبة واإلدارات،والكليات من تخزين وتبادل البيانات على األجهزة التي 

 التدريس والبحوث 

على ر" يديرموظفو الدائرة الغرف والقاعات الدراسية والمسارح في الجامعة، كما توفر خدمات التعلم اإللكتروني في صفحة "مواد تعليم جامعة صحا

 موقع الجامعة في الشبكة الدولية باإلضافة إلى دعم األنشطة التدريسية والبحثية .

 التدريب

 توفر الدائرة فرص تدريبية على مجموعة واسعة من برامج الحاسوب.

 إسم المستخدم وكلمات المرور

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

 لوائح إستخدام مختبرات تكنولوجيا المعلومات

  أجهزة الحاسوب واألجهزة األخرى في مختبرات تكنولوجيا المعلومات مخصصة إلستخدام طلبة الجامعة؛ وذلك بهدف التعرف على طرق

 إستخدام الحاسوب وتطوير مهارات إستخدام البرمجيات وإستخدام لوحة المفاتيح وإستخدام البرامج المتصلة مباشرة بدراستهم

 على الطلبة الذين يستخدمون مختبرات الحاسوب إحترام حق اآلخرين في الحصول على بيئة عمل هادئة 

 م خدايتوجب على الطلبة إبراز بطاقاتهم الجامعية وتسجيل أسمائهم لدى موظف المختبر المسئول عند إستخدامهم للمختبر، وذلك بتعبئة نموذج إست

 المختبر و توقيعهم عند دخولهم للمختبر

  على الطلبة أن يكونوا مستعدين إلى إبراز بطاقاتهم الجامعية للموظف المشرف على المختبر في أي وقت يطلب فيه ذلك 

 رة الطالب / ـة الذي ال يبرز بطاقته الجامعية لعضو هيئة التدريس المسئول أو لموظفي قسم تكنولوجيا المعلومات المختصين، سيطلب منه مغاد

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

 ن اليسمح للطلبة تشجيع أشخاص آخرين من غير طلبة الجامعة للدخول إلى مختبرات الحاسوب وسوف تتخذ اإلجراءات التأديبية الألزمة بحق الذي

 يحضرون معهم أشخاصا من غير طلبة الجامعة إلى هذه المختبرات

  اليجوز إستخدام البرامج واألقراص الشخصية في أجهزة الحاسوب الخاصة بالجامعة بما في ذلك تلك الموجودة بالمكتبة بدون إذن صريح من

 رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات أو من أمين المكتبة وذلك حسب ما تقتضيه الحالة

 قد يطلب من الطالب / ـة التوقيع على سجل المستخدمين عندما يغادر مختبرات تكنولوجيا المعلومات 

 يمنع منعا باتا األكل و الشرب والتدخين في مختبرات تكنولوجيا المعلومات 
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 اجلزء السابع : خدمات الدعم الطاليب 



 شؤون الطلبة

 األنشطة الطالبية

خدمة في يلعب قسم األنشطة الطالبية دوراً هاما في توفير وتحديد واقتراح برامج األنشطة التي تساهم في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز مشاركتهم 

 المجتمع، كما أن هذه البرامج تساهم في مساعدة الطلبة على اكتشاف وتنمية قدراتهم، ومن أمثلة األنشطة الطالبية:

نون الجميلة الفاألنشطة الثقافية )مثل الندوات واألنشطة المسرحية والمسابقات الثقافية( واألنشطة الرياضية )المسابقات الرياضية( واألنشطة الفنية ) 

 والتصوير الفوتوغرافي والمعارض الفنية(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخدمات الصحية 

ين بمرافق ستعتحرص الجامعة على تقديم الرعاية الصحية للطلبة من خالل توافر العيادة الصحية داخل الحرم الجامعي. وباإلضافة إلى ذلك فإن الجامعة ت

ت طبية عامة ومرافق للرعاية الصحية على مستوى عالي من التخصص والكفاءة الطبية. تقوم الجامعة بتنظيم زييارات ليبيعيض اليميسيتيشيفيييات واليعيييادا

ن الجامعة توفر وسائل المواصالت لالستعانة بها في حاالت الطوارئ وتوفير الرعاية الطيبييية إالخارجية وذلك حسب احتياجات الطلبة. ومن جانب آخر ف

سيتيشيفيى أو ب مالعاجلة للطلبة المقيمين داخل السكن الجامعي. كما أن سيارة اإلسعاف بالجامعة تكون دائماً على استعداد لنقل الحاالت الحيرجية إليى أقير

 مركز صحي.

 اإلرشاد األكاديمي والنفسي 

الستفيادة ى اتوفر للجامعة االستشارات األكاديمية والشخصية للطلبة . بحيث يمكن للطلبة الحفاظ على أقصى قدر ممكن من التقدم األكاديمي والحصول عل

 الكاملة من البيئة التعليمية التي توفرها الجامعة. يرجى التواصل مع شؤون الطلبة للحصول على مزيد من النصائح و المعلومات.

 المجلس اإلستشاري الطالبي

بالتواصل مع األنشطة الطالبية في تنظيم يشكلون قنوات للمشاركة في اتخاذ القرارات كما يقومون يتكون المجلس من ممثلين منتخبين من الهيئة الطالبية  

 تجري انتخابات الطلبة. و في كل عام دراسي األحداث الطالبية والنوادي، 

 سكن الطلبة

هناك كن الجامعة لديها عدد من السكنات تقع في مكان مالئم بما في ذلك في الحرم الجامعي، ومعظم الغرف الموجودة في كل بناية هي غرف مشتركة ول

يتوفر في كل األبنية السكنية غرفة أيضا عدد محدود من الغرف الفردية والتي يمكن الحصول عليها نظير مبلغ يضاف إلى رسوم اإلقامة االعتبارية. 

اء إلى رسوم هربلغسيل المالبس إضافة إلى التنظيف اليومي للمداخل المشتركة والساللم وسائر المناطق العامة. ويتم أحتساب تكاليف استهالك المياه والك

 اإلقامة االعتبارية .

 قواعد ولوائح اإلقامة بالسكن الجامعي 

  شعور اآلخرينيجب مراعاة واحترام 

 يجب التحلي باألخالق الحميدة واحترام الزمالء والقائمين في السكن 

 يجب حمل البطاقة الجامعية وبطاقة السكن وإبرازها عند الطلب 

 يجب المحافظة على مرافق السكن و أي تلف ينتج عن سوء االستخدام أو اإلهمال سيترتب عليه تعويض أو غرامة مالية 

 يجب مراعاة االنتظام في التوقيع بسجل الحضور اليومي في السكن الجامعي وعدم التوقيع عن الغير 

 يجب ارتداء المالبس الالئقة المحتشمة داخل السكن وفي حرم الجامعة 

  األكاديمية فقطيجب إستخدام اإلنترنت لإلغراض 
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  المشرف/ـه عن أي فعالية أو نشاط يراد القيام به داخل سكن الجامعةيجب إخطار 

 ال يسمح التصوير داخل سكن الجامعة 

  الجامعة غير مسؤولة عن الممتلكات الشخصية إذا فقدت 

 تجنب الجلوس أو التواجد في األماكن الخطرة على سبيل المثال النوافذ 

  لى السكن الجامعي إعدم إحظار إي منشورات غير قانونية مثل الكتب غير المناسبة أو المجالت وأشرطة الفيديو 

 يجب إخطار المشرف/ــه في حال وجود أمراض تتطلب رعاية خاصة مع إحضار االدلة على ذلك 

  مساء كل يوم ١١:١١يجب على الطلبة الذكور العودة إلى السكن في تمام 

  مساء كل يوم ٠:١١يجب على الطالبات العودة إلى السكن في تمام 

  يمنع إرتداء النقاب )الذي يغطي الوجه( داخل السكن أو الحرم الجامعي 

  يجب إخطار المشرف/ــه في حالة الرغبة بإستخدام البخور في السكن الجامعي 

  مساء ٩:۰۰مساء حتى  ٧:۰۰مواعيد العشاء بين الساعه 

 نقل الطلبة

دة من تفاتوفر الجامعة العديد من خدمات المواصالت للطلبة الذين يدرسون في الحرم الجامعي. كما يمكن للطلبة الغير مقيمين بسكنات الجامعة اإلس

ي امعخدمات المواصالت اليومية المخصصة للنقل من وإلى الحرم الجامعي . تنظم الجامعة خدمات المواصالت التي تنقل الطلبة من وإلى الحرم الج

فادة ستداخل منطقة الباطنة جنوب منطقة الخابورة وشمال منطقة شناص .كما يمكن للطلبة المقيمون داخل سكن الجامعة خارج نطاق الحرم الجامعي اإل

سبوعي مغادرة األمن هذه الخدمة باإلضافة إلى الحافالت التي تقوم بالنقل األسبوعي للمناطق البعيدة مثل مسقط وغيرها من المناطق . تبدأ حافالت النقل 

نقل  ينةحرم السكن الجامعي مساء يوم الخميس لتعود مساء يوم السبت .إلى جانب ذلك توجد رحلة أسبوعية للتسوق الى بعض األسواق المحلية داخل مد

 الطالب.

 قواعد ولوائح النقل

 إكمال نموذج طلب النقل الجامعي، حسب الضرورة 

 اإللتزام بجداول الحافالت اليومية 

 التصرف بشكل مناسب داخل الحافلة 

 الحفاظ على نظافة الحافلة 

 حمل بطاقة الهوية الجامعية الخاصة بك وتقديمها عند الطلب 

  النقل بعد أسبوع من التعاقدلن يتم رد رسوم النقل إذا تم إلغاء 

 خدمات المطاعم

 يتم توفيرخدمات الطعام للموظفين والطلبة والزوار في مواقع مختلفة في الحرم الجامعي على النحو التالي:

 الكافتيريا الرئيسية في مبنى شناص 

  مقهى في مبنى الخابورة 

  مقهى في مبنى مصادر التعلم 

   في مبنى بركاءمقهى 

يتم التعاقد مع خدمة تقديم الطعام إلى مزود الخدمة الخارجية الذين يقدمون وجبة 

اإلفطار والغداء والعشاء والشاي والقهوة وغيرها من المرطبات والوجبات الخفيفة 

مع توفير األثاث الكافي في المواقع المخصصة و تأمين وفق القائمة المتفق عليها، 

بيئة صحية ومريحة للمستخدمين. تلتزم الجهات المتعاقد معها على العمل بجميع 

  االنظمة والقوانين الوطنية العمانية المتعلقة بتوفير بيئة صحية وآمنة .
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 اجلزء الثامن : القواعد واللوائح العامة  



 قواعد ولوائح السلوك العامة

 سلوك الطلبة

ضافة إلى ذلك، يخضع الطلبة لمدونة قواعد سلوك الطلبة واإلجراءات إلالطلبة مطالبين بالتعرف على اللوائح العامة ولوائح التقييم الذي يخضعون له. با

 آلخر.  وقتالتأديبية للطلبة )حيثما يكون ذلك ضروريا بسبب خرق التعليمات واللوائح(. كما أنهم يخضعون لغيرها من األنظمة التي يتم اعتمادها من 

 وبعد اإللتحاق بالبرنامج يجب على الطلبة 

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

 إخطار الجامعة بأي تغيير في العنوان أو رقم الهاتف 

 إخطار الجامعة بعدم إستالم نتائج أي تقييم 

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

 سلوك وتصرفات الطلبة 

تها سمعمن المفترض أن يعطي الطلبة اإلعتبارالكافي لمسؤولياتهم كالبالغين وأعضاء في المجتمع األكاديمي، وكذلك في ما يتعلق بإسم الجامعة و  

 الحسنة . ويكون الطالب / ـة قد خرق مدونة السلوك في الحاالت التالية: 

 ة نشطإذا شارك في أي سلوك يؤدي إلى منع أو تعويق أو تعطيل أي من أنشطة التدريس أو التعلم أو البحوث؛ أو النشاط اإلداري للجامعة؛ أو األ

 الرياضية، أو الترفيهية، أو االجتماعية؛ أو أي اجتماع أو نشاط وافقت عليه الجامعة

 إذا تصرف بطريقة يحتمل أن تسبب الضرر لآلخرين أو اإلضرار بصحتهم 

  إذا عرقل أو حاول عرقلة وصول أي شخص إلى الجامعة 

  ،إذا إعتدى على أي شخص أو شارك في التحرش الجنسي أوالعنصري، أوخالف ذلك، أو شارك في إهانة طالب، أوأحد أعضاء هيئة التدريس

 أوالموظفين، أوأي زائر للجامعة، أوإشترك في أى سلوك قائم على التحيز الجنسي أو العنصرى يكون عرضة للعقوبة كجريمة خطيرة

 )إذا تصرف بطريقة عنيفة أوغيرالئقة، أوتهديد، أوأتى بأي تصرف فيه تمرد )مثل رفض إتباع تعليمات معقولة 

 أو  معةإذا أساء استخدام، أوألحق أضرارا بمباني الجامعة أو بالممتلكات، بما في ذلك األضرار بالمواد واألثاث أوالمعدات الخاصة بموظفي الجا

 الطلبة )وتشمل إساءة استخدام شبكة اإلنترنت بعرض مواد إباحية بها على سبيل المثال( 

 إذا إختلس أية أموال أو أصول من أصول الجامعة 

 إذا خرق اللوائح، مثال لوائح التقييم، بإرتكاب جريمة أكاديمية 

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

  إذا تمت إدانته بأية جريمة جنائية 

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

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

 إذا فشل في اإلمتثال لإلجراءات أو العقوبات السابقة 

  إذا تصرف بطريقة تسيء إلى سمعة الجامعة 

 التحرش

التحرش هو أي سلوك غير مقبول مثل اإلهتمام غير المرحب به بشخص ما، أو تخويف اآلخرين، أو إذالل أى شخص، أوالسخرية من أي فرد أو 

زاز ستفمجموعة من األفراد مما يجعل إستمرارهم في العمل أو الدراسة صعبا أو مستحيال. و التحرش يشمل التحرش الجنسي، والعنصري، كما يشمل اال

 الذي يستهدف ذوي اإلحتياجات الخاصة، أوأية طبقة إجتماعية أو طائفة دينية معينة )وهذه القائمة ليست حصرية(.

 أن أي تصرف غير مبرر، أوغير مرغوب فيه، أوالنكات العدائية، أو التعليقات غيرالمقبولة عن مظهر شخص ما ، أو أي تصرف يؤدي إلهانة شخص

 ما، أو وضع رسالة مهينة عن أى شخص على شاشة الحاسوب،  أو في أي مكان آخر. كل هذه التصرفات تعتبر من أفعال التحرش. 

 ابلوالتحرش يؤخذ على محمل الجد ألنه كثيرا ما يحدث بين أفراد غير متكافئين في أوضاعهم، مما يجعل الشخص المتحرش به المواجهة بمطالب مق

 الحصول على منافع، على سبيل المثال وعود بدرجات عالية في اإلمتحانات ، أو وعود بترقيات في العمل. 

 وتضمن الجامعة أن يكون جميع الموظفين والطلبة على معرفة تامة بالخطوات التي تتخذ للتعامل مع هذه القضايا.

 وعلى أي شخص يشعر بأنه قد تعرض للتحرش في أي شكل من األشكال، إتخاذ الخطوات التالية: 

  اإلجراء الرسمي

يتابع و  إذا إستمر التحرش بالرغم من تدخل المستشار، أو أن التحرش كان شنيعا بما فيه الكفاية، فعلى الشخص المتحرش به أن يتقدم بشكوى مكتوبة

 المسألة مع الجهات المختصة. 

 اإلجراءات التأديبية للطلبة
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 ه هذ أي خرق لألئحة السلوك يتم التعامل معه بمقتضى لوائح اإلجراءات التأديبية للطلبة. ألنه يعتبر أمرا خطيرا، و أي طالب يكون عرضة لمثل

ن تضم ن أالخروقات، ينبغي عليه طلب المساعدة من األشخاص المعنيين. يقوم مساعد الرئيس بتشكيل لجنة تأديبية طالبية مكونة من ثالثة أعضاء )يمك

 موظفين أكاديميين وإداريين( وممثل عن الكلية المعنية، للتحقيق في االنتهاكات المزعومة للطالب.

وقع المهناك ثالث مراحل في عملية تأديبية الطالب. للحصول على تفاصيل كاملة عن ذلك، يرجى الرجوع إلى سياسة قواعد سلوك الطالب المتاحة على 

 اإللكتروني وبوابة الطالب

 سياسة الشكاوى

دمة لمقتهدف الجامعة إلى توفير مستوى معياري من الخدمات في مجال التعليم. ومع ذلك، قد تنشأ بعض المشاكل في بعض األحيان فال تكون الخدمة ا

الخدمات  حولملبية للمعايير المطلوبة، وفي مثل هذه الحاالت، يجوز تقديم شكوى. فالجامعة تهدف إلى التعامل بشفافية، وعدالة مع أي تعليق أو شكوى 

ئما إلى دا التي تقدمها، كما تهدف إلى توفير كافة الوسائل لإلنصاف ألي شخص يتأثر سلبا بخدمة قد ال يرتقي للمعايير المطلوبة. كما تسعى الجامعة

 تحسين الخدمات وتقوم برصد منتظم أية تعليقات )أوشكاوي( تصل إليها. وتنظربعناية في فعالية اإلجراءات المتخذة لمعالجة هذه الشكاوى.

ستوى المويمكن للطلبة أو غيرهم من األطراف ذات الصلة إستخدام إجراءات الشكاوي هذه لتقديم أي شكوى حول أية خدمة تقدمها الجامعة ال تصل إلى 

 المطلوب. وال تقوم الجامعة بمعاقبة أي شخص يقدم شكوى حول خدماتها. 

 ولكن ال تطبق إجراءات الشكاوى على ما يلي:

  في حالة األخطار بالظروف المخففة فيما يختص باإلمتحانات 

  في حالة اإلستئناف ضد نتائج اإلمتحانات 

 )في حالة التعامل مع المخالفات األكاديمية )لها إجراءات منفصلة 

 )في حالة التعامل مع المخالفات السلوكية )الشكاوى المتعلقة بسلوك الطلبة يتم التعامل معها من خالل اإلجراءات التأديبية 

  في حالة الكشف عن أمر ما للمصلحة العامة 

مات علويتم التحقيق في هذه الشكاوى علنا و بعدالة و بأقصى سرعة ممكنة. ولكن بعض الشكاوى معقدة وقد يستغرق األمر بعض الوقت للحصول على الم

 الالزمة إلتخاذ قرارعادل.

 للحصول على تفاصيل كاملة عن سياسة وإجراءات الشكاوى، يرجى الرجوع إلى السياسة المتاحة على الموقع اإللكتروني وبوابة الطالب.

 معلومة اضافية 

 الممتلكات الخاصة

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

 السيارات

ف يجب توخي الحذر في جميع األوقات عند إحضار الطلبة سياراتهم إلى الحرم الجامعي. كما يجب اإلنصياع بصرامة لحدود السرعة و قواعد مواق

اك السيارات. ونظراً ألن مواقف السيارات محدودة، ال يسمح إال لمن لديهم تصاريح خاصة بالوقوف في مواقف السيارات في الحرم الجامعي. وهن

يارات ه ستصاريح خاصة لطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة يمكنهم الحصول عليها من قسم النقل بمبنى شناص.علما بأن الجامعة ال تتحمل أية مسؤولية تجا

 الطلبة. 

 الزي في الحرم الجامعي

نشطة األخرى. األالمالبس في الحرم الجامعي ال بد أن تكون مالئمة للمناسبات التي تلبس فيها، بما في ذلك مالبس المختبرات ومالبس األنشطة الميدانية و

ين، الذين ينبغي أن انيويجب أن يلبس الطلبة العمانيون الدشداشة العمانية التقليدية و الطالبات العمانيات العباءة مع غطاء الرأس، وال يشترط هذا لغير العم

 يرتدوا مالبس مالئمة ومحتشمة. وال يسمح للطالبات تغطية وجوههن داخل الحرم الجامعي. 

 التدخين 

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

 رمي القمامة 

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

 الهواتف النقالة 

 يجب إغالق الهواتف النقالة داخل جميع قاعات المحاضرات والصفوف وفي مركز مصادر التعلم أو أثناء حضور أي إجتماعات رسمية في الجامعة.

 م.ويحق للمعلمين وأمناء المكتبة مصادرة الهواتف النقالة المستخدمة داخل األماكن المذكورة على أن يتم إعادتها ألصحابها في نهاية اليو

 الزائرين

ما  كل الزوار )بمن فيهم األطفال( يحق لهم دخول الحرم الجامعي بعد توقيع الشخص الذي يودون زيارته أو يكونون بصحبته على تعهد بمسئوليته عن

 يترتب على هذه الزيارة. 
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 اجلزء التاسع : املالحق 



 الهيئة اإلدارية

 رئيس الجامعة 

 البروفيسور/ باري وين 

 مساعد رئيس الجامعة للشئون األكاديمية

 البروفيسور/ حمزة إدريس 

 مساعد رئيس الجامعة للموارد

 الدكتور/ حمدان سليمان الفزاري 

 مدير عام دائرة القبول والتسجيل 

 الفاضل/ صالح شديفات 

 مدير عام دائرة التخطيط المؤسسي والكفاءة 

 الفاضلة/ جونيث جورمان 

  دائرة البحوث والتعاون الصناعي
 البروفيسور/ غسان عدنان الكندي 

 مدير دائرة المالية 

 الفاضل/ علي المقبالي 

 مدير دائرة األنشطة الطالبية 

 الفاضل/ سيف الهنائي 

 رئيس قسم الخدمات الطالبية 

 الفاضلة/ نعيمة البلوشي 
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 الهيئة األكاديمية

 كلية التربية واآلداب 

 القائم بأعمال العميد: الدكتور علي الشملي 

 المنسقة: هدى الجهورية

 كلية القانون

 لطفي المشيشي  البروفيسورالعميد: 

 المنسقة: أسماء المقبالية

 كلية إدارة األعمال 

 البروفيسور ريتشارد كومنالعميد :

 المنسقة: أمل البادية

 كلية تقنية المعلومات 

 القائم بأعمال العميد: الدكتور دينش 

 المنسقة: خلود الفارسية

 كلية الهندسة 

 العميد: البروفيسور إيهاب 

 المنسقة: أمل العلوية

 كلية الدراسات اللغوية 

 العميد: البروفيسور ممدوح يوسف 

 المنسقة: رقية البوسعيدية 

 البرنامج الجامعة التأسيسي 

 رئيس البرنامج: ماهر 

 نائب رئيس البرنامج: محمد الفتحي 

 المنسقة: آسيا الكشرية
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Special Circumstances Form  

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

1. Talk to your Academic Advisor. Most issues can be resolved at this stage. 

2. If the issue is not resolved, then complete this form. Once this form has been fully completed, hand it to your Academic    

Advisor to sign and he/she will arrange for you to see your Dean / Head of GFP. The Dean / Head of GFP will not see you 

without this completed form, signed by your Academic Advisor. 

3. If the Dean / Head of GFP considers it necessary, he/she will arrange for you to see the PVC Academic Affairs. The PVC will 

not see you without the completed form, signed by your Advisor and Dean. 

4. If necessary, the PVC Academic Affairs will refer the case to the Vice Chancellor. The Vice Chancellor will not see you     

without this form, endorsed by the PVC Academic Affairs. 
Students must complete all sections carefully. 

Name   Student Identity Number   

 Faculty    Programme/Stream   

Date   Telephone Number   

Advisor Name   

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

Late Registration with valid reason (applicable after the add/drop period(    
Registered in the wrong course (applicable after the add/drop period(    
Exception from pre-requisite courses (to be completed before the semester begins(    
Exceeding the study load (to be completed before the add/drop period(    
Improving GPA (to be completed before the semester begins)    
Timetable conflicts    
Request for Special Exam due to conflict with exam timetable and pregnancy delivery date    
Reason for Special Circumstances: 

  

Advisors Comment: 

Advisor Name:  Signature       

Dean’s Comment: 

Dean Name  Signature     

PVC Academic Affairs )PVC-AA) Comment )only where applicable): 

PVC-AA Name   Signature   

Admission and Registration Comment )only where applicable): 

Agreed Actions   

By whom   



 

To be filled in and submitted with the necessary signatures by the student making the appeal. 
Follow all directions stated on this form. 

Note: Please refer to the section in the STUDENT HANDBOOK related to APPEALS AGAINST ASSESSMENT 
DECISIONS before completing and submitting this form.  Appeals which do not follow procedures will not be            
considered. 

Assessment Appeal - Stage 1 

Student Name:   

ID No:   Date: ____ / ____ / 02____ 

Faculty:   Program:   Level:   

GSM:   Email:   

Complete the following if the appeal concerns assessment in a course. 

Course Name:  Course code:   

Course Coordinator:   

Circle one of the following if the appeal does not concern assessment in a course. 

Progression to next level Graduation Requirements Mitigating circumstances 

All questions and problems with marks and grades or progression or graduation requirements should be resolved     
informally and locally, if possible. A Stage 1 Appeal cannot be started until this informal process has taken place. The 
Dean must sign to indicate that the informal process has occurred. 

Which members of academic staff did you speak with to try to solve your problem? 

1. NAME .0  3. 4. 

DEAN   Signature:    ____ / ____ / 02____ 

On a separate single A٤ sized page, attached to this page, give the details and facts about the issue. This 

must be legible and coherent with proper spelling and grammar. Use of a word processor and a printer is              

recommended. For programs taught in English this must be in English. For programs taught solely in Arabic then it 

can be in English or Arabic. 

Submit the completed form to the VC Secretary within the time period stated in Part B, Section 6 of the     

Quality Handbook. 

If delivered in hardcopy then staple the two pages together, with this page on top. 

If during the summer break you are away from Sohar, then you may conduct the informal process by telephone or by 
emailing the academic representatives in your Faculty. If an appeal is required, then the appeal can be sent by email. 
It must be an attachment with the two pages in one file with a file name of Your-Name-Appeal. Email with the subject 
Your-Name-Appeal to the VC Secretary at vcoffice@soharuni.edu.om . 

  

mailto:vcoffice@soharuni.edu.om


To be filled in and submitted with the necessary signatures by the student making the appeal. 

Follow all directions stated on this form. 

Note: Please refer to the STUDENT HANDBOOK section on APPEALS AGAINST ASSESSMENT DECISIONS 

before completing and submitting this form. Appeals which do not follow procedures will not be considered. 

 

Complete the following if the appeal concerns course grades: 

 

If the appeal does not concern course grades, circle one of the following: 

 

All questions and problems should be resolved through academic staff in your Faculty, if possible. A Stage ۱ Appeal 
will not take place unless you have first tried to settle the matter in your Faculty. The Dean must sign below to       
indicate that this informal process has occurred. 

Which members of academic staff did you speak with to try to solve your problem? Give at least two. 

 
 

 

On a separate single A٤ sized page, attached to this page, give the details and facts about the issue. This 

must be legible and coherent with proper spelling and grammar. Use of a word processor and a printer is           

recommended. For programs taught in English this must be in English. For programs taught solely in Arabic then it 

can be in English or Arabic. 

Submit the completed form to the VC Secretary within the time period stated in the Academic Quality  

Handbook, Part B, Chapter Six, section 6.5.2. 

If delivered in hardcopy, then staple the two pages together, this page on top. 

If during the summer break you are away from Sohar, then you may conduct the informal process by telephone or 
by emailing the academic representatives in your Faculty. If an appeal is required, then the appeal can be sent by 
email. It must be an attachment with the two pages in one file with a file name of Your-Name-Appeal. Email with 
the subject Your-Name-Appeal to the VC Secretary at vcoffice@soharuni.edu.om . 

Assessment Appeal - Stage 2 

Student Name:     

ID No:   Date: ____ / ____ / 02____   

Faculty:   Program:   Level:     

GSM:   Email:     

Course Name:  Course code:   

Course Coordinator:   

 I am entitled to a special exam, but this has not been 
awarded 

 I am entitled to a supplementary exam but this has not been 
awarded 

1.  2. 3. 4. 

DEAN   Signature:    ____ / ____ / 02____ 

mailto:vcoffice@soharuni.edu.om


Student Release/Deferral Form  
Please complete the following: 
 الرقم الجامعي                                                               اسم الطالب

Student Number: _______________________ Student Name: __________________________________________ 

 الكلية                                                                 التخصص

Faculty: _______________________________ Program: ______________________________________________ 
لعنوان السكن                                                               جهة التموي  

Financial Sponsor: _______________________Residential Address: _____________________________________ 
 بيانات البنك
Bank information: 
رقم الحساب                                                                                                    اسم البنك  
Bank Name: ____________________________ Account No:____________________________________________ 
 االيميل االلكتروني
Email Address: ________________________________________________________________________________ 

رقم الهاتف                             النقال                                     رقم الهاتف   

Telephone No: ___________________________ GSM: ________________________________________________ 

……………………………………………………         ………….…………………………………. 

    Signature of Student (توقيع الطالب(                  Date (ا)لتاريخ  

REASON FOR WITHDRAWAL: 

Please complete the attached Feedback from Withdrawing Students Form if withdrawing from the University prior to completion of an 

award program and submit both forms to the Student Support Unit. 

 Graduation 

 التخرج
 Withdrawal from University 

 تأجيل الدراسة
 Dismissal from University 

 انسحاب من الجامعة
 Deferral 

 فصل من الجامعة

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

1 Communication & External Relations 

 )التواصل والعالقات الخارجية(

For students who want to withdraw 

Signature: ……………………………  

Date: …………………………………. 

4 Estates 

)النقل(     

 All University Property returned 

 Signature: ……………………………. 

 Date: ……………………………….…. 

2 Library 

المكتبة((  

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

Date: …………………………………. 

5 Dean of Faculty 

 )عميد الكلية المعنية(

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

Date: …………………………………… 

3 Students Affairs 

شؤون الطلبة((  

Receipt of Feedback from Withdrawing Students Form 

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

Date: …………………………………… 

All property of Student Accommodation returned 

Signature: ……………………………… 

Date: ……………………………………. 

6 Admission  &Registration 

)القبول والتسجيل(    

Student ID card Returned  

Signature: ……………………………… 

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

 7 Finance 

)المالية(   

Student is financial – there are no outstanding fees  
owing to the University 
Signature: ………….………………… 

Date: ……………………. …..……….. 



Student Academic Complaints Form 
A student with an academic complaint must complete this form and present it to the office of the Dean of Faculty with  

all supporting evidence. If a student’s academic-related complaint is not resolved informally at the Faculty level, the  

student (or other complainant( must provide details in writing to the Pro Vice Chancellor Academic Affairs (PVCAA( 

as soon as possible after the event(s( concerned and normally within six weeks. Any delays may make it difficult to 

investigate. Anonymous complaints cannot be dealt with because a response cannot be provided. However, the 

identity of a complainant will not be disclosed without permission. A complaint will not be recorded on the academic 

record. 

This form should not be used for the following: 

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

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

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

Student Name   Student Identity Number   

Faculty    Major   

Date on which the         

incident happened 
  Telephone Number   

Name of anyone else     

involved 
  

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

Deans Comment: Indicate how the complaint was investigated and by whom, the evidence used, the conclusion reached if  

appropriate, the steps taken to rectify matters. It may not be possible to do exactly what was requested, but the complainant will 

be given the opportunity to say whether or not they are satisfied. 

Dean Name )Print)   Signature   

PVC Academic Affairs Comment )where applicable): 

  

  

PVC-Academic Affair   Signature   

Agreed Actions  

By whom 

  


