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برنامج السنة التأسيسية

التأسيسيالبرنامج أهداف 

اسية وتنمية ، كما يهدف إلى تزويده بالمعلومات األسيهدف البرنامج التأسيسي إلى رفع مستوى الطالب في اللغة اإلنجليزية 

ج تطبيق المعايير قة ويسر ،ويتم في البرنامفي تقنية المعلومات والرياضيات ،لتمكينه من دراسة مقررات التخصص بثهمهارات

تقنية والعلوم التطبيقية جامعة اللطلبة المقبولين للدراسة في الوطنية للسنة التأسيسية ، كما يهدف البرنامج التأسيسي إلى تهيئة ا

وابط يس والتعلم الذاتي باإلضافة إلى ضوالتأقلم مع نظام الدراسة الجامعية مع مواعيد المحاضرات وطرق التدرللتكيف 

.الحضور واإلنصراف 
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اختبار تحديد المستوى

الدرجة النهائية المستوى

0-30 المستوى األول

31-45 المستوى الثاني

46-60 المستوى الثالث

61-75 المستوى الرابع

السنة ة لطلبقبل دراسة الطالب وخالل فترة البرنامج التعريفي يقوم مركز اللغة اإلنجليزية باجراء اختبار تحديد المستوى 

:الي التأسيسية في اللغة اإلنجليزية وعلى ضوء نتيجة كل طالب  يتم توزيع الطلبة على أربعة مستويات على النحو الت

:  مالحظات

في امتحان تحديد المستوى فإنه يتم إلحاقه بالتخصص الذي تم قبوله عن 85في حالة حصول الطالب لدرجة أعلى من 

في حالة عدم طريق مركز القبول الموحد  وذلك بعد اجتيازه امتحان تحديد المستوى الرابع وتقنية المعلومات والرياضيات ، 

رس اجتياز الطالب الختبار اللغة االنجليزية للمستوى الرابع أو عدم تمكنه من اجتياز اختبار مادة الرياضيات أو تقنية المعلومات فإنه يد

.وفي حالة نجاحه سيتمكن من تسجيل مقررات التخصصفصالً دراسياً كامالً 
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التأسيسيةنظام التقييم في السنة 

مالية لذلك الدراسي والعالمة اإلجالطالب ناجًحا في المستوى بشرط نجاحه في كل من امتحان نهاية الفصل يعتبر . 1

%50المستوى وتكون عالمة النجاح  

100=50أعمال الفصل + 50امتحان نهاية الفصل = اإلجمالية العالمة 

وى والجدول ة اإلجمالية للذلك المستالطالب راسبًا في المستوى إذا رسب في امتحان نهاية الفصل أو العالميعتبر . 2

:  المرفق يوضح ذلك
النتيجة العالمة اإلجمالية %(50)االختبار النهائي  %(50)أعمال الفصل  م

ناجح ناجح(  53)  ناجح(   33) راسب(   20) أحمد

ناجح ناجح(   50) ناجح(   25) ناجح(   25) أسعد

راسب راسب(   50) راسب(   20) ناجح(   30) محمد

راسب راسب(   45) راسب(   20) ناجح(    25) علي
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معايير اجتياز البرنامج التأسيسي

قا للعالمات عيار الذي يحدد الطالب للمستوى الذي يدرسه وفالنتيجة النهائية التي يحصل عليها الطالب في المستوى الرابع هي الم

:التراكمية التالية 

مستوى ( 5)ى المطلوب للعالمات في اختبار اآليلتس يحق للطلبة االنتقال إلى برنامج دراسي أعلى في حال اجتيازهم المستو-1

. الدبلوم المتقدم( 4.5)البكالوريوس 

: مثال للتوضيح 

ذلك  عليه ورغب بمواصلة دراسته للدبلوم المتقدم ،وليتمكن  من( شهادة الدبلوم )في اختبار المستوى الرابع62حصل أحمد على درجة 

.من مؤسسة معتمدة ذات تصنيف دولي  ( 4.5)أن يحضر شهادة آيلتس 

ال ي حفي اختبار اآليلتس اإلعفاء من البرنامج التأسيسي للغة اإلنجليزية ف( 5)يحق للطلبة المستجدين ممن حصلوا على عالمة -2

.اجتيازهم لمتطلبات مادتي تقنية المعلومات والرياضيات 

العالمات التراكمية للمستوى الرابع البرنامج الدراسي 

50-63 الدبلــــــــــــــــوم

64-70 الدبــلوم المتــقدم 

71-100 البكـــالوريـــوس 
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طلبة الطالب وأعضاء هيئة التدريس يمكن لكل من المن كل ليمكن نترنت إلانظام إدارة المعلومات هو نظام رقمي متاح على شبكة •

ي وأعضاء هيئة التدريس استخدامه من خالل الولوج الى الرابط اإللكترون

HTTPS://CIMS.MANPOWER.GOV.OM/TCMS/FACES/LOGIN.JSF.

طلب تظلم  دراسي، إخالء طرف، تقديماسي، تأجيل فصل يمكن للطلبة تسجيل المقررات الدراسية، الحذف واالضافة، حذف مقرر در•

والغياب الحضورإلى تلك الخدمات يساعد النظام الطالب والطالبات على متابعة نسب ضافة إلبا. CIMSوإعادة قيد عن طريق النظام 

CIMSالى نظام يستطيع الطالب الدخول. المختلفة وحالتة الدراسية الحاليةالخاصة بهم وكذلك الدرجات التي يحصلون عليها في المواد 

التعريفيلكل طالب وكلمة المرور هي الرقم (13245567)المستخدم للطالب هو الرقم المدني مثال بأن يكون اسم 

72J20131  لحصول علىحالة مواجهة الطالب أي صعوبات في استخدام الموقع يمكنهم ابجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وفي للطالب

.بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية أو قسم القبول والتسجيلالدعم المطلوب من مركز تقنية المعلومات 
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المستخدم بجامعة التقنية والعلوم  CIMSالمعلوماتنظام إدارة 

:  التطبيقية

https://cims.manpower.gov.om/tcms/faces/login.jsf


تغـــــــــــيير التخـــصـــصمعايير 

ئيسي بين صص الريصدر قسم التسجيل إعالن عن تاريخ بداية ونهاية فترة طلب تغيير التخ•

األقسام األكاديمية

.يسمح للطالب تغيير تخصصه مره واحدة خالل فترة دراسته بالكلية•

:يجب أن تتوفر الشروط التالية لتقديم طلب تغيير تخصص•

oإكمال البرنامج التأسيسي.

oأن تتوافر شواغر في التخصص المطلوب.

oأن ال يكون الطالب قد امضي اكثر من سنة في التخصص الحالي.
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التخـــصــــصمعايير تغيير 

قسم التوجيه واإلرشاد ومتابعة الخريجين

oتعطى األولوية للطلبة ذوي األداء األفضل خالل دراستهم في الكلية.

oسة التخصص الجديدالتاكد من دراسة الطالب لمواد دبلوم التعليم العام التي تؤهله لدرا.

oطالب بهابول الموحد في السنة التي تم قيد الاستيفاء شروط القبول للتخصص المطلوب االنتقال إليه من قبل مركز الق

oلشواغر عليهم الموحد للتخصص الجديد وعند توفر ابالنسبة للطلبة الذين لم يستوفو الشروط المعلنة من قبل مركز القبول

ب في وثم يتم قبول الطال. االنتقال إليهتسجيل ثالثة مقررات مشتركة ومقررين آخرين من مقررات التخصص المطلوب

.التخصص المطلوب في ضوء تحصيله في المقررات التي سجلها

o به للدراسة في الكليةتحسب فترة الدراسة السابقة لتغيير التخصص ضمن الحد األقصى المسموح.

CIMSعن طريق نظام الوزاره يقوم الطالب بتقديم طلب تغيير التخصص الرئيسي ومتابعته إلكترونياً •



:االنتقاالت الفردية 

.الجامعة عن الموعد من خالل موقعيحدد قسم القبول والتسجيل موعد تقديم طلبات اإلنتقال ويتم االعالن •

.و شخصيةبسبب ظروف عائلية أجامعة تقنية أخرىالى جامعة التقنية يحق للطالب التقديم لالنتقال من •

.وىج امتحان تحديد المستيمكن لطلبة السنة التأسيسية الجدد تقديم طلب انتقال بعد إعالن نتائ•

CIMSالوزارهيتم تقديم طلب اإلنتقال إلكترونياً عن طريق نظام •

.األخرىللجامعة التقنية هنتقالايرفق الطالب ما يثبت سبب •

.عن طريق رقم الطلبهانتقاليتابع الطالب طلب •
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نظام الحضور والغياب في البرنامج التأسيسي
المحاضرة؟يعتبر الطالب غائبا عنمتى 

.متأخًرا مع السماح له بحضور المحاضرةيسجل الطالبأو أكثر ألول مرة دقائقإذا تأخر الطالب عن المحاضرات التي تبدأ الساعة الثامنة صباًحا خمس.1

متأخرا عن ل مرة فإنه يسجلت التي تبدأ الساعة العاشرة أو الثانية عشر   أوالساعة الثانية ألوتأخر الطالب عن التواجد في القاعات الصفية مع بداية الوقت للمحاضراإذا . 2

.  المحاضرة مع السماح له بحضور المحاضرة

.غائبا ساعتين حينذاك للمرة الثانية يسجل تأخر الطالب تكرر إذا . 3

.كاملةغياب كل محاضرة عن ساعتين بينما يحتسب التأخر مرتين عن غياب محاضرةيحسب . 4

يتم حساب ساعات الغياب؟كيف 

ساعة وعدد األسابيع المقرره للفصل 18هو  LISTENING, SPEAKING, READING, WRITING ))إجمالي عدد الساعات المعتمده لألربع مهارات في اللغة اإلنجليزيه

أسبوًعأ( 14)األول 

ساعة252= 18× 14أي

.وعليه  يحصل على اإلنذار األول % 5ساعة فقد وصل نسبة الغياب 13الطالب تغيبإذا •

.وعليه يحصل على اإلنذار الثاني % 10ساعة فقد وصل نسبةالغياب 26الطالب  تغيبإذا •

ي راسب وعليه إعادة المستوى فالنتيجةالنهائي وتكون إلختباراويحرم من دخول . وعليه يحصل على اإلنذار الثالث% 15ساعة فقد وصل نسبة الغياب 39الطالب تغيباذا •

.الفصل التالي 
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:تسليم اعذار الغياب الدوريةإجراءات 
:ويشترط اآلتيغيابهأيام من تاريخ 3في حالة تغيب الطالب يحق له تسليم اعذار خالل 

:هيمقبول واألعذار المقبولة يكوم العذرأن (أ

طبيعذر -1

.طبي من داخل السلطنة مختوم من ادارة المستشفىعذر -2

السفارةطبي من خارج السلطنة في حالة عالج مصدق ومختوم من عذر -3

.الوفاة إذا كانت من الدرجة األولىحاالت -4

خارجهاجامعة التقنية والعلوم التطبيقية او رسمية من داخل مشاركات -5

.المريض المنوم في المستشفىمرافقة -6

أخرى في حالة وجود تقرير يدل على أن المرض عذار أطالب قبول يحق للطالب تسليم عذريين مقبوليين خالل الفصل الدراسي فقط ويسمح لل

.مزمن

.الثالث بدون تقرير طبيالعذر . 3.للمراجعهمرافق مريض عذر . 2للمستشفى حضور عذر . 1: األعذار المرفوضه 

قسم التوجيه واإلرشاد ومتابعة الخريجين



الطرفإخالء
ياً بواسطة نظام طريق تقديم طلب إخالء طرف إلكترونجامعة التقنية والعلوم التطبيقية عن يستطيع الطالب إخالء طرفة من .1

:في الحاالت التاليةوذلك   CIMSالوزاره 
I.اإلنسحاب

-:لألسباب التالية جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وذلك يستطيع الطالب اإلنسحاب من 
الحصول على فرصة عمل•
الحصول على فرصة دراسية أخرى•
عدم الرغبة في الدراسة•
أسباب أخرى•

II. السببجامعة التقنية والعلوم التطبيقية حسب الفصل من
الغياب غياب الطالب لمدة أسبوعين متتاليين دون عذر مقبول  •
.الرسوب في مستويين متتاليين في برنامج السنة التأسيسية •
.الوقوع في المالحظة اإلكاديمية الرابعة •
عقوبة صادرة من لجنة التأديب•

III.االنتقال
خرىيجب على الطالب إجراء أخالء طرف في حالة أنتقاله إالى كلية تقنية أ•
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التأجيل
.يحق للطالب التأجيل مرتين خالل فترة الدراسة•

.الفصل وفقاً للتقويم األكاديمييصدر قسم القبول والتسجيل إعالن عن تاريخ بداية ونهاية فترة تأجيل •

.لى الطالب االنقطاع عن الدراسةيحق للطالب التأجيل ألسباب صحية أو ظروف عائلية أو أكاديمية تحتم ع•

 CIMSالوزارهيقوم الطالب بتقديم طلب التأجيل ومتابعته إلكترونياً عن طريق نظام •

.على الطالب اإللتزام بالحضور لحين الموافقة على تأجيل الفصل•
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الرسوب والفصل وإعادة القيد في البرنامج التأسيسيي
مرات في أي من 3ت أو مستويات دراسية إذا رسب الطالب خالل دراسته مرتين في أحد المستويا4يتكون البرنامج التأسيسي من -

.مادتي الرياضيات وتقنية المعلومات فيتم تعليق الطالب في الكلية

ً المستوى الذي فصلوا فيه وذلك يتم إعادة قيد الطلبة المفصولين من البرنامج التأسيسي بغض النظر عن- :يليلماوفقا

اها عام واحد من تاريخ الرسوب في الكليات التقنية خالل مدة أقصيتم إعادة قيد الطلبة المعلق قيدهم في برنامج السنة التأسيسية بسبب-

:تعليق القيد وبعد أن يستوفي الشروط التالية 

.التقدم إلمتحان المستوى الرابع من البرنامج التأسيسي والنجاح فيه . 1

في امتحان اللغة حال رسوب الطالبوفي ،يسي والنجاح فيهما تلبية متطلبات مادتي الرياضيات وتقنية المعلومات من البرنامج التأس.2

.بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية دراسته اإلنجليزية في أول محاولة يفقد الطالب حقه في إعادة القبول ومواصلة

ة العام بشرط تس من جهة معتمدة ذات تصنيف دولي قبل نهاييسمح للطالب خالل تعليق قيده لمدة عام أن يحضر أن يحضر شهادة األيل. 3

في اختبار ( 5)ول على العالمة في اختبار االيلتس لمواصلة الدراسة لمستوى الدبلوم المتقدم أو الحص( 4.5)الحصول على العالمة 

االساسية وتقنية ر التوفل مع استيفاء متطلبات مادة الرياضياتااليلتس لمواصلة الدراسة لمستوى البكالريوس أو ما يعادلها في اختبا

.المعلومات للسنة التأسيسية
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يسيةللطلبة السنة التأسوتقنية المعلوماتالرياضياتامتحان تحديد المستوى لمادة 
:يسية لطلبة السنة التأسالتطبيقية /لسنة التأسيسية والرياضيات البحتة آلية استيفاء متطلبات مادة الرياضيات األساسية  وتقنية المعلومات ل

:التالي يوضح عدد الساعات المعتمدة والتدريسية لكل مقررالجدول . 1

علومات وتقنية المات  باجراء اختبار تحديد المستوى لمادة الرياضيات دراسة الطالب وخالل فترة البرنامج التعريفي يقوم قسم تقنية المعلومقبل . 2

:ع الطلبة على النحو التالي ضوء نتيجة كل طالب المتحان تحديد المستوى للغة اإلنجليزية يتم توزيوعلى 

(الرياضيات األساسية )يدرس الطالب هذه المادة في حالة نجاحه للمتطلب السابق ( *)

.يتم تدريس هذه المادة في المستوى الثالث أو المستوى الرابع ( **)

عدد الساعات التدريسية  عدد الساعات المعتمدة المقرر

4 صفر الرياضيات األساسية 

4 صفر تقنية المعلومات

4 صفر التطبيقية/الرياضيات البحتة

المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

اللغة اإلنجليزية للمستوى االرابع-

الرياضيات األساسية-

(*)الرياضيات التطبيقية / الرياضيات البحتة -
)**(تقنية معلومات للسنة الـتأسيسية -

اللغة اإلنجليزية للمستوى الثالث-

الرياضيات األساسية-
)*(الرياضيات التطبيقية / الرياضيات البحتة -

)**(تقنية معلومات للسنة الـتأسيسية -

اللغة اإلنجليزية للمستوى الثاني-

الرياضيات األساسية-
اللغة اإلنجليزية للمستوى األول
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%  50نتيجة على فإن الطالب يدرس الرياضيات األساسية في المستوى الثاني ، وإذا حصل % 50إذا حصل الطالب على نتيجة أقل من .3

.  الرياضيات التطبيقية في المستوى الثالث/ البحتة الرياضيات يدرسأو أكثر 

إعادة الطالب لىع(الرياضيات التطبيقية / الرياضيات األساسية ، تقنية المعلومات ، الرياضيات بحتة ) إذا حالة رسوب الطالب ألي من .4

.هذه المواد لمرة واحدة فقط دراسة 

.ولمرة واحدة فقط( إعادة االمتحان )في حالة رسوب الطالب للمرة الثانية يعطى امتحان الدور الثاني فقط .5

يعلق قيده  لمدة (مرتان دراسة ومرة دور ثاني :بواقع ثالثة فرص )في حالة رسوب الطالب للمرة الثالثة واستنفاذه لجميع الفرص النجاح .6

يتقاضى أنهكمانجليزية اإلاللغة تلك الفترة من دراسة أي مادة سواء الرياضيات أو تقنية المعلومات اواللخحيث يمنع فصل دراسي واحد 

..الفترةتلك الل خأي مبالغ مالية 

يجب ( له أو عدم حصو)في حالة حصوله على شهادة خارجية انتهاء مدة التعليق ينظر إلى الطالب بعد تقديمه الطلب لذلك ،وسواء بعد . 7

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية نهائيا من على الطالب الجلوس الختبار االجتياز وفي حالة رسوب الطالب يفصل فصال

( يات التطبيقية الرياض/ الرياضيات األساسية ، تقنية المعلومات ،الرياضيات بحتة ) جميع المواد الثالثة على الطالب النجاح في يجب . 8

.وفي حالة رسوبه في أي من هذه المواد يمنع من االنتقال إلى التخصص 
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د من احضار الطالب بعد التأك( تقنية معلومات للسنة التأسيسية )لدراسي لمادة أحضر الطالب احدى الشهادات الخارجية اآلتية يتم معادلتها بالمقرر اإذا 

.ألصل الشهادة وإنهاء محتوى تلك الشهادة 

المعلوماتمن المعلومات الرجاء مراجعة رئيس قسم تقنية لمزيد 

المحتوى المطلوب تغطيته اسم الشهادة

مستخدمي تقنية المعلومات أمن•

أساسيات المستخدم لتكنولوجيا المعلومات•

معالجة الكلمة•

جداول البيانات•

قواعد بيانات•

العروض•

واإلنترنتاستخدام البريد اإللكتروني •

الدوليةقيادة الكمبيوتر رخصة 

(  ICDL )

أساسيات الحوسبة•

مفتاح التطبيقات•

اإلنترنت •

األساسيةشهادة اإلنترنت والحوسبة 

( IC3 )

ت مقدمة لتكنولوجيا المعلوما•

استخدام أجهزة الكمبيوتر وإدارة الملفات•

معالجة الكلمة •

جداول البيانات•

االتصاالت اإللكترونية•

قواعد بيانات•

العروض•

كامبريدج دبلوم دولي في مهارات 

تكنولوجيا المعلومات
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الشكل التالي

يوضح سير 

دراسة هذه 

المواد
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• الغياببسبب الحرمان 

• يتم اعتبار . او أكثر من اختبار نهاية الفصل الدراسي%15تصل نسبة غيابهم في السنة التأسيسية التي يتم حرمان الطالب 

وفي حالة رسوب الطالب . منهالطالب في هذه الحالة راسب ويجب عليه إعادة المستوى الذي تم حرمانه

. من قبل يتم فصله
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:البرامج اإللكترونية المقدمة للطلبة في قسم اللغة اإلنجليزية 

•  : )E-LEARINING )منصة التعليم اإللكتروني -1

• رات االفتراضية توفر أداة للتربويين تمكنهم من إنشاء مقرهو برنامج حر مفتوح كذلك ومعروف بنظام إدراة الفصل أو بيئة التعلم 

.إلكترونية مع إمكانية التفاعل مع الطلبة 

• :ما يكروسوفت تيميز (MS TEAMS)-2

• بما في ذلك التعاون )جتماعات الفيديو وتخزين الملفات هو نظام أساسي موحد لالتصال والتعاون يجمع بين الدردشة المستمرة وا

.وتكامل التطبيقات ( في الملفات 

(:البريد اإللكتروني )  COLLEGE EMAIL 3-

التقنية والعلوم التطبيقية سواءكان  التواصل  من هو بريد إلكتروني خاص لكل طالب وهي وسيلة التواصل بينه وبين جامعة 

. المحاضر أو اإلدارة وال بد من متابعة البريد اإللكتروني باستمرار 
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(:المكتبة ) في قسم تقنيات التعليم البرامج اإللكترونية المقدمة للطلبة 

أجهزة كمبيوتر مزودة بخدمات اإلنترنت. 1

لدراسةمتوفر في المكتبة للطالب والطالبات الستخدامه في البحث الذي يدعم ا

كتالوج المكتبة على اإلنترنت. 2

رونية داخل نظام المكتبة مثل التحقق من الموارد المتاحة في متاح عبر اإلنترنت لكل من الموظفين والطالب ، ويوفر لهم خدمات إلكت
.المكتبة والحجز والتجديد واقتراح شراء الكتب

 .PROQSET MASADERو  :     المكتبات-3

.اإلنترنت للبحث التطبيقي ، وألغراض لكل من الموظفين والطالبوهو مورد مكتبات إلكترونية يوفر كتبًا مدرسية ومراجعًا ومجالت عبر 
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سياسة انتهاك النزاهة األدبية•
• نها حال على العديد من الصور ميشتمل على انتحال او سرقة اعمالشخصا آخر والكذب بشأنها يشتمل االنت. تعتبر االنتحال والسرقات األ دبية غشا  اكاديميا 

:على سبيل المثال وليس الحصر التالي

زة، المتلفالمراسالت،البرامج من اعمال او أفكار شخص آخر مباشرة من خالل أي مصدر معلوماتي مثل ( مقاطع او عبارات)النسخ الكلي او الجزئي •

.المقاالت وغيرها األفالم ، الكتب 

.التخصصاإلقتباس لطلبة لجزء المقتبس ووضعه بين عالمات النقل من أفكار او معلومات مصدر اخر مع اإلشارة للمصدر دون تحديد ا•

.للطالبة من مصادر متعددة مطبوعة او الكترونية وتقديمها بصفة االعمال الشخصيالنسخ •

قبلإعادة استخدام أعمال قام الطالب بتقديمها من •

إستخدام أعمال طالب آخر•
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:العقوبات الخاصة بالسرقات األدبية 

المخالفالعمل / يتم إعطاء الطالب إنذار كتابي وعليه إعادة كتابة البحث: األولىالمخالفة •

المادةيتم إعطاء الطالب صفر في : المخالفة للمرة الثانية•

نهائيا جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فصال  الطالب من فصل يتم : المخالفة للمرة الثالثة•
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الجامعة المتبع في تصريح دخول وخروج  الطالبة من حرم جراءاال

وجودة في قسم اإلستمارة م) بيقية ألشخاص مصرح لهم من قبل ولي األمرتعبئة استمارة تصريح دخول وخروج من حرم جامعة التقنية والعلوم التط•

(التوجية واإلرشاد بشؤون الطلبة 

ال و( أخ الزوج –أب الزوج –األم –زميلة –ابن العمة -ابن العم -الخال ) تكتب أسماء األشخاص المصرح لهم الذين هم من الدرجة الثانية •

بطاقة الطالب قة الشخصية لألقرباء من الدرجة األولى وإبرازالطالب لتكتب أسماء األشخاص الذين هم من الدرجة األولى ويكتفى بابراز البطا

.لتطبيقية لحارس األمن ليتسنى للطالبة الخروج من حرم جامعة التقنية والعلوم ا

.والواليأتوقيع االستمارة من شيخ المنطقة •

.االشخاص الذين تم كتابتهم في االستمارة يتواصل قسم التوجيه واإلرشاد  هاتفيا مع ولي األمر لتأكد من أسماء •

.يتم تسليم اإلستمارة لقسم التوجية واألرشاد بشؤون الطلبة •

.يصدر القسم بطاقة للطالبات الالتي قمن بتعبئة االستمارة •
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واالنضباط النظام 
الضوابط العامة : أوال 

:أتي ية والعلوم التطبيقية حيث يلتزم الطلبة بما يعلى الطلبة مراعاة األنظمة والقوانين المطبقة داخل حرم جامعة التقن•

.للطالب واللباس المحتشم للطالبات بدون لباس نقاب للوجه(( الكمة أو المصر + الدشداشة العمانية ))الزي الموحد •

.وبقواعد السلوك األكاديمي على الطالب أن يلتزم بلوائح ونظم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية •

.العلوم التطبيقية  ضرورة احضارالبطاقة الجامعية للطالب أثناء تواجده بجامعة التقنية و•

لنهائية صيرة أو اختبارات المنتصف أو اال يمكن السماح للطالب بدخول لجنة االختبارات سواء كانت اختبارات ق: مالحظة هااااامة•

.إال بوجود بطاقته الجامعية ولن يتم النظر في أي طالب كان

حصيلهلية وأن يدرك بأن أي غياب سيؤثر سلبا على تالمواظبة على الدراسة وااللتزام بمواعيد المحاضرات والتدريبات العم•

تخدامها مختبرات ومعدات وأجهزة وغيرها وأن يحسن اسالمحافظة على ممتلكات جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المختلفة من•

.وأاليقع منه ما يؤدي إلى اإلضرار بها أو إتالفها 

.نية والعلوم التطبيقية عية والرياضية التي تنظمها إدارة جامعة التقالمشاركة الفعلية في األنشطة العلمية والتربوية والثقافية واالجتما•
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:نظام تأديب الطلبة : ثانيا 
وج ويعتبر أي خربالجامعة يسري نظام تأديب الطلبة على جميع الطلبة المسجيلين 

عة المقررة واألنشطة والتقاليد المتبوالقواعد على السلوك السليم واإلخالل بالنظم 
:تأديبيةبجامعة التقنية والعلوم التطبيقية مخالفة 

عيةلسير والسلوك واآلداب المركل فعل أو قول يمس المعتقدات الدينية أو سمعة الدولة أو يخل بحسن ا•

حدوثه ته أو درجته أو وسيلته أو موقعاإلخالل بقواعد األمانة األكاديمية والسلوك األكاديمي أيا كانت صور•

في المحاضرات

وء والواجب توافره فيه كل غش أو محاولة غش في اإلمتحان واإلخالل بنظام سير اإلمتحان بالهد•

تبرات العملية في الورش والمخاالمتناع أو التحريض على االمتناع عن حضور المحاضرات أو التدريبات •

تقنية شأنه اإلساءة إلى سمعة جامعة الارتكاب أي فعل يكون ماسا بالشرف أو األمانة أو األخالق أو يكون من •

والعلوم التطبيقية أو أي موظف فيها 

قسم التوجيه واإلرشاد ومتابعة الخريجين



اني من شاغلي الوظائف الفنية المساندة أو أي موظف كأي اعتداء أو إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس أو أل•

ن مجلس عيات أو عقد مؤتمرات من غير موافقة كتابية مالعمل على تكوين أي تنظيم أو المشاركة فيه أو تكوين اللجان أو الجم•

.جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

ول على صالصحف والمجالت أو ارسالها في البريد اإللكتروني وجمع أموال قبل حأو اصدار أو توزيع النشرات أو جرائد الحائط •

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية موافقة كتابية من مجلس 

عال أو االنفجار واألخالق والقيم الدينية أو المواد القابلة لالشتاالحتفاظ أو تداول األفالم والصور والمجالت والمواد النافية لآلداب•

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية داخل حرم 

جامعة التقنية بأي تزوير في المستندات الرسمية المتعلقة االدالء ببيانات أو معلومات غير صحيحة في األوراق الرسمية أو اجراء•

والعلوم التطبيقية  
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الغش

قد يكون المصدر ورقة اختبار طالب آخر، . الغش محاولة الطالب النقل من مصدر غير مصرح بهيتضمن 
الطالب الذي يضبط متلبسا  بالغش يتم إعطاءه صفر . قاموس من أي نوع او أوراق مخبأة في أغراض الطالب

من على نظام إدارة المعلومات الخاص في المادة التي قام بالغش فيها كما يتم حجب نتيجة الطالب النهائية 
دة ويكون تقرير المراقب هو الوثيقة المعتم. انتظار قرار لجنة االنضباطبجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في 

.التخاذ القرار النهائي

للغش أو السرقات المخالفالعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب 
:األدبية  

.

قسم التوجيه واإلرشاد ومتابعة 
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الغشالغاء امتحان الطالب في مادة أو أكثر في حالة الغش أو محاولة 

.دراسيالحرمان من الدراسة لمدة فصل 

.الكليةالنهائي من الفصل 



:العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب المخالف

التنبيه•

اإلنذار•

ابالغ ولي األمر•

اخراج الطالب من قاعة الدراسة •

حرمان الطاب من التمتع ببعض أو كل المزايا الخاصة بالطلبة•

الطالب فيه بالنظامالحرمان المؤقت لمدة ال تزيد على شهر عن ممارسة أي نشاط طالبي يخل •

الزام الطالب بقيمة األشياء التي يتلفها •

وقفة المنحة الشهرية لمدة أربع أشهر •

قطع المنحة الشهرية •
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الغشالغاء امتحان الطالب في مادة أو أكثر في حالة الغش أو محاولة •

الحرمان من دخول االمتحان في مادة أو أكثر •

أكثرأو دراسي الحرمان من الدراسة لمدة فصل •

الكليةالنهائي من الفصل •

وت قيامه بالغش ن المادة التي ضبط الغش فيها وفي حال ثبفي حالة ثبوت قيام الطالب بالغش أثناء االمتحان يعد راسبا في امتحا•

لتطبيقية في صل فصل نهائي من جامعة التقنية والعلوم اللمرة الثانية يعد راسبا ويحرم من الدراسة لمدة فصل دراسي واحد ويف

حالة ثبوته للغش للمرة الثالثة 

مالحظة•

وما من تاريخ القرار الصادر بالعقوبة خالل خمسة عشر ييجوزللطالب أن يتظلم إلى مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية من •

ابالغه  العقوبة 
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التأسيسيةالسنةطلبةعالوة

ملفوتم عمل ( صور شمسية+ شهادة الدبلوم العام + الشخصية البطاقة )وذلك بارفاق نسخ من CIMSفي نظام الوزارة رفع بيانات الطلبة . 1

.لكل طالب خاص 

دة الدبلوم العامعلى حسب عنوان محل اإلقامة بالبطاقة الشخصية أو اسم المدرسة  بشها90أو 45تحديد قيمة عالوة الطالب . 2

(.حسب التقويم األكاديمي)تحسب العالوة من أول يوم في األسبوع التعريفي . 3

. المحاضرات من مركز اللغة االنجليزية يتم صرف العالوة للطلبة الجدد إال بعد تسلم ما يثبت انتظامهم بحضورال . 4

.الشخصية بالبطاقة إال بتغيير العنوان الدائم يتم تغيير قيمة عالوة الطالب ال . 5

.اليين أو غياب أسبوعيين متتتعليق قيده بسبب الرسوبيتم إيقاف عالوة الطالب في حالة تأجيله  للفصل الدراسي أو في حالة . 6

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية موقع عنالمسافة  قيمة العالوة
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