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 المقدمة

 

يعتبر نظام التفرغ الجزئي أحد األنظمة المهمة لتطوير واالرتقاء في تأهيل القوى البشرية 

لدراسة لتطوير العاملة في القطاعين العام والخاص في السلطنة. يتيح هذا النظام مواصلة ا

المعرفة والمهارات والقدرات والخبرات للعاملين من خالل منح الفرصة لمن سبق له الدراسة 

أو أحد مؤسسات التعليم العالي أو ممن لم يسبق له الدراسة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية  في

عملهم للدراسة  في أحد مؤسسات التعليم العالي من خريجي التعليم العام والموفدين من جهات

على نفقتهم الخاصة أو على نفقة جهات عملهم للحصول على مستويات أعلى مثل  بالجامعة

  .سوق العمل من المهارات والمعارف الدبلوم أو الدبلوم المتقدم أو البكالوريوس لتلبية متطلبات

 

  الى:ويهدف نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي 

روف العاملين بالقطاعين العام والخاص ورغبتهم في توفير فرص تعليم تقني مرن يراعي ظ -1

  اإلستزادة من المعرفة العلمية والتقنية.

  .الجامعة إلىنقل الخبرات العلمية من واقع حقل العمل  -2

والقطاعين العام  الجامعةزيادة مجاالت التعاون والشراكة في جوانب التعليم والتدريب بين  -3

  والخاص. 

  عين العام والخاص على تطوير قدراتهم المهنية.تحفيز العاملين في القطا -4

  تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف. -5

  تشجيع التعليم المستمر. -6

  اإلسهام في إنجاح عملية التعمين. -7

 

الجزئي في  بنظام التفرغإن الغاية من هذا الدليل هي عرض ألهم الجوانب المتعلقة بالدراسة 

كما يوفر مرجعا للوثائق التي يمكن العودة إليها لمزيد من  التطبيقية، جامعة التقنية والعلوم

 التفاصيل. 
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 نظام القبول والتسجيل 

 

  

  الفئات المؤهلة للقبول

يجب على المتقدم للدراسة بنظام التفرغ أن يكون من العاملين في القطاع الخاص أو القطاع 

 الحكومي ومن أحد الفئات التالية: 

إحدى مؤسسات التعليم العالي والموفدين من جهات عملهم  الدراسة فيلهم  الذين سبق -1

على نفقتهم الخاصة أو نفقة جهات عملهم، بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية للدراسة 

 للحصول على مؤهل الدبلوم التقني أو الدبلوم التقني المتقدم أو البكالوريوس . 

والموفدين من جهات عملهم  ؤسسات التعليم العالية في إحدى مالذين لم يسبق لهم الدراس -2

على نفقتهم الخاصة أو على نفقة جهات عملهم ،للحصول على مؤهل  بالجامعةللدراسة 

 الدبلوم التقني أو الدبلوم التقني المتقدم أو البكالوريوس. 

 التطبيقيةجامعة التقنية والعلوم  الدراسية فيالذين أكملوا دراستهم بنجاح في أحد المستويات  -3

والموفدين من جهات عملهم للدراسة لدراسة للحصول على مستويات أعلى والراغبين با

  على نفقتهم الخاصة أو نفقة جهات عملهم.

  

  شروط القبول

 بنظام التفرغ الجزئي ما يأتي:  للدراسةبجامعة التقنية والعلوم التطبيقية لقيد الطالب  يشترط

   أن يكون ُعمانــي الجنسيـــة. -1

  .اما يعادلهأن يكون حاصال على شهادة دبلوم التعليم العام أو  -2

 . وزارة العملفي  ومحدثا لبياناتهفي جهة عمله سنة على األقل  أمضىأن يكون قد  -3
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نهاية المستوى المتقدم لبرنامج اللغة االنجليزية في  امتحانأن يكون ناجحا أو أن يجتاز بنجاح  -4

  من إحدى المؤسسات التعليمية. اما يعادلهأو  لجامعةاحد افرع االسنة التأسيسية في 

أن يكون ناجحا أو أن يجتاز بنجاح متطلبات مقررات تقنية المعلومات والرياضيات من  -5

  أو ما يعادلها من إحدى المؤسسات التعليمية. للجامعةالبرنامج التأسيسي 

  وجدت. إن الجامعةالتي تحددها  واالختباراتأن يجتاز المقابلة الشخصية  -6

  المطلوب التسجيل فيها. فرع الجامعةأن يكون التخصص المطلوب متوفراً في  -7

  .  الجامعةالتعهد بالتسجيل في المقررات الدراسية وفقا للجداول التي تعدها  -8

جامعة التقنية والعلوم تقديم الوثائق المتعلقة بالدراسة بالنسبة لمن سبق لهم الدراسة في  -9

حدى مؤسسات التعليم العالي وذلك لتقييمها ومعادلتها إلعداد خطة بنجاح أو بإ التطبيقية

  الدراسة.

 األكاديميااليلتس  اختبارتقديم شهادة سارية المفعول تثبت الحصول على الدرجة المطلوبة في  -10

( للتقديم لمرحلة البكالوريوس او ما يعادله في 5.0( للتقديم لمرحلة الدبلوم المتقدم أو )4.5)

 مع تحقيق الحد األدنى المطلوب في كل مهارة. (iBTوفل )اختبار الت

  طبيا.أن يكون الئقا  -11

  إجراءات القبول والتسجيل والوثائق المطلوبة 

 يتم القبول وفقا لمرحلتين: 

 المرحلة األولى: 

الوثائق التالية  بإرفاقبالتسجيل في الموقع االلكتروني الخاص بالتسجيل ويقوم  يقوم الطالب

  لتسجيل :الكتمال ا

  واحدة. صورة شمسية .1

  البطاقة الشخصية أو جواز السفر. .2

  رسالة عدم ممانعة من جهة العمل. .3

  بدفع الرسوم شخصي أو منحة دراسة. بااللتزامتعهد  .4
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  مصدقا من قبل المؤسسة التي درس بها.كشف الدرجات  .5

  شهادة آخر مؤهل دراسي حاصل عليه بعد الدبلوم العام. .6

  رات الدراسية من قبل المؤسسة التي درس بها .توصيف مصدق للمقر .7

  ما يثبت إنهاء متطلبات السنة التأسيسية. .8

  سارية المفعول. االيلتسشهادة التوفل أو  .9

  السيرة الذاتية. .10

 

 المرحلة الثانية: 

أفرع الجامعة في  وتقوم بتصنيفهاتدرس اللجنة المختصة طلبات القبول المستوفية الشروط 

 على:  بينها بناء وتتم المفاضلة ستوىمتخصص و لكل

  المقاعد المتوفرة .1

  عدد سنوات الخبرة .2

  معدل الدبلوم العام .3

  المعدل التراكمي إن وجد .4

ثم تتم معادلة المؤهالت والمقررات التي درسها المتقدم سابقا ويقوم القسم المختص بتطبيق  

كما يحدد خطة  لمخصصة،اكان عدد المتقدمين أكبر من عدد المقاعد  إذامعايير المفاضلة 

إجراءات القبول والتسجيل بتقديم الوثائق التالية  الستكمالالدراسة ويتم إفادة المتقدمين بقبولهم 

 الى قسم القبول والتسجيل في الكلية المعنية: 

  ما يفيد بدفع رسوم القبول ورسوم التسجيل ورسوم الدراسة. .1

 توقيع التعهدات المطلوبة. .2

  ئق المطلوبة مصدقة حسب األصول.تقديم نسخ من الوثا .3
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   الدراسة:برامج 
 

التعليم بنظام  ل فصل دراسي أو سنة دراسية برامجفي بداية ك الجامعة أفرعيقترح كل فرع من 

 وطاقتها االستيعابية.المتوفرة لديها  ي التي ترغب بطرحها وفقا للمواردالتفرغ الجزئ

البكالوريوس 

 التقني

الدبلوم 

 المتقدم

 البرنامج  ت  التخصص لدبلوما

 1 المحاسبة  72  108  144 

 

 2 إدارة الموارد البشرية  66  101  133 

 3 التسويق  66  101  133 

 4 الهندسة المدنية  72  100  135 

 
 5 الهندسة المعمارية  74  114  157 

 6 مسح الكميات  72  108  141 

 7  هندسة المساحة 73  108  144 

هندسة االلكترونيات  71  105  140 

 واالتصاالت 

8 

 9 هندسة الحاسوب  71  105  140 

 10 الهندسة الكهربائية  71  104  129 

 11 الهندسة الميكانيكية  72  105  141 

 12 الهندسة الكيميائية   72  108  144 

 13 هندسة النفط والغاز  81  -  - 

 14 نظم المعلومات  72  108  144 

 

 15 تطوير البرمجيات  69  102  -

 16 هندسة البرمجيات  69  102  131 

 17  أمن المعلومات 69  102  128 

 18 قواعد البيانات انظمة  69  105  134 

 19 الشبكات  69  101  130 

 20 األحياء التطبيقية  73  105  136 

 

 21 لتطبيقية الكيمياء ا 68  103  138 

 22 علوم البيئة  73  105  136 
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طرح برامج الدراسة بنظام التفرغ  مستوى. يعتمدلكل  وساعاتها المعتمدةالبرامج التي يمكن طرحها للدراسة بنظام التفرغ الجزئي  :1الجدول رقم 

زيارة موقع التسجيل الخاص  البرامج المطروحة يرجى لومات حولالمع منولمزيد  أفرع الجامعة،في  والمقاعد المتوفرةالجزئي على الموارد 

 باستقبال طلبات الدراسة بنظام التفرغ الجزئي.

 دراسةــام الــظن

 

   رسوم القبول والتسجيل

 م  نوع الرسوم    (رياال عمانيا )الرسوم 

 1  رسوم القبول   تدفع عند قبول الطالب  خمسون (50)

 2  رسوم التسجيل   تسجيل في بداية كل فصل تدفع عند ال  خمسة وعشرون  (25)

 

   رسوم الدراسة
 

 م  التخصص  )رياال عمانيا (رسوم الساعات المعتمدة  

 1   الهندسة سبعون ( 70)      

تقنية    ستون (60)          

 المعلومات

 2 

 3  الدراسات التجارية ستون ( 60)      

 4  بيقيةلعلوم التطا سة وستون (خم65)       
 

 طريقة حساب  الرسوم الدراسية بحسب المستوى الدراسي : 

 لاير للمادة  210لاير=  70*3معتمدة: ساعات ( 3ة )مثال: مادة الهندس

 ساعة معتمدة  72( : دراسة مستوى الدبلوم لتخصص الهندسة المدنية = 1من الجدول رقم ) 

 لاير عماني  5040= 70*72الرسوم الدراسية = 

 دراسي.واحدة( ورسوم التسجيل لكل فصل  )لمرةرسوم القبول  وتضاف
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البد أن يقوم الطالب بتسديد الرسوم الدراسية أو تقديم ما يثبت االلتزام بدفع الرسوم لكل فصل قبل 

 تسجيل المواد. 

  من الدراسة واسترداد الرسوم نسحاباال
 

دراسة واسترداد الرسوم على النحو يجوز للطالب المقبول أن يقدم طلبا كتابيا باالنسحاب من ال

 التالي: 

  الدراسي.طلب االنسحاب قبل تاريخ بدء الفصل  الدراسة إذا%من رسوم 90استرداد  .أ

% من رسوم الدراسة إذا طلب االنسحاب خطيا خالل ثالثة أسابيع من تاريخ 80استرداد  .ب

  بدء الفصل الدراسي.

حاب قبل نهاية األسبوع الرابع من تاريخ % من رسوم الدراسة إذا طلب االنس70استرداد  ج.

 بدء الفصل الدراسي. 

الفصل الدراسي أو إذا  تاريخ بدءوال يجوز استرداد رسوم الدراسة إذا أنقضت أربعة أسابيع من 

 فصل الطالب تأديبيا. 

  الجداول الدراسية

للجداول أو مساءا وفقا  الرسمي صباحاتكون ساعات الدراسة والمحاضرات في أيام الدوام 

 المعمول بها في الكليات التقنية. 

  التسجيل في المقررات وعدد الساعات المعتمدة

يكون التسجيل في المقررات الدراسية وعدد الساعات المعتمدة لكل فصل دراسي بإشراف 

، ويكون لجنة معادلة المؤهالت المرشد األكاديمي للطالب ووفقا لخطة الدراسة المعتمدة من 

ساعات و  6الدراسي للساعات المعتمدة التي يمكن أن يسجلها الطالب في الفصل  الحد األدنى

تسجيل عدد من الساعات مساوي  ويجوز للطالب ) اختياري( ، ساعات للفصل الصيفي 3

 .اعات التي يسجلها الطالب المنتظملعدد الس

ها الطالب عند ويتم احتساب المعدل التراكمي بحسب النقاط المكتسبة في المقررات التي درس

 وال يتم احتساب أي معدل تراكمي سابق.التحاقه بنظام التفرغ الجزئي فقط، 
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  إعادة المقررات الدراسية

فإن الدرجة الجديدة  (أي دراسته للمرة الثانية)في حالة إعادة أي مقرر دراسي ألول مرة  .1

 تحل محل الدرجة القديمة عند احتساب المعدل التراكمي. 

فيتم احتساب  (أو أكثر –لمرة الثالثة أي درسه ل) للمرة الثانيةدراسي المقرر ال ادةفي حالة إع .2

 المحاولة الثانية والمحاوالت التي تليها عند احتساب المعدل التراكمي. 

اقل، أو  Cفيه لغايات تحسين المعدل التراكمي، يجوز إعادة أي مقرر يكون تقدير الطالب  .3

  م اعتماد الدرجة الجديدة حتى لو كانت أقل.، ويتبحسب االنظمة والقوانين 

 

 الغياب واإلنذارات والحرمان من دخول االمتحان والفصل من الدراسة  

  

يتم انذار الطالب او حرمانه من دخول االختبارات بحسب القوانين واالنظمة المعمول بها في 

 الجامعة .

   :يتم قبول االعذار التالية 

 من وزارة الصحة.  اإلجازة المرضية المعتمدة -

 حاالت الوفاة من الدرجة األولى فقط.   -

  الحاالت الطارئة. -

 على أن يتم تقديم العذر خالل موعد أقصاه أسبوعا واحدا. 

   نقل الطالبة بين أفرع الجامعة:جراءات ا

مع توضيح األسباب وإرفاق  أحد أفرع الجامعةيقوم الطالب بتعبئة طلب النقل إلى  .1

  قة جهة العمل.رسالة تثبت مواف

مساعد الرئيس في فرع الجامعة /لنقل من قبل عميد الكليةفي حال تمت الموافقة على ا .2

المنتقل منها الطالب  مساعد الرئيس لفرع الجامعة/إليها الطالب وعميد الكلية المنقول
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في برنامج التسجيل بعد التأكد من تسليمه لكافة  اسمهيتم إخالء طرف الطالب وتحويل 

  .العهدة

حسب ما ورد من قسم  وكشف درجاتهينقل ملف الطالب إلكترونيا مع مستندات الطالب  .3

إليها الطالب مع إثبات التسليم بوثيقة  انتقلالتي  فرع الجامعة والتسجيل إلىالقبول 

لشؤون الطالب حسب نائب مساعد الرئيس  /مساعد العميد  نائبلدى رسمية تحفظ 

  اإلجراءات المتبعة.

 أجيل الطالب للدراسة  إجراءات ت

  عمله.يقوم الطالب بتعبئة طلب التأجيل مع إرفاق ما يثبت موافقة جهة  .1

ذكر األسباب وتدعيمها بأدلة ترفق مع الطلب ويفضل أن تكون نسخه مطابقة لألصل  .2

 باألصل.  (الطالب)ويحتفظ صاحب العالقة 

 بذلك، ويكتب فيقته من الضروري مخاطبة القسم الذي يدرس به الطالب إلعالمه ومواف .3

ويحفظ الطلب في سجل التأجيل الفصلي والبد  (مؤجل)سجيل بأن حالة الطالب برنامج الت

من إصدار قائمة توضح أسماء المؤجلين قبل بدء الفصل الذي يليه إلعالمهم بأهمية 

 به.  االتصاليدون الموظف المسؤول مالحظات بجواب الطالب عند و للدراسةتواجدهم 

لطالب التأجيل ألكثر من فصلين دراسيين. ويمكن في حال عدم زوال األسباب ال يجوز ل .4

 فرع الجامعة الموافقة الداعية للتأجيل تجديد التأجيل واثبات ذلك باألدلة، ويجوز لمجلس

  استثنائية.للطالب على تأجيل دراسته لفصل دراسي ثالث لظروف 

 عمله بذلك.   وتخطر جهةطالب تلغى حالة التأجيل من برنامج التسجيل عند دوام ال .5
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  بين المستويات الدراسية االنتقالضوابط 

 االنتقال لمستوى الدبلوم المتقدم:  .أ

  (.2.5)يقل المعدل التراكمي عن  وأالإنهاء دراسة مقررات مستوى الدبلوم بنجاح  •

( 4.0يقل عن )ال  وبما (4.5) سارية المفعول بمعدل نقاط IELTS االيلتستقديم شهادة  •

 .  iBTفي اختبار  او ما يعادلهافي كل مهارة 

 لمستوى البكالوريوس:  االنتقال .ب

يقل المعدل التراكمي عن  وأالإنهاء دراسة مقررات مستوى الدبلوم المتقدم بنجاح  •

وبما ال يقل  (5.0) سارية المفعول بمعدل نقاط IELTS االيلتسشهادة  متقدي (2.75)

  .  iBTفي اختبار  يعادلهااو ما  ( في كل مهارة4.5عن )

لاللتحاق  تجسيريهتنطبق الضوابط الواردة اعاله في حالة دراسة الطالب لمواد  مالحظة:

 بالمستوى المطلوب. 

 من فرع الجامعة فادات التي يمكن الحصول عليها اإل

 . شهادة قيد: 1 

 التخرج. الذي لم يستكمل متطلبات  فرع الجامعةتعطى شهادة قيد للطالب المقيد في 

 . إفادة التخرج: 2

ويشمل ذلك دراسة ماال  بنجاحتعطى إفادة التخرج للطالب الذي أنجز جميع متطلبات التخرج 

ويتم منح الطالب الشهادة رسميا  كما االلتحاق، المعتمدة لمستوى%( من الساعات 50عن ) ليق

 حفل التخرج. ، ويتم منح الطالب الشهادة الجدارية في الجامعةبعد اعتمادها من 

 .كشف الدرجات: 3

كشف بالدرجات يوضح المواد التي درسها الطالب والنتيجة  الجامعة  يعطى للطالب المقيد في

 التي حصل عليها في كل مادة.    
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 : تطلبات وشروط التخرجم

 .(2.0)النجاح في جميع المقررات الدراسية بتقدير تراكمي كلي ال يقل عن  .1

 %( من الساعات المعتمدة لمستوى االلتحاق.50)عن  لدراسة ماال يق .2

  إخالء الطرف من الكلية حسب اإلجراءات المتبعة.  .3

 

 والتقييم االمتحاناتنظام  

 

   المقرر

ويكون تحديد درجات الطالب في المقرر  واحد،هو مادة دراسية تدرس خالل فصل دراسي 

واالختبارات  والعملية،ة النظرية الدراسي على أساس إنجازاته المستمرة داخل قاعات الدراس

نهاية الفصل  وامتحانواألبحاث والمشاريع والواجبات المطلوبة منه  توالدارساالدورية، 

النهائي شامال في المقرر، ويعقد مرة واحدة في نهاية كل فصل  االمتحانالدراسي ، ويعتبر 

د يكون تحريريا أو دراسي، ويحدد في ضوء المقومات التي تحددها اللجنة التخصصية، وق

 عمليا، أو كليهما وفقا لطبيعة المقرر ونظام التقييم فيه. 

   الساعة المعتمدة

وزن المقررات خالل الفصل الدراسي. وتعادل محاضرة  دراسية لتحديدهي وحدة قياس 

 األسبوع وتعتمدنظرية واحدة أو حصتي تدريب عملي في المعامل والورش والمختبرات في 

 المعتمدة للمقرر على طبيعته. عدد الساعات 

   مالحظات هامة

إذا رسب الطالب في مادة معينة في فصل ما فإن نقاط وتقدير هذه المادة وساعاتها  •

المعتمدة تبقى محسوبة في المعدل التراكمي لحين إعادة المادة في الفصل أو الفصول 

لتقدير والساعات المعتمدة الالحقة وعندئذ يحتسب التقدير والدرجة الجديدة وتلغى النقاط وا

  .السابقة
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والتقدير والساعات المعتمدة في المرة  الدرجةإذا أعاد الطالب المادة أكثر من مرة فتحسب 

  الثانية والمرات التي تليها.

  إدارة المعلومات المحوسب. من نظاميتم الحصول على كشف الدرجات  •

في دراسته للمقرر أول مرة إعادة أو أدنى  (C)تقديريجوز للطالب في حالة حصوله على  •

في كل مستوى، وفي هذه  تثالثة مقررابحد أقصى  و المقرر للحصول على درجة أفضل

الحالة يستبدل بالدرجة القديمة الدرجة الجديدة سواء كانت هذه األخيرة أقل أو أعلى من 

  الدرجة القديمة.

محاولة الثانية وكذلك المحاوالت إذا ما تمت إعادة المقرر ثالث مرات أو أكثر يتم حساب ال •

  .GPAالتالية وفق نظام 

  : االمتحانالتظلم من نتيجة 

يحق للطالب أن يتظلم من نتيجة االمتحان بطلب يقدم إلى قسم القبول والتسجيل وفق النموذج 

مراجعة األوراق  االمتحاناتلجنة  النتيجة، وعلىالمعد لهذا الغرض خالل ثالثة أيام من إعالن 

ل أسبوع من تاريخ تقديم التظلم للتأكد من صحة جمع الدرجات أو تصحيح األسئلة غير خال

  للتظلم.الفترة المحددة  انقضاءالمصححة ويفقد الطالب حقة في التظلم بعد 

  نهائي :ال واالمتحانلفصلي ا االمتحانالتغيب عن 

القسم ، يعتبر هذا  إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي في أي مقرر بعذر يقبله رئيس

 أو من يفوضهمساعد الرئيس لفرع الجامعة  /الكلية  دعمي بإخطارمتى قام  (غير مكتمل)المقرر

الذي غاب عنه، وفي هذه الحالة يسمح للطالب بأداء  االمتحانبذلك خالل أسبوع من تاريخ 

غير )بعبارة تكميلي في موعد أقصاه أربعة أسابيع من بداية الفصل التالي وتستبدل  امتحان

التكميلي وإال فيعطى الطالب صفرا،  االمتحانالدرجة التي يحصل عليها الطالب في  (مكتمل

التكميلي بعذر مقبول، فعليه إعادة المقرر المطلوب أو  االمتحانوإذا لم يتمكن الطالب من أداء 

 أي مقرر بديل يوافق عليه رئيس القسم المختص. 

  



- 14 -  

  

الفصلي بعذر يقبله مجلس الكلية أو من يفوضه تجري له الكلية  االمتحانإذا تغيب الطالب عن 

معوضا متى قام بإخطار عميد الكلية أو من يفوضه بذلك خالل أسبوع واحد من تاريخ  امتحانا

قبل أن يتجاوز الفصل التالي للغياب، وإال فيعطى  االمتحانالذي غاب عنه، ويعاد له  االمتحان

 الطالب صفرا. 

  شروط النجاح

أكمل دراسة جميع المواد المطلوبة  إذاعتبر الطالب ناجحا في المستويات الدراسية الثالثة ي

  (2.0) مساويللتخرج وحصل على معدل تراكمي أكبر او 

  المالحظة األكاديمية

يخضع طالب الدراسة بنظام التفرغ الجزئي لنظام المالحظة األكاديمية إذا كان متوسط نقاط 

، ويتوجب علية الحصول على موافقة (2.0) منفصل دراسي أقل اي  في (GPA)درجاته 

ساعات معتمدة  6المرشد األكاديمي لتسجيل عدد أقل من المقررات الدراسية بما ال يقل عن 

فيها ساعة معتمدة، وعلى الطالب إعادة المقررات الدراسية التي رسب  12وال يزيد عن 

 . CGPAالتراكميمعدلة  لتحسين

 

 ضباطواالنالنظام  

 

  الضوابط العامة

 الطالب، وعلىونظام تأديب  االنضباطوبقواعد الجامعة يلتزم الطالب بلوائح ونظم  .1

، حيث يجب أن يلتزم الجامعةالطالب مراعاة األنظمة والقوانين المطبقة داخل حرم 

 الطالب بما يلي :  

م للطالبات بدون واللباس المحتش، البيضاء + الكمة للطالب  الدشداشةالزي الموحد وهو  .2

 نقاب الوجه. 
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، وأيضا بقواعد السلوك األكاديمي واألمانة الجامعةعلى الطالب أن يلتزم بلوائح ونظم  .3

األكاديمية ومراعاة منظومة القواعد والسلوك المرعية، وأال يقع منه ما يتضمن خرقا 

خالل به في وأيا كان موقع اإل درجته،لهذه القواعد أو إخالال بها أيا كانت صورته أو 

أو غير ذلك، وسواء وقع اإلخالل منه أو  امتحانمحاضرة أو تدريب عملي أو مختبر أو 

 مع اآلخرين.  باالشتراك

بمواعيد المحاضرات والتدريبات العملية وفترات العمل  وااللتزامالمواظبة على الدراسة  .4

رص دخوله من ف تحصيله ويقللبالمختبرات، وأن يدرك أن أي غياب سيؤثر سلبا على 

 النهائي.  االمتحان

الحضور الكامل والمستمر لجميع المحاضرات النظرية والعملية في الفصول الدراسية،  .5

وعدم التغيب عن الحضور بدون عذر مقبول أو ترخيص كتابي مسبق من رئيس القسم 

المختص أو من ينوب عنه، وإذا كان الغياب بعذر المرض، فيجب أن تكون اإلجازة 

ستخرجه وفقا للنظم التي تحددها وزارة الصحة ويحسب التأخر عن المرضية م

 المحاضرات ضمن نسبة الغياب. 

مالبس وأحذية األمان الصناعي عند  ارتداءمراعاة قواعد األمن والسالمة وبصفة خاصة  .6

 الدخول إلى قاعات التدريب العملي أو الورش أو المختبرات.  

وتقارير الدرجات  واالستماراتوالجداول  (لتسجيلا)االحتفاظ بسجل تعامالته مع الكلية  .7

والملفات اإللكترونية واألوراق المتعلقة  واالختباراتوغيرها وكذلك نسخ من المقررات 

 بالمقررات الدراسية. 

المختلفة من مختبرات ومعدات وأجهزة وغيرها، وأن  الجامعة المحافظة على ممتلكات .8

المخصصة لها وطبقا لألصول والقواعد المرعية وفقا لغايات الدراسة  استخدامهايحسن 

 بشأنها، وأال يقع منه ما يؤدي إلى تعطيلها أو اإلضرار بها أو إتالفها.  

المحافظة على ممتلكات غيره من الطالب أو أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين أو الفنيين  .9

 دراسات وأبحاث وملفات إلكترونية وغيرها.   ذلك منأو غير 
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األنشطة العلمية والتربوية والثقافية واالجتماعية والرياضية التي  الفعلية في المشاركة .10

 الجامعة. تنظمها إدارة 

، والتحلي باألخالق الحسنة في عالقاته لفرع الجامعةالجمالي المحافظة على المظهر  .11

القويم  ومثاال للسلوكوأساتذته وزمالئه. وأن يكون حسن المظهر  جامعةال فرع مع إدارة

 طالب العلم المجد والمثابر في كل تصرفاته. ل

  نظام تأديب الطالب

، ويعتبر أي خروج على جامعةيسري نظام تأديب الطالب على جميع الطالب المسجلين بال

مخالفة  لجامعةالسلوك السليم، أو اإلخالل بالنظم والقواعد المقررة واألنشطة والتقاليد المتبعة با

 ي :  تأديبية وعلى األخص ما يأت

كل فعل أو قول يمس المعتقدات الدينية أو سمعة الدولة أو يخل بحسن السير والسلوك  .1

 واآلداب المرعية.  

اإلخالل بقواعد األمانة األكاديمية والسلوك األكاديمي أيا كانت صورته أو درجته أو وسيلته  .2

ر ذلك، أو غي امتحانأو  رأو مختبحدوثه في محاضرة نظرية أو تدريب عملي  عأو موق

 مع اآلخرين.  باالشتراكوسواء وقع اإلخالل من الطالب وحده أو 

أو بالهدوء الواجب  االمتحانواإلخالل بنظام سير  االمتحانكل غش أو محاولة غش في  .3

 توافره فيه. 

عن حضور المحاضرات، أو التدريبات العملية في  االمتناعأو التحريض على  االمتناع .4

منشآت القطاعين العام والخاص، وغيرها من األعمال التي  الورش أو المختبرات أو في

 المواظبة عليها.   لجامعةتقتضي نظم ا

 اإلخالل بالنظام خالل المحاضرات أو التدريبات العملية.   .5

أي فعل يكون ماسا بالشرف أو األمانة أو األخالق، أو يكون من  شأنه اإلساءة إلى  ارتكاب .6

 لين فيها، أو طالبها.  ، أو ألي من العامالجامعةسمعة 
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أي اعتداء أو إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس، أو ألي من شاغلي  .7

 أو طالبها.   بالجامعةالوظائف الفنية المساندة، أو غيرهم من العاملين 

العمل على تكوين أي تنظيم أو المشاركة فيه أو تكوين اللجان أو الجمعيات أو عقد  .8

  بالجامعة.غير موافقة كتابية مسبقة من الجهات المختصة  المؤتمرات من

إصدار أو توزيع النشرات أو جرائد الحائط أو الصحف أو المجالت، أو إرسالها عبر  .9

، وجمع األموال أو التوقيعات، قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة ياإللكترونالبريد 

موافقة الممنوحة لممارسة أي من هذه ال استعمال، أو إساءة جامعةمن الجهة المختصة بال

 األنشطة.  

ومنشآتها الثابتة والمنقولة أو إتالفها وتخريبها  جامعةإساءة استعمال أي من ممتلكات ال .10

 بما في ذلك شبكة المعلومات والملفات اإللكترونية.  

قيم االحتفاظ أو تداول األفالم والصور والمجالت والمواد المنافية لآلداب واألخالق وال .11

 أو سكنها.  جامعةالمواد القابلة لالشتعال أو االنفجار داخل حرم ال الدينية، أو

اإلدالء ببيانات أو معلومات غير صحيحة في األوراق الرسمية، أو إجراء أي تزوير  .12

، أو الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، أو جامعةفي المستندات الرسمية المتعلقة بال

 يرها. مع العلم بتزو استخدامها

  : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب المخالف

 التنبيه.  .1

 اإلنذار.  .2

 إخراج الطالب من قاعة الدراسة أو أي مكان يخل فيه بالنظام.  .3

 حرمان الطالب من التمتع ببعض أو كل المزايا الخاصة بالطالب.  .4

 طالبي يخل الطالب فيه بالنظام  الحرمان المؤقت لمدة ال تزيد على شهر من ممارسة أي نشاط .5

 إلزام الطالب بقيمة األشياء التي يتلفها.  .6

 الطالب في مادة أو أكثر.  امتحانإلغاء  .7

 في مادة واحدة أو أكثر.  االمتحانالحرمان من دخول  .8

 الحرمان من الدراسة لمدة فصل دراسي أو أكثر.  .9
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   الجامعة.الفصل النهائي من  .10

 راسبا في امتحان المادة التي ضبطبالغش اثناء االمتحان يعد في حالة ثبوت قيام الطالب  .11

وإذا الغش فيها، وفي حال ثبوت قيامه بالغش للمرة الثانية يتم فصله لمدة فصل دراسي واحد، 

 بقرار من لجنة التأديب.  الجامعةقيامه بالغش لمرة ثالثة يفصل نهائيا من  ثبت

العمل بنص القرار،  تبلغ جهةبفرع الجامعة ولب يحفظ القرار الصادر بالعقوبة في ملف الطا 

بإخطار الطالب بفرع الجامعة لشؤون الطالب نائب مساعد الرئيس  /ويقوم مساعد العميد 

من هذا القرار،  عليه ومدة التظلمكتابيا بنتيجة التحقيق وكذلك بالقرار الصادر بالعقوبة الموقعة 

 ة كل من التحقيق والتأديب والتظلم.  وإخطار القسم الذي وقعت فيه المخالفة بنتيج

القرار الصادر بالعقوبة خالل  من فرع الجامعةيجوز للطالب أن يتظلم إلى مجلس  ملحوظة:

  التظلم.، ويتم تنفيذ العقوبة بعد نتيجة ريخ إبالغه بالعقوبةخمسة عشر يوما من تا

  : تفرغ الجزئي المواقع االلكترونية ألفرع الجامعة التي تطرح  نظام الدراسة بال

 

افرع جامعة التقنية  الموقع االلكتروني 

 والعلوم التطبيقية 

 http://www.hct.edu.om/  مسقط  

 http://www.nct.edu.om/ نزوى 

 http://www.ict.edu.om/ ابراء  

 http://www.sct.edu.om/ صاللة  

http://www.ibrict.edu.om/ عبري  

 http://www.act.edu.om/ مصنعةال  

http://www.shct.edu.om/ شناص  
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