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 كلمة عميد الكلية

 

وهي واحدة من مؤسسات التعليم  1999عام في التأسست كلية مزون 

مع جامعة مرتبطة أكاديميا  العالي الخاصة الرائدة في سلطنة عمان

شمال جامعة وللعلوم والتكنولوجيا )الواليات المتحدة األمريكية(  ميزوري

بشكل  . تسعى كلية مزونو )الواليات المتحدة األمريكية( يبوردغرب 

تعليم واضح وثابت لتحقيق رسالتها وأهدافها من خالل تمكين الشباب من 

 .نشطةفي بيئة أكاديمية معرفي تطوير و ذو جودة عاليه ممتاز

 

استجابت كلية مزون الحتياجات سوق العمل العماني ، مطار في مسقطمرتفعات الفي منطقة مقرها من و

من خالل تقديم مجموعة واسعة من البرامج األكاديمية في باإلضافة الى اهتمامها بالطلبة الدوليين 

، علم النفس، ، ريادة األعماليةواإلشرافالقيادة التنظيمية ، المحاسبة، االقتصاد، مجاالت إدارة األعمال

 .والعدالة الجنائية اللغة اإلنجليزيةمات، علوـظم المإدارة ن، المعلومات علم تقنية، علوم الحاسب اآللي

 

 جنبا الى جنب مع الهئية األكاديميةهيئة العمل ت ،مرافق األكاديمية الحديثة والبنية التحتيةوبدعم ال

األكاديمي مع الحفاظ على حياة جامعة  للتميز المطلوبةتحقيق المتطلبات على ذوي الخبرة بجد  ةاإلداري

والمعرفة والمهارات وتوجيههم ليكونوا رواد األعمال في  الممتازمواتية وودية لتزويد طالبهم بالتعليم 

 .هماتمجال تخصص

 

 في طرقات حياة سعيدةلكم وأتمنى ، مزون كم الثاني كليةإنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في بيت 

في  مواكتساب المهارات مع لحظات ال تنسى من الفرح والسعادة والنجاح مع زمالئك المختلفة المعرفة

 .الكلية

 

 والسداد متمنيا لكم كل التوفيق

 

 

      يعبدهللا المسروربن خلفان  الدكتور /

 عميد الكلية                
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 نبذة عن الكلية 

 

تعمل تحت إشراف وزارة في سلطنة عمان و كاديميةالتعليمية األ تعتبر كلية مزون إحدى المؤسسات

في مختلف العماني المجتمع وم لتلبية أحتياجات سوق العمل  1999، أنشئت عام الموقرة التعليم العالي

 . الميادين 

 

والطلبة والموظفين في المؤسسات العامة والخاصة العمانية  شهادة دبلوم التعليم العامتمنح الكلية خريجي 

المتقدمة للتعامل مع التطور الحديث  بالتقنياتفرصة اكتساب المهارات التعليمية والمعرفة الدوليين 

بخطوات ثابتة نحو التطوير النوعي ألدائها لتقديم خدمات  منذ نشأتهاالمتغير باستمرار. قامت الكلية 

وتسعى دائًما إلى تزويد ، تقدمهامرموقة. كما تدرك الحاجة إلى إجراء مراجعة كاملة وتقييم مستمر ل

نفسها بكادر أكاديمي وإداري عالي الجودة وإضافة تخصصات جديدة مطلوبة من المجتمع وتطوير 

 قدراتها.

 

حتى ، ومراقبة تقدمها، كلية خطوات صارمة لتطوير وتحسين خدماتها باستمرارالاتخذت ، منذ تأسيسها

 أمل أنوهي كذلك ت، أكاديميين وإداريين مؤهلين ومتفانيننتمكن من توفير أفضل نظام تعليمي لك مع 

خدم مصالحك أكثر حسب طلب السوق من خالل تقديم مجاالت دراسية جديدة وفرص للتقدم المهني. ت

وسنواصل بكل عناية العمل نحو التميز وسد الفجوة بين "من أنت" و "من يمكن أن تكون" كقوة عاملة 

 المجتمع العماني. مستقبلية في

 

 موقع الكلية 

 

مسقط  مقابل مطار السيب(والية ) مطار ال يقع مبنى الكلية في موقع تعليمي متميز وهادىء في مرتفعات

 .الدولي

 

 رؤية الكلية 

 

وث ذات الجودة العالية أن تكون كلية مزون مؤسسة تعليم عالي رائدة تركز على التميز األكاديمي والبح

  وخدمة المجتمع .

  

 رسالة الكلية 

 

حتياجات التعليمية للمجتمع من خالل تقديم برامج وخدمات متنوعة تساعد طالبها تسعى الكلية لتلبية اإل

في تقديم مساهمات بارزة للمجتمع  في توفير المتطلبات التعليمية، وإعداد الخريجين ليكونوا قادرين على

 تخصصهم. مجاالت
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 أهداف الكلية 

االرتقاء بنوعية التعليم العالي وتعزيز االختصاصات والبرامج وفق المعايير والمتطلبات  (1

 .العالمية التي تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع المحلي 

 .الرقي بمستوى األنظمة واإلجراءات اإلدارية وخدمات العاملين (2

 .تطوير السياسات اإلدارية بما يتفق مع النظم اإلدارية الحديثة (3

 .استشاريةالمحلي بتقديم برامج تدريبية ولمجتمع خدمة ا (4

 .توسيع قاعدة التعليم االلكتروني (5

تطبيق أسس ومعايير ضمان جودة البرامج األكاديمية وتحقيق معايير االعتماد البرامجي  (6

 .والمؤسسي

والء إثراء الثقافة الوطنية لدى الطلبةوصقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم الشخصية وتعزيز قيم ال (7

 .في صنع القرارات واالنتماء لديهم وتفعيل مشاركتهم

 .تعزيز األنشطة الثقافية واالجتماعية والفنية والرياضية (8

 .دعم مشاريع البحث العلمي التي تتناول حاجات مؤسسات المجتمعالمختلفة (9

 .بناء جسور من الثقة والشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي والعربي والدولي (10

ت القيادية وتمكين العاملين من خالل تزويدهم بالمعارف والمعلومات والحوافز تعزيز القدرا (11

 . وتفعيل مشاركتهم في صنع القرار

 

 ألساسيةالقيم ا
 

 موظفيها وطالبها:لممارسات النشطة واأللقيم التالية من خالل تعزز كلية مزون ا

 .العمل الجماعي والتعاون واالحترام المتبادل توفير بيئة (1

 .القيم األخالقية مثل النزاهة والشفافية والمهنية المشاركة في (2

 .المعلومات بفعالية وكفاءة إلى أصحاب األعمال توصيل (3

 .على التفكير النقدي الطلبةتعزيز قدرات  (4

 االبتكار واإلبداع والقيادة. تشجيع  (5

 

 

 سمات الخريجين

 

 المنافسة  في مجاالت التخصص  والحقول المعرفية (1

 المعرفة األساسية والتخصصيةاكتساب  (أ

 القدرة على تطبيق الكفاءات والمعرفة في مكان العمل (ب

 

 التواصل الثقافي وبناء العالقات الثقافية الفعالة( 2

 تطوير مهارات فعالة في التواصل مع اآلخرين باللغة اإلنجليزية (أ

 بناء المعرفة العملية للتفاعل مع اآلخرين في بيئات متنوعة ثقافيا (ب
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 التفكير التحليلي و القدرة على حل المشكالت ( 3

 القدرة على ممارسة تقنيات التفكير النقدي لحل المشكالت في المواقف المختلفة (أ

ادراك ومعرفة المشاكل المحلية والقدرة على تنفيذ مشاريع بحثية ذات صلة بالتخصص  (ب

 وذات جودة عالية

 

 تبني المسؤولية إالجتماعية( 4

 الشخصية واألخالق المهنيةتطوير النزاهة  (أ

 االنخراط في المساهمة في رفاهية المجتمع واألمة (ب

 

 المعرفة واالدراك للمتغيرات االقتصادية( 5

 أدراك  القضايا االقتصادية األساسية والمعاصرة (أ

 إدراك متطلبات سوق العمل على  جميع المستويات المحلية واإلقليمية والدولية (ب

 

 الرتباط األكاديمي ا
 

ً مع جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا ترتبط كلية مزون وهي تعد من أشهر الجامعات  أكاديميا

 و تتطلع الى تقديم تعليم أكاديمي عالي الجودة لمواكبة التطور ، ألمريكية وأعرقهابالواليات المتحدة ا

تخصصا في  55الهائل في المجاالت التعليمية المختلفة حيث تقدم جامعة ميزوري أكثر من التقني 

من مختلف دول طلبة مختلف العلوم و هي من الجامعات األمريكية المعترف بها عالميا و يدرس فيها 

يات الجامعة األم جامعة ميزوري في الوالبالعالم و يمكن للطلبة الدارسين في كلية مزون اإللتحاق 

 المتحدة األمريكية.

في الواليات بورديو  شمال غرب مع جامعة أكاديميارتباط كما أبرمت كلية مزون اتفاقيه 

 .المتحدة األمريكية لتنفييذ برامج علمية جديدة و هي القيادة التنظيمية واإلشراف وبرنامج العدالة الجنائية

 

 

 في كلية مزون  الحياة األكاديمية

 

ترتكز الحياة األكاديمية في كلية مزون على احترام الفرد وتطوير القدرات البشرية وتوجيهها لخدمة 

وتطوير ، ، ولذلك فإننا نحرص في المقام األول على بناء اإلنسان الصالح في المجتمعوالمجتمعاألفراد 

 .م بمتطلبات العصر الحاليوشعورهم باالنتماء إلى المجتمع ووعيهقدراته، وإمكاناته وتعزيز وطنيتهم 

 

تقدم الكلية خدماتها لجميع أفراد المجتمع على أساس العدالة واإلنصاف دون تمييز. وتسعى إلى كما 

على تهم والشعور الفردي والجماعي بمسؤولية طالبها من خالل مساعد، تطوير المهارات الخاصة

واستكشاف إمكاناتهم وتطبيق ، مرجوةاكتساب المعرفة والتدريب المطلوب من أجل تحقيق األهداف ال

 .المعرفة التي تعلموها
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من اختيار طريقة  الطلبةوقيمهم وأخالقهم بطريقة تمكن  الطلبةوتسعى الكلية أيًضا إلى تطوير ذكاء 

 .جزئيالالدوام والحياة نحو مستقبل أفضل أكثر إشراقاً. لدى الكلية نظامان للدراسة: الدوام الكامل 

 

 خدمات المرافق وال

 

 :والمرافق التالية عالية الجودة الخدماتلطالبها  توفر كلية مزون 

 

بنية تعليمية مناسبة للعملية التعليمية تشمل القاعات الدراسية ومختبرات الحاسب اآللي المجهزة  (1

 .بأحدث التقنيات والبرمجيات الحديثة

 .وبطريقة ميسرة طلبتها شرطة لكافةأخدمات المكتبة بما توفره من كتب ومراجع و (2

تمكن الطالب من االتصال بكافة المواقع االلكترونية ومصادر المعلومات التي  شبكة انترنت (3

 .تساعده في مسيرته الدراسية

 .تدريس اللغة االنجليزيةيستخدم لمختبر الوسائط المتعددة  (4

 .غرف للصالة  (5

للكلية مع توفر وسائل داخل الحرم الجامعي  توفرسكن داخلي للطالبات مجهز ومفروش بالكامل (6

 .النقل

 .الكلية والطالبات المقيمات بالسكن الداخلي لطلبةكافتيريا تقدم خدماتها  (7

وطالبات السكن ، الكلية لبةعيادة داخل حرم الكلية لتقديم خدماتها في حاالت الطوارئ لط (8

  .ساعة 24 الداخلي على مدار الـ

 .قاعات ترفيهية وقاعات انتظار للطلبة (9

 .واألندية الثقافية و االجتماعيةالجمعيات  (10

 

 

 دارية والمساندةإلقسام األا

 

 قسم الشؤون المالية

 

الشؤون  دارة الكلية حيث تقومإيقوم قسم الشؤون المالية بتنفيذ السياسات المالية التي يرسمها مجلس 

الشراء  المالية بإعداد مشاريع الموازنة ووضع اإلجراءات والضوابط المحاسبية المتعلقة بأوامر

ومستندات الصرف وسندات التحصيل وتحليل عروض األسعار المقدمة من قبل الموردين ومتابعة اتخاذ 

 . كافة الخطوات الكفيلة بإتمام ذلك

 

 الموارد البشريةقسم 

 

عداد اللوائح والنظم الخاصة بموظفي إو اتتقديم التقارير والكشوف عن مسؤول قسم الموارد البشرية

لى التعيينات والنقل والترقيات والعالوات إإضافة ، القواعد اإلدارية التي تنظم العمل بهاالكلية ووضع 

 .واإلجازات والرواتب واتخاذ كافة إجراءاتها وفقا للنظم المقررة



  
 

 

نالالئحة التنظيمية لكلية مزو 9  

 

 بول والتسجيلقسم الق  

 

شراف على إلبول وتسجيل الطلبة الراغبين في االلتحاق بالكلية واق   بول والتسجيل بتنظيميقوم قسم الق  

 :ومن أهم مسؤوليات هذا القسم ، دراستهم منذ التحاقهم بالكلية وحتى تخرجهم

 

  .هداف الكلية و تنفيذ سياستها فيما يتعلق بالقبول و التسجيلأتحقيق  (1

 . فتح سجالت للطلبة المقبولين لحفظ كافة الوثائق المتعلقة بهم  (2

 .إعداد الجداول الدراسية وضبط توزيع القاعات الدراسية  (3

 .تنظيم وتنفيذ عملية التسجيل في المساقات وما يرافقها من عمليات (4

5)  ً   .استالم نتائج االمتحانات النهائية وتدقيقها ورصدها آلياً ويدويا

   .لبإعالن نتائج االمتحانات بعد اعتمادها واحتساب المعدالت الفصلية والتراكمية للطا (6

 .متابعة تطبيق الخطط الدراسية لكافة تخصصات الطلبة  (7

 .متابعة تطبيق تعليمات منح الدرجات العلمية في الكلية (8

 .إعداد قوائم بالطلبة الخريجين والمتفوقين والمنذرين والمفصولين  (9

 .تزويد الطلبة بكشوف العالمات والشهادات والمصدقات والوثائق الالزمة  (10

 .كاملة يومية على مدار العام و متابعة األوضاع األكاديمية للطلبة تقديم خدمات طالبية (11

 

 مركز اإلرشاد األكاديمي

 

وهو ال يقتصر في ، يعد اإلرشاد األكاديمي في الكلية الركيزة التي يعتمد عليها نظام الساعات المعتمدة

العالقة بين الطلبة وأعضاء بل يتعداها إلى توثيق ، بالخطة الدراسية فحسبالطلبة وظائفه على تعريف 

من خالل  اإلرشاد األكاديمي في كلية مزون هيئة التدريس وبما يخدم أهداف العملية التعليمية.وتتم عملية

 التعاون بين األقسام األكاديمية ومركز اإلرشاد األكاديمي والمرشدين األكاديميين.

 

 ز اإلرشاد األكاديمي والذي:يتم تسهيل اإلرشاد األكاديمي في كلية مزون بتوجيه من مرك

 

 يدعم البيئة التعليمية والتي تتميز بااللتزام بالمعايير العالية ونجاح الطالب. (1

 يطور نظام مستدام للتعاون بين أقسام الكلية المختلفة لتعزيز تجربة الطالب. (2

 يوفر التطوير المهني لإلرشاد األكاديمي. (3

 الطالب. يدعم الخبرات التعليمية التي تسهم في تطوير (4

 نظم جلسات إرشادية للطلبة "المعرضين على الخطر". (5

 تقوم بتنفيذ خطة على مستوى الكلية لتقديم اإلرشاد األكاديمي. (6

 يقوم بإدارة جميع المرشدين األكاديميين. (7

 يحتفظ بملفات دقيقة وحديثة لإلرشاد األكاديمي. (8

 يتابع حالة الطلبة الذين تم تصنيفهم على أنهم "في خطر". (9

 يشرف على عملية التسجيل. (10
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 الطلبة الدوليين شعبة

 

لبة طاالهتمام بالطلبة الدوليين في الكلية لمساعدتهم في االندماج مع الطلبة الدوليين الشعبة تولى ت

العمانيين و خلق بيئه واحده من خالل بناء جسور التواصل و التعاون ليشعر الطلبة و كأنهم في بلدانهم 

 في الكلية.خالل سنوات الدراسه 

 

 شؤون الطلبة قسم

كونها الجهة ذات  وكافة االقسام والدوائر في الكلية الطلبةالوصل بين  شؤون الطلبة همزة قسمعتبر ي
ويقع على عاتقها تقديم كافة الخدمات مة على رعايتهم ومباشرة نشاطاتهم، العالقة المباشرة بالطلبة والقائ

مما يساعدهم على التقدم العلمي  ،أسباب الراحة واالستقرار النفسيالتي يحتاجها الطلبة لتوفر لهم كل 
الثقافية و الفنية  الطلبةوهي المسؤولة عن تقديم الدعم و تنفيذ مبادارات و أنشطة ،والنجاح في تخصصهم

 ً ً  والرياضية و بما يسهم بإغناءأدائهم تربوياً وثقافيا  .ورياضيا

من خالل التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين  أفضل مصدر معلوماتي عن الكلية وهي لذلك

من خالل اإلعداد و التحضير لهذه الفعاليات و و لعكس ما يجري في الكلية من فعاليات وأنشطة، الطلبةو

 بالتعاون مع قسم العالقات العامة والتسويق.تغطيتها إعالمياً و نقل أخبارها 

 
 
 

 مهام دائرة شؤون الطلبة

 

رعاية شؤون الطلبة في الكلية ومتابعة قضاياهم والمساعدة في حل أي مشكلة تتعلق بتحصيلهم  (1

 .األكاديميةالدراسي وحياتهم 

 .الطالبيةودعم وتوجيه األنشطة  الطلبةاإلشراف على كافة أوجه النشاط  (2

 .اإلهتمام بشخصية الطالبة بالصقل والتنمية والرعاية التامة (3

 .واألندية والجمعيات المختلفة بالكلية وتفعيل دورها الطلبةاإلشراف على إنتخابات المجلس  (4

5)  ً  .اإلسهام المباشر في اإلرشاد والتوجيه للطلبة نفسياً وتربوياً وأكاديميا

العمل على ايجاد روابط فعالة مع مؤسسات المجتمع المحلي وابراز دورها في خدمة هذه  (6

 المؤسسات

 . راف لحفل التخرج السنوي للكليةاإلعداد واإلش (7

 .في المجاالت المختلفة الطلبةالمشاركة في جميع نشاطات  (8

 .في جميع أنشطة ادارة الكلية المشاركة  (9

 اصدار الهويات الطالبية (10

 . أية أمور أخرى تكلف بها من قبل عميد الكلية (11
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  المجلس االستشاري الطالبي

 

لخلق مناخ مناسب في الكلية لنماء الطلبة من مرحلة التسجيل  قسم شؤون الطلبةتعمل هذه الوحدة ضمن 

كما وتهدف أيضا الى بناء شخطية الطالب حتى يكون قادرا على الموازنة بين المتطلبات ، الى التخرج

باإلضافه الى دورها في تحديد احتياجات الطالب و تزويده ، الحياتية و كيفية التعاطي مع العوائق

شكالت و المصاعب التي يمكن أن تواجه الطالب خالل فترة دراسته لتحقيق بالخدمات لتخطي الم

 التكامل االجتماعي و األكاديمي بين الطلبة من خالل مايلي:

 

لتمكينهم من تعلم كيفية التعامل مع المشكالت وتجاوزها سواء كانت الطلبة على مساعدة  العمل (1

 مشكالت أكاديميه أو اجتماعيه أو نفسيه.

 لاللتزام بالسلوك المتحضر و المظهر السليم و المناسب لألنظمه و التقاليد.لبة الطتوجيه  (2

باألنظمه األكاديمية للبرامج أالكاديمية ذات الصلة و تقديمهم ألعضاء هيئة الطلبة تزويد  (3

 التدريس من خالل برنامج التوجيه لكل تخصص.

ع المرشد االجتماعي و المرشدين الضعيفين أكاديما بالتعاون مطلبة توفير الدعم و اإلرشاد لل (4

 األكاديميين في الكلية.

المتميزين وممن لديهم مهارات تواصل الطلبة دعم مشروع التعلم التعاوني وهو مجموعة من  (5

الذين بحاجه لتقوية في بعض المساقات بالتنسيق مع األقسام الطلبة أكاديمية يقومون بتدريس 

  األكاديمية ذات الصلة.

 

 

 الداخليالسكن 

مفروشة  ويتكون من أربعة طوابق، لكليةاحرصت الكلية على توفير السكن الداخلي للطالبات داخل حرم 

وبإمكان الطالبات ، و تحرص الكلية على تقديم خدمات السكن وبمستوى الئق، مجهزة بالكاملو

الدليل الخاص الراغبات في اإلقامة في السكن الداخلي مراجعة قسم شؤون الطلبة للحصول على 

 :اإلقامة في السكن الداخلي من أهمها  بالقوانين و األنظمة الواجب التقيد بها خالل فترة

التسجيل عن طريق قسم شؤون يمكن ألي طالبة في الكلية ترغب باإلقامة في السكن الداخلي  (1

 الطلبة.

 (واستالم العهدة، تصريح، تعهد، بيانات عن الطالبة) تعبئة استمارة التقديم والتي تتضمن (2

لاير عماني عند تقديم ( 001)المسترد وقدرة  الضمان للسكن الداخليإيداع مبلغ على الطالبة  (3

 . طلب اإلقامة

ويتم إصدار إشعار بالدفع لكل طالبة في نهاية كل ، دفع أجور السكن الداخلي مقدماٌ لمدة شهرين (4

 .شهر 

مشرفة السكن بفترة ال تقل  إشعار مكتوب إلىفي حالة الرغبة باالنسحاب على الطالبة تقديم  (5

 .عن شهر، وملىء االستمارة الخاصة بذلك والمتوفرة في مكتب شؤون الطلبة 

 . يكون السكن مفتوحا من الساعة الثامنة صباحاٌ إلى الساعة الثامنة مساءٌ  (6
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األثاث واستعمال  ضرورة المحافظة على نظافة السكن وترتيب الغرف يومياٌ والمحافظة على (7

 المرافق بعناية.

 .يجب أبالغ المشرفة عن أية حالة طارئة أو ظرف خاص بأسرع وقت ممكن  (8

تتعرض الطالبة  ضرورة االلتزام باألنظمة والتعليمات الصادرة وفي حالة المخالفة يمكن إن (9

شرفة خالل سبعة أيام من تاريخ تسلم تقرير من م يطلب منها ترك السكنإلى المسائلة وقد 

 .السكن وتوصية لجنة االنضباط 

الطالع على كافة التفاصيل المتعلقة بقانون السكن واتفاقية عقد اإليجار من المشرفة مكان الطلبة اوبإ

 .على السكن الداخلي أو من شؤون الطلبة أو من قسم الشؤون المالية 

 

 و التسويققسم العالقات العامة 
 

كمووا انووه ، لبوورامج الكليووة وانشووطتهايتووولى هووذا القسووم تنظوويم وتنفيووذ كافووة الحمووالت التسووويقية والترويجيووة 

مسئول عن متابعة إصدار الكتب والدوريات والنشرات التعريفية الخاصة بها على مودار السونة و يسواهم 

الكلية تماشويا موع اهوداف  في تنفيذ الحمالت اإلعالنية بمختلف أنواعها وتنفيذ الدعوات واستقبال ضيوف

 ورؤية الكلية من خالل القيام بالمهام التالية:

 

طلبة العمل على زيادة عدد الدارسين بالكلية عن طريق الوصول ألكبر عدد ممكن من  (1

 .الدبلوم العام وتشجيعهم الختيار كلية مزون لمواصلة الدراسة فيها

 المجتمع الحكومية و الخاصة .زيادة وتعزيز جسور التواصل مع كافة هيئات ومؤسسات  (2

 في جميع المعارض و االنشطة التسويقية بالسلطنة. المشاركة (3

في جميع أنحاء والموسسات الحكومية والخاصة القيام بالزيارات للمدارس المستهدفة  (4

 السلطنة.

 تنظيم وتنسيق استضافة الزيارات المدرسية داخل الكلية. (5

ع أقسام الكلية االدارية واألكاديمية والشركات تحديث المنشورات والكتيبات بالتعاون م (6

 المعنية بذلك.

داخل المدارس الثانوية والمؤسسات فى السلطنة من أجل  الطالبيةتنظيم ورعاية االنشطة  (7

 توسيع نطاق االعالن عن برامج الكلية.

بناء عالقات وجسور تواصل واتصال قوية مع االندية االجتماعية الثقافية للجاليات بما  (8

 يها المدارس الخاصة بكل جالية.ف

لة لمعامالتهم مع تعزيز رضا أعضاء هيئة التدريس والموظفين من خالل المتابعة الفعا (9

 السلطات العامة.

 اإلعالن والترويج للكلية عبر الوسائل والمنصات االعالنية المختلفة. (10

في الحصول استقبال اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الجدد في المطار ومساعدتهم  (11

 على السكن واالحتياجات االخرى لهم .

 توديع اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين عند إنتهاء خدماتهم من الكلية في المطار . (12

 استقبال ومرافقة الوفود وكبار الضيوف وزوار الكلية (13
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 لمكتبةا

 

يستجد من مصادر المعلومات تقع المكتبة في الطابق الثاني في مبنى الكلية الرئيسي ويتوفر فيها كل ما 

المتعلقة بالتخصصات المطروحة في الكلية وتشكل المكتبة بما تحتويه من مصادر متنوعة من الكتب 

لكافة منتسبي الكلية من  والدوريات المتخصصة رافداً أساسيا إلعداد األبحاث والدراسات وهي متاحة

لإلعارة تم تطويره لتمكين رواد المكتبة من تطبق الكلية نظاما  .وأعضاء هيئة تدريس وإداريينطلبة 

 :وعلى المستعيرين الراغبين باستخدام هذا النظام إحضار ما يلي ، االستفادة واالطالع وزيادة المعرفة

 أو بطاقة التعريف الخاصة بالكلية (1

 .بطاقة انتساب للمكتبة (2

 

 ةالجود ضبط قسم
 

العملية  الرامية إلى نشر ثقافة الجودة وترسيخ جودةتجسيدا لفلسفة الكلية ضبط الجودة  قسم تم إنشاء

اءات التي تضمن صحة مخرجاتها. ويعد هذا القسم واحدا من أهم كافة اإلجر التعليمية ومتابعة تطبيق

ضبط ويدير هذا القسم رئيس ، الفعالية واألداء السلس للكليةاألقسام في الكلية حيث يلعب دورا هاما في 

 ذي يتبع للعميد مباشرة في هذا الشأن.في الكلية والالجودة 

دورية للتقرير السنوي يطبق خطة عمل كما ، يسعى هذا القسم الى تحديد و تنفيذ السياساتو

الذاتي الخاص بالجودة ) كاالستطالعات الخاصة بمستوى رضا الطلبة و فعالية التدريس و منتجات 

 سلطنة عمان.لتكون الكلية واحده من الكليات الرائدة في  التعليم (

 

 (CAAS)و خدمات الخريجين الخدمات االستشارية المهنية 

 

والخريجين الكتشاف  الطلبةتمكين  الخدمات االستشارية المهنية و خدمات الخريجين في الكليةتتولى 

وتحقيق أهدافهم كجزء من فلسفتهم هم المهنية وتطوير خطة حيات واستكشاف خياراتهم المهنية، همشغف

 مدى الحياة. فيما يلي األهداف والغايات الرئيسية للوحدة:التعليمية 

 

 مستقلة وغير متحيزة. بطريقه تقديم المشورة والتوجيه الوظيفي (1

 من خالل تقديم معلومات ومعارف مهنية مبتكرة وتفاعلية. الطلبةلهام طموحات إ (2

بالمعلومات الصحيحة وتزويدهم ، تقديم نموذج مهني يغير فرص وحياة جيل من خالل إلهامهم (3

 وتمكينهم من تحقيق ذلك.

من فهم العالقة بين التعليم والقدرة على  الطلبةإدماج التعليم المهني في المناهج الدراسية لتمكين  (4

 التوظيف.

بالمهارات والمعارف األساسية للتوظيف  الطلبةتحقيق المعرفة في عالم التوظيف وتزويد  (5

 لية في المستقبل.حياتهم العمفي  لتحقيق تطلعاتهم.
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لمساعدة الطلبة و الخريجين من الكلية ليكونوا مدركين أكثر للفرص المسقبليه المتاحه لهم في  (6

 حياتهم العملية.

بما في ذلك مواصلة ، للخريجين فرص العملالتي توفر  الجهاتللحفاظ على تطوير الروابط مع  (7

 الدراسة.

 

 الخدمات 

  

تقديم مجموعه واسعه من الخدمات تتضمن  المهنية و خدمات الخريجينالخدمات االستشارية كما تسعى 

 مايلي :

 في اختيار تخصصاتهم.الطلبة ارشاد  (1

 و مؤهالتهم.الطلبة في اختيار المواد المالئمة حسب اهتمام الطلبة ارشاد  (2

 للسعي وراء أهدافهم بالحياة.الطلبة تحفيز  (3

 المجتمع.خلق وتعزيز عالقات مثمرة مع الشركات و  (4

 تعزيز عالقه مهنيه ثابته مع الخريجين. (5

 تنظيم التدريب الوظيفي. (6

 استكشاف فرص عمل للطلبة. (7

 تنظيم ورشات عمل بأمور ذات صله بالوظائف في كل فصل. (8

 توفير جلسات استشاره فردية للطلبة الخريجين و للطلبة الذين على مقاعد الدراسة. (9

 دعوة الضيوف من الشركات. (10

 استشارية للتوظيف لجميع الطالب.تنظيم حمالت  (11

 

 

 

 تدريبال

 

، الخدمات االستشارية المهنية و خدمات الخريجينخدمات التدريب هي إحدى الخدمات األساسية ضمن 

 ومن أهم أعمالها:

 .للطلبةتيسير عرض / حلقات عمل التطوير الشخصي  (1

 .النفسية لطالبهمتقديم المشورة والدعم للموظفين األكاديميين المهتمين بالراحة  (2

من قبل اإلدارات  الطلبةالمساهمة في برامج التدريب والتطوير المنظمة للموظفين و (3

 األخرى في الكلية.

 .استكشاف الشركات (4

 .الحصول على ردود فعل من الشركات بعد التدريب (5

 مسح الوظيفي.الإجراء  (6
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 التوظيف 

على تهيئة الطلبة المقبلين على  الخريجينالخدمات االستشارية المهنية و خدمات ساعد توأيضا 

 التوظيف، ومن أهم أدوارها:

 لحضور المعارض و العروض المتعلقة بالوظائف.الطلبة تحفيز  (1

 اختيار صاحب العمل او الشركة المناسبة. (2

 مساعدة الطلبة بالتحضير الختبارات التوظيف. (3

 استكشاف خيارات سوق العمل. (4

 على صفحة الكلية. نشر التحديثات (5

 

 الطالبي االرشاد

 

 توفير جلسات استشارية. (1

 التنسيق مع متحدثين من شركات متنوعة. (2

 توجيه الطالب لمزيد من الدراسات. (3

 توفير اختبارات معدل الذكاء واختبارات الكفاءه األخرى. (4

 التعامل مع مشكالت الطالب الشخصية (5

 

 تقنية المعلوماتشعبة خدمات 

 

ضمن البنية التحتية  التقنية المتوفرةعمل كافة األجهزة االشراف على على  هذه الشعبةتتركز مسؤولية 

لتلبية  ابحالة جيدة و تحديثه اللكلية مثل الطابعات و الحواسيب و الهواتف وغيرها و المحافظة عليه

وتوفير  هاتحديثاالشراف على البرامج الحاسوبية والكلية. كما وأنها تتولى مسؤولية واحتياجات الطلبة 

في المجال  التقنيمناسبة للبرامج العلمية والتدريبية لمواكبة التطور ال والبريد االلكترونيات انترنت خدم

 األكاديمي .

 

 

 المواصالت 

 

لى إتحرص الكلية على توفير المواصالت المناسبة خدمة للطالبات من خالل تأمين نقلهن من الكلية 

 في األسبوع. تسوق للطالباتال رحالتلدراسة و كذلك توفر الكلية طيلة أيام ا وإليها معظم مناطق مسقط

 

 قسم إدارة المرافق

 

دورا كبيرا و مؤثرا في الحفاظ على االمن و الصحة و السالمة للطلبة و العاملين و هذا القسم يلعب 

كما ، الكليةيعتبر مسؤوال على الحفاظ على المرافق و المباني و الخدمات في ، الزائرين على حد سواء

 الصحة والسالمه واألمن .ب المتعلقةندوات العمل و التنظيم ورشات خالل نشر الوعي أنه يقوم القسم ب
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 على النحو التالي: القسمهداف أويمكن تلخيص ابرز  

 تقليل المخاطر وأسباب الحوادث ألقل مايمكن. (1

 الحفاظ على ممتلكات الكلية و السكن وصيانتها. (2

 .العنصر البشريالحفاظ على سالمة  (3

 .الحفاظ على سالمة البيئة  (4

عمليات إخالء الكلية و صيانة السكن ) كإجراء روتيني أو في حاالت الطوارىء أو حاالت  (5

 الصيانة الشاملة(.

 المتابعة مع الشركات المسؤولة عن التنظيف وعن المطاعم. (6

 تجهيز التقارير و الرسائل و المذكرات المتعلقة بالقسم. (7

 السنوي للمخازن.عمل الجرد  (8

 االهتمام بشراء القرطاسية و توزيعها. (9

 تنظيف و تزيع المقاعد و الكنب بشكل منتظم. (10

 تتولى مسؤولية استالم و تسليم مفاتيح الغرف و المكاتب و القاعات. (11

 متابعة األمور ذات العالقة بقسمالشؤون المالية. (12

 الفعاليات في حرم الكلية.توفير المقاعد و الطاوالت و األضواء للمناسبات و  (13

 . و التجارةالنور للهندسة  مشاريعمتابعة التكييف و خدمات التصريف و الكهرباء مع  (14

المعلومات في حل مشكالت انقطاع االنترنت و المشكالت شعبة خدمات تقنية التنسيق مع  (15

 المشابهه.

 

 

 العيادة الطبية 

ممرضة متخصصة  من قبل يتم ادارتها المبدئيةسعافات إلمجهزة مخصصة لغرض ا عيادةتوفر الكلية 

الخدمات الطبية  لتقديمساعه  24 مقيمة في السكن الداخلي للكليةأيضا ولية وهي ألسعافات اإلفي مجال ا

 . للطالبات المقيمات في السكن ولطلبة الكلية
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 الكلية التخصصات والبرامج التي تطرحها

 التجاريةالدراسات اإلقتصادية و قسم  (1

 

 في التخصصات التاليةالعالي  الدبلوم درجةالدراسات اإلقتصادية و التجارية يمنح قسم 

a) (عام)عمال ألدارة اإ   

b)  المحاسبة. 

 

 :ودرجة البكالوريوس في 

c) ( في الو تسويق ال في فرعي تخصصإدارة األعمال)مالية 

d) (االقتصاد الدولي  في واقتصاديات الطاقة  في فرعيتخصص  ) قتصادالا 

e)  القيادة التنظيمية واإلشرافية 

f) عمالألريادة ا 

 

 قسم اللغة االنجليزية  (2

a) في تخصص اللغة اإلنجليزية العالي  الدبلوم 

b) في تخصص اللغة االنجليزية  البكالوريوس.  

 

  الحوسبة و المعلوماتيةقسم  (3

 : والبكالوريوس في التخصصات التاليةالعالي درجتي الدبلوم  الحوسبة و المعلوماتيةيمنح قسم 

a)  علوم الحاسب اآللي. 

b) ة المعلومات نيتق علم. 

c) إدارة نظم المعلومات . 

 

 قسم العلوم اإلنسانية (4

a) درجة البكالوريوس في علم النفس 

b) ي العدالة الجنائيةدرجة البكالوريوس ف 
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 و الخدمية الرسوم الدراسية

  اإلنجليزيةرنامج التأسيسي للغة رسوم الب

البرنامج  الدراسة في  رسوم

 للغة اإلنجليزية التأسيسي

رسوم المستوى 

 االول

رسوم المستوى 

 الثاني

رسوم المستوى 

 الثالث

 ر ع 704 رع 704 رع 704

 

 البرامج األكاديمية 

الدراسي تعتمد رسوم الدراسة في البرامج األكاديمية على عدد الساعات المعتمدة المسجلة في الفصل 

  كما موضح في الجدول أدناه:

 15رسوم  التخصص

 ساعة

 12رسوم 

 ساعة

 9رسوم 

 ساعات

 597 796 995 إدارة األعمال 

 690 920 1150 المحاسبة 

 735 980 1225 التنظيمية واالشراف القيادة 

 645 860 1075 االقتصاد 

 735 980 1225 ريادة االعمال 

 690 920 1150 علوم الحاسب اآللي

 645 860 1075 علم تقنية المعلومات

 690 920 1150 إدارة نظم المعلومات 

 552 735 920 اللغة االنجليزية

 645 860 1075 علم النفس

 735 980 1225 العدالة الجنائية

 

 رسوم الكتب

 ر.ع 70 (GFP):رسوم الكتب للبرنامج التأسيسي .1

 تعتمد على المساق وعدد الساعات المعتمدة المسجلة. :رسوم الكتب للبرامج األكاديمية  .2
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 الرسوم الخدمية

 السعر

ماني(ع) لاير   
  اسم الخدمة

 1 رسوم التسجيل 100

 2 شهادة التخرج الكرتونية ) المرة األولى( مجانا

 3 إفادة التخرج ) المرة األولى( مجانا

 4 رسوم التخرج للطلبة الراغبين في حضورالحفل 40

20 
ويرغبون في  رسوم التخرج للطلبة الذين ال يرغبون في حضور الحفل

 استالم لبس التخرج والهدية
5 

 مجانا
وال يرغبون  رسوم التخرج للطلبة الذين ال يرغبون في حضور الحفل

 في استالم لبس التخرج والهدية
6 

 7 بدل فاقد () التخرج الكرتونية  شهادة 10

 8 إفادة التخرج ) بدل فاقد ( 2

 9 رسالة إنهاء السنة التأسيسية مع كشف الدرجات مجانا

 10 كرتونية للمستوى التأسيسي شهادة 10

 11 كشف الدرجات ) المرة األولى( مجانا

 12 ) بدل فاقد ( كشف درجات 2

 13 نسخة إضافية من دليل الطالب 2

 14 الرسائل الموجهة مجانا

 15 المبتعثين على نفقة وزارة التعليم العاليرسوم الخدمات العامة للطلبة  مجانا

 مجانا
المبتعثين على نفقة وزارة التعليم الغير للطلبة العامة  رسوم الخدمات

 حسابهم الخاصالطلبة الدارسين على العالي أو 
16 

25 
المبتعثين على نفقة وزارة التعليم الغير للطلبة المواد الدراسية  معادلة

 حسابهم الخاصالطلبة الدارسين على العالي أو 
17 

 18 المبتعثين من وزارة التعليم العاليللطلبة المواد الدراسية  معادلة مجانا

 19 إيداع الضمان للسكن الداخلي ) يسترد عند إخالء السكن( 100

 20 ) مسترد( إيداع الضمان 100
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 السعر

ماني(ع) لاير   
  اسم الخدمة

50 
نفقة وزارة التعليم رسوم إجراءات الطلبة الدوليين الغير المبتعثين على 

العالي أو الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص ) الفحص الطبي، 
 بطاقة االقامة(، التأشيرة

21 

50 
 رسوم إجراءات الطلبة الدوليين الدارسين على نفقة وزارة التعليم العالي

 بطاقة االقامة(، ) الفحص الطبي، التأشيرة
22 

 23 التظلم ضد درجة المادة الدارسية 5

 24 ( لإلختبار النهائيMakeup Examاإلختبار التعويضي ) 5

 

 شروط القبول في الكلية

( الحصول على درجة النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها من أي دولة ضمن شروط و 1
 موافقة وزارة التربية و التعليم.

 المطلوبة مثل:دات ( تعبئة إستمارة طلب اإللتحاق و إرفاق المستن2

أو ما يعادلها مع كشف العالمات ) اشهادة الثانوية العامة( أصل شهادة دبلوم التعليم العام  أ( 
 .األصلي 
 شهادة حسن السيرة والسلوك. ب(

  .نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية للطالب وولي األمر ج(

 .أربعة صور شخصية حديثة ملونة للطالب د(

 

 لغة التدريس في الكلية 

النسبة المطلوبة في  ال يحققونفإن الطلبة الذين ، بما أن اللغة اإلنجليزية هي لغة التدريس في الكلية

نقطة( أو ما يعادلها  500)ما مجموعه  TOEFLاختبار تحديد المستوى أو الذين لم يحصلوا على شهادة 

( هو برنامج مكثف في GFPالبرنامج التأسيسي ) .(GFPيتطلب منهم التسجيل في البرنامج التأسيسي )

اللغة اإلنجليزية يهدف إلى مساعدة الطلبة الذين يتم قبولهم في الكلية لتطوير مهاراتهم في اللغة 

 اإلنجليزية.

الطلبة إلى برنامج مكثف في اللغة اإلنجليزية يتراوح من فصل بعض يحتاج ، قبل دراستهم األكاديمية

 اإلنجليزية. تهملغتقوية واحد إلى ثالثة فصول دراسية يمكن للطلبة من خاللها 

يمكن إعفاء الطالب من هذا البرنامج إذا حصل على النسبة المطلوبة في اختبار تحديد ، ومع ذلك

خطة الدراسة األكاديمية  امج التأسيسي لن يتم احتسابها منالمستوى. تجدر اإلشارة إلى أن فترة البرن

 للطالب.
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 معايير التقييم في اختبار تحديد المستوى

يجب على المرشحين الجلوس الختبار تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية والرياضيات وتقنية  

يجلسون  نقطة 500ال يقل عن صالحة بمتوسط  TOEFLالمعلومات باستثناء أولئك الذين لديهم شهادة 

 .الختبار تحديد المستوى لمادتي الرياضيات وتقنية المعلومات

على  ٪60يجب على الطلبة الذين يتم قبولهم في أي مستوى من البرنامج التأسيسي الحصول على معدل 

 األقل لالنتقال إلى المستوى التالي أو إلى برنامج الدراسة المعني.

 

 (GFD)البرنامج التأسيسي قسم 

 

ول عن البرنامج التأسيسي. الهدف العام من البرنامج التأسيسي لكلية ؤقسم البرنامج التأسيسي هوالمس

والمعرفة ، مزون هو تزويد الطلبة بإمكانيات ممتازة في اللغة اإلنجليزية )لغة التدريس في الكلية(

يلتحق الطلبة بالبرنامج التأسيسي في ثالثة مستويات وفقًا ومهارات الحاسب اآللي. ، بمفاهيم الرياضيات

أسبوًعا. ويمكن انتقال الطلبة في  14ألدائهم في اختبار تحديد المستوى. يستمر كل مستوى لمدة 

 GFP 201" في Aالمستوى الثاني مباشرة إلى البرامج األكاديمية التي يختارونها إذا أحرزوا درجة "

 وتفاصيل اختبار تحديد المستوى، ، ومعايير اإلعفاء، لمقررات الدراسية)كما هو محدد أدناه(. ا

 و نظام الدرجات مدرجة على التوالي في الجداول التالية:، وخطة التقييم

 

ات الدراسية في البرنامج التأسيسالمقرر  

Level Course Code Course Name 
Contact 

Hours 

LEVEL 1 
GFP 101 
 

Elementary Intensive English 20 

 Total  20 

 
GFP 201 
 

Pre-intermediate Intensive English  20 

 
LEVEL 2 

GFP 202 Basic Mathematics Ⅰ 02 

 
GFP 203 
 

Foundation Computing Ⅰ 03 

 Total  25 

 
GFP 301 
 

Intermediate Intensive English 20 

LEVEL 3 
GFP 302 
 

Basic Mathematics Ⅱ 02 

 GFP 304 Foundation Computing Ⅱ 03 

 Total  25 

 

المواد المذكورة اعاله. يتم تدريس و تطبيق و اختبار المهارات العامة من خالل كل  
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  (GFD)وى للبرنامج التأسيسي اختبار تحديد المست تفاصيل

No. Subjects Details 

1 English 

0 - 49 % 
Not Exempted (All English courses have to be 
studied.) 

50  -  59 % 
Exempted from GFP 101 (GFP 201 and GFP 301) 
have to be studied.) 

60 - 69 % 
Exempted from GFP 101 & GFP 201 (GFP 301 
has to be studied.) 

70% - 
above 

Exempted from all English Courses  

    

2 
Foundation 

Computing 

Above 60% 
in Section 1 

Exempted from GFP 203 (GFP 304 has to be 
studied.) 

Above 60% 
in Section 2 

Exempted from GFP 203 & GFP 304 

    

3 Mathematics 

Above 60% 
in Section 1 

Exempted from GFP 202.0 (GFP 302.0 has to be 
studied.) 

Above 60% 
in Section 2 

Exempted from GFP 202.0 & GFP 302 

 

 

 (GFD) معايير اإلعفاء من البرنامج التأسيسي

No. Subjects Exemption Criteria 

1 English 

 TOEFL 500 (paper-based), IELTS 5.0, or equivalent  

 Successful completion of GFP English courses in other 

universities and colleges  

2 
Foundation 

Computing 

 ICDL or IC3 certificates ( all modules to be complected) 

 Successful completion of Foundation Computing 

courses in other universities and colleges  

3 Mathematics 
 Successful completion of GFP Mathematics courses in 

other universities and colleges 

 

  ملخص التقييم في البرنامج التأسيسي

 

 

 

 

 

 

 

Description  Percentage 

Quiz 1 15% 

Mid-term Exam 20% 

Quiz 2 15% 

Attendance and 
Participation 

10% 

Speaking 10% 

Final Exam 30% 

Total 100% 
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 نظام الدرجات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرشد األكاديمي

الدراسية المناسبة حسب  للمقرراتبتوجيه الطالب في اختياره  يتولى هذه المهمة المرشد األكاديمي

تخطي العقبات التي قد تواجهه وتقديم النصح واإلرشاد خالل سنواته  ومساعدته على الدراسية خطته

 :تتضمن اآلتي مهام ومسؤوليات المرشد األكاديمي و الدراسية

 المرشد األكاديمي هو عضو هيئة تدريس يكلفه مركز اإلرشاد األكاديمي بإرشاد مجموعة من (1

الطلبة الذين يدرسون في الكلية ويقدم كل أشكال الدعم والنصح في كافة األمور المتعلقة بحياة 

 .الطالب الدراسية واألكاديمية

وتهدف إلى تحقيق  تقوم عالقة الطالب بمرشده األكاديمي على أساس الصراحة واالحترام المتبادل (2

ساهمة في تحقيق رسالة الكلية وأهدافها إلى جانب الم، الدعم المعنوي واإلرشاد المطلوب للطالب

 .بناء مجتمعه  في بناء اإلنسان الواعي والمثقف والقادر على

إلدارة  وينقل المرشد األكاديمي، المرشد األكاديمي هو حلقة الوصل بين الطالب والقسم العلمي (3

 .الدراسية خالل مسيرته الكلية ويتبنى القضايا التي تواجهه الكلية صورة عن حياة الطالب في

الطالب الدراسية بما يتناسب مع إمكاناته ويتابع مدى تقدمه طبقاً  يضع المرشد األكاديمي خطة (4

 .لخطته الدراسية

يقوم المرشد األكاديمي بمراقبة الطلبة الذين يعانون من صعوبات دراسية ويحيلهم لخدمات الدعم  (5

 . المناسبة

 .يحتفظ المرشد األكاديمي بسجالت دقيقة للطالب  (6

يقوم المرشد األكاديمي بالمراجعة الدورية لخطة الطالب وإرشاده إلى المقررات التي يمكن له أن  (7

 .فصل بما يتناسب مع اللوائح واألنظمة المتبعة في الكلية يسجلها في كل

Marks Letter Grade 

90 and above A 

87  - 89 A- 

83  - 86 B+ 

80  - 82 B 

77  - 79 B- 

73  - 76 C+ 

70  - 72 C 

67  - 69 C- 

63  - 66 D+ 

60  - 62 D 

57  - 59 D- 

Below 57 F 

Incomplete I 

Withdrawal W 
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 اللوائح والقوانين األكاديمية 

 

 مصطلحات ومفاهيم خاصة بمنح درجة الدبلوم العالي والبكالوريوس

 

كلية مزون نظام الساعات المعتمدة األمريكية لتنظيم برنامج الدراسة على أساس فصل دراسي. فيما تتبع 

 يلي بعض التعريفات الهامة لبعض المفاهيم التي يمكن استخدامها في النظام المذكور أعاله.

 الساعة المعتمدة (Credit Hour) : دراسية لتحديد وزن  وحدة قياسالساعدة المعتمدة هي

خالل  (course learning outcomes مخرجات التعلم للمادة الدراسية) المادة الدراسية

لتدريس مخرجات التعلم لهذه معرفة مقدار الوقت الذي نحتاجه حتى نستطيع الفصل الدراسي. 

. بشكل (Contact Hour) تدريسيةيسمى ساعة مصطلح آخر نحن بحاجة إلى المادة الدراسية، 

تطبيق عملي أو رية ظنمحاضرة لواحدة  تدريسيةساعة تعادل تعتبر ساعة معتمدة واحدة ، عام

يقضي ، ساعات 3 يكون عدد الساعات المعتمدة الدراسية النموذجية عادة للمادةفي األسبوع. 

عن  التدريسيةساعات اليتم حساب إجمالي . في األسبوع في الفصل تدريسيةساعات  3الطالب 

. على سبيل أسابيع الفصل الدراسي في عدداألسبوعية  التدريسيةساعات الطريق ضرب 

لهذه  التدريسيةساعات الفسيكون إجمالي عدد ، 16المثال، إذا كان إجمالي عدد األسابيع هو 

 .ساعات معتمدة 3 تدريسية لمادة وزنهاساعة  48 ينتج عنها 16ضرب  3هو  المادة

  الفصل الدراسي (Semester) : أسبوًعا يتم فيها تدريس المقررات ويتم  16مدة ال تقل عن

 تقييم أداء الطالب من بداية الفصل حتى نهايته.

 ( الخريفالفصل الدراسي األول )وهو يتألف من فصلين دراسيين إجباريين ) :العام األكاديمي

 أسابيع. 8وفصل دراسي صيفي اختياري من ، ((الربيعوالفصل الدراسي الثاني )

  المعدل الفصلي(GPA:)  متوسط نقطة التقدير للقيمة العددية لنتائج المساقات بأكملها التي

 .في ذلك الفصل الدراسي حصل عليها الطالب

  المعدل التراكمي(CGPA:)  متوسط درجة التقدير للقيمة العددية لنتائج المساقات بأكملها التي

 .البرنامجآخر فصل دراسي لذلك حتى  حصل عليها الطالب

 هو منهج دراسي محدد األهداف والمحتويات والنشاطات النظرية والعملية  :المساق الدراسي

 .مرتبط مع المساقات األخرى 

 هي مجموعة من المساقات الدراسية مثل المقررات النظرية والعملية : الخطة الدراسية

درجة الدبلوم العالي أو واألساسية واالختيارية التي تمنح الطالب درجة أكاديمية سواء 

 أو درجة الماجستير إذا تم اجتيازها بنجاح. ، البكالوريوس

 ( الذي يليه)هو مساق دراسي يجب دراسته قبل التسجيل في المساق اآلخر  :المتطلب األساسي

 . أو الذي يعتمد عليه

 ل فصل عبارة عن عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في ك :العبء الدراسي

ساعه  12ساعة معتمدة، و 21بنظام الدوام الكامل  الحد األقصى المسموح به للطلبة. دراسي

في الفصل األول والثاني. الحد األقصى للساعات المعتمدة معتمدة للطلبة بنظام الدوام الجزئي 

 ساعات. 6ساعات والحد األدنى  9المسموح به في الفصل الصيفي 
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 :هوعضو هيئة تدريس يتم تعيينه من قبل القسم األكاديمي لمساعدة الطلبة  المرشد األكاديمي

على اختيار المساقات الدراسية بناًء على خططهم األكاديمية. ويتولى المرشد دور التوجيه 

 للطلبة في األمور األكاديمية واالجتماعية حتى يتخرج الطلبة.

 هو اإلنذار التي يوجه للطالب عندما يقل معدله التراكمي عن نقطتين :ةاألكاديمي المالحظة  

 .نقاط 4.0 من أصل 2.0

 

  نظام الدراسة في الكلية(: 1)المادة 

نظرا إلرتباطها مع ( النظام األمريكي) تعتمد الدراسة في كلية مزون على نظام الساعات المعتمدة  (1

الواليات المتحدة األمريكية ويصنف الطلبة على السنوات  جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا في

 :المسميات التالية الدراسية وفق

 

Study Period 
Class 

Standing 
Credit Hours Earned 

First Year Freshman Completing 0 – 29 CH 

Second Year Sophomore Completing 30 – 59 CH 

Third Year Junior Completing 60 – 89 CH 

Fourth Year Senior Completing 90 to maximum number of CH in the study plan 

 

وال تشمل فترة دراسة ، فترة الدراسة في جميع األقسام بالكلية ما بين سنتين إلى أربع سنوات (2

 البرنامج التأسيسي. 

( والفصل الدراسي الخريفالفصل الدراسي األول ))من فصلين دراسيين  األكاديمييتكون العام  (3

اسابيع ومن ( 8)أسبوعاً دراسياً وفصالً صيفياً اختيارياً مدته ( 16)مدة كل منهما ( (الربيعالثاني )

 ضمنها اإلمتحانات.

يجب أال تتجاوز فترة الدراسة للطالب ثالثة أو ستة أعوام أكاديمية لشهادة الدبلوم العالي /   (4

وباستثناء الطلبة الذين قاموا بتأجيل ، الدراسة بالبرنامج التأسيسيالبكالوريوس باستثناء فترة 

يمكن ، دراستهم ألسباب مقبولة وموافق عليها. وال تحتسب فترة التأجيل من فترة الدراسة. ومع ذلك

( فترة دراسة إضافية لتمكينه من - CC College Council) للطالب أن يطلب من مجلس الكلية

( بمعالجة واتخاذ CC) وم مجلس الكليةيقوالحصول على الشهادة. سوف إكمال الدراسة بنجاح 

واحتمالية استكمال متطلبات الحصول على  قرار بشأن مثل هذه الحاالت بناًء على معدل الطالب

 الشهادة.

يقوم المرشد األكاديمي بإرشاد الطالب للتسجيل على المساقات التي تتناسب مع خطته الدراسية  (5

وتتناسب مع قدراته وتحصيله األكاديمي في الكلية آخذا بعين االعتبار الحد األدنى والحد األعلى 

 .لعدد للساعات المعتمدة المسموح للطالب تسجيلها في الفصل الدراسي 
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الفصل الدوام الكامل خالل فصلي طلبة يحدد الجدول أدناه الحد األدنى والحد األقصى لتسجيل  (6

 :الدراسي األول )الخريف( والفصل الدراسي الثاني )الربيع(

 

CGPA 
Minimum No. of 

Credit Hours (CH) 
Maximum No. of Credit Hours (CH) 

> = 2.7 
 

15 

18 CH 

(Self & Company Sponsor) 

(MoHE sponsored students should get 

approval from the MoHE) 

2.0 to < 2.7 12 15 CH 

1.5 to < 2.0 9 12 CH 

< 1.5 9 9 CH 

التسجيل ألكثر ، للشؤون األكاديمية العميدمساعد بعد الحصول على إذن من ، يسمح للطالب، ومع ذلك

 معدله التراكمي يسمح بذلك. من ساعات التسجيل المسموح بها إذا كان خريجاً أو

 

ساعات  6اال يقل عن  الحد األدنى للتسجيل للطلبة بنظام الدوام الجزئي في أي فصل دراسي يجب (7

 معتمدة.

ساعات ( 6)الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسي الصيفي هو  (8

ويمكن زيادة الحد األقصى للساعات المسجلة إلى  .ساعات معتمدة( 9) معتمدة والحد األقصى هو

 ( ساعة معتمدة إذا كانت هي الساعات المتبقية للطالب للتخرج.12)

 

 الساعات المعتمدة( : 2)المادة 

 يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الدبلوم العالي او البكالوريوس في 

 :التاليتخصصات الكلية على النحو 

 

   Specialization 

Credit Hours for 

Associate 

Diploma 

Credit Hours for 

Bachelor Degree 

Business Administration 63 120 

Accounting 63 120 

Entrepreneurship - 120 

Economics - 120 

Organizational Leadership and Supervision - 120 

Computer Science 63 120 

Information Science & Technology 63 120 

Management Information Systems  63 120 

English Language 63 120 

Psychology - 124 

Criminal Justice - 120 
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 االمتحانات و التقييم( : 3)  المادة

الواجبات، ، االمتحانات النهائيةامتحانات منتصف الفصل،  يعتمد تقييم المساق على االختبارات القصيرة ، 

وأي طريقة تقييم أخرى محددة في ورقة معلومات ، العروض التقديمية، المشاركة الصفية، المشاريع

 . عادةً يتم تخصيص الدرجات على النحو التالي:(CIS)المساق

 

وهي مفصلة في ورقة معلومات المساق. ، تختلف طبيعة العمل في الفصل الدراسي من مساق الى آخر

 يتم تخصيص عالمات العمل بالفصل الدراسي على النحو التالي: وبشكل عام

Assessment Type Allocated Marks 

Assignment 1/ Project 1/Quiz 1 15 % 

Mid-Term Exam 20 % 

Assignment 2/ Project 2/Quiz 2 15 % 

Class Participation 10 % 

 Total 60 

تقييم المشورة بمخطط تقييم مختلف عن المعيار الوارد أعاله و ذلك يمكن لمجلس القسم المعني مالحظة: 

بوضوح في ورقة معلومات  في هذه الحالة يجب توضيح خطة التقييم المحدثةو ، طبيعة المساق حسب

 (.CISاالمساق )

 تطبق كلية مزون نظام الدرجات على النحو التالي:

Points Marks Letter Grade 

4 90 and above A 

3.7 87 - 89 A- 

3.3 83 - 86 B+ 

3 80 - 82 B 

2.7 77 - 79 B- 

2.3 73 - 76 C+ 

2 70 - 72 C 

1.7 67 - 69 C- 

1.3 63 - 66 D+ 

1 60 - 62 D 

0.7 57 - 59 D- 

0 Below 57 F 

- Incomplete I 

- Withdrawal W 

Assessment Type Allocated Marks 

Semester Work 60 % 

Final Exam 40 % 

 Total 100 
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 مخطط تقييم األداء:

Performance Grading 

Schema 

Cumulative GPA 

Excellent 3.5-4:00 

Very Good 3.00-3.49 

Good 2.50-2.99 

Satisfactory 2.00-2.49 

In Probation 1.99 or less 

 في سياسة تقييم الطلبة.التفاصيل حول منهجية تقييم الطلبة في كلية مزون متوفرة 

 إجراءات تسجيل المساقات ( : 4)المادة 

يجب على الطلبة استشارة مرشدينهم األكاديميين لمناقشة خطة التسجيل وما هو األنسب لتقدمهم  (1

 الدراسي.

 يُسمح للطالب بالتسجيل في مساق دون استكمال المتطلب السابق. ال (2

القسم األكاديمي تسجيل المساق ومتطلبه األساسي يسمح للطالب بعد الحصول على موافقة رئيس  (3

   في نفس الفصل الدراسي إذا رسب فيه وكان خريجاً.

يسمح للطالب التسجيل بمساق قبل إكمال المتطلب السابق إذا قام بدراسة بعض المساقات التي  (4

 األكاديمي.يعادل محتواها المتطلب السابق. وهدا يتطلب موافقة من عميد الكلية وتوصية من القسم 

مواد البرنامج التأسيسي التدخل ضمن مواد الخطط الدراسية للبرامج األكاديمية في الكلية وال  (5

 .تدخل تقديراتها وساعاتها المعتمدة في حساب المعدالت الفصلية والتراكمية للطالب 

لتسجيل التسجل االلكتروني خالل فترة ا، فأعلى 2.0يمكن للطلبة الذين حصلوا على معدل تراكمي  (6

 .بعد استشارة مرشدهم األكاديمي وفقا للتواريخ المحددة في التقويم األكاديمي

)الطلبة تحت المالحظة األكاديمية( مراجعة  2.0على الطلبة الذين يقل معدلهم التراكمي عن  (7

مرشدهم األكاديمي لمناقشة الخطة األكاديمية العالجية وإكمال تسجيلهم بواسطة مرشدهم 

 األكاديمي. 

 يكون الحذف أواإلضافة لمساق وفقا للتواريخ المحددة في التقويم األكاديمي. (8

 .الجديدة " أوالً قبل التسجيل للمساقاتFيجب تسجيل المساقات التي تحمل عالمة " (9

" ويترتب على اإلعادة التزامات مالية على +D" "D-" "D" يمكن للطالب إعادة المساق بعالمة (10

على تعهد من الطالب يفيد بأنه سيدفع رسوم المساق الذي تم إعادته  الطلبة. يجب أن يتم التوقيع

"D.يجب أن يتم حفظ التعهد مع المرشد األكاديمي للرجوع إليه في المستقبل ." 

تسجيل مساقات مسائية بعد موافقة مسبقة من أولياء أمورهم وقسم الداخلي السكن  لطالباتيمكن  (11

 كاديمية.شؤون الطلبة ومساعد العميد للشؤون األ

يجب على الطلبة مراجعة تعليمات التسجيل المنشورة في لوحات اإلعالنات أو الموقع االلكتروني  (12

 أو البريد اإللكتروني. للكلية
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 العبء الدراسي :(5المادة )

 

 ( من هذه الالئحة، يتم تعريف العبء الدراسي في الفصل الدراسي على النحو التالي:1وفقا للمادة )

ساعة  18ساعة معتمدة )كحد أدنى( إلى  12يُسمح للطلبة المنتظمين بدوام كامل بالتسجيل من  (1

ساعة معتمدة كحد أقصى للطلبة الخريجين فقط( للفصول الدراسية  21معتمدة )كحد أقصى( أو )

( بعد موافقة المرشد الفصل الدراسي األول )الخريف( والفصل الدراسي الثاني )الربيع(العادية )

 األكاديمي.

 12ساعات معتمدة )كحد أقصى( أو ) 9يمكن للطلبة تسجيل ، بالنسبة للفصل الدراسي الصيفي (2

 ساعة معتمدة كحد أقصى للطلبة الخريجين فقط(.

الطلبة الواقعون تحت المالحظة األكاديمية إتباع قيود العبء الدراسي المنصوص عليها في  على (3

 (.13المادة )

ساعة معتمدة )كحد أقصى( بعد الحصول على موافقة من  12ئي تسجيل يسمح لطلبة الدوام الجز (4

 المرشد األكاديمي.

يجب على الطلبة المبتعثون اتباع التعليمات والقيود من قبل الجهات المبتعثة )إن وجدت( وبما ال  (5

 ( أعاله.3، 2.0، 1يتعارض مع البنود )

 

 الحضور(: 6) المادة

  

 نذارات الحضور للطالب:ا

 

يعتبر حضور جميع المحاضرات للمادة المسجلة إلزاميا للطالب، و في حالة تغيب الطالب عن 

 المحاضرات: 

و ، %20و اإلنذار الثاني بنسبة ، %10يوجه للطالب اإلنذار األول في حالة الغياب بنسبة  (1

 .%30اإلنذار الثالث مع حرمان الطالب من أداء االخبار النهائي في حالة الغياب بنسبة 

 نح درجة صفر في االختبار النهائي.يم، نظرا لحرمان الطالب من أداء االختبار النهائي (2

سيتم احتساب العالمات األخرى التي حصل عليها الطالب ) شامال درجة الصفر في االختبار  (3

 النهائي( في المجموع الكلي للمادة.

 

  قطع عن الحضور:منالطالب ال

 

الطالب الذي توقف عن حضور المحاضرات في المادة المسجلة في الطالب المنقطع عن الحضور هو 

أو أسبوعين متتاليين في الفصل الدراسي الصيفي ، الفصل الدراسي اإلعتيادي لمدة أربعة أسابيع متتالية

 دون وجود أعذار مقبولة.

 ”UW“ لهذه المادة، و سترصد له درجةالطلبة سيتم سحب اسم الطالب بدون حضور من قوائم 

(Unofficial Withdrawn ( و هو ما يعادل الرسوب ) انسحاب غير رسمي(F  و يمنح درجة صفر في

 مسجلة. باإلضافة إلى فقدان جميع المبلغ المدفوع للمادة ال، المادة
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 الحضور المتأخر 

ً لجدوله الدراسي. تعطى فترة سماح  يجب حضور الطلبة في الفصول الدراسية في الوقت المحدد وفقا
 10دقائق للطلبة، وإال فإنه يسمح للطالب الذي يصل إلى الفصل الدراسي متأخراً ألكثر من  10مدتها 

دقائق بحضور المحاضرة ولكن يتم اعتبار حالة حضوره )متأخر( في هذه المحاضرة من المساق 
 المعني. التأخر في ثالثة مرات سيعادل غياب واحد.

 

 

 عذر الغياب مع وجود (Make-up Exam) (: إعادة اإلمتحان7المادة )
 

امتحانات منتصف ، العروض التقديمية، في حالة فقدان الطالب ألحد عناصر التقييم )الواجبات (1

يحق له التقدم بطلب إعادة اإلمتحان . يجب على الطالب تعبئة نموذج ( بسبب عذر مقبول، الفصل

فإن ، ا تمت الموافقة على الطلبإعادة االمتحان وتقديمه لمرشده األكاديمي للمصادقة عليه. إذ

سيعلن عن جدول مواعيد إعادة االختبار والتواريخ، وتقع على عاتق الطلبة  رئيس القسم المعني

 .مع المرشد األكاديمي ورئيس القسم مسؤولية المتابعة

سيتم تطبيق طريقة االستبدال بسبب عذر مقبول، في حالة عدم حضور الطالب إلعادة اإلمتحان  (2

 وفقًا لنوع التقييم: التالية
 

يمكن لمدرس المساق التمديد للطالب إلجراء ، إذا تغيب الطالب عن عرض تقديمي (أ

العرض التقديمي. إذا كانت الحالة الطبية / الظروف التي ال يمكن تجنبها للطالب ال تسمح 

( في ICيمنح مدرس المساق الطالب )، له / لها بتقديم العرض قبل نهاية الفصل الدراسي

والذي سيتغير إلى الدرجة التي يحصل عليها الطالب عندما يستطيع تقديم ، لمساقا

 العرض التقديمي.

فسوف يسمح مدرس المساق ، إذا تغيب الطالب موعد تسليم البحث في الموعد المحدد (ب

بالتمديد للسماح للطالب بإرسال البحث. إذا كانت الحالة االمرضية/ أو هناك ظروف 

فإن مدرس المساق ، لها بتقديم المهمة قبل نهاية الفصل الدراسي قاهرة ال تسمح له /

والتي ستتغير إلى الدرجة التي سيتم منحها له عندما ، ( في المساقICيمنح الطالب )

 تقديم البحث. يتمكن الطالب من

( عالمة لهذا 20يتم احتساب )، في حالة غياب الطالب عن امتحان منتصف الفصل   ج(

، ( بأخذ معدل تحصيل الطالب في التقييمات المتبقية )الواجبات80االختبار )من أصل 

 كما يلي:، االختبار النهائي(، العرض
 

 20*  80(( / 80عالمة امتحان منتصف الفصل = )مجموع جميع عمليات التقييم )من أصل 

 4(( / 80= )مجموع جميع عمليات التقييم )من أصل 
 

تغيب طالب عن امتحان منتصف االفصل، وعالمات التقييم األخرى له هي: الواجب  إذامثال: 

. مجموع  25امتحان نهاية الفصل ،6درجة المشاركة = ، 13الواجب الثاني = ، 12األول = 

 20/80 * 56(. درجة امتحان منتصف الفصل المحسوبة =  80\64  هذه التقييمات يساوي

 .7=14+ 56تساوي 100وعليه فإن درجته من  .14 =
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إذا تغيب الطالب عن امتحان نهاية الفصل، فعليه إعادة االمتحان النهائي. يجب على الطالب ملء  (3

بغض لاير عماني(  5ودفع رسوم االمتحان )، وإرفاق العذر المصدق، استمارة إعادة االمتحان

تمت الموافقة على ، وتقديمها الى رئيس القسم المعني. إذا النظر عن قبول أو رفض العذر

 يقوم رئيس القسم بإخطار الطالب بتاريخ ووقت إعادة االختبار.، الطلب

أما ( F) ترصد له درجة راسب، إذا تغيب طالب عن إعادة االمتحان النهائي دون عذر مقبول (4

 ( في المساق.Wبالنسبة لحاالت العذر المقبولة ترصد له درجة )

 تقديم عذر مقبول سيتم منحه )صفر( في ذلك التقييم.أي طالب يتغيب عن أي تقييم فصلي دون  (5

 

 

 (Withdrawمن مساق  ) واإلنسحاب ( Add/ Drop) لحذف واإلضافة(: ا8المادة )

 

لكل طالب الحق في إضافة أو حذف أي مساق ال يرغب في دراسته في الفصل الدراسي خالل  (1

 فترة الحذف و اإلضافة.

على الطالب مراجعة مرشده األكاديمي للحصول على يجب ، إلضافة مساق )مساقات(لحذف أو  (2

 موافقته.

اإلضافة المسموح بها وحتى نهاية ومساق أو أكثر بعد نهاية فترة الحذف  سحبيمكن للطالب  (3

األسبوع الخامس من الفصل الدراسي الصيفي.  أو االعتيادياألسبوع التاسع من الفصل الدراسي 

في كشف  سحبهعلى المساق الذي تم  W) منسحب )سيتم وضع عالمة ، في مثل هذه الحاالت

ولن يتم احتسابها في حساب معدله التراكمي لهذا الفصل الدراسي أو تضمينها ، درجات الطالب

( من 9وفقًا للمادة ) سحبهفي خطة التخرج الخاصة به. و سيتم استرداد رسوم المساق الذي تم 

 هذه الالئحة.

جميع المساقات المسجلة في الفصل الدراسي.  االنسحاب منيمكن للطالب ، في الحاالت الطارئة (4

و األدلة الداعمة وإرفاقها )إن  السحبيتطلب ذلك تقديم طلب خطي إلى العميد يوضح سبب 

قبل )أسبوع واحد  االعتيادي وجدت(. يجب تقديم الطلب قبل أسبوعين من نهاية الفصل الدراسي

عتبر دراسة الطالب في الفصل الدراسي المعني ت، لفصل الصيفي(. في حالة الموافقةنهاية ا

 ولن يتم استرجاع رسوم الساعات المعتمدة التي تم حذفها. ، مؤجلة

مساقات دراسية دون أي استحقاقات مالية أو تبعات أكاديمية خالل فترة  حذفبطلبة يسمح لل (5

و األضافة و  حذفبعد فترة المساقات دراسية سحب الطلبة الذين قاموا ب أماو اإلضافة.  الحذف

بعات مالية و سيشار اليهم ت مثل هؤالء الطلبة يتحمل ،قبل التاريخ المحدد حسب التقويم األكاديمي

( و 3اإلنسحاب الواردة في البند ) الحذف و بالنسبة لحاالتفي كشف الدرجات.  (Wبالرمز )

 التقدم بطلب الحذف يجب أن يحصل الطلبة على موافقة الجهة المبتعثة قبل، ( من هذه المادة4)

 ألي مساق. أو اإلنسحاب

يجب أن يتم الحذف أو االنسحاب من االمساق )المساقات( عن طريق استخدام النموذج الخاص  (6

، المتوفر بمكتب القبول والتسجيل لهذا الغرض وبعد موافقة الجهة المبتعثة للطالب )إن وجدت(

يقوم بتحويل النموذج إلى رئيس قسم والمرشد األكاديمي، و ورئيس القسم الذي ، والمحاضر

 القبول والتسجيل ليتم حفظه في ملف الطالب.
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أسابيع متتالية في الفصول  4الطالب الذي يتوقف عن الحضور في المساق الذي سجل فيه لمدة  (7

طالب منقطع "االعتيادية، ولمدة أسبوعين في الفصل الصيفي دون وجود عذر مقبول فإنه يعتبر 

 .6) طبقا للمادة ) " No-Show student -عن الحضور

 

 الرسوم الدراسية استرداد :(9)المادة 

 

في حال أنه رغب ( بإستثناء رسوم الكتب والتسجيل والخدمات )يحق للطالب استرداد الرسوم الدراسية 

 :لمساق أو أكثر وذلك وفق اآللية التالية افي االنسحاب 

 

 

Semester 1 (Fall) & Semester 2 (Spring)  
Basic Semester (16 weeks) Refund Percentage 

During the registration & Add/ Drop period 100% 

Within the first 5 working days of study 90% 

From working day 6 to 10 70% 

From working day 11 to 25 50% 

working day 25 and above 0% 

 
Summer Semester: 

Period Refund Percentage 

Before the end of the Drop/Add period 100% 

Within the first 5 working day of study 50% 

From working day 6 to 11 25% 

After working day 11  0% 

 
 
 
  ( إعادة دراسة المساقات10) لمادةا
 
المساقات إعادة هذه المساقات لرفع  " في إحدىF" أو "+D, D-,Dالذي أحرز " يسمح للطالب (1

، سيتم النظر في أعلى الدرجات التي يحصل عليها الطالب، وفي مثل هذه الحالة، معدله التراكمي

 وسيتم النظر في الساعات المعتمدة للمساق ألهداف التخرج.

فعليه تقديم طلب خاص إلى ، ( وما أعلىCإذا رغب الطالب في إعادة مساق أحرز فيها درجة ) (2

يتعهد فيه بتحمل المسؤولية المالية واألكاديمية الكاملة عن طلبه.  للشؤون األكاديمية العميدمساعد 

وسيتم النظر في ، سيتم النظر في أعلى الدرجات التي يحصل عليها الطالب، وفي مثل هذه الحالة

 الساعات المعتمدة للمساق ألهداف التخرج.

مدرس  للطالب الذي يقوم بإعادة مساق وفقًا للمنهج الجديد الذي يضعه بالنسبة ستكون الدراسة (3

تقديم جميع المهام المطلوبة منه كما هو مذكور في مخطط المساق . وسيتم عليه المساق. ويجب 

 تطبيق القواعد نفسها على الطالب المؤجل.

سيتم تعيين مساق بديل للطالب ، لةال يسمح للطالب بإعادة المساق أكثر من ثالث مرات. في هذه الحا (4

 من قبل القسم األكاديمي المعني.
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 (: استبدال مساق11المادة )
 

 يمكن استبدال مساق في خطة دراسية بمساق أخر في الحاالت التالية:
 

 الرسوب في المساق ثالثة مرات.  (أ

االمساق )المساقات( المطلوبة في هذا الفصل  عرضإذا كان الطالب متخرًجا ولم يتم   (ب

 الدراسي.

 إذا كان الطالب غير قادر على تسجيل الحد األدنى من الساعات المعتمدة المطلوبة للتسجيل.  (ج   

في جميع الحاالت المذكورة أعاله سيقوم رئيس القسم بمناقشة حالة الطالب في إجتماع القسم وتقديم 

 بديل وفق ما يلي:المشورة للطالب بمساق 

 قسم. متطلب أو متطلب اجباري للبرنامجمن نفس القسم: إذا كان المساق  (أ

 من أي قسم: إذا كان المساق اختيارياً . (ب

مع األخذ في ما ورد أعاله بعين االعتبار، سيختار القسم المساق البديل المتاح والذي يحقق أكبر نسبة 

 تطابق مع المساق المستبدل.

 
 "األكاديمي "قائمة الشرف التميز(: 12المادة )

 

يتم منح التميز األكاديمي لكل طالب يدرس السنة التأسيسية وفقا للمقرر الدراسي على أن يتم اختيار  (1

طالب واحد حاصل على أعلى درجة في ذلك المقرر لكل فصل دراسي بشرط أن تكون المادة التي 

 تتالية.يدرسها لم يرسب فيها سابقا وتكون الدراسة في فصول م

يتم منح التميز األكاديمي لكل طالب يدرس الدبلوم العالي أو البكالوريوس )بنظام الدوام الكامل(  (2

ساعة معتمدة وما فوقها بعد دراسة فصلين دراسين متتاليين من العام األكاديمي )الفصل  30أنهى 

 3.5ل التراكمي الدراسي األول )الخريف( والفصل الدراسي الثاني الربيع(، ويحصل على المعد

 في كل فصل دراسي. 4وما فوق من أصل 

يتم منح التميز األكاديمي لكل طالب يدرس الدبلوم العالي أو البكالوريوس )بنظام الدوام الجزئي(  (3

ساعه معتمدة وما فوقها بعد دراسة فصلين دراسين متتاليين من العام األكاديمي )الفصل  24أنهى 

 3.5والفصل الدراسي الثاني الربيع (، ويحصل على المعدل التراكمي الدراسي األول )الخريف( 

 في كل فصل دراسي. 4وما فوق من أصل 

يتم منح التميز األكاديمي ألعلى ثالثة درجات من طلبة الماجستيربعد استيفاء جميع المتطلبات  (4

يث تشترط أن تكون األكاديمية بما في ذلك الرسالة وبعد االنتهاء من الدراسة في العام الثاني بح

 متتالية.

يشترط على الطالب الذي يمنح التميز األكاديمي أن يكون ملتزما بالقواعد السلوكية وأن ال يكون قد  (5

 استلم إنذار كتابي. 

تقوم إدارة الكلية بنشر قائمة الشرف في بداية كل عام أكاديمي بالنسبة لطلبة الدبلوم العالي  (6
  .نهاية كل فصل دراسي بالنسبة لطلبة السنة التأسيسيةوالبكالوريوس والماجستير، وفي 
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 (at Risk) ومرحلة الخطر( Probation)(: المالحظة األكاديمية 13)المادة 

 

، باستثناء كنتيجة للفصل الدراسي 2.0 أقل من CGPA معدل تراكميعلى أي طالب في حالة حصول 

سيتم وضع الطالب تحت المالحظة األكاديمية ، أو الفصل الصيفي من الدراسةالفصل الدراسي األول 

 األولى.

 

يجب على الطالب الذي يوضع تحت المالحظة األكاديمية العمل بجد لتخطي المالحظة األكاديمية  (1

 أو أعلى في الفصل الدراسي التالي. 2.0من خالل الحصول على معدل تراكمي 

ة مرشده األكاديمي لمناقشة الخطة يجب على الطالب الذي يوضع تحت المالحظة األكاديمية مقابل (2

العالجية التي ينصح بها المرشد لمساعدة الطالب على تخطي المالحظة األكاديمية في فترة زمنية 

 قصيرة. قد تتطلب الخطة العالجية من الطالب إعادة بعض المساقات التي حصل فيها على درجة

"D" باإلضافة إلى جميع المقررات التي حصل فيها على( "F" لمساعدة الطالب على تخطي )

 المالحظة األكاديمية طبقاٌ ألنظمة العبء الدراسي للمواد.

 لم يستطعإذا المالحظة االكاديمية الثانية سيتم إصدار ، ىاألول ةاألكاديمي المالحظةبعد استالم  (3

 أو أكثر في نهاية الفصل الدراسي التالي. 2.0إلى  CGPA الطالب رفع المعدل التراكمي

، لفصل دراسي واحدالمالحظة االكاديمية الثانية بعد  2.0إذا استمر المعدل التراكمي أقل من  (4

 .المالحظة االكاديمية الثالثةصدر تفس

لفصل دراسي  الثالثةالمالحظة االكاديمية بعد  2.0إذا استمر المعدل التراكمي للطالب أقل من  (5

 لتحديد اإلجراء القادم لحالة الطالب.واحد، سيقوم مجلس الكلية بدراسة حالة الطالب 

مع األخذ في االعتبار للعدد اإلجمالي للساعات المعتمدة التي درسها الطالب تحت المالحظة  (6

األكاديمية ومعدله التراكمي، يحق للمجلس األكاديمي للكلية إعطاء الطالب فرصة لتحسين المعدل 

تم فصله من البرنامج / الكلية في نهاية ي، (. إذا أخفق الطالب في القيام بذلكCGPAتراكمي )

 الفترة التي يمنحها مجلس الكلية.

فإنه لن يوضع تحت ، لفصل الصيفيكنتيجة ل 2.0أقل من معدل تراكمي إذا أحرز الطالب  (7

 أما إلى الفصل الذي يليه. الحالية وسيحمل نفس المالحظة األكاديمية التالية المالحظة األكاديمية

فإنه سوف يتخطى أو أكثر  2.0( CGPAمعدل تراكمي )نتيجة الفصل الصيفي  تإذا كان

 .عند دراسته للفصل القادم المالحظة األكاديمية

 يحدد العبء الدراسي للطلبة تحت المالحظة األكاديمية على النحو التالي: (8

 .2>.0≥  1.5 ساعة معتمدة للطلبة الذين معدلهم التراكمي( 12)  أ(

 .2>.0( ساعات معتمدة للطلبة الذين معدلهم التراكمي 9)  ب(

 

و الذي من المتوقع انخفاض معدله  2.1- 2.0يتراوح معدله التراكمي ما بين الذي  البيصنف الط (9

. ينصح Student at risk)بالفصل الالحق طالبا في مرحلة الخطر ) 2.0التراكمي إلى أقل من 

ساعة معتمدة كحد أعلى )إختياري( وذلك من أجل رفع  12الطلبة الذين وصلوا مرحلة الخطر بتسجيل 

 العلمي. مستواهم
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 (: الفصل من التخصص أو الكلية14المادة )
 
 تحتفظ إدارة الكلية بحقها في فصل الطالب إذا كان: (1

 لهذه القواعد واللوائح.إذا فشل في تحقيق متطلبات الدرجة العلمية المعينة وفقاً  (أ
إذا تم فصله بعد قرار اتخذ من قبل أي من اللجان أو المجالس التأديبية في الكلية بسبب  (ب

 سوء سلوكه.
إذا فشل في تخطي المالحظة األكاديمية من نهاية الفترة التي يمنحها مجلس الكلية. )وفقاٌ   ج( 

 (.13للمادة 
 سبب ما في نفس التخصص مرة أخرى.ال يقبل الطالب المفصول من التخصص ألي  (2
إذا تم فصل الطالب من الكلية ألي سبب من األسباب وكان قد حقق بالفعل المتطلبات التعليمية  (3

فسيتم منحه الدرجة ، المعينة للحصول على الدرجة العلمية كما هو محدد في هذه القواعد واللوائح
 العلمية التي يستحقها. وفقا لهذه القواعد واللوائح.

وتم ، إذا تقدم الطالب المفصول للدراسة في الكلية في فترة أقل من خمس سنوات من تاريخ فصله (4
يتم معادلة مواده الدراسية وفقا ، قبوله في أي تخصص آخر غير التخصص الذي تم فصله منه

 لقواعد معادلة المساقات في الكلية.
 

 (: تأجيل الدراسة واإلنقطاع عنها15المادة )
 
 .سيتم فصله من الكليةالطالب الذي يؤجل الدراسة ألكثر من عام دراسي دون تأجيل رسمي  (1
ويخضع لقواعد ، withdrawing)اإلنسحاب )الموعد النهائي لتأجيل الدراسة هو نهاية فترة  (2

 االنسحاب في الئحة القواعد والقوانين.
منقطعاً عن الدراسة ما لم يبرر هذا الطالب الذي يخفق في التسجيل ألي فصل دراسي عادي يعتبر  (3

 إلى: التأخير بتقديم عذر مقبول
 

 العميد: إذا أحضر العذر بعد أول أسبوعين من الفصل حتى نهاية الفصل الدراسي. (أ
مجلس الكلية: إذا توقف عن حضور المحاضرات ألكثر من فصل دراسي واحد. وفي  (ب

ويحتفظ مجلس الكلية بالحق في  يعتبر تسجيل الطالب في الكلية ملغي، مثل هذه الحالة
 رد / قبول تسجيله إذا قدم الطالب عذًرا مقنعاً ومقبواًل لمجلس الكلية

 
 في الفصل الدراسي المعني مؤجلة. وفي حالة وجود عذر مقبول ومقنع، تعتبر الدراسة

 
 للطالب.يتم احتساب فترة اإلنقطاع من الحد األقصى لفترة الدراسة ، إذا لم يتم قبول عذر الطالب (4

 البكالوريوس(.طلبة )ل عامينالدبلوم العالي( وطلبة يمكن للطالب تأجيل دراسته لمدة عام واحد )ل
على الطالب الذي يرغب في تأجيل دراسته في الكلية لمدة ال تزيد عن عامين دراسيين وألسباب  (5

 المبتعثة. مقبولة أن يقدم استمارة طلب بهذا الهدف والحصول على موافقة من العميد والجهة
يسمح له التقدم للدراسة في الكلية عن طريق ملء ، في حالة فصل الطالب من الكلية بسبب اإلنقطاع (6

فإنه يحتفظ بكشف درجاته السابق/ ، استمارة تسجيل جديدة وإذا تم قبوله في تخصصه السابق
عادلة السجل األكاديمي للتسجيل، ولكن إذا تم قبوله في تخصص آخر، فإنه يخضع لقواعد م

 المساقات في الكلية على النحو المحدد والمذكور في هذه القواعد واللوائح.
 يسمح للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل بداية الفصل الدراسي إذا تقدم بعذر مقبول للكلية. (7
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 (: االنسحاب من الكلية16المادة )
 
 طلب توضح أسباب انسحابه. على الطالب الذي يرغب باالنسحاب من الكلية تقديم استمارة (1
يجب على الطالب تسيد جميع مستحقاته المالية قبل البدء في إجراءات اإلنسحاب، وتعبئة االستبيان  (2

  بقسم القبول والتسجيل.
 سيتم مراجعة طلب اإلنسحاب من قبل األقسام المعنية وأخيًرا توقيعه من عميد الكلية. (3
 
 

 وكليات أخرى إلى كلية مزون )إجراءات معادلة المساقات((: اإلنتقال من جامعات 17المادة )
 
A)  يجوز للطالب الذي يدرس في كلية أو جامعة أخرى اإلنتقال للدراسة في كلية مزون وفقاً للقواعد

 واألنظمة التالية:

 تكون الكلية أو الجامعة التي يرغب الطالب االنتقال منها معترفاً بها في سلطنة عمان. أن (1

الطالب حاصالً على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها. كما أنه يخضع أيًضا أن يكون  (2

 للقواعد واللوائح المعمول بها في كلية مزون في سنة اإلنتقال.

وللكلية الحق أن ، سبب تأديبيأن ال يكون مفصوال من الكلية أو الجامعة المنتقل منها ألي  (3

مفصول ألسباب تأديبية يعتبر قبوله في الكلية الغيا ذلك، وإذا تبين بأن الطالب تتحقق من 

 .ويتحمل الطالب المسؤولية الكاملة نتيجة لذلك

 أن يكو ن تخصص الطالب ضمن التخصصات التي تدرس في الكلية .  (4

تم تقديم طلب االنتقال إلى قسم القبول والتسجيل وفق نظام القبول والتسجيل في الكلية، ويحال  (5

 .قسم التخاذ اإلجراءات الالزمةالطلب إلى إدارة ال

 

B) :تغيير التخصص 

يجب على الطالب إكمال النموذج الخاص لهذا الغرض والمتوفر بمكتب القبول والتسجيل  (1

 كحد أقصى بعد:االعتيادي خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي 

a) .الحصول على موافقة رئيس القسم األكاديمي المعني 

b)  المبتعثة إذا أمكن.الحصول على موافقة الجهة 

يجب فتح ملف جديد للطالب الذي قام بتغيير تخصصه، بما في ذلك معادلة جميع المساقات  (2

 األكاديمي المعنية في ذلك الوقت.  وفقًا لخطة القسم

 فسيتم معادلة المساقات على النحو التالي:، إذا تمت الموافقة على تغيير التخصص   (3

a) ( فقط 4فسوف يتم معادلة )، امج الدبلوم العامإذا كان الطالب مسجالً في برن

وسيتم نقل درجة  ”+D-”, “D “, “D“من المساقات التي تحمل درجة 

 المساقات المتبقية كما هي.

b) فسوف يتم معادلة ، إذا كان الطالب مسجالً في برنامج درجة البكالوريوس

وسيتم  ”+D-”, “D “, “D“فقط من المساقات التي تحمل درجة مساقات ( 8)

 نقل درجة المساقات المتبقية كما هي.
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Cالمساقات )الشروط واإلجراءات( ( معادلة 

القسم األكاديمي المعني في الكلية هو الجهة الوحيده المخولة لمعادلة المساقات الدراسية للطالب المنتقل 

الساعات المعتمدة وفقًا للخطة الدراسية المعمول بها للتخصص المطلوب من الطالب. يجب أال تتجاوز 

لدرجة الباكلوريوس ألي تخصص. باإلضافة  120( ساعة معتمدة من اصل 60التي يتم معادلتها عن )

يجب أن تؤخذ الشروط  لدرجة الدبلوم. 63ساعة معتمدة كحد أقصى من أصل  45إلى ذلك، يتم معادلة 

 التالية في االعتبار عند معادلة المساقات:

يجب أن يكون محتوى وصف المساق الدراسي المعادل متطابق مع مكافئه في الكلية بنسبة ال  (1

 .٪70تقل عن 

 أو ما يعادلها. ”-C“أقل من درجة التي هي يتم النظر في المساقات  لن (2

لن يتم حساب درجات المساقات الدراسيه في حساب المعدل الفصلي أو التراكمي للطالب الذي  (3

 ( في كشف درجات الطالب المنتقل. Passوضع عالمة )تم نقله وسيتم 

يجب أن يكون الطالب المنتقل حسن السيرة والسلوك ومن كلية أو جامعة معتمدة ومعترف بها  (4

 في سلطنة عمان.

إذا كان الطالب حاصالً على درجة الدبلوم العالي من جامعة / كلية أخرى ويرغب في مواصة  (5

تطبق الشروط ، ريوس في نفس التخصص بكلية مزوندراسته للحصول على درجة البكالو

 التالية:

a) .أن تكون درجة الدبلوم العالي في تخصصه هو نفس التخصص المتاح في الكلية 

b) ( من هذه المادة.1يجب أن يستوفي الطالب جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة ) 

c) ( ساعة معتمدة من المساقات الدراسية. على 60سيتم معادلة عدد ) أن يدرس الطالب

الساعات المتبقية لدرجة الدبلوم العالي ودرجة البكالوريوس وفقا لخطة الدراسة 

 المعتمدة من قبل كلية مزون.

 (MST(: اإلنتقال من كلية مزون إلى جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا )18المادة )

والتكنولوجيا للحصول  يمكن للطلبة في كلية مزون إكمال دراساتهم في جامعة ميزوري للعلوم (1

 على الدرجة العلمية.

يجب على الطالب الذي يرغب في اإلنتقال إلى جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا، الحصول  (2

 كحد أدنى. 4.00من  2.5على معدل تراكمي 

 (: متطلبات التخرج )الحصول على درجة الدبلوم العالي ودرجة البكالوريوس(19المادة )

 الطالب المتطلبات التالية للحصول على درجة الدبلوم العالي أو درجة البكالوريوس:يجب أن يستوفي 

 اجتياز جميع المقررات المطلوبة بنجاح وفقا لخطة الدراسة المعتمدة للدرجة المعنية. (1

 كحد أدنى. 4.0من أصل 2.0أن يحرز الطالب معدل تراكمي  (2
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 (: حفل التخرج20المادة )

والتسجيل المسؤولية المباشرة عن التقدم األكاديمي للطلبة والتحقق من استيفاء يتولى قسم القبول  (1

 متطلبات التخرج.

يُسمح للطالب بالمشاركة في حفل التخرج إذا كان قد أكمل بنجاح جميع متطلبات التخرج وفقاً  (2

 لخطة الدرجة العلمية بالكلية.

له االتصال بمكتب القبول يجوز ، الطالب في حضور حفل التخرج عدم استطاعةفي حالة  (3

 والتسجيل للحصول على الشهادة.

 الكلية  ب دفع رسوم حفل التخرج كما حددتهيجب على الطال (4

 (: التدابير التأديبية والقواعد السلوكية في كلية مزون )قواعد سلوك الطلبة(21المادة )

 . المخالفات واالنتهاكات1

 لقوانين الكلية:تعتبر األفعال / السلوكيات التالية مخالفة 

 مخالفة أي من القواعد واللوائح بالكلية. (1

 عدم حضور المحاضرات أو تحريض اآلخرين على القيام بذلك. (2

الغش أوالممارسات الخاطئة في االمتحان: والتي تتضمن على سبيل المثال : استخدام أي مساعدة  (3

معلومات المساق تقييم المساق، وفقًا لورقة  غير مرخص بها أثناء أي عنصر من عناصر

إلخ(، ، العرض التقديمي، الواجب، الدراسي المعتمدة )اختبار، إمتحان منتصف الفصل الدراسي

أو اعتماًدا على مساعدة ، أو تقديم أي مساعدة غير مصرح بها لطالب آخر في المقرر الدراسي

 شخص غير مصرح له في إعداد بحث/ تقرير / مشروع / عرض تقديمي / واجب / مشروع.

على سبيل المثال : تقديم تقرير / عرض تقديمي / ، : والتي تشملو الملكية الفكرية السرقة األدبية (4

أطروحة / ورقة بحث أو أي عمل آخر يتم تقييمه والذي يتضمن إنتاج مؤلفين آخرين دون 

أو استخدام عمل شخص آخر )مدفوع أو غير ، االعتراف بشكل صحيح بالكاتب األصلي للعمل

جر( وتقديمه ليكون على أنه عمل الطالب الخاص للمطالبة بالدرجات أو أي مقابل مدفوع األ

 آخر.

مناطق ، مكتبة، أي سوء تصرف خالل المحاضرات أو في أي من مرافق الكلية األخرى )مكاتب (5

 إلخ( سواء كان داخل أوخارج الصرح العلمي.، عامة

كن الداخلي أو استخدام أي منها إساءة استخدام للمباني وأي ممتلكات أخرى للكلية أو الس (6

 ألغراض غير محددة من قبل الكلية.

 أي تدمير أو تلف أو سرقة متعمدة لممتلكات الكلية أو أي سوء استخدام لإلنترنت في الكلية. (7

مخالفة أي من القواعد التي تنظم اإلقامة في السكن الداخلي مثل العودة إلى السكن متأخرا أو  (8

قديم عذر معتمد أو بدون إذن مسبق من الجهات المعنية في الكلية أو النوم خارج السكن دون ت

 إجراء أي تغيير على محتويات السكن.

 انتحال شخصية أي شخص آخر في أي مسألة تتعلق بالكلية. (9
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 أو التورط في أي أعمال تزوير في الكلية.، تقديم أي بيانات أو وثائق مزورة إلى الكلية (10

 منظمات أو أحزاب سياسية دون إذن مسبق من السلطات المختصة.المشاركة في أو إنشاء أي  (11

 المشاركة في أعمال جماعية ال تتماشى مع قرارات وقواعد وأنظمة الكلية. (12

حفظ أو تداول أو استخدام أي أفالم أو صور أو مجالت أو متفجرات أو مخدرات أو مواد قابلة  (13

 مة أو األخالق أو القيم الدينية.لالشتعال أو أي مواد أخرى تتعارض مع السلوكيات العا

إصدار أو نشرأي تعميمات أو كتيبات أو جمع األموال ألغراض التبرع أو ألي غرض دون إذن  (14

 مسبق من األشخاص المعنيين في الكلية. أو استغالل هذه األشياء بعد الحصول على إذن.

أعضاء هيئة  التورط في أي أعمال أو سلوكيات هجومية أو سوء سلوك أو إهانة ألي من (15

 الكلية.طلبة التدريس أو العاملين أو 

 التدخين داخل مباني الكلية أو في األماكن العامة المشتركة. (16

 تناول الطعام داخل الفصول والمختبرات والقاعات وممرات الكلية. (17

 امتالك أي مما يلي أثناء وجودهم في حرم الكلية: (18

a)  أوسامة قابلة لالشتعال .الكحول أو المخدرات أو أي مواد كيميائية خطرة 

b) .أسلحة من أي نوع )وإن كانت مرخصة( أو سكاكين أو أي أدوات حادة أخرى 

c) .أي ممتلكات شخصية قد تكون ضارة لآلخرين 

 . التدابير التأديبية:2

 يجوز اتخاذ التدابير التأديبية التالية ضد أي طالب قد ينتهك قواعد ولوائح الكلية:

 إنذار شفوي.    أ(

 .(النهائيالثالث )إنذار كتابي: اإلنذار األول والثاني و   ب(

يمنح عالمة صفر في أحد عناصر تقييم المساق، وفقًا لورقة معلومات المساق الدراسي المعتمدة    ج(

وما إلى ذلك( للمساق الذي وقع فيه ، عرض تقديمي، واجب، إمتحان منتصف الفصل، )اختبار

 حادث سوء التصرف.

 ( في المقرر الذي وقع فيه حادث سوء التصرف.Fدرجة )ترصد له     د(

 إلغاء امتحانات فصل دراسي واحد وبالتالي يعتبر الطالب )راسب( في امتحانات المساقات الملغاة.    هـ(

 المطالبة بدفع ثمن األشياء التالفة أو المدمرة في الكلية.    و(

 من استخدام أو االستفادة من المرفق أو الخدمة التيحرمان الطالب الذي أخل وانتهك قوانين الكلية    ز(

 استخدامها لفترة محددة . يساء

وقف المنح الدراسية التي تمنحها الكلية للطالب ومطالبته بتسديد أي مبلغ من المال تم إعطاؤه له    ح(

 مالية.   كمساعدات

 ؤقت أو دائم في السكن.قوانين السكن الداخلي من البقاء بشكل مب اخلحرمان الطالب الذي   ط(

إلغاء الشهادة أو حرمان الطالب من الحصول على الدرجة العلمية إذا ثبت تورطه في تقديم أية    ي(

 معلومات مزيفة أو مزورة إلى الكلية. مستندات أو

يتم تسليم الطلبة غير الدارسين بالكلية و الذين يتم ضبطهم باالمتحانات نيابة عن أي طالب في    ك(

 السلطات القضائية المختصة في السلطنة. ية إلىالكل
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يحق لعضو هيئة التدريس )المراقب( إخراج أي طالب ينتهك أيًا من قواعد وأنظمة االمتحانات من     ل(

قاعة االمتحان. وسيتم اإلبالغ عن الحالة باستخدام نموذج سوء الممارسة في االمتحان وتقديمه 

 ية.إلى لجنة االمتحانات لمتابعة القض

حسب المخالفة ، وفي نفس الوقت، يجوز أن تطبق على للطالب عقوبة أو أكثر لنفس اإلخالل    م(

 المرتكبة.

يجوز فصل الطالب مؤقتاً من الكلية لمدة ال تزيد عن فصلين دراسيين )باستثناء الفصل الصيفي(     (و

 إذا كان:

 إستالمه اإلنذار الكتابي النهائي.سوء الممارسة في اإلمتحان بعد  ارتكب مخالفة    (1

 حرض أو شارك في أي أعمال تزوير في الكلية    (2

 حرض أو شارك في انتحال شخصية أي شخص.   (3

 ارتكب أي خطأ أو ارتكب أي جريمة ضد السلطنة أو المعتقدات الذينية.   (4

وء تصرف في االمتحان وكرر الفصل الدائم من الكلية: إذا فصل الطالب مؤقتا من الكلية بسبب س    (ن

 سوء الممارسة في االمتحان مرة أخرى في أي امتحان آخر.  مخالفات

يجوز فصل الطالب من الكلية بشكل دائم ودون أي إنذار إذا ثبت أنه يهدد أي من العاملين في     (س

 الكلية باستخدام أي نوع من أنواع األسلحة.

 :وبراءة اإلختراع األدبية السرقة(: التدابير التأديبية للغش و22المادة )

في االمتحان( واالنتحال في الكلية. وقد يؤدي تكرار وقوع  يحظر تماما الغش )سوء الممارسة (1

 أي من هذه االنتهاكات إلى فصل الطالب من الكلية.

، إذا إنتهك الطالب قواعد وأنظمة اإلمتحان في محاولة للغش بأي طريقة أو أسلوب )مثل التحدث (2

النظر إلى ورقة طالب آخر، وجود أدوات الغش، والكتابة على أي جزء من الجسم أو المالبس، 

 أو األجهزة اللوحية الهواتف النقالة مثلاستخدام أي شكل من أجهزة تخزين البيانات حمل أو أو 

باستخدام الساعات الذكية ... الخ(، على المراقب كتابة تقرير عن الحالة أو سماعات األذن أو 

 تقرير سوء التصرف وتقديمه إلى لجنة اإلمتحان أو إلى رئيس القسم المعني.

وإذا كان دليل الغش واضًحا )ال يمكن الشك ، عند استالم استمارة سوء التصرف في االمتحانات (3

 أحد القرارات التالية: تتحذ الكليةفسوف ، فيه(

، فإن اإلجراء التأديبي يعتمد على اإلختبار النهائيغير إذا ارتكبت المخالفة خالل اإلختبار  أ(

 مخالفاته السابقة لقوانين اإلمتحانات على النحو التالي: 

I. صدروست، إذا لم يكن لدى الطالب المخالفات السابقة: سيتم منحه صفر في اإلمتحان 

لطالب اإلنذار األول لسوء السلوك أثناء اإلمتحان. ويتم تسليم نسخة من اإلنذار لالكلية 

 المعني وسيتم االحتفاظ بنسخة ثانية في ملف الطالب في قسم القبول والتسجيل .

II. سيتم منحه صفر  إذا كان لدى الطالب إنذار واحد من سوء التصرف في االمتحان :

بإصدار اإلنذار الثاني. ويتم تسليم نسخة من اإلنذار  الكليةقوم وست، في المساق المعني

االحتفاظ بنسخة ثانية في ملف الطالب في مكتب القبول للطالب المعني وسيتم 

 والتسجيل.
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III.  إذا كان لدى الطالب إنذارين في وقت سابق للمارسات الخاطئة أثناء اإلمتحان: سيتم

بإحالة تقرير امتحان الممارسات الكلية قوم ت ، وسوفالمعني منحه صفر في المساق

ار بشأنه. تدعو اللجنة التأديبية للطلبة الخاطئة إلى اللجنة التأديبية للطلبة التخاذ قر

الطالب إلى المثول أمام اللجنة، ويجوز للجنة إلغاء امتحانات فصل دراسي واحد 

)الذي وقع فيه االنتهاك( ومن ثم يعتبر الطالب )راسب( في امتحانات المساقات 

 الملغاة.

ل الدراسي(، سيتم منح إذا ارتكبت المخالفة خالل االمتحان النهائي )امتحان نهاية الفص ب(

 .حتى لو كان هو أول انتهاك ارتكبه الطالب "راسب"( في المساق Fالطالب )

أي طالب يقوم بسرقة تقرير أو واجب أو ورقة بحثية سيحصل على صفر على العمل المقدم.     (4
ستقوم الكلية بإصدار إنذار عن سوء التصرف، وسيتم اتباع اإلجراءات المنصوص عليها في 

 (.3البند )

فلن يُسمح له بإجراء إختبار ، سوء التصرف ةبسبب حادث صفر" أو درجة Fإذا منح الطالب "   (5
 لذلك النوع من االختبار. (reset) أواختبار إعادة( make-up)تعويضي 

 إذا ارتكبت المخالفة خالل اختبار المنتصف أو نهاية الفصل الدراسي )أو التقييم النهائي(، فسيتم   (6
إحالة القضية إلى لجنة التحقيق الخاصة بالطالب. سوف تحيل لجنة التحقيق توصياتها إلى لجنة 

 التأديب التخاذ القرار النهائي.

قوم ها تفإن، أن حادث سوء التصرف الذي تم اإلبالغ عنه يتطلب مزيًدا من التحقيق الكلية رأتإذا     (7
 ق في القضية واتخاذ القرار وفقًا لذلك.بإحالة القضية إلى لجنة تأديب الطلبة للتحقي

 

 التأديبية للطلبة  التحقيق و اللجنة لجنة(: 23المادة )

تقوم لجنة التحقيق للطلبة بالتحقيق في كل المخالفات الطالبية و كل انتهاكات للقواعد و  (1
 السياسات الكلية.

للطلبة استدعاء المخالف لتقديم نفسه أمام اللجنة وفي حالة رفضه  التحقيقيجب على رئيس لجنة  (2
 إجراء التحقيق واستمراره في غيابه. مواصلة يجب، أو غيابه عن حضور الجلسة

 .في التقرير يجب على الطالب أو المخالف المتهم التوقيع على شهادته (3
 للمصادقة عليها.التأديبيه للطلبة  للجنةتحال قرارات وتوصيات لجنة التحقيق  (4
خالل أسبوع  يحق للطلبة تقديم التماس إلى ضد القرارات التي إتخذتها اللجنة التأديبية تجاهه (5

. يجب تقديم طلب االلتماس خطيا وتقديمه إلى دائرة كحد أقصى واحد من تاريخ اصدار القرار
 شؤون الطلبة.
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 (: لجنة الشكاوى والطعون الطالبية24المادة )

مع الموظفين )األكاديميين وغير الطلبة بشكاوي  الشكاوى والطعون الطالبيةلجنة تختص  (1
 والمتعلقات اإلدارية.، والخدمات، األكاديميين(

على الطالب الذي يرغب في تقديم طلب شكوى ملء استمارة خاصة تم إعدادها لهذا الغرض  (2
 في قسم شؤون الطلبة.

بناًء على التماسات الطالب والقرارات السابقة للجنة التأديبية المطروحة قضايا التدرس اللجنة  (3
 و لألقسام المعنية. المشتكيللطلبة وتتخذ قرارها وفقًا لذلك. سيتم إخطار قرارات اللجنة للطالب 

تدرس اللجنة الشكوى بناًء على نموذج شكوى الطالب والتحقيق في أسباب الشكوى وتقديم  (4
صحيحية وفقًا لذلك. سيتم إخطار قرار اللجنة واإلجراءات المشورة بشأن اإلجراءات الت

 التصحيحية للطالب المشتكي واألقسام المعنية.

 

 (: القواعد واللوائح العامة25المادة )

ال يحق للطالب اإلدعاء بالجهل أو عدم الوعي أو سوء الفهم ألي من هذه القواعد واللوائح أو ما  (1
 االلكترونيأو خالل البريد  بالكلية أو في الموقع الرسمي للكليةيتم نشره على لوحات اإلعالنات 

 .للكلية
التأديبية للطلبة  يحال أي طالب يخالف أي من هذه القواعد أو اللوائح للمثول أمام اللجنة (2

(SDC في كلية مزون ). 
 ال يسمح للطلبة باالنضمام إلى / مغادرة الفصل الدراسي أثناء المحاضرة دون إذن مسبق من (3

 المحاضر المختص.
من المتوقع أن يقوم الطلبة بأداء أفضل ما لديهم في جميع وحدات التعلم والواجبات والمشاركة  (4

 والمشاريع.
يجب إيقاف تشغيل جميع األجهزة اإللكترونية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة االستدعاء  (5

 .وغيرها، أثناء المحاضرات واالمتحانات i-padsاإللكترونية وأجهزة 
وإطاعة تعليمات المحاضر وذلك للحفاظ على ، يجب أن يلتزم الطلبة الهدوء خالل المحاضرات (6

أو الرد ، جو دراسي وتعليمي مناسب. أي طالب يتسبب في اضطرابات أو إزعاج )مثل الدردشة
أو التنقل في ، أو مقاطعة المحاضرين بشكل متكرر، أو عمل ضوضاء، / إجراء مكالمات هاتفية

قد يتم طرده من الفصل الدراسي أو إبالغ رئيس القسم المعني التخاذ قرار ، و ... إلخ(أ، الفصل
 بشأنه.

 يجب أن يتصرف الطلبة بأدب واحترام تجاه جميع أعضاء كلية مزون. (7
جميع الطلبة في الكلية مسؤولين عن الحفاظ على نظافة مباني الكلية عن طريق التخلص من  (8

 ها في الكلية.النفايات في األماكن المحدد ل
ال يسمح للطلبة باستخدام أي من مكاتب الموظفين أو الممتلكات دون الحصول على إذن مسبق  (9

 من الموظف المعني.
يجوز للطلبة استخدام المرافق الرياضية في حرم الكلية في أوقات فراغهم فقط خالل ساعات  (10

ريًحا من مكتب شئون العمل. استخدام مثل هذه المرافق بعد ساعات عمل الكلية يتطلب تص
 الطلبة


