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ــعى  ــا، ونس ــّل اهتمامن ــم ج ــي التعلي ــا نول ».. إنن
لتطويــره وتحســينه ورفــع مســتواه، وتحديــث 
المعــارف وتعميقهــا وإثرائهــا وتكييفهــا مــع عالــم 
دائــم التغييــر انطالقــاً مــن األهميــة التــي توليهــا 
وترســيخ  البشــرية  المــوارد  لتنميــة  الســلطنة 
منهــج التفكيــر العلمــي وتكويــن أجيــال متعلمــة 
مــع  وتتعامــل  التنميــة  عمليــة  فــي  تشــارك 
المتغيــرات والمســتجدات المحليــة والعالميــة 

ــدار... « ــاءة واقت ــكل كف ب

قـابـوس بن سـعـيـد 
سلطان ُعمان



ــة  ــات المهم ــض المعلوم ــم بع ــو تقدي ــل ه ــذا الدلي ــن ه ــدف م اله
للطالــب المقيــد بالجامعــة، حيــث إنــه يتضمــن معلومــات عــن 
ــة،  ــة الحالي ــات األكاديمي ــي، والسياس ــا التنظيم ــة، وهيكله الجامع
ــية،  ــات الطالبـ ــة، والخدم ــة المقدم ــج األكاديمي ــراءات، والبرام واإلج
المعلومــات  مــن  وغيرهــا  والترفيهيــة،  التعليميــة  والمرافــق 
المفيــدة، لــذا يجــب علــى الطلبــة االطــالع عليــه لتفهــم متطلبــات 
البرنامــج الدراســي المطلوبــة لتخرجهــم، والخدمــات الداعمــة للبيئــة 

والحياة الجامعية خالل فترة دراستهم الجامعية.

ويجــب علــى الطلبــة التواصــل الدائــم مــع دائــرة القبول والتســجيل، 
علــى  للحصــول  األكاديمــي  ومرشــدهم  كليتهــم  مــع  والتشــاور 
الرئيســي،  التخصــص  أو  البرنامــج  لمتطلبــات  شــاملة  قائمــة 
والتواصــل مــع اإلدارات الداعمــة لألنشــطة الطالبـــية والخدمــات 

الجامعية والبرامج الترفيهية في الحرم الجامعي. 

ــة  ــة المتاح ــات الدقيق ــدث المعلوم ــى أح ــل عل ــذا الدلي ــوي ه ويحت
للطلبة في الجامعة، ونود أن ننوه القاريء إلى ما يلي:

-1 جامعــة البريمــي ال تتحمــل أي مســؤولية عــن األخطــاء المطبعية 
أو التحريرية التي قد تكون موجودة بسبب عملية النشر.

ــدة ومحــدودة بيــن وقــت وآخــر  -2 قــد يتــم اعتمــاد سياســات جدي
فــي الجامعــة، وال يتــم تحديثهــا إال فــي الطبعــات التاليــة مــن دليــل 
الطالــب، األمــر الــذي قــد يســبب اختالفــا بيــن مــا هــو مكتــوب فــي 
الدليــل ومــا هــو مقــرر ومعتمــد فــي الواقــع، وعلــى أي حــال ســيكون 

ذلك محدودا وفي نطاق ضيق.

-3 تعتبــر المعلومــات الــواردة فــي دليــل الطالــب ســارية المفعــول 
وتطبــق علــى جميــع الطلبــة المقيديــن فــي الدراســة بجامعــة 

البريمي.

-4  تحتفــظ جامعــة البريمــي بحــق تغييــر أي مــن بيانــات ومعلومــات 
هــذا الدليــل فــي أي وقــت، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال، وليــس 
الدرجــات  ومتطلبــات  المقدمــة،  العلميــة  المســاقات  الحصــر، 
هــو  لمــا  وفقــا  وذلــك  الدراســي،  والتقويــم  والرســوم،  العلميــة، 
مطلــوب مــن قبــل جامعــة البريمــي ووزارة التعليــم العالــي بســلطنة 

عمان. 

-5 محتــوى هــذا الدليــل خضــع للمراجعــة واالعتمــاد مــن قبــل وزارة 
التعليم العالي.

-6 تحتفــظ جامعــة البريمــي بجميــع حقــوق محتويــات هــذا الدليــل، 
وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

www.uob.edu.om 

إخالء مسؤولية



األستاذ الدكتور نبيل حسن القاضي
رئيس الجامعة

أعزاءنــا طلبــة وطالبــات جامعــة البريمــي، هــا أنتــم تخطون 
ــي  ــراط ف ــة واالنخ ــى درب المعرف ــة عل ــوة هام ــوم خط الي
ــة  ــم جامع ــم لجامعتك ــر انضمامك ــي عب ــل المؤسس العم
ــذه،  ــم ه ــم ثقتك ــاء أمورك ــم وألولي ــكر لك ــي، وإذ نش البريم
ــا أمــٌل للعمــل معكــم كشــركاء  ــا فخــورون بكــم وكلن فإنن
ــادات  ــوا قي ــم لتكون ــذ بيدك ــتقبل واألخ ــة المس ــي صناع ف
ملهمــة، وأســس تطــوٍر متميــز ومتواصــل بســلطنة ُعمان 

الحبيبة.

جامعتكــم، جامعــة البريمــي بكوادرهــا األكاديميــة، واإلدارية، 
والخدميــة ســتعمل بأقصــى طاقتهــا لتذليــل الصعــاب 
أمامكــم، ولمنحكــم تعليمــا عالميــا بطابــع محلــي، يؤهلكم 
ليــس فقــط علميــاً ومعرفيــاً بل كذلــك تفاعليــاً ومجتمعياً، 
ــة  ــذه المرحل ــى ه ــم عل ــك دون إقبالك ــي ذل ــح ف ــن ننج ول
وانخراطكــم فيهــا بــكل جديــة، وبطمــوح الشــباب المتدفــق 
القــادر علــى االبتــكار، ومــا هــذا الكتيــب إال دليــل نطمــح مــن 
خاللــه أن تتلمســوا أفضــل الســبل لالنخــراط فــي العمليــة 
وخدمــة  وأنشــطة  تعليــم  مــن  المتكاملــة  الجامعيــة 

مجتمع. 

فأهــالً وســهالً بكــم معنــا شــركاء متميزيــن، وطلبــة جادين، 
وأفــراد عائلــة متالحميــن، عيشــوا المرحلــة الجامعيــة بــكل 
وأطلقــوا  متطلباتهــا، وغوصــوا فــي مختلــف شــعابها، 
العنــان لمخيلتكــم، ومهاراتكــم، وإبداعاتكــم، ونحــن منكــم 
وإليكــم نشــارككم تجــارب الســنين، ونســتمد مــن نجاحكــم 

وتميزكم القدرة على مواصلة الدرب معاً يداً بيد.

والله ولي التوفيق



الفهـــــــــرس
أوال: كلمة دائرة شؤون الطلبة.

1
مــع  للتواصــل  تهمــك  وحســابات  وعناويــن  أرقــام  ثانيــا: 

الجامعة.
2

ثالثا: نبذة تعريفية عامة عن جامعة البريمـي.
3

رؤية جامعة البريمـي.
5
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5
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7
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6
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8
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9
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9
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13
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ج-اللوائح والسياسات األكاديمية.
18

السنة األكاديمية.
18

الحضور و إنذارات الغياب.
18

الوصول المتأخر للمحاضرة.
18

إلغاء المحاضرة.
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سابعا: مركز مصادر التعلم.
28
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الحادي عشر: حياة الطالب الجامعية.
44

األندية الطالبية.
44
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أوال: كلمـة دائـرة شـؤون الطلبـة.

يســعدنا ويطيــب لنــا أن نرحــب بكــم فــي جامعــة البريمــي، 
وإنــه لمــن دواعــي ســرورنا البالــغ أن نقــدم لكــم هــذا الدليــل 
الــذي ترســم محتوياتــه خارطــة الطريــق للطالــب فــي 
الجامعــة، فعنــد اســتخدامكم لدليــل الطالــب هــذا، ســوف 
التــي  المفيــدة  المعلومــات  مــن  مايعينكــم  تجــدون 
تســاعدكم علــى متابعــة تقــدم مســار دراســتكم، وفعاليــة 

حياتكم الجامعية، ومشاركاتكم العلمية محليا ودوليا.

وتتنــاول محتويــات هــذا الدليــل الركائــز الرئيســية الداعمــة 
لتوفيــر بيئــة تعليميــة متكاملــة، والســعي لتحقيــق مخرج 
فعــال فــي المجتمــع، مــع تركيــز أساســي علــى المعرفــة، 
وتطويــر المهــارات الالزمــة للخريــج كــي يكــون قــادرا علــى 
المنافســة فــي ســوق العمــل، أو فــي مســاعيه لمواصلــة 

تعليمه العالي.

إن مــا تقدمــه جامعــة البريمــي هــو مجموعــة واســعة مــن 
البرامــج الدراســية، التــي تمــت صياغتهــا لتلبيــة احتياجــات 
ســوق العمــل، والتوجهــات التنمويــة الطموحــة للســلطنة، 
فهنــاك أكثــر مــن أربعــة عشــر تخصصــا فــي أربــع كليــات، 
توفــر مجموعــة واســعة مــن الخيــارات العلميــة التــي 

تناسب اهتماماتكم.

كمــا تفتخــر جامعــة البريمــي بوجــود مجتمــع متنــوع مــن 
ــا  ــا مع ــون جميع ــة، يعمل ــس والطلب ــة التدري ــاء هيئ أعض

في جو يتسم بالتسامح واالحترام المتبادل.

إن الحيــاة الجامعيــة تقــدم لكــم مــا هــو أكثــر بكثيــر مــن 
مجــرد الســعي للحصــول علــى درجــة جامعيــة، فهنــاك 
المتعلقــة  مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة والبرامــج 
ــتفيدوا  ــل أن تس ــي نأم ــات، والت ــة والخدم ــاة الطالبي بالحي
ــي  ــاع األكاديم ــي القط ــل ف ــرق العم ــتجدون ف ــا، وس منه
لتتمتعــوا  لدعمكــم  يعملــون ســويا  الطالبيــة  والحيــاة 
ــوة  ــي، كخط ــة البريم ــي جامع ــزة ف ــاملة وممي ــة ش بتجرب

أولى في عملية التعلم والتطور مدى الحياة.

نرجــو لكــم االســتفادة الكاملــة مــن هــذا الدليــل؛ للتعــرف 
واإللمــام بــكل مــا يتعلــق بالجامعــة وبرامجهــا وخدماتهــا 
األكاديميــة  والخطــط  الطالــب،  لخدمــة  التــي صممــت 

وخطط األنشطة والفعاليات في الحياة الجامعية.

نحــن هنــا جميعــا لتقديــم المســاعدة لكــم فــي هــذه 
الرحلــة التــي نتمنــى أن تكــون تجربــة غنيــة ومثمــرة لكــم 

في المستقبل بإذن الله.

مدير دائرة شؤون الطلبة
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-1 التواصل بواسطة الهاتف. 
يمكنكــم  أو   )25648300( الرقــم  علــى  االتصــال  يرجــى 

التواصل المباشر على األرقام التالية:

التواصــل  ومواقــع  للجامعــة  اإللكترونــي  الموقــع   2-
االجتماعي.

الموقع اإللكتروني للجامعةالــجــهــــة

حساب تويتر

حساب اإلنستغرام

حساب الفيسبوك
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https://twitter.com/uoboman

https://www.instagram.com/uoboman
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ثانيا: أرقام وعناوين وحسابات تهمك للتواصل مع الجامعة







عملــت جامعــة البريمــي منــذ بــدء نشــاطها األكاديمــي فــي 
ــر  ــذي يوف ــي ال ــرح التعليم ــاء الص ــى بن ــر 2010 م عل أكتوب
بشــكل  والخدميــة  والتدريبيــة  التعليميــة  الخدمــات 
تكاملــي، حيــث تــم االنتقــال إلــى مبنــى الحــرم الجديــد 
للجامعــة فــي شــهر ســبتمبر مــن عــام 2016 م، محتضنــة 
بيــن جنباتهــا أكثــر مــن ( 2500 ( طالــب وطالبــة، مــن 
جنســيات متنوعــة، تشــكل فيــه الطالبــات حوالــي ( 90 %) 

من العدد اإلجمالي للطلبة.

وينتســب الطلبــة ألربــع كليــات هــي: كليــة التجــارة، وكليــة 
الهندســة، وكليــة العلــوم الصحيــة، وكليــة الحقــوق التــي 
تــم تدشــينها حديثــا خــالل العــام 2016 م، وتقــدم هــذه 
لمرحلــة  تخصصــا  عشــر  أربعــة  مــن  أكثــر  الكليــات 
البكالوريــوس، وتلتــزم جامعــة البريمــي بتلبيــة احتياجــات 
ســوق العمــل مــن محترفيــن متخصصيــن، والســعي 
ــى  ــم عل ــاد قائ ــو اقتص ــة نح ــات الوطني ــق التطلع لتحقي

المعرفة.

الداعمــة  الجامعيــة  بالبيئــة  البريمــي  جامعــة  وتتميــز 
الــكادر  باســتقطابها  تتميــز  كمــا  والتعلــم،  للتعليــم 
الكفــاءة،  مــن  العالــي  المســتوى  ذا  واإلداري  األكاديمــي 
والمصــادر  المرافــق  أفضــل  بتوفيــر  كذلــك  وتتميــز 
ــع  ــي وترف ــزز األداء األكاديم ــي تع ــة، الت ــات الطالبي والخدم
ــي  ــة البريم ــت جامع ــد خصص ــة، وق ــتوى الطلب ــن مس م
ــرم  ــي الح ــة ف ــة التحتي ــر البني ــوارد لتطوي ــن الم ــر م الكثي
الدراســية  القاعــات  تزويــد  علــى  تحــرص  إذ  الجامعــي، 
بالمصــادر القائمــة علــى التكنولوجيــا الحديثــة، وتوفيــر 
مختبــرات األبحــاث المتقدمــة، والمبانــي الحديثــة الصديقة 
التعلــم  مصــادر  كمركــز  المســاندة  والمرافــق  للبيئــة، 

)المكتبة(.

ثالثا:  نبذة تعريفية عامة عن جامعة 
رؤية الجامعة:البريمي.

رسالة الجامعة:

قيم الجامعة:

تعلــم ملهــم لبنــاء قــدرات بمواصفــات 
عالمية.

تعليــم موجــه نحــو التقــدم، وبحــث 
ــع  ــي صن ــاهم ف ــاركة تس ــي ومش علم
ــة  ــز التجرب ــا، وتعزي ــاة أفضــل نوعي حي
كمحــور أساســي للمتعلــم، مــن خــالل 

شراكات محلية وعالمية.

أ. النزاهــة: نحــن كأعضــاء فــي جامعــة 
ــاح  ــادىء االنفت ــد بمب ــي نسترش البريم
والصــدق فــي جميــع أعمالنــا، وفــي 
المعنيــة  الجهــات  مــع  التعامــل 

الداخلية والخارجية على حٍد سواء.

بمثابــة  الجامعــة هــي  االحتــرام:  ب. 
ــى  ــة عل ــة تعليمي ــل وجه ــب عم صاح
ــة  ــة بيئ ــى إتاح ــل عل ــواء، تعم ــٍد س ح
مناســبة، يتعامــل فيهــا جميــع الطلبة 
الهيئــة  وأعضــاء  والموظفيــن 
البعــض  بعضهــم  مــع  األكاديميــة 
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ــر  ــرف النظ ــرام، بص ــات االحت ــى درج بأقص
نزعاتهــم  أو  الدينيــة،  معتقداتهــم  عــن 

القومية أو العرقية.

ــة  ــاء جامع ــن أعض ــزم نح ــزام: نلت ج. االلت
البريمــي بتطويــر عالقــات مســتدامة مــع 
الجهــات ذات العالقــة، ســواًء فــي الداخــل 
ــة  ــادرات تعليمي أو الخــارج، مــن خــالل مب

هادفة.

د. التنــوع: نلتــزم نحــن أعضــاء جامعــة 
البريمــي بخلــق بيئــة ثقافيــة متنوعــة، 
يمثــل فيهــا الطلبــة والموظفــون وأعضاء 
والبلــدان  األمــم  األكاديميــة  الهيئــة 
والثقافــات المتنوعــة، فــي إطــار األولويــات 

الوطنية.

هـــ. التميــز: سنســعى نحــن أعضــاء 
لبنــاء  باســتمرار  البريمــي  جامعــة 
مجتمــع واٍع نوعيــا، يعكــس جهودنــا 
نحــو تحقيــق التميــز فــي التعليــم مــن 

خالل كل األنشطة.
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أ. االنخــراط فــي المبــادرات األكاديميــة التــي ترتكــز علــى 
تشجيع الطالب والتعلم مدى الحياة.

ب. تشــجيع البحــوث التــي تخــدم احتياجــات المجتمــع 
وتعالج القضايا االستراتيجية.

ــهم  ــي تس ــا الت ــرية وغيره ــوارد البش ــي الم ــتثمار ف ج. االس
في التطوير المستمر.

لمواجهــة  وناجحــة  هادفــة  لمهــن  الطلبــة  إعــداد  د. 
التحديات المحلية واإلقليمية والعالمية.

ه. تقديــم وتوفيــر معــارف جديــدة لتصبــح مركــزا للخبــرات 
الوطنية.

و. توفير بيئة آمنة تدعم مجتمع الجامعة.
ز. تشــجيع ودعــم األنشــطة التــي تجعــل الطلبــة علــى قــدر 

من المسؤولية على المستوى العالمي.
إلقامــة  المحلــي  المجتمــع  تشــجيع  علــى  المثابــرة  ح. 

مبادرات لصالح الجميع.
ــا  ــى فيم ــم مثل ــأن بقي ــاهمين وذوي الش ــد المس ط. تزوي

يتعلق بجودة التعليم.

4( أهداف جامعة البريمي.

6( الهيئة األكاديمية.5( اإلدارة العليا للجامعة.

أ. رئيس الجامعة.
فــي  تنفيذيــة  ســلطة  أعلــى  الجامعــة  رئيــس  يعتبــر 
الجامعــة، حيــث يشــرف علــى إعــداد كافــة السياســات 
الكليــات  جميــع  مــع  بالتعــاون  بالجامعــة  والتوجهــات 
مــن  وبمصادقــة  الجامعــة  فــي  والوحــدات  واإلدارات 
المجلــس األكاديمــي للجامعــة، ويتولــى متابعــة االعتمــاد 
األكاديمــي للجامعــة علــى المســتويين المحلــي والدولــي، 
والــرؤى  الســنوية  االســتراتيجية  الخطــط  كافــة  ورفــع 
ــة  ــج والميزاني ــة والبرام ــات العام ــتقبلية و السياس المس
للمصادقــة  األمنــاء  لمجلــس  للجامعــة  الســنوية 

واالعتماد.

ــة  ــوادر األكاديمي ــتقطاب الك ــي الس ــة البريم ــدف جامع ته
المختلفــة  المياديــن  فــي  الواســعة  الخبــرة  ذوي  مــن 
لضمــان التميــز األكاديمــي المســتمر فــي جميــع كلياتهــا، 
الطالبيــة،  والتجــارب  الخبــرات  وتنــوع  جــودة  وضمــان 
ــاتذة،  ــي أس ــة البريم ــي جامع ــة ف ــة األكاديمي ــم الهيئ وتض
ــى  ــة إل ــاعدين، باإلضاف ــاتذة مس ــاركين، وأس ــاتذة مش وأس
وفنيــي  التدريــس،  ومســاعدي  المحاضريــن  مــن  عــدد 

المختبرات.
ــى  ــرفون عل ــم يش ــية، فإنه ــم التدريس ــب مهامه ــى جان وإل
البحــوث التدريســية والبرامــج التدريبيــة المطروحــة داخــل 
الجامعــة أو خارجهــا وبالتعــاون مــع مؤسســات القطاعيــن 
ــي  ــة ف ــرات العملي ــة بالخب ــد الطلب ــاص لتزوي ــام والخ الع
المواقــع الميدانيــة وبيئات العمــل، دون إغفال المســاهمة 

في تقديم الخدمة المجتمعية كل في اختصاصه.

ب. المجلس األكاديمي للجامعة.
يتــرأس المجلــس رئيــس الجامعــة ويتكــون مــن نــواب 
ــة،  ــة األكاديمي ــي الهيئ ــات، وممثل ــداء الكلي ــس، وعم الرئي
واإلدارات األكاديميــة المســاندة، ويتولــى - بشــكل دوري - 
الخدمــات  و  األكاديميــة،  السياســات  كافــة  متابعــة 
األكاديمــي  العمــل  تخــدم  التــي  المســاندة  األكاديميــة 

والبحثي بجميع أبعاده.

ج. نواب الرئيس.
والبحــث  األكاديميــة  للشــؤون  الجامعــة  رئيــس  نائــب   -
واالبتــكار: يتولــى مســؤولية اإلشــراف العــام علــى الكليــات 
ــجيل،  ــول والتس ــل القب ــة، وعم ــج األكاديمي ــع البرام وجمي
والبرامــج  للخطــط  باإلضافــة  التعلــم  مصــادر  ومركــز 
والخدمــة  المســتمر  التعليــم  وخدمــات  البحثيــة، 

المجتمعية.

واإلداريــة  الماليــة  للشــؤون  الجامعــة  رئيــس  نائــب   -
ــام  ــراف الع ــؤولية اإلش ــى مس ــاندة: يتول ــات المس والخدم
علــى جميــع البرامــج والخطــط والمشــاريع ذات الصلــة 

بالشؤون المالية واإلدارية والخدمات المساندة.
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8( االرتباطات والعالقات الدولية.7( خدمة المجتمع.

ــات جامعــة  ــة مــن أهــم أولوي ــد خدمــة المجتمــع أولوي تُع
البريمــي، مثــل البحــث العلمــي، وتحتــل خدمــة المجتمــع 
جــزًءا مــن بيئــة التعلــم، وتعــزز الحيــاة األكاديميــة للطلبــة 

وللحياة الالصفية بالجامعة.

ــزأ  ــزء ال يتج ــو ج ــزة ه ــة متمي ــات مجتمعي ــم خدم إن تقدي
مــن الخطــة االســتراتيجية للجامعــة، يتماشــى هــذا الهــدف 
الوطنيــة بســلطنة  التنميــة  أهــداف واســتراتيجية  مــع 
عمــان، حيــث تتضمــن مختلــف نشــاطات خدمــة المجتمــع 
ــة  ــتوى الجامع ــى مس ــي عل ــة البريم ــا جامع ــي تقدمه الت
والكليــات والدوائــر واألقســام، وأعضــاء هيئــة التدريــس 
والطــالب، بنــاء قــدرة وطنيــة كبيــرة، وفرصــة لمشــاركة 
ــالت  ــي، والحم ــر المهن ــى التطوي ــب عل ــن، والتدري الخريجي
العــام،  الدبلــوم  بمــدارس  التوعيــة  وبرامــج  الصحيــة، 
ــات  ــات، وخدم ــادر المكتب ــة، ومص ــى البيئ ــة عل والمحافظ

الدعم اإلرشادية، والبحث والتعاون. 

ولقــد تــم رفــد المجتمــع بالتطلعــات الهندســية الجماليــة، 
المشــاريع  فــي  الذكيــة  للمــدن  المســتقبلية  والنظــرة 
الطالبيــة، ومشــاركات أصحــاب الخبــرات، مــن خــالل تنظيم 
فعاليــات )ملتقــى البريمــي أجمــل( ، و )مؤتمــر المــدن 
ــة  ــارة والصناع ــة التج ــع غرف ــاون م ــم التع ــا ت ــة(. كم الذكي
فــي طــرح عــدد مــن الــورش المجتمعيــة والتــي تخــدم 
الجوانــب المعرفيــة والتخصصيــة المختلفــة، باإلضافــة 
للتعــاون مــع شــرطة عمــان الســلطانية ووزارة التربيــة 
ــات  ــال اللغ ــي مج ــة ف ــج تدريبي ــرح برام ــي ط ــم، ف والتعلي
الدراســات  مركــز  قبــل  مــن  وذلــك  لديهــم،  للمعنييــن 

التأسيسية.

حصلــت جامعــة البريمــي فــي العــام األكاديمــي 2017 / 
2018 علــى موافقــة اتحــاد الجامعــات العربيــة لالنضمــام 
كمــا  العربيــة،  الجامعــات  اتحــاد  فــي  مشــارك  كعضــو 
مــن  عــدد  مــع  واتفاقيــات،  شــراكات  لعقــد  ســعت 
للعمــل  الداعمــة  والمهنيــة  األكاديميــة  المؤسســات 
ــى  ــي، عل ــي والمهن ــب الطالب ــي والتدري ــي والبحث األكاديم
ــي، ومــن أهــم هــذه المؤسســات  النطــاق المحلــي والدول

ما يلي:

معهد كالبس بأندونيسيا
Kalbis Institute, Indonasia 

أكاديمية المهارات المهنية بمملكة البحرين
Vocational Skills Academy )VSA(, Bahrain

جامعة جدارا بالمملكة األردنية الهاشمية
Jaddara University, Jordan 

كلية التربية بالرستاق بسلطنة عمان 
Rustaq College of Education, Oman 

أكاديمية وي بريدج بالمملكة المتحدة
 WE Bridge Academy, United Kingdom 

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بجمهورية 
فرنسا

 Institut national des sciences appliquées
)INSA(, France

 
مدرسة نورماندي لإلدارة بجمهورية فرنسا

EM Normandie, France
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أ- معلومات عن البرامج األكاديمية.

1( البرنامج التأسيسـي.
يهــدف البرنامــج التأسيســي إلــى إعــداد الطالــب وتمكينــه 
وإكســابه  الجامعيــة  البيئــة  مــع  الناجــح  التكيــف  مــن 
مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة لتمكينــه مــن المشــاركة الفعالة 
ــية  ــارات األساس ــارف والمه ــي والمع ــم الجامع ــي التعلي ف
فــي مجــال الرياضيــات؛ بمــا يعينــه علــى مواصلــة دراســته 

الجامعية بنجاح.
ــن  ــة م ــب مجموع ــاب الطال ــا بإكس ــج أيض ــوم البرنام و يق
مهــارات التعلــم ومجموعــة كبيــرة مــن المهارات الدراســية 
دراســته  فــي  التقــدم  علــى  يســاعده  بمــا  والشــخصية 

الجامعية في الكليات.

2( كلية العلوم الصحية.

 بكالوريوس العلوم في التمريض.
يهــدف هــذا البرنامــج الــذي مدتــه أربــع ســنوات إلــى غــرس 
الكفــاءات المهنيــة لتوفيــر الرعايــة الســليمة مــن الناحيــة 
ــي  ــي الصح ــز الوع ــة، وتعزي ــة واألخالقي ــة والعملي النظري
العــام والوقايــة مــن األمــراض، والكفــاءة فــي ممارســة 
والمؤشــرات،  األدلــة  علــى  القائــم  والتمريــض  المهنــة، 
ويتألــف برنامــج التمريــض مــن )141.5( ســاعة دراســية 
معتمــدة، كمــا أنــه يعــد الخريجيــن للتأقلــم بنجــاح مــع أي 
مجــال لخدمــات التمريــض، بــدءاً مــن المستشــفيات إلــى 
والمؤسســات  المجتمعيــة  الصحيــة  المؤسســات 

التعليمية ومرافق الرعاية الصحية المتخصصة.

 بكالوريوس العلوم في علوم البصريات.
يقــوم هــذا البرنامــج والــذي مــدة الدراســة فيــه )4( ســنوات 
بتدريــب الطــالب وتطويرهــم كمحترفيــن يمكنهــم مــن 
اكتشــاف والتعامــل مــع مجموعــة واســعة مــن مشــاكل 

العين واإلبصار في مستوى الرعاية األولية للعين.
يتألــف برنامــج علــوم البصريــات مــن )165( ســاعة دراســية 
ــن  ــي أماك ــل ف ــن للعم ــداد الخريجي ــوم بإع ــدة، ويق معتم

رابعا: البرامج األكاديمية.

مختلفــة للعنايــة بصحــة العيــن مثــل المستشــفيات 
العنايــة  ومراكــز  والعيــادات،  والخاصــة،  الحكوميــة 
التأهيــل،  إعــادة  ومراكــز  واإلبصــار،  العيــن  بعدســات 
والتعليــم  المجتمعيــة،  الصحيــة  الرعايــة  وإعــدادات 

واألبحاث.

3( كلية الهندسة.

 بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية.
يقــوم هــذا البرنامــج بتزويــد الطــالب بــاألدوات والمهــارات 
ــة  ــمة لرفاهي ــة الحاس ــكالت المعماري ــل المش ــة لح الالزم
المجتمــع. ويتكــون البرنامــج مــن )156( ســاعة دراســية 

معتمدة.
قطــاع  فــي  العمــل  التخصــص  هــذا  خريجــي  بإمــكان 
واستشــارات  الحضــري  والتصميــم  المبانــي  تصميــم 

الهندسة المعمارية.

 بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية.
العاملــة  القــوى  وتوفيــر  بإعــداد  البرنامــج  هــذا  يقــوم 
والتشــييد.  البنــاء  صناعــة  فــي  المختلفــة  للقطاعــات 

ويتكون البرنامج من )137( ساعة دراسية معتمدة.
وقــد يبــدأ خريجــو البرنامــج مســارهم المهنــي فــي قســم 
ــة  ــركة تنمي ــاص كش ــاع الخ ــي القط ــة ف ــة المدني الهندس
الزيــوت  إلنتــاج  عمــان  شــركة  أو   ،)PDO( عمــان  نفــط 
إلدارة  عمــان  شــركة  أو   ،)ORPIC( البتروليــة  والصناعــات 
شــركات  أو  الهندســية،  الخدمــات  وشــركات  المطــارات، 

النفط والغاز، أو شركات البناء. 

 بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب.
يســمح هــذا البرنامــج للطــالب بالتخصــص فــي البرمجيات 
ــغيل  ــة التش ــول انظم ــة ح ــاب المعرف ــزة، وإكتس أو اإلجه

وتطبيقات الحاسب اآللي ومكوناته.
معتمــدة،  دراســية  ســاعة   136 مــن  البرنامــج  ويتكــون 
لبــدء  كافــي  عمــق  علــى  البرنامــج  خريجــي  ويحصــل 
الحكومــي  القطاعيــن  فــي  بنجــاح  المهنيــة  مســيرتهم 
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ــا التــي  ــة دراســتهم العلي والخــاص، كمــا يمكنهــم مواصل
تهدف الى الحصول على مهنة في المجال األكاديمي.

 بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.
يشــمل هــذا البرنامــج تحليــل وتصميــم وتصنيــع واختبــار 
النظــم الميكانيكيــة والحراريــة. ويتألــف البرنامــج مــن 136 
ــدء  ــج ب ــو البرنام ــكان خريج ــدة. بإم ــية متعم ــاعة دراس س
مســارهم المهنــي فــي محطــات الطاقــة ومحطــات تحلية 
الميــاه وشــركات النفــط والغــاز وورش الســيارات وشــركات 

البناء والمصانع.

 بكالوريوس العلوم في هندسة االتصاالت والمعلومات.
بيــن  واالتصــاالت  المعلومــات  هندســة  برنامــج  يجمــع 
موضوعــات هندســة االتصــاالت التقليديــة مــع تكنولوجيــا 
ومواضيــع  البرمجيــات  وهندســة  الحاليــة  المعلومــات 
تحاليــل البيانــات. ويتكــون البرنامــج مــن )136( ســاعة 
هندســة  برنامــج  خريجــي  وبإمــكان  معتمــدة.  دراســية 
أنظمــة  فــي  المهنــي  العمــل  والمعلومــات  االتصــاالت 
وتصنيــع  والبرمجــة،  المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت، 

الحواسيب. 

 بكالوريوس العلوم في العمارة الداخلية.
ــم  ــة تصمي ــة الداخلي ــة المعماري ــج الهندس ــن برنام يتضم
وتنفيــذ واجهــات داخليــة تحقــق مظهــراً آمنــاً وجذابــاً. كمــا 
يتطلــب البرنامــج )136( ســاعة دراســية معتمــدة. وبإمــكان 
خرجــي برنامــج التصميــم الداخلــي فــي الــوكاالت العامــة، 
أو العمــل فــي مجــال االستشــارات الهندســية أو المعمارية 
أو شــركات البنــاء كمصمميــن داخلييــن ومديــري مشــاريع 
داخليــة، ويمكــن للخريجيــن متابعــة درجــات الدراســات 
العليــا فــي مجــاالت الهندســة المعماريــة والتصميــم ذات 

الصلة.

4( كلية التجارة.

 بكالوريوس العلوم في المالية والصيرفة اإلسالمية.

يجمــع هــذا البرنامــج بيــن المفاهيــم النظريــة والتطبيقات 
ــي  ــالمية والت ــادىء اإلس ــى المب ــز عل ــع التركي ــة م العملي
ــزود الطــالب بربــط أنفســهم فــي الصناعــات المصرفيــة  ت
ــاعة  ــن )131( س ــج م ــون البرنام ــالمية، ويتك ــة اإلس والمالي

دراسية معتمدة.
ومــع زيــادة شــعبية المصــارف اإلســالمية حتــى فــي الــدول 
غيــر اإلســالمية بشــكل كبيــر، ســيتم الترحيــب بحــرارة 
واإلســالمية  التقليديــة  البنــوك  فــي  البرنامــج  بخريجــي 

وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية.

 بكالوريوس العلوم في إدارة التصدير.
يوفــر البرنامــج معرفــة متعمقــة بالمــواد الالزمــة للقيــام 
باألعمــال التجاريــة فــي األســواق العالميــة مــع تحريــر 
ــوم،  ــد يومــا بعــد ي وعولمــة االقتصــاد العالمــي التــي تتزاي
ــرة  ــة كبي ــل مجموع ــن قب ــن م ــب بالخريجي ــيتم الترحي س
مــن شــركات متعــددة الجنســيات، ويتكــون البرنامــج مــن 

)131( ساعة دراسية معتمدة. 
يشــمل  التخصــص  هــذا  لخريجــي  الوظيفــي  المســار 
ــر، والتجــارة  المحاســبة، والخدمــات اللوجســتية، والتصدي
والعالقــات  والمبيعــات،  الدولــي،  والتســويق  الدوليــة، 
البشــرية،  المــوارد  وإدارة  المنتجــات،  وإدارة  الدوليــة، 

والمشتريات، والقانون التجاري.

العالميــة  التوريــدات  إدارة  فــي  العلــوم  بكالوريــوس   
واللوجستية.

فــي  عاليــة  توظيــف  إمكانــات  للطــالب  البرنامــج  يوفــر 
مجــاالت مثــل الخدمــات اللوجســتية وسلســلة التوريــد 
ــون  ــة، ويتك ــات المرافق ــارات والعملي ــل وإدارة المط والنق

البرنامج من )131( ساعة معتمدة.

واألعمــال  األعمــال  إدارة  فــي  اآلداب  بكالوريــوس   
االلكترونية.

ــال  ــي مج ــة ف ــن المعرف ــاً م ــاً حديث ــج مزيج ــل البرنام يمث
األعمــال، مــع فهــم متعمــق لمــا هــو مطلــوب للنجــاح فــي 
األعمــال التجاريــة عبــر اإلنترنــت فــي العالــم الحديــث، 
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ويتكون من )131( ساعة دراسية معتمدة. 
المســارات المهنيــة الممكنــة للخريجيــن متنوعــة ويمكــن 
أن تتــراوح بيــن إنشــاء مشــروع تجــاري جديــد كرائــد أعمــال، 
أو  اإلنترنــت،  عبــر  تجاريــة  أعمــال  بيئــة  فــي  العمــل  أو 

العمل في القطاعين العام والخاص.

 بكالوريوس العلوم في إدارة نظم المعلومات.
ــة  ــات متخصص ــى صناع ــة إل ــج الحاج ــذا البرنام ــي ه يغط
اإلداريــة،  المعلومــات  نظــم  مجــال  فــي  ومتخصصيــن 

ويتكون البرنامج من )131( ساعة دراسية معتمدة.
لتولــي  المســتعدين  الخريجيــن  إعــداد  إلــى  ويهــدف 
ــا المعلومــات  ــة فــي قطاعــات تكنولوجي المناصــب اإلداري

واالتصاالت في القطاعين الحكومي والخاص.

5( كلية الحقوق.

 بكالوريوس الحقوق في القانون.
االتجاهــات  أكثــر  مــن  تعتبــر  اليــوم  القانــون  دراســة 
األكاديميــة التــي تفتــح للطــالب آفاقــاً علميــة وعمليــة فــي 
مجــاالت متعــددة ومتداخلــة، ابتــداء مــن المجــال الشــرعي 
ومــا يتعلــق بإجــراءات التقاضــي فــي القضايــا المدنيــة 
ومصــادر االلتــزام وأحكامــه، ودراســة المســؤولية المدنيــة 

ويتطلب البرنامج )137( ساعة دراسية معتمدة.

ب- معايير القبول بكليات الجامعة.

ــة،  ــوم الصحي ــة، والعل ــات ) الهندس ــول بكلي ــر القب • معايي
والتجارة(.

1. الحصــول علــى شــهادة دبلــوم التعليــم العــام طبقــا 

) D ( الحصول على تقدير
 في الرياضيات البحتة،

واللغة اإلنجليزية، و)الفيزياء 
أو الكيمياء(.

 ) D ( الحصول على تقدير
في الرياضيات البحتة أو
الرياضيات التطبيقية 

واللغة اإلنجليزية.

) C ( الحصول على تقدير
في الكيمياء، واألحياء،

واللغة اإلنجليزية، 
والرياضيات البحتة.

 ) C ( الحصول على تقدير
في الكيمياء، واألحياء،

والفيزياء ، واللغة اإلنجليزية، 
والرياضيات البحتة.

C

D

C

جميع 
التخصصات

جميع 
التخصصات

التمريض

البصريات

الهندسة

التجارة

العلوم
الصحية

*

مالحظات

المعدل 
العام 
لدبلوم

التعليم 
العام

التخصص الكلية

*يتعين على طلبة كلية العلوم الصحية اجتياز )امتحان القبول والمقابلة الشخصية(.

ــان  ــي امتح ــن )500( ف ــل ع ــة ال تق ــى درج ــول عل 2. الحص
 )61( )5( فــي امتحــان )IELTS-Academic( أو  )التوفــل( أو 
فــي امتحــان )TOEFL/ IBT(، أو أن يتقــدم الطالــب الختبــار 

تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية.
الرياضيــات  فــي  المســتوى  تحديــد  الختبــار  التقــدم   .3

والحاسوب. 

• معايير القبول بكلية الحقوق.
1. الحصــول علــى معــدل عــام )D( فــي دبلــوم التعليــم 

العام.
الرياضيــات  فــي  المســتوى  تحديــد  الختبــار  التقــدم   .2

والحاسوب.
3. التسجيل في )مهارات التعلم العامة للقانون(.
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ج- الرسوم الدراسية.

الدراســي  التخصــص  حســب  الدراســية  الرســوم  تحــدد 
تدفــع  إذ  الطالــب،  فيــه  المســجل  الدراســي  للمســاق 
الرســوم قبــل اليــوم األول مــن بــدء الدراســة مــن كل فصــل 
ــيك، أو  ــدا، أو بش ــا نق ــوم إم ــديد الرس ــون تس ــي، ويك دراس
بأمــر دفــع عنــد الطلــب، أو بتحويــل تلغرافــي فــي حســاب 
الجامعــة بإيعــاز مــن دائــرة الشــؤون الماليــة، مــع ضــرورة 
احتفــاظ الطالــب بنســخة مــن اإليصــال الرســمي كمســتند 

قانوني يثبت تحصيل الرسوم بالمبالغ المستلمة.

ــؤولية  ــا أي مس ــدم تحمله ــي ع ــة البريم ــد جامع ــا تؤك كم
فــي حــال اتخاذهــا اإلجــراءات المعمــول بهــا، الناتجــة عــن 
ــه  ــماح ل ــدم الس ــا ع ــداد، ومنه ــب بالس ــزام الطال ــدم الت ع
بحضــور المحاضــرات، أو الجلــوس لالمتحانــات، أو حرمانــه 
مــن االســتفادة مــن خدمــات المكتبــة واإلنترنــت إلــى حيــن 

تتم التسوية بهذا الصدد.

ويمكــن الحصــول كذلــك علــى تفاصيــل أكثــر عــن الرســوم 
الدراســية وأي رســوم أخــرى مــن خــالل زيــارة دائــرة الشــؤون 

المالية بالدور األرضي في المبنى اإلداري بحرم الجامعة. 

• سياسة استرداد الرسوم.
ال يحــق اســترداد الرســوم فــي حــال صــدور قــرار االنســحاب 
ــية  ــول الدراس ــالل الفص ــة، خ ــذف واإلضاف ــرة الح ــد فت بع

العادية أو الفصل الصيفي. 

• سياسات تخفيض الرسوم الدراسية.
تتبــع جامعــة البريمــي سياســة تخفيض الرســوم الدراســية 
لــكل البرامــج علــى الشــكل اآلتــي )ال ينطبــق علــى الــدوارت 

القصيرة أو الطالب الزائر(: 

• الرســــــــــــــــــوم.
4. تحدد الرسوم وفقا للجدول التالي: 

* الحد األقصى للمعالين )2( ويشمل الموظف.

نسبة التخفيض

إجمالي الرسوم )ريال عماني(

رسوم متنوعة )ال تسترد(.

رسوم السكن )ال تسترد(.

غرامات خاصة بمركز مصادر التعلم )مكتبة الجامعة(.

رسوم دراسية متنوعة )ال تسترد(.

رسوم القبول )رسوم الطلب(.

رسوم القبول )رسوم التسجيل(.

إصدار بطاقة إثبات الشخصية )الهوية(.

رسوم اإلنترنت- الخريف/الربيع.

طلب تغيير التخصص.

رسوم استبدال الهوية )فقدان الهوية(.

غرفة لثالثة أشخاص –الخريف/ الربيع.

غرفة ألربعة أشخاص – الخريف /الربيع.

غرفة لثالثة أشخاص – الصيفي.

غرفة ألربعة أشخاص – الصيفي.

طلب غير مكتمل أو امتحان بديل )مساق دراسي(.

رسالة إثبات قيد.

نسخة رسمية من واقع سجل الطالب الدراسي.

طلب مراجعة أوراق االمتحانات النهائي.

رسوم إصدار شهادة التخرج )نسخة ثانية(.

رسوم طباعة بيان بالحسابات.

رسوم حفل التخرج.

رسوم حفل التخرج )لطلبة الضمان االجتماعي(.

غرامة فقدان أو إتالف مادة مكتبية معارة بشكل كلي أو شبه كلي.

غرامة إتالف مادة مكتبية معارة بشكل جزئي قيمتها )10ر.ع( فأكثر.

غرامة إتالف مادة مكتبية معارة بشكل جزئي قيمتها أقل من )10ر.ع(.

رسوم طباعة وختم توصيف مساق دراسي.

غرامة تأخير مواد مكتبية معارة.

يحتكم لإلعالن بداية رسوم متطلبات التدريب.
الفصل وفق التخصص.

رســوم التظلــم فــي نتائــج )األعمــال الفصليــة – امتحــان منتصــف 
الفصــل - االمتحــان النهائــي(. تســترد فــي حــال ثبــوت صحــة 

التظلم وتغيير تقدير المساق.

10

100

5

5

2

5

180

160

135

120

10

2

2

10

25

2

30

15

سعر السوق

5

2

2

0,200/ اليوم ) بحد أقصى 5 ر. ع(.

20

0

0

0

0

0

طلبة 
الخاص

طلبة 
البعثات 
الداخلية

% 40

% 30

% 20

% 5

المعني بالتخفيض

المعني بالتخفيض

موظف جامعة البريمي*

المعال األول للموظف*

المعال الثاني للموظف*

أخو الموظف أو أخته
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أ - القبول والتسجيل.

1( القبــــــــــــــــــــــــــول.
ُيقبــل الطالــب بالجامعــة بنــاًء علــى طلبــه قبــل بــدء 
التــي  الدراســة فــي كل فصــل دراســي، وفــي المواعيــد 
بكليــات  القبــول  طلبــات  وتقــدم  الجامعــة،  تحددهــا 
بهــا  وترفــق  والتســجيل،  القبــول  إلــى دائــرة  الجامعــة 
الوثائــق المشــار إليهــا تاليــا مصدقــا عليهــا حســب األصــول 

المتبعة.

 شروط القبول بالجامعة والوثائق المطلوبة.

• يشــترط لقبــول الطالــب بالجامعــة أن يكــون حاصــال علــى 
شــهادة دبلــوم التعليــم العــام أو مــا يعادلهــا، شــريطة أن 
يقــوم الطالــب الحاصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن 
التربيــة  الشــهادة مــن وزارة  الســلطنة بمعادلــة  خــارج 

والتعليم بالسلطنة.
• الوثائق الرسمية المطلوبة، وتشمل:

1. كشــف درجــات الطالــب فــي شــهادة دبلــوم التعليــم 
العام.

2.شــهادة معادلــة لشــهادة الثانويــة العامــة مــن وزارة 
ــارج  ــن خ ــا م ــن عليه ــة الحاصلي ــم للطلب ــة والتعلي التربي

السلطنة.
3. نسخة حديثة من جواز السفر والبطاقة الشخصية.

4. صورة من شهادة الميالد.
5. شهادة حسن السيرة والسلوك.

6. أربع صور شخصية ملونة.
7. طلــب التحــاق بالجامعــة )يســتلمه الطالــب مــن دائــرة 

القبول والتسجيل بالجامعة(.
8. إثبــات ســداد رســوم القبــول وقدرهــا )115( ريــال ُعمانــي 

غير مستردة.

  اللوائح المنظمة للقبول.

• القبــول فــي جامعــة البريمــي يكــون صالحــا لمــدة فصــل 
دراســي واحــد فقــط، وإذا لــم يتمكــن الطالب من التســجيل 
فــي نفــس الفصــل الــذي ُقبــل فيــه ُيعــد قبولــه الغيــا مــن 
ــتجد،  ــب مس ــرى كطال ــرة أخ ــدم م ــه التق ــة، وعلي الجامع
وفــي هــذه الحالــة ســوف تحتفــظ الجامعــة بملفــات هــؤالء 

الطلبة لمدة فصلين دراسيين فقط.
• علــى جميــع الطلبــة المتقدميــن، التأكــد مــن تســليم 
جميــع الوثائــق المطلوبــة لدائــرة القبــول والتســجيل قبــل 

بدء التسجيل في المساقات.
• ينبغــي تدويــن أســماء طلبــة الجامعــة علــى جميــع وثائــق 
الجامعــة باللغــة اإلنجليزيــة كمــا تظهــر تمامــا فــي جــوازات 
الســفر أو البطاقــة الشــخصية للطلبــة، إذا لــم يظهــر 
ــى جــواز الســفر أو البطاقــة الشــخصية باللغــة  االســم عل
اإلنجليزيــة، فســوف يشــار إليــه بحســب الطريقــة المعتــادة 

التي يدون بها الطالب اسمه باإلنجليزية.
• يجــوز بموافقــة رئيــس الجامعــة وتوصيــة عميــد الكليــة 
بعــض  والتســجيل، قبــول  القبــول  أو دائــرة  المختــص 
القبــول  شــروط  لبعــض  المســتوفين  غيــر  الطلبــة 

بالجامعة قبوال مشروطا. 

  اختبارات تحديد المستوى.

• ُيســجل الطلبــة فــي مســاقات البرنامــج التأسيســي بنــاًء 
علــى نتائــج اختبــار تحديــد المســتوى علــى النحــو المبيــن 

في الجدول التالي:

خامسا: الخدمات األكاديمية المساندة.
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• درجات اختبار تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية وما يعادلها من شهادات:

أقل من 50 %

أقل من 50 %

من 50 % إلى أقل من 75 %

من 50 % إلى أقل من 75 %

من 75 % إلى أقل من 90 %

من 75 % إلى أقل من 90 %

أقل من 75 %

90 فما فوق

90 فما فوق

75 % فما فوق

المستوى األول – اللغة اإلنجليزية

المستوى األول – الرياضيات

المستوى الثاني – اللغة اإلنجليزية

المستوى الثاني – الرياضيات

المستوى الثالث – اللغة اإلنجليزية

المستوى الثالث – الرياضيات

تأسيسي - رياضيات

إجراء امتحان التحدي

إجراء امتحان التحدي

يعفى من البرنامج التأسيسي في الرياضيات

الهندسة
العلوم الصحية

التجارة

الهندسة
العلوم الصحية

التجارة

الحقوق

اللغة
 اإلنجليزية

الرياضيات

المستوى الدراسي نتيجة امتحان تحديد المستوى الكلية المساق

أقل من 50 %

من 50 % إلى أقل من 75 %

من 75 % إلى أقل من 90 %

أقل من 75 %

90 فما فوق

75 % فما فوق

المستوى األول – الحاسوب

المستوى الثاني – الحاسوب

المستوى الثالث – الحاسوب

تأسيسي - الحاسوب

إجراء امتحان التحدي

يعفى من البرنامج التأسيسي في الحاسوب

الهندسة
العلوم الصحية

التجارة

الحقوق

الحاسوب

ــوم  ــة والعل ــارة والهندس ــات التج ــة كلي ــاء طلب ــوز إعف • يج
الصحيــة مــن متطلبــات البرنامــج التأسيســي فــي اللغــة 
اإلنجيزيــة فــي حــال الحصــول علــى شــهادة التوفــل أو 
اآليلتــس بالدرجــة المطلوبــة، وفــي الحاســوب بحصولهــم 
وفــي  اإلنجليزيــة،  باللغــة   )ICDL/IC3( شــهادة  علــى 
اجتيــاز  أو   ،)SAT( شــهادة  علــى  بحصولهــم  الرياضيــات 

امتحان التحدي في كل مهارة من المهارات الثالث.

ــات  ــن متطلب ــوق م ــة الحق ــة كلي ــاء طلب ــوز إعف ــا يج • كم
علــى  بحصولهــم  الحاســوب  فــي  التأسيســي  البرنامــج 
الرياضيــات  وفــي  العربيــة،  باللغــة   )ICDL/IC3( شــهادة 
بحصولهــم علــى شــهادة )SAT(، أو اجتيــاز امتحــان التحــدي 

في كليهما.

المستوى األول – البرنامج التأسيسي

المستوى الثاني – البرنامج التأسيسي

المستوى الثالث – البرنامج التأسيسي

اللغة اإلنجليزية ألغراض التخصص

3.5

4.0

4.5

5.0

أقل من 50٪

50 % إلى أقل

75 % إلى أقل

اجتاز امتحان

370-390

429-400

499-430

500

24-31

32-38

39-60

61

المستوى اآليلتس/األكاديمي* الدرجة الكلية توفل – انترنت*توفل –ورقي* درجات اختبار

* يجب أن يتم استالم نتائج امتحانات التوفل أو اآليلتس مباشرة من المؤسسة المانحة.
* صالحية شهادة التوفل أو اآليلتس سنتين كحد أقصى )عدا الطلبة المحولين(.

* تُقبل شهادات التوفل واآليلتس من المؤسسات المعتمدة لدى الجامعة فقط. 
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   تصديق الوثائق ومعادلة الشهادات.

البريمــي  بجامعــة  بااللتحــاق  الراغبيــن  الطلبــة  جميــع 
عليهــم التأكــد مــن تقديــم شــهادة الثانويــة العامــة، أو 
دبلــوم التعليــم العــام، أو الصــف الثاني عشــر، ومــا يعادلها، 
موثقــة مــن الجهــات المعنيــة، ويعتمــد ذلــك علــى مــا إذا 
ــلطنة  ــل س ــة داخ ــته الثانوي ــل دراس ــد أكم ــب ق كان الطال

ُعمان أو خارجها.

• الطلبــة المتقدمــون الذيــن يحملــون شــهادات الثانويــة 
ــاون  ــس التع ــن دول مجل ــان أو م ــلطنة ُعم ــن س ــة م العام

الخليجي.

دراســتهم  أنهــوا  الذيــن  المتقدميــن  الطلبــة  جميــع   .1
ــان أو  ــلطنة ُعم ــي س ــي ف ــج الحكوم ــا للمنه ــة طبق الثانوي
إحــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، عليهــم التصديــق 
علــى شــهاداتهم مــن الهيئــة التعليميــة فــي المدينــة التــي 

أتموا فيها دراستهم الثانوية.
2. أمــا الطلبــة المتقدمــون الذيــن يحملــون شــهادات أخرى 
ــة  ــة العام ــهادات الثانوي ــام أو ش ــم الع ــوم التعلي ــر دبل غي
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  الحكومــي  للمنهــج  طبقــا 
الخليجــي، عليهــم التصديــق علــى شــهاداتهم مــن الهيئــات 
إلــى شــهادة معادلــة  باإلضافــة  المعتمــدة  التعليميــة 
لشــهادة الثانويــة العامــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم فــي 

سلطنة ُعمان.

• الطلبــة المتقدمــون الحاملــون شــهادات الثانويــة العامــة 
من خارج سلطنة ُعمان.

دراســتهم  أنهــوا  الذيــن  المتقدميــن  الطلبــة  جميــع   .1
ــان أو  ــلطنة ُعم ــي س ــي ف ــج الحكوم ــا للمنه ــة طبق الثانوي
إحــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، عليهــم التصديــق 
علــى شــهاداتهم مــن الهيئــة التعليميــة فــي المدينــة التــي 

أتموا فيها دراستهم الثانوية.
2. أمــا الطلبــة المتقدمــون الذيــن يحملــون شــهادات أخرى 
ــة  ــة العام ــهادات الثانوي ــام أو ش ــم الع ــوم التعلي ــر دبل غي
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  الحكومــي  للمنهــج  طبقــا 
الخليجــي، عليهــم التصديــق علــى شــهاداتهم مــن الهيئــات 
إلــى شــهادة معادلــة  باإلضافــة  المعتمــدة  التعليميــة 

لشــهادة الثانويــة العامــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم فــي 
سلطنة ُعمان.

• الطلبــة المتقدمــون الحاملــون شــهادات الثانويــة العامــة 
من خارج سلطنة ُعمان.

1. الطلبــة المتقدمــون والحاصلــون علــى شــهادة الثانويــة 
العامــة مــن خــارج ســلطنة ُعمــان، عليهــم التصديــق علــى 
ــر  ــي عش ــر والثان ــادي عش ــر والح ــف العاش ــهادات الص ش
ــة  ــهادة معادل ــى ش ــول عل ــة، والحص ــة الثانوي ــن المرحل م

للثانوية العامة حسب الخطوات التالية:
•  وزارة التربية والتعليم في بلد الدراسة.

•  وزارة الخارجية في بلد الدراسة.
•  سفارة سلطنة ُعمان في بلد الدراسة.

ــا  ــات كم ــراء التصديق ــن إج ــن م ــدم التمك ــال ع ــي ح 2. وف
فــي البنديــن )2(، )3( الســابقين، يجــب أن يتــم تصديــق 
الشــهادات مــن ســفارة البلــد التــي تمــت فيهــا الدراســة فــي 

سلطنة ُعمان ثم من وزارة الخارجية الُعمانية.
ــب  ــى الطال ــر، عل ــابقة الذك ــات الس ــراء التصديق ــد إج 3. بع
وزارة  مــن  المعادلــة  شــهادة  علــى  الحصــول  المتقــدم 

التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.
4. إذا لــم يســتطع الطالــب تقديــم شــهادة المعادلــة كمــا 
هــو موضــح أعــاله قبــل بــدء الفصــل الدراســي، يتــم قبــول 
الطالــب فــي الجامعــة قبــوال مشــروطا علــى أن يوقــع علــى 
تعهــد بتقديــم شــهادة المعادلــة خــالل فصــل دراســي 
واحــد كحــد أقصــى، وتحتفــظ جامعــة البريمــي بحقهــا فــي 
ــذي قــد يشــمل إلغــاء تســجيل  اتخــاذ القــرار المناســب ال
الطالــب فــي الجامعــة، فــي حــال عــدم تقديمه المســتندات 

المطلوبة في الوقت المحدد.

•  الطلبة المحولون.

ــدة  ــة معتم ــخة حديث ــم نس ــن تقدي ــة الزائري ــى الطلب 1. عل
مــن آخــر ســجل دراســي لهــم فــي الجامعــة التــي يدرســون 
ــات  ــع المتطلب ــاج جمي ــزوا بنج ــد أنج ــوا ق ــا، وأن يكون فيه
فــي  يرغبــون  التــي  المســاقات  أو  للمســاق  الســابقة 
ــن  ــة م ــخة حديث ــك - نس ــم – كذل ــا، وعليه ــجيل فيه التس
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جــواز الســفر، باإلضافــة إلــى عــدد )2( صــورة شــخصية 
ملونة.

القوانيــن  بجميــع  االلتــزام  عليهــم  الزائــرون  الطلبــة   .2
واللوائــح بجامعــة البريمــي، بمــا فيهــا القوانيــن المنظمــة 

للحضور والغياب عن المحاضرات.
المســموح  المعتمــدة  للســاعات  األقصــى  الحــد   .3
بالتســجيل فيهــا بالجامعــة للطلبــة الزائريــن ال ينبغــي أن 
تتجــاوز )60( ســاعة معتمــدة، كمــا أن الطالــب الزائــر ال 
يســتطيع أن يســجل فــي أكثــر مــن فصليــن دراســيين 

نظاميين متتاليين )يستثنى الفصل الصيفي(. 
4. يجــوز قبــول الطالــب الزائــر كطالــب منتظــم بالجامعــة، 
بشــرط اســتيفائه جميــع متطلبــات القبــول فــي التخصــص 

الذي يدرسه.
ــاقات  ــي المس ــجيل ف ــم التس ــرون بإمكانه ــة الزائ 5. الطلب
المحــددة  الفتــرات  خــالل  وقــت  أي  فــي  المطروحــة، 

للتسجيل.

• الطلبة المستمعون.
جامعــة البريمــي تســمح للراغبيــن فــي حضــور محاضــرات 
لمســاقات معينــه يحددونهــا كطلبــة مســتمعين مــع 

االلتزام بتطبيق الشروط التالية:
1. تقديــم مــا يفيــد بــأن لديــه المعرفــة الســابقة لمضمــون 

المساق الذي يرغب بالتسجيل فيه كطالب مستمع.
2. تقديــم نســخة حديثــة مــن جــواز الســفر، باإلضافــة إلــى 

عدد )2( صورة شخصية ملونة.
3. سداد الرسوم الدراسية المطلوبة.

الطالــب المســتمع غيــر ملــزم بقوانيــن الحضــور والغيــاب 
عــن المحاضــرات ، كمــا أنــه غيــر ملــزم بحضــور كافــة 

االمتحانات أو عمل الواجبات الفصلية.

•  إعادة القبول.
بنــاًء علــى توصيــة عميــد الكليــة وموافقــة نائــب الرئيــس 
للشــؤون اإلكاديميــة واعتمــاد رئيــس الجامعــة، يجــوز 
للطلبــة الذيــن انســحبوا مــن الجامعــة أو ألغــي تســجيلهم 
فيهــا ويرغبــون بالتقــدم مــرة ثانيــة، يجــب عليهــم تقديــم 
ــوز  ــا يج ــجيل، كم ــول التس ــرة القب ــى دائ ــمي إل ــب رس طل
للطالــب الــذي تــم فصلــه مــن الجامعــة التقــدم للجامعــة 

مرة أخرى كطالب مستجد فقط.

• تسجيل المساقات.

ــز  ــي الحج ــر خدمت ــجيل بتوفي ــول والتس ــرة القب ــوم دائ تق
الخدمــات  موقــع  عبــر  المســاقات،  وتســجيل  المبكــر 

االلكترونية )SIS( لجميع الطلبة النظاميين.

• مراحل عملية التسجيل.

تنقسم عملية التسجيل إلى ثالث مراحل:

•  سياسات التسجيل.

• العبء الدراسي:
يتــراوح العــبء الدراســي فــي الفصــل الدراســي الواحــد بيــن 
)15( ســاعة معتمــدة كحــد أدنــى و)18( ســاعة معتمــدة 

كحد أقصى، بناء على ما يلي:
1. يمكــن للطلبــة بــدوام كامــل تســجيل مــا بيــن ) 15 – 18 
النظامــي  الدراســي  الفصــل  خــالل  معتمــدة  ســاعة   )
كمــا  للســاعات  اإلجمالــي  العــدد  أو  والربيــع(  )الخريــف 
تقتضيهــا خطــة الدراســة، وبيــن ) 3 – 12 ( ســاعة معتمــدة 

خالل الفصل الصيفي.
2. يمكــن للطلبــة بــدوام جزئــي تســجيل مــا بيــن )9 - 12( 
ســاعة معتمـــدة خــالل الفصــل الدراســـي النظامــــي ) 
الخريــــف والربيـــــع( وبيـــن )3 – 6( ســاعات معتمــدة خــالل 

الفصل الصيفي. 

دوام كامل
دوام جزئي

18 - 15

12 - 9

12 - 3

6 - 3

نوع الطالب
الصيفيالنظامي )األول ، الثاني(

الفصل الدراسي
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ــي  ــبء الدراس ــادة الع ــة زي ــد الكلي ــة عمي ــوز بموافق 3. يج
للطلبــة بالــدوام الجزئــي ألكثــر مــن )12( ســاعة معتمــدة، 
ــل  ــدوام كام ــة ب ــدة للطلب ــاعة معتم ــن )18( س ــر م وألكث
التراكمــي  المعــدل  إذا كان  النظاميــة(  الفصــول  )خــالل 
للطالــب بنهايــة الفصــل الســابق ال يقــل عــن )3.25( أو كان 
مــن المتوقــع تخرجهــم خــالل الفصــل الدراســي الحالــي أو 

الالحق.
ــي  ــبء الدراس ــاص الع ــاء - إنق ــد االقتض ــوز - عن ــا يج 4. كم
)15( ســاعة معتمــدة للطلبــة  إلــى أقــل مــن  للطالــب 
بالــدوام الكامــل، أو إلــى أقــل مــن )9( ســاعات معتمــدة 
ــك  ــة(، وذل ــول النظامي ــالل الفص ــي )خ ــدوام جزئ ــة ب للطلب

بموافقة عميد الكلية.
5. الحــد األقصــى للعــبء الدراســي المســموح للطالــب 
بالتســجيل فيــه فــي الفصــل الدراســي الصيفــي هــو )12( 

ساعات معتمدة )بما في ذلك التدريب العملي(. 
6. يخفــض العــبء الدراســي للطالــب المنــذر أكاديميــا إلــى 
الحــد األدنــى المقــرر للعــبء الدراســي )12( ســاعة معتمــدة 
للفصــل  معتمــدة  ســاعات  و)5(  النظاميــة،  للفصــول 

الصيفي.

• التسجيل للمساقات التأسيسية.

1. ال يجــوز للطلبة المســجلين في المســاقات التأسيســية 
ــدة  ــية المعتم ــاقات الدراس ــن المس ــي أي م ــجيل ف التس
المســاقات  جميــع  بنجــاح  يســتكملوا  لــم  مــا  األخــرى، 

التأسيسية.
اللغــة  مســاق  فــي  نجحــوا  الذيــن  للطلبــة  يســمح   .2
الثالــث  بالمســتوى  الخــاص  التأسيســـي  اإلنجليزيــة 
الجامعــة  لمتطلبــات  التقــدم  المتقــدم(  )المســتوى 
الدراســية )اللغــة العربيــة و/أو المجتمــع العمانــي و/أو 

التاريخ العماني(.
البرنامــج  فــي  المســجلين  الطلبــة  علــى  يتعيــن   .3
التأسيســي إكمالــه خــالل فتــرة ال تزيــد عــن عــام أكاديمــي 

واحد متضمنا الفصل الصيفي. 

• التسجيل للمساقات التأسيسية.

ال يحــق للطالــب الــذي ســجل فــي مســاق يتطلــب مســاقا 
مصاحبــا حــذف المســاق الدراســي المصاحــب قبــل انقضاء 

أيضــا  يلغــي  أن  الحــذف واإلضافــة دون  أو خــالل فتــرة 
المســاق الدراســي فــي حــد ذاتــه، وســيعمل النظــام تلقائيــا 

على حذف المساق الدراسي األساسي.

• وقف التسجيل أو االنقطاع عن الدراسة.

1. يجــوز وقــف تســجيل الطالــب بعــد انتظامــه بالجامعــة 
لفصــل دراســي واحــد علــى األقــل وبنــاًء علــى طلبــه، قبــل 
ــد  ــذي يري ــي ال ــل الدراس ــن الفص ــي م ــبوع الثان ــة األس نهاي

وقف التسجيل فيه.
ــن  ــن فصلي ــجيل ع ــف التس ــدة وق ــد م ــوز أن تزي 2. ال يج
دراســيين متتالييــن، أو أربعــة فصــول متفرقــة طــوال مــدة 
ــول  ــا الفص ــن ضمنه ــب م ــى أن تحس ــب، عل ــة الطال دراس

الدراسية التي ُيعد فيها الطالب منسحبا دون رسوب.
ــدم  ــر أن يتق ــن غي ــة م ــن الدراس ــب ع ــع الطال 3. إذا انقط
بطلــب لوقــف تســجيله خــالل المــدة المشــار إليهــا ُيرصــد 

للطالب في السجل الدراسي )منقطع عن الدراسة(.
4. إذا تجــاوزت مــدة انقطــاع الطالــب عــن الدراســة المــدد 
المقــررة )فصليــن متتاليــن أو أربعــة فصــول متفرقــة( 
يلغــى تســجيله مــن الجامعــة، ويجــوز لــه أن يطلــب إعــادة 
وتوصيــة  الجامعــة  رئيــس  بموافقــة  بالجامعــة  قيــده 

عميد الكلية.

• الحذف واإلضافة.

ُيســمح للطالــب الحــذف أو اإلضافــة لمســاق أو أكثــر خــالل 
أســبوع مــن بدايــة الفصــل الدراســي النظامــي أو الصيفــي 

دون التزامات مالية.

• االنسحاب من المساقات الدراسية )دون رسوب(.

 - األكاديمــي  المرشــد  بموافقــة   - للطالــب  ُيســمح 
باالنســحاب مــن دراســة مســاق أو أكثــر خــالل الفتــرة 
المعلــن عنهــا فــي التقويــم الجامعــي، علــى أن ال يقــل عــدد 
األدنــى  الحــد  عــن  الطالــب  فيهــا  المســجل  الســاعات 
للعــبء الدراســي المقــرر لــه، وفــي هــذه الحالــة يثبــت فــي 
 ،)W( )الســجل الدراســي للطالــب )منســحب بــدون رســوب
مــع تحمــل الطالــب قيمة المساق/المســاقات المنســحب 

منهـ/ـا على نفقته الخاصة.
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•  إلغاء مساقات دراسية.
تحتفــظ جامعــة البريمــي بحقهــا فــي إلغــاء بعض الُشــعب 
مــن الجــداول الدراســية التــي يكــون فيهــا نســبة التســجيل 
ــة  ــول )8( طــالب، وفــي هــذه الحال ــى المقب دون الحــد األدن
ســيتم إبــالغ الطلبــة باإللغــاء، الســتبدال المســاق الملغــى 

بآخر .

ج- اللوائح والسياسات األكاديمية.

•  السنة األكاديمية.
الســنة الدراســية فــي جامعــة البريمــي تبــدأ عــادة في شــهر 
ــطس،  ــهر أغس ــالل ش ــي خ ــام، وتنته ــن كل ع ــبتمبر م س
ويتكــون كل عــام دراســي مــن فصليــن دراســيين إلزامييــن 
همــا فصــال الخريــف والربيــع، وفصــل اختيــاري هــو الفصــل 

الصيفي.

•  الحضور و إنذارات الغياب.
يتوجــب علــى جميــع الطلبــة المســجلين فــي المســاقات 
تالفيــا  المحاضــرات؛  جميــع  حضــور  علــى  المواظبــة 
ــرار  ــبب تك ــي بس ــان النهائ ــول االمتح ــن دخ ــم م لحرمانه
الغيــاب، الجــدول التالــي يبيــن فتــرات المحاضــرات خــالل 

األسبوع وفترات الراحة بين المحاضرات. 

• الوصول المتأخر للمحاضرة.

1. ُيعــد الطالــب متأخــرا عــن المحاضــرة فــي حــال وصولــه 
المحاضــرة،  بــدء  مــن  دقيقــة  عشــرة  الخمــس  خــالل 
ــل  ــد مقاب ــاب واح ــجيل غي ــا بتس ــام تلقائي ــيقوم النظ وس
أربــع مــرات تأخــر فــي الحضــور، فيمــا ُيعــد الطالــب غائبــا 
بــدء  مــن  دقيقــة  بعــد15  وصــل  لــو  المحاضــرة  عــن 

المحاضرة.
ــور  ــي الحض ــد ف ــة التدريس/المعي ــو هيئ ــر عض 2. إذا تأخ
عــن المحاضــرة أو المختبــر، يتوجــب علــى الطالــب االنتظار 
مــدة ال تقــل عــن خمــس عشــرة دقيقــة، وإذا لــم يتــم 
إخطــاره بالبقــاء خــالل هــذه الفتــرة، عندئــذ يمكــن للطالــب 

المغادرة دون احتساب أي غياب عليه.

فــي حــال وصلــت نســبة غيــاب الطالــب فــي مســاق معيــن 
)%10( أو )%20( مــن الزمــن الكلــي المخصــص للمحاضــرة 
ــي  ــد االلكترون ــالل البري ــن خ ــميا م ــب رس ــذار الطال ــم إن يت

للجامعة. 
فــي حــال وصلــت نســبة غيــاب الطالــب )%25( ُيحــرم مــن 
ــاق  ــي المس ــبا ف ــر راس ــي، وُيعتب ــان النهائ ــور االمتح حض
ــور  ــي حض ــه ف ــاظ بحق ــع االحتف ــر )FA( م ــه تقدي ــد ل وُيرص

المحاضرات.

ساعة

ساعتين

ثالث ساعات

1

محاضرتان 
متتاليتان

محاضرتان 
متتاليتان

) 50 ( دقيقة

) 50 ( دقيقة

ساعة وعشرون 
دقيقة

-

) 20 ( دقيقة

) 20 ( دقيقة

عدد الساعات 
المعتمدة

وغير المعتمدة

فترة الراحة
بين

 المحاضرات

عدد 
المحاضرات 

األسبوعية

مدة 
المحاضرة

عدد الساعات 
المعتمدة

وغير المعتمدة

فترة الراحة
بين

 المحاضرات

عدد 
المحاضرات 

األسبوعية

مدة 
المحاضرة

2ثالث ساعات
ساعة وعشرون 

دقيقة
-

أربع ساعات

أربع ساعات

خمس ساعات

ست ساعات

عشرون ساعة

ست ساعات

محاضرتان 
متتاليتان

2

3

3

)بمعدل 
محاضرتين 
متتاليتين(

3

ساعة وخمسون 
دقيقة

ساعة وخمسون 
دقيقة

ساعة وعشرون 
دقيقة

ساعة وعشرون 
دقيقة

ساعة وخمسون 
دقيقة

ساعة وخمسون 
دقيقة

)20( دقيقة

-

-

-

)20 ( دقيقة

-
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• إلغاء المحاضرة.

يجوز إلغاء المحاضرة بالشروط التالية:
1. عــدم حضــور الطلبــة خــالل الخمــس عشــرة دقيقــة 

األولى من المحاضرة.
2. موافقة مسبقة من عميد الكلية/رئيس القسم.

3. إبــالغ جميــع الطلبــة المســجلين فــي المســاق بواســطة 
البريد االلكتروني، الرسائل النصية.

• النسب المئوية للغياب عن المحاضرات.

تحتســب النســب المئويــة للغيــاب عــن المحاضــرات وفقــا 
للجدول أدناه:

ــدون عــذر،  • بصــرف النظــر عمــا إذا كان الغيــاب بعــذر أو ب
ســوف يتــم إصــدار إنــذارات الغيــاب وإرســالها للطالــب 

وفقا لما أشير إليه أعاله.
• يتــم احتســاب غيــاب الطلبــة بــدًء مــن أول محاضــرة بعــد 

تاريخ التسجيل مباشرًة.
• يتــم إخطــار الطلبــة عــن غيابهــم عبــر بريدهــم اإللكترونــي 

الجامعي.
• ال يدخــل فــي حســاب نســبة غيــاب الطالــب الحــاالت 

التالية فقط:
ــة فــي مهــام رســمية: الطــالب الذيــن يتــم  1. تمثيــل الدول
فــي  المشــاركة  خــالل  مــن  بالدهــم  لتمثيــل  إرســالهم 
منافســة رياضيــة، أو نتيجــة اســتدعائهم لوضــع طــارئ مــن 
قبــل القــوات المســلحة أو الشــرطة، يعتبــر غيابهــم مبــررا 

شريطة توفر إذن مسبق بذلك.

عدد الساعات 
المعتمدة

٪20٪10وغير المعتمدة

عدد الغيابات

25 % حرمان من دخول االمتحان
النهائي

1

2

3

4

5

10

20

1

3

4

6

7

14

28

3

6
8

11

14

28

56

4

7

11

14

18

35

70

2. المشــاركة فــي المناســبات الرياضيــة والثقافيــة وغيرهــا 
ممثال عن الجامعة.

المســاق  متطلبــات  مــن  الميدانيــة كجــزء  الرحــالت   .3
الدراسي أو بموافقة من عميد الكلية.

والحــوادث،  والخطيــرة،  المزمنــة  األمــراض  أعــذار   .4
واألمومــة، وحــاالت الوفــاة، بشــرط توفــر المســتندات الدالة 

على ذلك.
5. حضور الطالب أمام المحاكم.

• الوضع األكاديمي للطلبة.

• يســتلم الطالــب اإلنــذار األكاديمــي األول فــي حــال مــا إذا 
كان معدلــه التراكمــي أقــل مــن )2.0( وبعــد اســتكماله 

دراسة )30( ساعة معتمدة.
• إذا لــم يســتطع الطالــب رفــع معدلــه التراكمــي فــي 
الفصــل التالــي لحصولــه علــى اإلنــذار األكاديمــي األول، 

يحصل على اإلنذار األكاديمي الثاني.
ــى  ــث عل ــي الثال ــذار األكاديم ــى اإلن ــب إل ــل الطال • إذا وص

التوالي يتم تطبيق المعايير التالية:
1. إذا كان معدلــه التراكمــي أقــل مــن )1.50(، ُيفصــل فصــال 

نهائيا من الجامعة.
2. إذا كان معدلــه التراكمــي )1.50( فأكثــر ُيمنــح فصــال 

دراسيا لرفع معدله التراكمي إلى الحد األدنى. 
• إذا وصــل الطالــب إلــى اإلنــذار األكاديمــي الرابــع علــى 

التوالي يتم تطبيق المعايير التالية:
1. إذا كان معدلــه التراكمــي )1.75( فأكثــر ُيمنــح فصــال 
دراســيا اســتثنائيا )أخيــرا( لرفــع معدلــه التراكمــي إلــى 
الحــد األدنــى وذلــك بتوصيــة مــن عميــد الكليــة وموافقــة 

المجلس األكاديمي.
2. إذا كان معدلــه التراكمــي أقــل مــن )1.75(، والمعــدل 
التراكمــي لمســاقات التخصــص )1.80( فأكثــر ُيمنــح فصال 
دراســيا اســتثنائيا )أخيــرا( لرفــع معدلــه التراكمــي إلــى 
الحــد األدنــى، وذلــك بتوصيــة مــن عميــد الكليــة وموافقــة 

المجلس األكاديمي. 
)1.75( والمعــدل  أقــل مــن  التراكمــي  إذا كان معدلــه   .3
ــل  ــن )1.80( يفص ــل م ــص أق ــاقات التخص ــي لمس التراكم

فصالً نهائياً من الجامعة
4. إذا وصــل الطالــب إلــى اإلنــذار األكاديمــي الخامــس 

ُيفصل فصال نهائيا من الجامعة.
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• يجــوز للطلبــة المفصوليــن أكاديميــا التقــدم بتظلــم 
لعميــد الكليــة ضــد قــرار الفصــل مــن الجامعــة وفــق 

الضوابط التالية:
1.أن يكــون التظلــم خــالل أســبوعين مــن تاريــخ إعــالم 

الطالب.
ــل  ــرار الفص ــي ق ــر ف ــادة النظ ــة بإع ــد الكلي ــة عمي 2.توصي

بناء على ما تقدم به الطالب.
3.موافقة المجلس األكاديمي على توصية عميد الكلية.

ــذار  ــن اإلن ــروج م ــب للخ ــا الطال ــر به ــي يم ــراءات الت • اإلج
األكاديمي.

أكاديميــا  المنــذر  للطالــب  الدراســي  العــبء  •تخفيــض 
خــالل  معتمــدة  ســاعة   )12  –  9( بيــن  يتــرواح  بحيــث 
الفصــول النظاميــة )األول/الثانــي( وال يتجــاوز تســجيله في 

الفصل الصيفي عن خمس ساعات معتمدة.
•أولويــة التســجيل فــي المســاقات التــي رســب فيهــا 
التقديــرات  ذات  المســاقات  إعــادة  ثــم  أوال،  الطالــب 
المعــدل  ورفــع  تحســين  بغــرض   )+D ، D( الضعيفــة 

التراكمي.
•طــرح بعــض الــدورات مــن خــالل مركــز اإلرشــاد والشــراكة 
ــب  ــتوى الطال ــين مس ــأنها تحس ــن ش ــي م ــية، والت الطالبـ
فــي جوانــب الضعــف، ومــن األمثلــة عليهــا: إدارة الوقــت، 
التفكيــر الناقــد، مهــارات التواصــل والكتابــة، باإلضافــة إلــى 

طرح مساقات تقوية في مجال التخصص.

وزارة  مــن  المبتعثيــن  )للطلبــة  األكاديميــة  المالحظــة   •
التعليم العالي(.

يبــدأ احتســاب المالحظــة األكاديميــة علــى الطلبــة اعتبــارا 
مــن الفصــل الثانــي فــي دراســة مســاقات التخصــص 

وعليه:
ــة وزارة  ــى نفق ــين عل ــة الدارس ــن الطلب ــة ع ــع البعث • تقط
التعليــم العالــي الذيــن تجــاوزوا عــدد ثــالث فصــول متتالية 
تحــت المالحظــة األكاديميــة )بمــا فيهــا الفصــل الصيفــي 
 )6( عــن  فيــه  المســجله  الســاعات  عــدد  يقــل  ال  الــذي 
ســاعات دراســية(، إذا كان معدلهــم التراكمــي أقــل مــن 

)2.0( نقطة.
• يمنــح الطالــب فرصــة أخيــرة )كفصــل رابــع( علــى نفقــة 
الــوزارة فــي حــال كان المعــدل التراكمــي ال يقــل عــن )1.80( 

نقطة.

• إعادة المساقات الدراسية.

• إعادة المساقات بسبب الرسوب:
1. يجــب علــى الطالــب إعــادة التســجيل فــي المســاق/

المساقات اإلجبارية التي يرسب فيها.
2. يجــب علــى الطالــب إعــادة التســجيل فــي المســاق/ 
المســاقات االختياريــة التــي يرســب فيهــا أو التســجيل فــي 
مساق/مســاقات أخــرى بديــال عنهــا وفقــا للخطة الدراســية 

المعتمدة له.
عنــد  الرســوب  تقديــرات  تُحــذف  الحــاالت  جميــع  وفــي 
ــه  ــب بتقديرات ــظ الطال ــي، ويحتف ــدل التراكم ــاب المع حس

التي يحصل عليها في اإلعادة.

• إعادة المساقات بغرض تحسين المعدل التراكمي:
ســبق  والتــي  المســاقات  بعــض  إعــادة  للطبــة  يجــوز 
النجــاح فيهــا، بحــد أقصــى مرتيــن، بغــرض تحســين ورفــع 
المعــدل التراكمــي، وســيتم رصــد التقديــر األعلــى للمســاق 
ــي  ــابه ف ــم احتس ــا يت ــب، كم ــي للطال ــجل الدراس ــي الس ف

المعدل الفصلي والتراكمي.

• مدة الدراسة.

فــي  الطالــب  يقضيهــا  التــي  المــدة  تزيــد  أن  يجــوز  ال   •
الدراســة فــي جميــع الكليــات عــن اثنــي عشــر فصــال دراســيا 

أو ما يعادلها. 
• بالنســبة للطلبــة المحوليــن إلــى الجامعــة أو الذيــن غيــروا 
تخصصاتهــم أو درجاتهــم العلميــة، يتــم احتســاب الفصــول 
الدراســية بنــاء علــى الســاعات المعتمــدة التــي ُحســبت 
تغييــر  أو  تحويلــه  بعــد  الدراســية  خطتــه  فــي  للطالــب 
ــذه  ــي ه ــب ف ــي للطال ــبء الدراس ــار أن الع ــه، باعتب تخصص

الحالة هو )15( ساعة معتمدة لكل فصل.
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• تقييم أداء الطالب ونظام التقديرات.

الطالــب فــي  أداء  تقييــم  التاليــة فــي  التقديــرات  تتبــع 
المساقات الدراسية:

• المساقات ذات الساعات الدراسية المعتمدة:

• المساقات ذات الساعات الدراسية غير المعتمدة:

• التقديرات األخرى للمساقات:

:)SGPA( المعدل الفصلي •

ــة  ــاط الصفي ــط النق ــو متوس ــي )SGPA( ه ــدل الفصل المع
ــن،  ــي معي ــل دراس ــي فص ــب ف ــا الطال ــل عليه ــي حص الت
ويتــم حســابها بضــرب عــدد الســاعات المعتمــدة لمســاق 
معيــن فــي النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب فــي ذلــك 
المســاق، ثــم يقســم المجمــوع الكلــي علــى مجمــوع عــدد 

الساعات المعتمدة لذلك الفصل.

على سبيل المثال:

:)CGPA( المعدل التراكمي •

يتــم حســاب المعــدل التراكمــي )CGPA( باســتخدام نفــس 
ــا  ــل عليه ــات الحاص ــع الدرج ــاله، لجمي ــوارد أع ــوم ال المفه
الطالــب خــالل الفصــول الدراســية الماضيــة )باســتثناء 
المســاقات المحولــة مــن مؤسســة تعليميــة أخــرى(، ويتــم 
تســجيل جميــع المســاقات والدرجــات التــي حصــل عليهــا 
الطالــب فــي الســجل الدراســي للطالــب، كمــا ُيشــار بعالمة 
النجمــة )*( أمــام الدرجــات التــي ال تدخــل فــي حســاب 

المعدل التراكمي. 
عنــد حســاب المعــدل التراكمــي، يتــم احتســاب جميــع 
ــح  ــم ينج ــي ل ــاقات الت ــي المس ــوب )F/FA( ف ــات الرس درج

الطالب فيها بعد .

على سبيل المثال:

مدلول التقديرالنقاطرمز التقديرمجموع العالمات

10 -

89 - 5

-79 75

69 - 65

84-80

 74 - 70

64 - 60

ممتاز

جيد جيدا

جيد

مقبول

4

3.50

2.50

1.50

3.00

2.00

1.00

A

+B

C+

D+

B

C

D

أقل من 60 % 

رسوب )بسبب الغياب(
رسوب 0.00

F

FA

مدلول التقديرالنقاطرمز التقديرمجموع العالمات

5 % فأكثر

أقل من 65%

ناجح

راسب

0.00

0.00

P

NP

رمز التقديرالوصف

غير مكتمل

معفى من دراسة المساق

مساق محول

منسحب

مستمع

منتظم في المساق

إنذار أكاديمي

I

EX

TC

W

AU

IP

AW

المساق

BUSI 102 

BUSI 103 

BUSI 104 

BUSI 105 

المجموع

رمز
التقدير

B

c

B

B

ساعات المساق 
مضروبة في

ما أحرزه الطالب 
من نقاط

18

12

9

9

48

الساعات
المعتمدة

6

6

3

3

18

وزن
التقدير

3

2

3

3

المعدل الفصلي
مجموع النقاط 

مقسومة
على عدد الساعات 

المعتمدة

=18 ÷84

2,67 نقطة
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• التغيب عن االمتحانات.

أداء  عــن  أو  القصيــرة  االمتحانــات  عــن  الطالــب  •تغيــب 
بعض الواجبات أو األعمال الصفية:

ــرة  ــه مباش ــب التوج ــى الطال ــن عل ــة يتعي ــذه الحال ــي ه ف
لمــدرس المســاق مقِدمــا المســتندات الالزمــة عــن ســبب 

• نظام التقدير للمعدل الفصلي / التراكمي:

BUSI 102 

الفصل األول

BUSI 103 

BUSI 104 

BUSI 105 

المجموع

B

c

B

B

18

12

9

9

48

6

6

3

3

18

3

2

3

3

=18 ÷48

2,67 نقطة

المساق
رمز

التقدير

ساعات المساق 
مضروبة في

ما أحرزه الطالب 
من نقاط

الساعات
المعتمدة

وزن
التقدير

المعدل الفصلي
مجموع النقاط 

مقسومة
على عدد الساعات 

المعتمدة

BUSI 106 

الفصل الثاني

BUSI 107 

BUSI 108 

BUSI 109 

المجموع

المجمع 
العام

B

C

B

B

18

12

9

9

48

97،5

6

6

3

3

18

36

3

2

3

3

=18 ÷49،5

2,75 نقطة

المعدل التراكمي
 2.71 = 36 ÷ 97.5

نقطة

التقديرنقاط المعدل

3.60  نقطة فأكثر

3.59  –  3.00 

2.99  –  2.00

أقل من 2.00

ممتاز

جيد جدا

جيد

غير مستوف

تغيبــه ويكــون أمــر ترتيــب إعــادة االختبــارات الفصليــة 
لتقدير المدرس.

•تغيب الطالب عن امتحانات منتصف الفصل الدارسي:
1. يتعيــن علــى الطالــب أن يقــدم األعــذار الدالــة علــى 
تغيبــه لدائــرة القبــول والتســجيل فــي غضــون )7( أيــام من 

اليوم األخير لغيابه.
2. يجــب التصديــق علــى جميــع التقاريــر الطبيــة المقدمــة 
مــن الطلبــة بشــكل رســمي مــن قبــل وزارة الصحــة )إدارة 

الخدمات الطبية والصحية(.
3. األســبوع الثالــث عشــر مــن الفصــول الدراســية العاديــة 
الفصــل  مــن  الســادس  واألســبوع  والربيــع(،  )الخريــف 
الصيفــي هـــي الفتــرات الوحيــدة التــي يســمح خاللهــا بعقد 
الفصــل  منتصــف  المتحــان  التعويضيــة  االمتحانــات 

الدراسـي.
ــي،  ــان التعويض ــور االمتح ــي حض ــب ف ــق الطال 4. إن أخف
ــف  ــان المنتص ــرى ألداء امتح ــة أخ ــه أي فرص ــاح ل ــن تت فل

حتى لو قدم عذرا مقبوال.

• تغيب الطالب عن حضور االمتحان النهائي:
1. إذا تغيــب الطالــب عــن حضــور امتحــان نهايــة الفصــل 
ــه،  ــب عن ــذي تغي ــاق ال ــي المس ــبا ف ــر راس ــي، أُعتب الدراس

.)F( ويرصد له في السجل الدراسي تقدير راسب
2. إذا ثبــت بتقريــر طبــي موثــق يقدمــه لدائــرة القبــول 
ــه  ــام مــن اليــوم األخيــر لغياب والتســجيل خــالل ســبعة أي
بــأن غيابــه يعــود إلــى حالــة مرضيــة، عليــه أن يطلــب 

تقدير )غير مكتمل( )I(، وحضور االمتحان التعويضي.
3. إن أخفــق الطالــب فــي حضــور االمتحــان التعويضــي 
فلــن تتــاح لــه أي فرصــة أخــرى ألداء امتحــان نهايــة الفصل 
الدراســي حتــى لوقــدم عــذرا مقبــوال ، ويحصــل فــي هــذه 

الحالة على تقدير راسب )F( في المساق أو المساقات.
•  تقدير )غير مكتمل(:

علــى الطالــب حضــور جميــع امتحانــات نهايــة الفصــل 
ــبوع  ــبق أس ــذي يس ــبوع ال ــي األس ــة ف ــي التعويضي الدراس
التقويــم  )حســب  التالــي  الدراســي  للفصــل  التســجيل 

الجامعي الُمعلن(.
ــذي  ــاق ال ــي المس ــب ف ــة للطال ــة النهائي ــب النتيج تُحتس
حصــل فيــه علــى تقديــر )غيــر مكتمــل( ضمــن نتيجــة 
الفصــل الدراســي الــذي ســجل فيــه المســاق وُمنــح فيــه 
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تقدير )غير مكتمل(.
• تغيير التخصص أو الدرجة العلمية.

علــى الطلبــة الراغبيــن فــي تغييــر تخصصهــم أو درجتهــم 
العلميــة، التقــدم بطلباتهــم إلــى دائــرة القبــول والتســجيل 
فــي موعــد أقصــاه ثالثــة أســابيع قبــل نهايــة الفصــل 

الدراسي المعني. 
ويمكــن للطلبــة تغييــر تخصصاتهــم أو درجتهــم العلميــة 

وفقا للشروط التالية:
• مراجعة الطالب للمرشد األكاديمي للتأكد من اآلتي: 

1. استيفاء شروط القبول للبرنامج المقترح.
2. توفر شاغر في البرنامج المقترح.

3. إمكانية إتمام البرنامج المقترح.
ومعــدل  جيــد  أكاديمــي  بوضــع  الطالــب  يتمتــع  أن   .4

تراكمي )2.0( أو أعلى.
• مراجعــة الطالــب للخطــة الدراســية للتخصــص الجديــد، 
والتأكــد مــن عــدد المســاقات التــي درســها فــي التخصــص 

الحالي، والتي سيتم تحويلها للتخصص الجديد.
• الحصــول علــى موافقــة العمــداء للتخصــص الحالــي 

والتخصص الجديد.
• الحصــول علــى موافقــة دائــرة البعثــات الداخليــة بــوزارة 
الجهــة  وموافقــة  البعثــات(  )لطلبــة  العالــي  التعليــم 
المبتعــث منهــا الطالــب إن كان مــن غيــر طلبــة وزارة 

التعليم العالي.

•  خلو طرف الطالب.
• الحصــول علــى موافقــة دائــرة البعثــات الداخليــة بــوزارة 

التعليم العالي )لطلبة البعثات(.
ــرج، أو  ــات التخ ــوا متطلب ــن أنه ــة الذي ــى الطلب ــن عل يتعي
الذيــن أُلغــي قيدهــم مــن الجامعــة، اســتكمال نمــوذج 
ــى  ــد أخل ــب ق ــن أن الطال ــد م ــدف التأك ــرف(، به ــو الط )خل
ــة، أو  ــرة المالي ــص دائ ــات تخ ــن أي متعلق ــا م ــه تمام طرف
دائــرة شــؤون الطلبــة، أو دائــرة القبــول والتســجيل، ويمكن 
الحصــول علــى النمــوذج الخــاص بذلــك مــن دائــرة القبــول 

والتسجيل.

•  التسجيل في المساقات الدراسية خارج الجامعة.
الجامعــة  لطلبــة  يســمح  ال  الجــودة  ضمــان  لغــرض   •
جامعــة  خــارج  دراســية  مســاقات  أيــة  فــي  التســجيل 

البريمــي، ويســتثنى مــن هــذا، التســجيل فيمــا ال يزيــد عــن 
مســاقين مــن مســاقات التخصــص، باســتثناء ) التدريــب 
العملــي ومشــروع التخــرج (، بشــرط تخــرج الطالــب فــي 
ــذي يليــه مــع عــدم  نفــس الفصــل الدراســي أو الفصــل ال
يمكــن  و  الجامعــة،  فــي  المعنيــة  المســاقات  طــرح 
ــل  ــن قب ــدة م ــات المعتم ــة بالجامع ــى قائم ــول عل الحص

جامعة البريمي، من دائرة القبول والتسجيل.
• ال يجــوز تحويــل أي مســاقات دراســية تــم التســجيل 
موافقــة  دون  أخــرى  تعليميــة  مؤسســة  أي  فــي  فيهــا 

مسبقة.
• يجــب توفــر الشــروط التاليــة للتســجيل فــي مســاق 

دراسي في الفصل الصيفي خارج الحرم الجامعي:
1. أن يكــون المســاق الدراســي جــزًءا مــن الخطــة الدراســية 

للطالب.
2. أن يكون وضع الطالب األكاديمي والسلوكي جيدا.

3. يتعيــن علــى الطالــب إكمــال االســتمارة المعــدة لذلــك 
علــى  الحصــول  و  والتســجيل،  القبــول  بدائــرة  الغــرض 
ــا  ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــد الكلي ــن عمي ــبقة م ــة مس موافق

الطالب.
4. يجــب أن تعــادل المســاقات الدراســية مثيلتهــا فــي 
جامعــة البريمــي بمــا ال يقــل عــن )٪80( مــن محتواهــا، و 

على الطالب تقديم توصيف للمساق الدراسي.
• يتــم اعتمــاد المســاق الدراســي الــذي أحــرز فيــه الطالــب 
عالمــة )C( ومــا فــوق ذلــك، أي مــا يعــادل )2.0( نقطــة، أو 
)٪70( كحــد أدنــى، وترصــد لــه فــي الســجل الدراســي بتقدير 
)TC( )مســاق محــول( وال يدخــل هــذا التقديــر فــي حســاب 

المعدل التراكمي للطالب.

•  متطلبات التخرج.
• لكــي يتخــرج الطالــب فــي الجامعــة؛ عليــه أن يكمــل 
بنجــاح الســاعات المعتمــدة المطلوبــة منــه، طبقــا لخطته 
الدراســية، والحصــول علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن 

)2.0( نقطة. 
• يــدل حفــل التخــرج رســميا علــى المناســبة التــي تمنــح 
الجامعــة خاللهــا الدرجــات العلميــة للطلبــة الذيــن أنهــوا 
متطلبــات تخرجهــم فــي العــام الجامعــي نفســه، ) أي مــا 
بيــن األول مــن ســبتمبر وقبــل الحــادي والثالثيــن مــن 

شهر أغسطس من السنة التالية(.
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• االنسحاب من الجامعة.

ــة،  ــن الجامع ــحاب م ــون باالنس ــن يرغب ــة الذي ــى الطلب عل
اســتكمال وتقديــم االســتمارة المعــدة لهــذا الغــرض لــدى 

دائرة القبول والتسجيل، وتعبئة استمارة خلو الطرف.

•  نظام التكريم:

ــن اســتكملوا متطلبــات التخــرج بنجــاح هــم  ــة الذي • الطلب
حســب  الشــرف  درجــات  علــى  للحصــول  المؤهلــون 

التصنيفات التالية:
يتــراوح  حيــث   : األولــى  الشــرف  مرتبــة  مــع  امتيــاز   .1

المعدل التراكمي ما بين )-3.8 4.0(.
يتــراوح  حيــث  الثانيــة:  الشــرف  مرتبــة  مــع  امتيــاز   .2

المعدل التراكمي ما بين )3.6-3.79(.

• قائمة العميد.
الطلبــة الذيــن أكملــوا دراســة )30( ســاعة معتمــدة بنجــاح 
ومعدالتهــم التراكميــة تتــراوح بيــن) 3.80 إلــى 4.0 نقطــة ( 

مؤهلون لقيد أسمائهم في قائمة العميد.

د - التدريب الصيفي التطوعي:

التطوعــي مــن دائــرة  التدريــب الصيفــي  تصــدر رســالة 
ــي  ــب ف ــي التدري ــن ف ــة الراغبي ــجيل للطلب ــول والتس القب

مؤسسة خارج الجامعة وفقا للشروط اآلتية: 
• أن يكون الطالب مسجال بدوام كامل.

• أن ال يكــون الطالــب قــد خضــع إلجــراءات تأديبيــة مــن 
قبــل الجامعــة فــي الفصليــن الســابقين، و يحــرم أي طالب 
ــالة  ــى رس ــول عل ــن الحص ــة م ــة معلق ــة تأديبي ــه جلس لدي

التدريب.
• أن يتمتــع الطالــب بوضــع أكاديمــي جيــد وذلــك بــأن يكون 
معدلــه التراكمــي ال يقــل عــن )2.00(. ال يؤهــل الطلبــة 
ــى  ــول عل ــة للحص ــة األكاديمي ــت المالحظ ــم تح ــن ه مم

رسالة التدريب. 
حســب  بنجــاح،  المقــررة  المســاقات  بعــض  اجتيــاز   •

الجدول التالي:
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علوم 
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هـ - الالئحة التنظيمية للبعثات الدراسية الداخلية.

أ.أحكام عامة.

مادة )1( التعريفات.
الدائرة المختصة: دائرة البعثات الداخلية .

الخاصــة  والكليــات  الجامعــات  التعليميــة:  المؤسســة 
داخل السلطنة .

ــدف  ــة ته ــة أو جزئي ــية كامل ــة دراس ــية: بعث ــة الدراس البعث
للحصول على درجة الدبلوم.

ب. مدة الدراسة.

مادة ) 2(:
تتحــدد مــدة البعثــة الدراســية للطالــب حســب المــدة 
المحــددة فــي القبــول الصــادر مــن المؤسســة التعليميــة 

المبعوث إليها، وفق البرنامج المبتعث إليه الطالب.
مادة )3(:

ــين  ــن دراس ــاوز فصلي ــدا اليتج ــب تمدي ــح الطال ــوز من يج
باإلضافة إلى مدة الدراسة األصلية طوال مدة البعثة.

 
ج. الحضور والغياب.

 مادة )4(: 
يجــب علــى الطالــب االلتــزام بالحضــور وفقــا للنظــام 

المعتمد بالمؤسسة التعليمية.
مادة )5(:

ــن  ــول م ــذر مقب ــدون ع ــه ب ــال غياب ــي ح ــب ف ــذر الطال ين
ــن  ــخة م ــل نس ــى أن ترس ــة عل ــة التعليمي ــل المؤسس قب

اإلنذار للدائرة المختصة بالوزارة وولي أمر الطالب.

د. االنسحاب وتأجيل الدراسة.

 مادة )6(:
يلتــزم الطالــب الراغــب فــي االنســحاب بتعبئــة االســتمارة 
ــي  ــة، الت ــة التعليمي ــليمها للمؤسس ــك، وتس ــدة لذل المع
ترســلها إلــى الدائــرة المختصــة مشــفوعة برأيهــا، ويتســلم 
المؤسســة  طريــق  عــن  الرســمية  وثائقــه  الطالــب 

التعليمية بعد موافقة الدائرة على االنسحاب.

 مادة )7(:
البرنامــج  )خــالل  دراســتة  يؤجــل  أن  للطالــب  يجــوز   
أو  منفصليــن  دراســيين  فصليــن  لمــدة  األكاديمــي( 

متصلين، دون أن يحسب ذلك من مدة البعثة.
مادة)8(:

علــى الطالــب الــذي يرغــب فــي تأجيــل دراســته أن يتقــدم 
بطلــب إلــى المؤسســة التعليميــة الــدارس بهــا، خــالل 
مــدة أقصاهــا أســبوعان قبــل بدايــة الفصــل الدراســي، 
ــا  ــرض، مبين ــذا الغ ــدة له ــتمارة المع ــة االس ــك بتعبئ وذل
فيهــا أســباب التأجيــل مؤيــدة بالمســتندات الرســمية التــي 
تثبــت ذلــك، وترفــع المؤسســة التعليمــة رأيهــا إلــى الدائــرة 

المختصة للبت فيه.
مادة )9(:

يجــوز للطالــب الــذي اســتنفذ دراســة الفصــل اإلضافــي في 
ــه  ــي، ولــم يتمكــن مــن إنهــاء متطلبات البرنامــج التأسيسـ
والبــدء فــي البرنامــج األكاديمــي، التقــدم بطلــب التأجيــل 
ــن  ــة م ــى علي ــة ماتبق ــد لدراس ــي واح ــل دراس ــدة فص لم

متطلبات البرنامج التأسيسـي على نفقته الخاصة.

هـ. االنتقال.

مادة )10(:
ــال  ــة االنتق ــرة المختص ــة الدائ ــد موافق ــب بع ــوز للطال يج
مــن مؤسســة تعليميــة إلــى أخــرى، إذا ثبــت أنــه يعانــي من 
مشــاكل اجتماعيــة أو ماديــة تقرهــا الجهــات الرســمية 
المختصــة، أو ألي أســباب أخــرى تقدرهــا الــوزارة، إذا توافرت 

الشروط التالية:
1. أال يــؤدي ااالنتقــال إلــى تأخيــر تخــرج الطالب فــي الموعد 

المحدد.
2. معادلــة كافــة المســاقات أو مســتويات اللغــة التــي 
ســبق للطالــب دراســتها فــي المؤسســة التعليميــة التــي 

يرغب االنتقال إليها.
3. توفــر مــكان شــاغر فــي المؤسســة التــي يرغــب الطالــب 

االنتقال إليها.
4. أال يترتــب علــى االنتقــال أي أعبــاء ماليــة إضافيــة علــى 

الوزارة .
مادة )11(:

يتقــدم الطالــب الراغــب فــي االنتقــال بطلبــه إلــى الدائــرة 
المختصة قبل ثالثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي، 

دليل الطالب | 25



و. تغيير التخصص.

 مادة )12(:
يجــوز تغييــر التخصــص داخــل المؤسســة التعليميــة 

بشرط مراعاة ما يأتي:
1.  أن يتقــدم الطالــب بطلــب تغييــر التخصــص عــن طريق 
المؤسســة التعليميــة، وذلــك بتعبئــة االســتمارة المعــدة 
ــبوعين  ــي بأس ــل الدراس ــة الفص ــل بداي ــرض، قب ــذا الغ له

على األقل.
2. أن توافــق المؤسســة التعليميــة والدائــرة المختصــة 

المطلوب االنتقال إليها.
3. أن ال يؤثــر تغييــر التخصــص علــى التاريــخ المتوقــع 

لتخرج الطالب .
ــة علــى  ــاء مالي ــة أعب ــر إضافي 4.  أن ال يترتــب علــى التغيي

الوزارة.
ز. إنهاء البعثة الدراسية.

مادة )13(:
يجــوز إنهــاء بعثــة الطالــب بعــد موافقــة لجنــة البعثــات 

في إحدى الحاالت التالية :
1. إذا تخلــف عــن االلتحــاق بالدراســة مــدة تزيــد علــى ثالثــة 

أسابيع دون عذر مقبول. 
ــذر  ــة دون ع ــابيع متتالي ــة أس ــن ثالث ــر م ــب أكث 2. إذا تغي

مقبول.
3. إذا تجاوز المدة المحددة لالنتهاء من الدراسة .

4. إذا قضـــى فصــال دراســيا إضافيــا بخالف المــدة المحددة 
ــن  ــن م ــم يتمك ــة، ول ــي المؤسس ــي ف ــج التأسيسـ للبرنام
يطلــب  ولــم  األكاديمــي،  بالبرنامــج  وااللتحــاق  إنجــازه 

التأجيل إلنهاء البرنامج التأسيسي على نفقته الخاصة.
5. إذا فصل من المؤسسة التعليمية الملتحق بها .

المســتوى  فــي  متكــررة  بصــورة  الطالــب  رســب  إذا   .6
التأسيســـي أو األكاديمــي رســوبا ال يمكنــه مــن التخــرج في 

الموعد المحدد حتى في حالة التمديد. 
7. إذا تبيــن قيامــه بمخالفــة األنظمــة واللوائــح واألســس 

المتبعة في هذا الشأن . 

ح. النظام المالي.

• المخصصات المالية لطلبة البعثات الكاملة.

مادة )14(:
يســتحق الطالــب المبعــوث بعثــة كاملــة مخصصا شــهريا 
يصـــرف لــه مقدمــا فــي بدايــة كل شــهر، اعتبــارا من الشــهر 

الذي يلتحق به بالدراسة.

مادة )15(:
يتم إيقاف المخصص الشهري في الحاالت التالية:

1. االنقطاع عن الدراسة بدون عذر مقبول.
2. إنهاء أو تأجيل البعثة الدراسية.

3. التخرج أو االنسحاب من الدراسة.

• الرسوم الدراسية.

مادة )16(:
ــة  ــي حال ــواء ف ــية ) س ــوم الدراس ــع الرس ــوزارة بدف ــوم ال تق
للمؤسســات   ) الجزئيــة  البعثــة  أو  الكاملــة  البعثــة 
التعليميــة بعــد مــرور شــهر مــن بــدء الفصــل الدراســي، وال 
يحــق للمؤسســات التعليميــة مطالبــة الــوزارة برســوم 
ــهر  ــالل الش ــة خ ــي الدراس ــوا ف ــم ينتظم ــن ل ــالب الذي الط

األول من بدء الدراسة.
مادة )17(:

يتحمل الطالب الرسوم الدراسية في الحاالت اآلتية:
1. إذا أعاد دراسة المساق الذي رسب فيه مرتين.
2. إذا حرم من االمتحان نتيجة للغياب أو الغش.

3. إذا حــذف أيــا مــن المســاقات الدراســية بعــد الفتــرة 
المحددة للحذف وبدون إذن الوزارة.

4. إذا اســتنفد المــدة المحــددة للتمديــد وتعهــد باالســتمرار 
مــع عــدم تحمــل الــوزارة أي مصاريــف ماليــة إضافيــة 

)رسوم دراسية أو مخصصات شهرية(.
ــي  ــل دراس ــة ألي فص ــارات النهائي ــن االختب ــب ع 5. إذا تغي

دون عذر أو سبب مقبول.
المختصــة  الدائــرة  توصيــة  علــى  بنــاًء  للوزيــر  ويجــوز 

االستثناء من هذه الحاالت إن وجد مبرر لذلك.
مادة )18(:
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مســتحقة  غيــر  ماليــة  مبالــغ  صــرف  للــوزارة  تبيــن  إذا 
للمؤسســة التعليميــة أو الطالــب يتــم اســتقطاعها الحقــا 

من مستحقات كل منهما.
ط.واجبات الطالب.

مادة )19(:
يلتزم الطالب بالواجبات اآلتية:

ــة  ــة و اآلداب المرعي ــة التعليمي ــام المؤسس ــرام نظ 1. احت
بها، وااللتزام بأي تعليمات تصدر من المؤسسة.

2. االنتظــام فــي الدراســة وتكريــس كل جهــوده فيهــا وآداء 
أي تدريبات علمية مطلوبة.

3. أن ينهــي دراســته فــي المــدة المحــددة، وأن يواظــب 
علــى حضــور الدراســات والتدريبــات العمليــة واالنتظــام 

بها.
ــته، أو  ــير دراس ــى س ــلبا عل ــر س ــل يؤث ــر أي عم 4. أال يباش

نشاطا يتعارض معها.
5. تدبيــر أمــور الســكن، واألكل، والمواصــالت بالطريقــة 

والكيفية التي يراها مناسبة.
بالمؤسســة  التعريفــي  البرنامــج  بحضــور  االلتــزام   .6

التعليمية.
للمؤسســة  الدراســية  الخطــة  علــى  التــام  االطــالع   .7

التعليمية.

و - تظلمات الطلبة األكاديمية حول نتائج االمتحانات.

تقــر جامعــة البريمــي بحــق الطلبــة فــي التعبيــر عــن عــدم 
رضاهــم، وفــي تقديــم شــكاوى حــول العمليــات والخدمــات 
ذات  الشــكاوى  كل  أَن  وتؤكــد  الجامعــة،  توفرهــا  التــي 
االهتمــام ســتجد حظهــا مــن التحليــل، مــن أجــل تحســين 
الخدمــات األكاديميــة واإلداريــة، وعليــه فــإن الجامعــة توفر 
ــج  ــول نتائ ــة ح ــات الطلب ــي تظلم ــر ف ــمية للنظ ــة رس آلي
ــة  ــر األكاديمي ــكاوى غي ــأن الش ــد ب ــع التأكي ــات، م االمتحان
يمكــن االطــالع علــى النظــام الخــاص بهــا، فــي الجــزء 

الخاص بالدعم الطالبـي في دائرة شؤون الطلبة.

• أسباب التظلم.

ــم  ــة درجاته ــم لمراجع ــب تظل ــدم بطل ــة التق ــوز للطلب يج
في االمتحانات لكل أو أَي من األسباب التالية:

• وجود خطأ في حساب الدرجة.
ــز  ــى التميي ــير إل ــب تش ــع الطل ــة م ــة مصحوب ــود بين • وج

والظلم والتحيز في وضع الدرجات.
• تطبيــق معاييــر لوضــع الدرجــات لطالــب معيــن أكثــر 

صرامة وتشددا من تلك المطبقة على الطالب اآلخرين.
• وجــود اختــالف فــي وضــع الدرجــات والمعاييــر المعتمــدة 

للتقييم التي ينتهجها مدرس المساق. 

• التظلم في نتائج درجة االمتحان النهائي.

يجــوز للطالــب الــذي يعتقــد بوجــود خطــأ فــي درجــة 
االمتحــان النهائــي أن يتظلــم خــالل فتــرة ال تزيــد عــن )14( 
يومــا مــن تاريــخ إعــالن الدرجــات، وذلــك بالتوجــه إلــى دائــرة 
المســتندات  كل  معــه  مصطحبــا  والتســجيل،  القبــول 
المؤيــدة للتظلــم، مــع تســديد الرســوم المطلوبــة وقدرهــا 

)10( رياالت عمانية.

امتحــان   – الفصليــة  )األعمــال  نتائــج  فــي  التظلمــات   •
منتصف الفصل - االمتحان النهائي(.

ــال  ــي )األعم ــأ ف ــود خط ــد بوج ــذي يعتق ــب ال ــوز للطال يج
الفصليــة، امتحــان منتصــف الفصــل ، االمتحــان النهائــي( 
ــخ  ــن تاري ــا م ــن )14( يوم ــد ع ــرة ال تزي ــالل فت ــم خ أن يتظل
القبــول  دائــرة  إلــى  بالتوجــه  وذلــك  الدرجــات،  إعــالن 
والتســجيل، مصطحبــا معــه كل المســتندات المؤيــدة 
للتظلــم، مــع تســديد الرســوم المطلوبــة وقدرهــا )20( ريــاال 
ــا قابلــة لالســترداد فــي حــال ثبــوت صحــة التظلــم  عماني

وتغيير تقدير المساق.

• آلية التظلم.
• المرحلة األولى: اإلجراءات غير الرسمية.

ــه  ــم أدائ ــي تقيي ــم ف ــعر بالظل ــذي يش ــب ال ــح الطال ينص
وتحديــد درجاتــه، قبــل البــدء فــي اإلجــراءات الرســمية 
للتظلــم، بمقابلــة مــدرس المســاق المعنــي، ويطلــب منــه 
توفيــر التوضيحــات فــي هــذا الشــأن بطريقــة غيــر رســمية، 
وفــي حــال عــدم التوصــل لحــل المشــكلة، علــى الطالــب 
إجــراءات  إلنهــاء  والتســجيل  القبــول  لدائــرة  التوجــه 

التظلم.
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• المرحلة الثانية: اإلجراءات الرسمية. 
والتســجيل  القبــول  دائــرة  إلــى  الطالــب  يتوجــه   .1
الســتكمال طلــب التظلــم مؤيــدا بالمســتندات الالزمــة مــع 

سداد الرسوم المطلوبة.
طلبــات  بتحويــل  والتســجيل  القبــول  دائــرة  تقــوم   .2
التظلــم إلــى عمــادات الكليــات المعنيــة التخــاذ اإلجــراءات 

الالزمة.
ــات  ــة طلب ــم بإحال ــس القس ــة / رئي ــد الكلي ــوم عمي 3. يق

التظلم إلى لجان داخلية للنظر فيها.
التظلمــات  فــي  بالنظــر  المختصــة  اللجنــة  تقــوم   .4
المقدمــة وترفــع توصياتهــا لعميــد الكليــة / رئيــس القســم 

على النحو التالي:
كافيــة  أســباب  توجــد  وال  صحيحــة  الطالــب  درجــات   •

لتعديلها.
• وجوب تعديل درجات الطالب.

5. يقــوم عميــد الكليــة / رئيــس القســم بإبــالغ دائــرة القبول 
ــة  ــل الدرج ــتمارة تعدي ــفوعا باس ــرار، مش ــجيل بالق والتس

)في حال الموافقة على التعديل(. 

ي - شكاوي الطلبة األكاديمية األخرى.

بالجوانــب  تتعلــق  بشــكوى  يتقــدم  أن  للطالــب  يمكــن 
ونتائــج  بالدرجــات  تتعلــق  التــي  تلــك  غيــر  األكاديميــة 
االمتحانــات، ومثــل هــذه الشــكاوي المتصلــة بعمليــة 
عميــد  مكتــب  إلــى  مباشــرة  توجــه  والتعلــم،  التعليــم 
الكليــة، أو إلــى مكتــب مديــر مركــز الدراســات التأسيســية 
ــة التأسيســية، وذلــك مــن خــالل  ــة المرحل بالنســبة لطلب

المراحل التالية:

• المرحلة األولى: اإلجراءات غير الرسمية.

ــق  ــات تتعل ــكوى أو مالحظ ــه ش ــذي لدي ــب ال ــح الطال ينص
بالعمليــة التعليميــة، وقبــل البــدء فــي اإلجراءات الرســمية 
ــه  ــي ويناقش ــاق المعن ــدرس المس ــل م ــكوى، أن يقاب للش
التوضيحــات  توفيــر  منــه  ويطلــب  الموضــوع،  فــي 
المتعلقــة بشــكواه أو مالحظاتــه بطريقــة غيــر رســمية، 
وفــي حــال عــدم التوصــل لحــل المشــكلة، علــى الطالــب 
التوجــه لمكتــب عميــد الكليــة أو مــن يقــوم مقامــه لتقديم 

شكوى رسمية.

• المرحلة الثانية: اإلجراءات الرسمية. 

• يتوجــه الطالــب إلــى مكتــب عميــد الكليــة أو المعنــي 
بالشــكاوي الطالبـــية بالكليــة لتقديــم شــكوى رســمية، مــن 
خــالل تعبئــة االســتمارة المعــدة لذلك، مؤيدة بالمســتندات 

الالزمة.
• يقــوم عميــد الكليــة بإحالــة الشــكوى المقدمــة إلــى لجــان 

داخلية للنظر فيها.
• تقــوم اللجنــة المختصــة بالنظــر فــي الشــكوى المقدمــة 
أقصــاه  موعــد  فــي  الكليــة،  لعميــد  توصياتهــا  وترفــع 

أسبوعان من تاريخ تقديم الشكوى.
ــق  ــي المتعل ــرار النهائ ــدار الق ــة بإص ــد الكلي ــوم عمي • يق
الطالــب  بإبــالغ  مكتبــه  وتكليــف  المقدمــة،  بالشــكوى 
بالقــرار الــذي تــم اتخــاذه حيالهــا، وحفظهــا فــي اإلرشــيف، 
ولعميــد الكليــة الحــق فــي أن يرفعهــا إلــى اإلدارة التنفيذية 
للجامعــة التخــاذ القــرار المناســب بحقهــا، إذا رأى ذلــك 

ضروريا.
وفــي حــال عــدم اقتنــاع الطالــب بالقــرار الــذي تــم التوصــل 
إليــه مــن قبــل الكليــة، فمــن حقــه أن يرفــع تظلمــا حولــه 
إلــى مكتــب نائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة فــي موعــد 

أقصاه أسبوع من تاريخ استالمه للقرار.

• الشكاوي الطالبـية )غير األكاديمية(.

ــاظ  ــى الحف ــل عل ــى العم ــة إل ــؤون الطلب ــرة ش ــدف دائ ته
األنظمــة  وفــق  الجامعــة،  فــي  الطلبــة  حقــوق  علــى 
ــه  ــى توجي ــل عل ــع العم ــا، م ــدة فيه ــات المعتم والسياس

الطلبة، والتوعية للعمل على تقليل الشكاوي الطالبـية. 
يحــدد  األكاديميــة(  غيــر   ( الطالبـــية  الشــكاوي  نظــام 
اإلجــراءات التــي يمكــن أن يتبعهــا الطالــب فــي حــال تمــت 
معاملتــه بصــورة غيــر عادلــة وغيــر الئقــة، مــن قبــل أحــد 
ــر  ــائل غي ــق بالمس ــا يتعل ــي، فيم ــع الجامع ــراد المجتم أف
غيــر  واالعتراضــات  الشــكاوي  وتتضمــن  األكاديميــة، 
أو  اللفظــي  )التحــرش  المثــال  األكاديميــة علــى ســبيل 
ــفي  ــي أو التعس ــلوك التخريب ــد، أو الس ــدي، أو التهدي الجس
داخــل الحــرم الجامعــي، وكذلــك االطــالع علــى معلومــات 
وبيانــات غيــر مصــرح االطــالع عليهــا، ومخالفــة السياســات 
واألنظمــة الجامعيــة(، ممــا يترتــب عليهــا قــرارات جزائيــة 
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ويشــترط فــي الطالــب المتقــدم بالشــكوى أن يكــون مقيــدا 
فــي الجامعــة، وملتزمــا باللوائــح واألنظمــة المعمــول بهــا 
فيهــا، وفــي وزارة التعليــم العالــي، ومتبعــا التعليمــات 
المنظمــة لذلــك كتعبئــة االســتمارات الخاصــة بالشــكاوي 
الطالبـــية، وأال يكــون الطالــب ضمــن الطلبــة الذيــن صــدر 
فــي حقهــم قــرار بإيقــاف الدراســة أو الفصــل مــن الجامعــة، 
علــى أن يكــون وقــوع الحالــة موضــوع الشــكوى فــى الحــرم 
ــة  ــات التابع ــة للطالب ــكنات الداخلي ــي الس ــي، أو ف الجامع

للجامعة. 

• طريقة التسوية غير الرسمية.

يجــب علــى الطالــب أن يحــاول جاهــدا -فــي البدايــة- التأكــد 
ــر  ــل األم ــأنه، وح ــكوى بش ــراد الش ــر الم ــة األم ــن طبيع م
بصــورة غيــر رســمية مــن خــالل النقــاش مــع الطــرف 
المعنــي، وعليــه، فإنــه فــي حــال عــدم وضــوح الرؤيــة بشــأن 
موضــوع الخــالف أو اإلشــكالية أو عــدم التأكــد أن األمــر 
يســتحق الشــكوى مــن عدمــه، فإنــه ينبغــي عليــه مناقشــة 
األمــر مــع الموظـفـ/ـــة المختصـ/ـــة بدائرة شــؤون الطلبة، 
إحالتهــا  حــل فســيتم  إلــى  الوصــول  عــدم  حــال  وفــي 

لطريقة التسوية الرسمية.

• طريقة التسوية الرسمية.

1. تعبئــة النمــوذج الرســمي مــن قبــل الطالــب خــالل )14( 
يومــا مــن تاريــخ وقــوع الحادثــة، مســتوفيا فيهــا البيانــات 
بالنــزاع،  المعنييــن  األفــراد  الشــكوى،  موضــوع  التاليــة: 

تاريخ ومكان قوع الحادثة.
ــرة شــؤون الطلبــة فــي  2. ينظــر الموظــف المختــص بدائ
ــه  ــرة، ومن ــر الدائ ــا لمدي ــم إحالته ــكوى، ويت ــوع الش موض
للجهــة المعنيــة، وذلــك بشــكل خــاص وســري، ويتــم إبــالغ 
الطالــب بالقــرار عبــر البريــد الرســمي خــالل )14( يومــا مــن 

تاريخ تقديم الشكوى.
ــف  ــدى الموظـ ــكوى ل ــق بالش ــا يتعل ــظ كل م ــم حف 3. يت

المختص، ونسخة لدى مدير دائرة شؤون الطلبة.

• سحب الشكوى المقدمة.

يحــق للطالــب ســحب الشــكوى المقدمــة إذا كانــت ال تــزال 

ــي  ــميا، وف ــرار رس ــه بالق ــل إبالغ ــق، وقب ــور التحقي ــي ط ف
هــذه الحالــة يتــم إغــالق ســجل الشــكوى، ويتــم إعــالم 
بســحب  يســمح  وال  بذلــك،  المعنيــة  األطــراف  جميــع 

الشكوى التي تم البت فيها أو إغالقها.

• الخصوصية.

يتــم التعامــل مــع كل المعلومــات الخاصــة بالشــكاوي 
بخصوصيــة وســرية تامــة، ســواء فيمــا يتعلــق بتدوينهــا، 
أو التقصــي حولهــا، أو تداولهــا، أو إبالغهــا ألطــراف ذات 
صلــة، وتســتخدم المعلومــات لغــرض التحقيــق وحــل 

الشكوى وفقا لسياسة الجامعة. 

• اإلجراءات التأديبية واستئنافها.

ــى  ــب إل ــق الطال ــادرة بح ــة الص ــرارات التأديبي ــم الق تحتك
ــي  ــة ف ــود ذات الصل ــى البن ــي، وإل ــلوك الطالبـ ــة الس الئح
الئحــة اإلســكان الطالبـــي، والتــي يمكــن االطــالع عليهــا فــي 

هذا الدليل بشكل تفصيلي وشامل.
وفــي حــال عــدم اقتنــاع الطالــب بالقــرار الصــادر بحقــه فــي 
شــأن العقوبــة، فإنــه يجــوز لــه أن يســتأنف ولمــرة واحــدة 
ــه  ــا يجعل ــك م ــا، إذا كان هنال ــَم إقراره ــة ت ــط أي عقوب فق
يعتقــد بأنــه قــد تــَم معاملتــه بطريقــة غيــر صحيحــة، 
ــات  ــة لسياس ــة مخالف ــال، أو بطريق ــة، أو بإهم ــر عادل وغي

الجامعة، بشرط أن:
ــدة  ــات جدي ــتندات إثب ــة أو مس ــات إضافي ــدم معلوم 1. يق

تؤيد قضيته.
ــرة  ــي دائ ــدة ف ــة( المتواج ــم عام ــتمارة تظل ــة )اس 2. تعبئ
شــؤون الطلبــة، ويقــدم الطالــب االســتمارة -مصحوبــة 
بالمســتندات المؤيــدة لقضيتــه- إلــى مديــر دائــرة شــؤون 
ــة.  ــس الجامع ــى رئي ــر إل ــع األم ــوم برف ــذي يق ــة، ال الطلب
ويجــب أن تقــدم )اســتمارة التظلــم العامــة( خــالل ســبعة 
أيــام مــن تاريــخ إصــدار القــرار الســابق حــول الحــادث. 

وتشمل أسباب التظلم ما يلي:
تشــير  التــي  الالئحــة  تفســير  أو  تطبيــق  فــي  الخطــأ   •

االدعاءات إلى مخالفتها.
• اكتشــاف وقائــع جوهريــة جديــدة لــم تكــن متاحــة وقــت 

السماع.
• عــدم تناســب العقوبــة التأديبيــة الموقعــة مــع المخالفــة 
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المرتكبــة، وتطبــق هــذه القاعــدة فقــط فــي حــال عــدم 
وجود سياسة أو الئحة حاليا تضبط المخالفة.

• وجــود أخطــاء إجرائيــة ضــارة بســير العدالــة، تمــت أثنــاء 
الجلسة التأديبية أو السماع.

ويجــوز لرئيــس الجامعــة -إذا رأى ذلــك مناســبا- أن يقــوم 
بتشــكيل لجنــة جديــدة للنظــر مــرة أخــرى فــي الشــكوى، 
وتقــوم اللجنــة برفــع توصياتهــا لرئيــس الجامعــة. ويعتبــر 
التظلــم شــكوى فرديــة )يقــدم مــن شــخص واحــد وليــس 
مــن عــدة أشــخاص(، ويجــب التوقيــع عليــه مــن قبــل 
الطالــب المتظلــم، وال يســمح بــأي حــال مــن األحــوال 

بالتظلمات الجماعية.

 يتوفــر عــدد مــن المختبــرات الهندســية ومختبــرات العلوم 
ــه،  ــى ذات ــي المبن ــر ف ــا يتوف ــى )D(، كم ــي المبن ــة ف الصحي
وفــي مبــان أخــرى عــدد مــن معامــل الحاســب اآللــي، 
ــا  ــب تأسيس ــيس الطال ــي تأس ــا ف ــاهم جميعه ــي تس والت
الواجبــات  أداء  تســهيل  فــي  وتســاهم  ســليما،  علميــا 
الطلبــة  علــى  ويجــب  الطالبـــية،  والبحــوث  الجامعيــة 
االتصــال مباشــرة باألقســام األكاديميــة للحصــول علــى 
والمصــادر  بالمختبــرات  تتعلــق  محــددة  معلومــات 

الخاصة بكل كلية. 

تحتضــن جامعــة البريمــي مركــز مصــادر التعلــم )مكتبــة 
ــبي  ــع منتس ــة وجمي ــات الطلب ــة احتياج ــة(، لتلبي الجامع
الجامعــة مــن أكاديمييــن وإدارييــن، حيــث يقــع المركــز فــي 
الطابــق األرضــي مــن المبنــى )B(، ويضــم بيــن جنباتــه عــددا 
ــب  ــن يرغ ــدم لم ــات، ويق ــب والدوري ــدات والكت ــن المجل م
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة واإلدارييــن خدمــات 
ــة،  ــات ذات الصل ــن الخدم ــا م ــز، وغيره ــتعارة والحج االس
ويفتتــح المركــز أبوابــه مــن الســاعة الثامنــة صباحــا وحتــى 
السادســة مســاء فــي األيــام مــن األحــد حتــى األربعــاء، ومــن 

سادسا: المختبرات.

سابعا: مركز مصادر التعلم.

يــوم  ظهــرا  الثانيــة  وحتــى  صباحــا  الثامنــة  الســاعة 
الخميس من كل أسبوع.
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• قواعد وسياسات خدمة اإلعارة.

1. يحــق لطلبــة الجامعــة اســتعارة الكتــب خارجيــا، بحيــث 
ال تزيــد اإلعــارة عــن ثالثــة كتــب لمــدة )14( يومــا فقــط، 

ويمكن تجديد االستعارة مرتين كما في الجدول أدناه:

ــا:  ــي أماكنه ــة إال ف ــواد التالي ــى الم ــالع عل ــوز االط 2. ال يج
المراجــع، والدوريــات، والكتــب النــادرة، كمــا ال يجــوز إعارتهــا 
إال فــي الحــاالت الخاصــة التــي يحددهــا مديــر المركــز، وفــي 
هــذه الحــاالت يتــم تطبيــق نظــام اإلعــارة للمــدة القصيــرة 

)لمدة ال تزيد عن 24 ساعة(.
3. يمكــن ألعضــاء هيئــة التدريــس أو بمبــادرة مــن المركــز، 
حجــز مجموعــة مــن الكتــب، قبــل بدايــة كل فصل دراســي، 

وذلك باستخدام االستمارة الخاصة بذلك.
4. لمديــر المركــز الحــق فــي أن يمنــع إعــارة أي مــواد 

مكتبية، أو استخدامها، إذا دعت الضرورة لذلك.
5. يجــوز للمديــر أن يطلــب اســترداد أي مــواد مكتبيــة 

معارة، خالل مدة اإلعارة، إذا دعت الحاجة لذلك.
المواعيــد  فــي  المكتبيــة  المــواد  رد  عــدم  حــال  فــي   .6
المحــددة لإلعــارة، أو فــي حــال عــدم تجديــد اإلعــارة، يلــزم 
المســتعير بدفــع غرامــة مقدارهــا )200( بيســة عــن كل 
يــوم تأخيــر، وبحــد أقصــى مقــداره خمســة ريــاالت عمانيــة، 

وقد تتخذ إجراءات تأديبية في حق المخالف.
7. يقــوم المركــز بتنبيــه المســتعير مــرة واحــدة فقــط، 

السترداد المواد التي تجاوزت المدة المقررة لإلعارة.
ــع  ــبة م ــراءات المناس ــاذ اإلج ــز اتخ ــر المرك ــوز لمدي 8. يج
ــخ  ــي التاري ــواد ف ــترداد الم ــدم اس ــال ع ــي ح ــتعير، ف المس
المحــدد، وقــد تشــمل فــرض غرامــات، أو حرمــان مــن 

الخدمات التي يقدمها المركز.
يعفــى  المــادة،  هــذه  فــي  ســابقا  ذكــر  ممــا  بالرغــم   .9

المستعير من الغرامات ألي من األحوال التالية:

طالب الجامعة

عضو الهيئة 
األكاديمية

عضو الهيئة 
اإلدارية

) 14 ( يوم

فصل دراسي 
كامل

شهر كامل

مرتان

مرة

مرتين

3

10

5

عدد المواد المستفيدون
المعارة التجديداتمدة اإلعارة

• شهادة مرضية. 
• التأخيــر لمــدة ال تتجــاوز أســبوعا واحــدا بســبب وفــاة أحــد 

أقارب المستعير.
• أي ظروف خاصة يقدرها مدير المركز.

• سياسة الكتب المفقودة والتالفة.

التــي  المــواد  عــن  المســؤولية  المســتعير  يتحمــل   .1
اســتعارها، وفــي حــال التســبب فــي فقــدان أو تلــف أي 
مــن  يطلــب  كلــي،  شــبه  أو  كليــا  تلفــا  مكتبيــة  مــواد 
المســتعير تســديد قيمــة هــذه المــواد بســعر الســوق، أو 
توفيــر البديــل للمــواد المعــارة ســواء بالطبعــة نفســها أو 

بطبعة أحدث.
ــن  ــع م ــا، ال يمن ــا جزئي ــواد تلف ــف الم ــال تل ــي ح ــا ف 2. أم
اســتخدامها الحقــا، فتفــرض علــى المتســبب غرامــات علــى 

النحو التالي:
ــي  ــال عمان ــا )10( ري ــغ قيمته ــي تبل ــواد الت ــبة للم • بالنس

فأكثر ، يدفع المستعير غرامة قدرها )5( رياالت عمانية.
• بالنســبة للمــواد التــي تبلــغ قيمتهــا أقــل مــن )10( ريــال 

عماني، يدفع المستعير غرامة قدرها )2( ريال عماني.

• خدمات المركز.

.)Wi-fi( 1. توفير خدمة شبكة االنترنت الالسلكية
المرتبطــة  اآللــي  الحاســب  أجهــزة  مــن  عــدد  توفيــر   .2

بشبكة اإلنترنت داخل المركز. 
3. توفير جناح خاص بالطالبات.
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• الكتب الدراسية.

توفــر مكتبــة الجامعــة لــكل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
التعليميــة  والمــواد  الدراســية  الكتــب  كافــة  والطلبــة 
اإللكترونيــة المصممــة لدعــم المناهــج الدارســية الخاصــة 
وتعزيــز  التعليميــة  المهــارات  اكتســاب  لتعزيــز  بهــم؛ 

البحوث.

1( الخدمات التقنية والتكنولوجية.

التقنيــة  الخدمــات  أحــدث  بتقديــم  الجامعــة  تلتــزم 
والتكنولوجيــة، وذلــك مــن خــالل توفيــر أفضــل البنــى 
التحتيــة والتطبيقــات والخدمــات، لــكل مــن أعضــاء هيئــة 
ــن  ــي، ويمك ــة البريم ــي جامع ــة وموظف ــس والطلب التدري
لجميــع الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن 

الوصول اآلمن إلى خدمات الجامعة التالية:

اإللكترونــي  الجامعــة  موقــع  أو  اإللكترونيــة  البوابــة  أ. 
 .)https://www.uob.edu.om(

هــي البوابــة اإللكترونيــة لجامعــة البريمــي، وهــي إطــار 
ــه الوصــول  يعمــل علــى شــبكة اإلنترنــت يمكــن مــن خالل
اإلداريــة  والخدمــات  والتقويــم،  اإللكترونــي،  البريــد  إلــى 
ــى  ــول إل ــرى. وللوص ــات أخ ــية، ومعلوم ــات الدارس والقاع
البوابــة اإللكترونيــة، يمكــن اســتخدام أي مــن متصفحــات 
https://www.uob.edu. اإلنترنــت الرئيســية للذهــاب إلــى
om وذلــك الســتخدام األنظمــة المتاحــة للطلبــة مــن خــالل 
البوابــة، وعــن طريــق الرقــم الجامعــي المقيــد وكلمــة 

المرور الخاصة بكل مستخدم. 

ب. نظام معلومات الطلبة
.)SIS( )http://sis.uob.edu.om( 

ثامنا: تقنية المعلومات.

تســجيل  خدمــات  يوفــر  فعــال،  معلومــات  نظــام  هــو 
ــة  ــات اإللكتروني ــع الخدم ــر موق ــا، عب ــاقات إلكتروني المس
)SIS(، وكذلــك عمليــات الســحب واإلضافــة، واالطــالع علــى 
المســاقات المطروحــة، والتقويــم الجامعــي، والســجل 
عــن  الطلبــة  وغيــاب  وحضــور  للطلبــة،  الدراســي 
وجميــع  )للطالبــات(،  الســكن  وحجــز  المحاضــرات، 

الخدمات األكاديمية ذات الصلة.

.)Moodle( ج. نظام إدارة التعلم

العمليــة  لدعــم  والمســتخدمة  تبادليــة،  تعلــم  منصــة 
التعليميــة، مــن قبــل مدرســي وطلبــة البرنامج التأسيســي 
فــي الجامعــة، كتطبيــق اختبــارات تحديــد المســتوى، ورفــع 

المواد التعليمية، وتبادل النقاشات.

.)https://mail.uob.edu.om/owa( د. البريد اإللكتروني

يعــد حســاب البريــد اإللكترونــي الجامعــي وســيلة التواصل 
الرســمية بيــن الجامعــة والطلبــة والموظفيــن، والــذي 
يمكــن الوصــول إليــه مــن خــالل البوابــة اإللكترونيــة، أو 

.)Outlook( نظام معلومات الطلبة، او برنامج

بالمحاضــرات  الخاصــة  المشــاركة  ملفــات  نظــام  هـــ. 
.)SharePoint( )http://edesktop.uob.edu.om(

 هــو نظــام إدارة المســاقات، والــذي يوفــر للطلبــة المــواد 
التعليميــة، والتقييــم اإللكترونــي، وملفــات المســاقات، 
ــة، ويمكــن للطلبــة  ومركــز مخصــص للمصــادر األكاديمي
الخاصــة  المشــاركة  ملفــات  نظــام  إلــى  الدخــول 
بالمحاضــرات )SharePoint( باســتخدام الرقــم الجامعــي 
وكلمــة المــرور الخاصــة بــكل منهــم، مــن خــالل الموقــع 

اإللكتروني للجامعة. 

و. الشبكة الالسلكية.

وهــي الشــبكة الالســلكية المنتشــرة فــي الحــرم الجامعــي، 
التــي تتيــح للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن 

االتصال باإلنترنت، من أي مكان داخل الحرم الجامعي. 
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ز. خدمة الدعم التقني. 

التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  للطلبــة  المســاعدة  تقــدم 
بالكمبيوتــر  المتعلقــة  األســئلة  بشــأن  والموظفيــن 
والجهــاز  بعــد،  عــن  باالتصــال  يتعلــق  ومــا  المكتبــي 
المرخصــة  والتطبيقــات  البرامــج  وتثبيــت  المحمــول، 
ومعلومــات  الداخليــة،  الجامعــة  بشــبكة  واالتصــال 
تســجيل الدخــول وكلمــة المــرور، والبريــد اإللكترونــي وأي 

مسائل أخرى. 

ح. الجهاز الخاص بالمستخدم.

ــة  ــي الجامع ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــكان الطلب بإم
إحضــار أجهزتهــم الخاصــة بهــم، حيــث يمكنهــم تســجيل 
Wi-( ــلكية ــة الالس ــبكة الجامع ــد بش ــاز واح ــل جه وتوصي

.)Fi

ط. القواعــد والشــروط للحصــول علــى هويــة مســتخدم 
للدخول وتفعيل حساب البريد اإللكتروني.

نظــم  مســتخدمي  مــن  مســتخدم  لــكل  يخصــص 
المعلومــات حســاب مســتخدم وبريــد إلكترونــي، ويتــم 
ــدد  ــب ويج ــجيل الطال ــاد تس ــد اعتم ــاب عن ــل الحس تفعي
اآلمــن  الدخــول  إلــى  اإللكترونــي  البريــد  ويهــدف  دوريــا، 
والمحــدد والمحكــم لألشــخاص المفوضيــن، ولألجهــزة 
ــم  ــف اس ــال ، يتأل ــي، مث ــرم الجامع ــي الح ــا ف ــرح به المص
األنظمــة  إلــى  للدخــول  البريمــي  بجامعــة  المســتخدم 
اإللكترونيــة مــن الهويــة الشــخصية للطالــب و عنــوان 
البريــد اإللكترونــي، وبالتحديــد فــإَن رقــم الهويــة الجامعيــة 

.)uob.edu.om@(للطالب يتبعها العنوان

• إدخــال اســم المســتخدم وكلمــة المــرور مطلــوب للدخول 
إلى خدمات تقنية المعلومات التالية:

• Windows login:  Windows XP, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10.
• Website :    https://www.uob.edu.om
• SIS:       http://sis.uob.edu.om
• Email :     https://www.uob.edu.om/owa

• SharePoint:   http://edesktop.uob.edu.om
• Moodle:     http://moodle.uob.edu.om
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ــت و الــواي-  ــات اإلنترن 2(  قواعــد وشــروط الدخــول لخدم
فاي )البث الالسلكي(:

ــواي- ــة ال ــت وخدم ــة اإلنترن ــول لخدم ــماح بالدخ ــم الس يت
)دون  فقــط  لهــم  للمصــرح  الالســلكي(  )البــث  فــاي 
ــتخدمين  ــم المس ــة تدع ــذه الخدم ــزوار(، وه ــوف وال الضي
ــلكي(  ــث الالس ــاي )الب ــواي- ف ــام ال ــيبهم بنظ ــط حواس برب
فــي الحــرم الجامعــي، وتقــدم هــذه الخدمــة لحاســوب 
تقنيــة  مــن  وتطلــب  مســتخدم،  لــكل  واحــد  محمــول 

المعلومات )مكتب الدعم(.
ــة  أ-القواعــد والشــروط الســتخدام مصــادر وخدمــات تقني

المعلومات.
والمعــدات  وملحقاتهــا،  الحاســوب  أجهــزة  جميــع   •
وعناويــن  المعلومــات،  تقنيــة  وخدمــات  والبرامــج 
واألرقــام  الشــبكية،  والمواقــع  اإللكترونيــة،  االتصــاالت 
والحســابات واألرقــام الســرية المرتبطــة بالجامعـــة، والتــي 
الجامعــة  فــي  والمتواجــدة  للمســتخدمين،  خصصـــت 
-باســتثناء األجهــزة الشــخصية- تعتبــر ملــكا لجامعــة 
البريمــي، وعلــى المســتخدمين االلتــزام الصــارم بسياســة 

تقنية المعلومات.
• تحتفــظ الجامعــة بحقهــا فــي وقــف امتيــاز المســتخدم 
للدخــول للخدمــات واألجهــزة المتاحــة، واســتخدام النظــم 

الشبكية.
• يجــب علــى المســتخدمين الحفــاظ علــى ســالمة األجهزة، 
ــورا  ــات ف ــة المعلوم ــم تقني ــالغ قس ــتخدم إب ــى المس وعل
ــزة  ــود ألجه ــر مقص ــرر غي ــل أو ض ــدوث عط ــال ح ــي ح ف

تقنية المعلومات أو الخدمات.
• ال يســمح بالدخــول علــى المواقــع الشــبكية غيــر المصرح 
أو  الحاســوب،  أجهــزة  علــى  الدخــول  محــاوالت  أو  بهــا، 
التعديــل فــي البرمجيــات أو الملفــات أو البيانــات، أو نشــر 
الفيروســات، أو تهديــد أمــن المواقــع الشــبكية، أو تخريبهــا، 
أو التســبب فــي تعطيــل اســتخدام األجهــزة، ويعتبــر ذلــك 
صاحبــه  يعــرض  ممــا  وتعديــا  مشــروع،  غيــر  دخــوال 

للمساءلة التأديبية.
لمصــادر/ تخريبــا  تســبب  التــي  األنشــطة  كل  تحظــر   •

خدمــات تقنيــة المعلومــات، أو تلــك التــي تهــدد وجــود 
بالمواقــع  المرتبطــة  الخدمــات  وخصوصيــة  وســالمة 
ــي  ــة ف ــاءلة التأديبي ــتخدم للمس ــع المس ــبكية، يخض الش

حال قيامه بأي من هذه األنشطة.

• ال يســمح للمســتخدمين بالتعديــل فــي أجهــزة وبرامــج 
وخدمــات  مصــادر  اســتغالل  أو  الحاســوب،  أنظمــة 

خصصت آلخرين.
الحاســوب  أجهــزة  باســتخدام  للطــالب  يســمح  ال   •
المخصصــة ألعضــاء الهيئتيــن اإلداريــة واألكاديميــة، وفــي 
حــال بيــان ذلــك، فإنــه يعــرض نفســه للمســاءلة التأديبيــة 

وفق أنظمة الجامعة.
مختبــرات  فــي  المتوفــرة  المعلومــات  تقنيــة  أجهــزة   •
الحاســب اآللــي، ومركــز مصــادر التعلــم، وفــي قاعــات 
منهــا  الغــرض  المختلفــة،  الجامعــة  ومواقــع  الــدرس، 
تيســير العمليــة التعليميــة، وهــذه األجهــزة يمكــن رؤيتهــا 
وعلــى  بكاميــرات،  مــزود  للمراقبــة  نظــام  بواســطة 
المســتخدمين اســتخدام مصــادر تقنيــة المعلومــات وفقا 

للسياسات واللوائح المعمول بها.
• ال يســمح بإعــارة األجهــزة والخدمــات أو نقلهــا أو تحريكهــا 
موقعهــا  مــن  تحريكهــا  أو  الجامعــي،  الحــرم  خــارج 
المخصــص لهــا داخــل الحــرم الجامعــي دون موافقــة 

خطية من قسم تقنية المعلومات.
• يمنــع منعــا باتــا اســتخدام البرمجيــات مثــل برنامــج 
محلــل كميــات البيانــات فــي الشــبكة؛ للســيطرة علــى 
ألي  أو  وقراءتهــا،  الشــبكة  علــى  البيانــات  مــرور  كميــة 
خدمــات شــبكية أخــرى، ويخضــع للمســاءلة التأديبيــة كل 

من يخالف ذلك.
• يســتخدم قســم تقنيــة المعلومــات التطبيقات الشــبكية 
الجماعيــة، مثــل بريــد المجموعــة األكاديميــة، ومجموعــات 
البريــد الطالبـــي، بغــرض تســهيل التواصــل فيمــا بينهمــا، 
ويخضــع للمســاءلة التأديبيــة كل مــن يحــاول الدخــول 
علــى هــذه المجموعــات أو الحصــول علــى بيانــات أو وثائــق 

دون ترخيص مسبق.
• يجــب علــى المســتخدمين الذيــن يرغبــون فــي الدخــول 
مجموعــة  أو  جديــدة  معلومــات  تقنيــة  خدمــة  علــى 
ــق، أن يتبعــوا  ــات أو وثائ مســتخدم أو الحصــول علــى بيان

إجراءات محددة حتى يتم تفعيل الخدمة المطلوبة.
ــارة المواقــع  • يجــب علــى المســتخدمين االمتنــاع عــن زي

المخترقة أو تحميل أي ملفات.
ــم  ــن قس ــاعدة م ــوا المس ــتخدمين أن يطلب ــى المس • عل
ســعته  ملــف  تحميــل  حــال  فــي  المعلومــات  تقنيــة 

التخزينية أكثر من )30MB( ، من أي موقع. 
مــن  تطبيقــات  أي  تشــغيل  للمســتخدمين  يجــوز  ال   •
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شــأنها التســبب فــي تعطيــل اســتخدام أجهــزة اآلخريــن، أو 
عــدم دخــول اآلخريــن لمصــادر إلكترونيــة، أو إزعــاج اآلخريــن 

من القيام بواجباتهم.
تقنيــة  خدمــات  باســتخدام  للمســتخدمين  يســمح  ال   •
ــراض  ــة لألغ ــا اإللكتروني ــة ومصادره ــات بالجامع المعلوم
غيــر المشــروعة، واألغــراض التجارية، والكســب الشــخصي، 
وإثــارة  الضغــط،  جماعــات  وتكويــن  واإلعــالن،  والدعايــة 
ــز ،  ــبب التميي ــاءة بس ــد، واإلس ــق البري ــن طري ــة ع الكراهي
الشــعائر  وتحقيــر  والحــادة،  الالئقــة  غيــر  واللغــة 
ــة  ــة الربحي ــرى ذات الطبيع ــطة األخ ــات، واألنش والمقدس

وغير الربحية، إلخ.
ــال  ــي ح ــة ف ــراءات التأديبي ــتخدمون لإلج ــع المس • يخض
ــر  ــة وغي ــات محمي ــتخدام أي مصنف ــر أو اس ــاج أو نش إنت
المعلومــات  تقنيــة  خدمــات  عبــر  وبثهــا  بهــا،  مصــرح 

ومصادرها اإللكترونية.
ــال  ــي ح ــة، ف ــراءات التأديبي ــتخدمون لإلج ــع المس • يخض
الدخــول علــى شــبكة الجامعــة ومصادرهــا اإللكترونيــة 
التقاليــد  مــع  تتعــارض  مــواد  نشــر  فــي  واســتخدامها 
الســائدة، أو عــرض مــواد مســيئة، أو اســتخدام لغــة بذيئــة، 
أو صــور عاريــة أو خليعــة، أو نشــر أي مــادة غيــر أخالقيــة، 
ــر  ــال غي ــه فع ــد ذات ــي ح ــة ف ــور العاري ــرض الص ــر ع يعتب
مشــروع، بغــض النظــر عــن تمثيــل هــذه الصــور لســلوك 

جنسي.
ــال  ــي ح ــة، ف ــراءات التأديبي ــتخدمون لإلج ــع المس • يخض
اســتخدام الشــبكة ومرافــق تقنيــة المعلومــات األخــرى 
إلزعــاج المســتخدمين اآلخريــن، أو الحصــول عــن قصد على 
الملفــات وتعديلهــا، أو كلمــات المــرور والبيانــات التــي 

تخص اآلخرين.
ــال  ــي ح ــة، ف ــراءات التأديبي ــتخدمون لإلج ــع المس • يخض
اســتخدام البريــد اإللكترونــي الجامعي للكســب الشــخصي، 
أو ضمــن سلســلة الرســائل البريديــة )رســالة يطلــب مــن 
الشــخص الــذي تســلمها أن يرســل نســخا منهــا إلــى 
شــخص أو عــدة أشــخاص، وهــم بدورهــم يبعثــون بنســخ 

منها إلى غيرهم(.
إلكترونــي  بريــد  بتســجيل  للمســتخدمين  يســمح  ال   •
ــبكية  ــادر ش ــترجاع أي مص ــر، أو اس ــع آخ ــمي ألي موق رس
ــا  ــطة ال ترعاه ــات ألنش ــذب التبرع ــا، أو ج ــرح به ــر مص غي
فــي  االنغمــاس  أو  الخصوصيــة،  انتهــاك  أو  الجامعــة، 
أنشــطة غيــر مشــروعة، ويخضــع المســتخدمون لإلجراءات 

األفعــال  هــذه  مــن  أي  ارتــكاب  حــال  فــي  التأديبيــة 
المحظورة.

الطرفيــة  الوحــدات  الســتخدام  والشــروط  القواعــد  ب - 
الشــخصية للدخــول علــى المصــادر والخدمــات اإللكترونيــة 

لجامعة البريمي:

• ينصــح المســتخدمون الذيــن لديهــم وحــدات طرفيــة 
شــخصية مثــل أجهــزة الحاســوب المحمولــة بتشــغيل 

برنامج مضاد للفيروسات حديث.
• ينصــح المســتخدمون الذيــن لديهــم وحــدات طرفيــة 
باتخــاذ  المحمولــة،  الحاســوب  أجهــزة  شــخصية، مثــل 
ــل  ــا يقل ــم، مم ــن أجهزته ــالمة وأم ــبة لس ــر المناس التدابي
المســتخدمين  وعلــى  واإلتــالف،  الســرقات  فــرص  مــن 
اإلبــالغ الفــوري عــن مثــل هــذه الحــوادث للجهات الرســمية، 
فعلــى الطــالب – علــى ســبيل المثــال - إبــالغ دائــرة شــؤون 

الطلبة.
والمودم،واالتصــاالت  الطابعــات،  باســتخدام  يســمح   •
البيانيــة، واألجهــزة الناقلــة، وموصــالت الوحــدات الطرفيــة 
بأجهــزة الحاســوب المحمــول/ الحاســوب الشــخصي، بعــد 
الحصــول علــى تصريــح مــن قســم تقنيــة المعلومــات، 
ويخضــع لإلجــراءات التأديبيــة كل مــن يقــوم بتوصيــل 
ــة  ــات بجامع ــة المعلوم ــام تقني ــخصية بنظ ــزة الش األجه

البريمي دون تصريح.
ــة  ــدم خدم ــى مق ــول عل ــتخدمين بالدخ ــمح للمس • ال يس
اإلنترنــت مــن خــالل توصيــل مباشــر )كيبــل(، أو مــودم ، أو 
ــاط  ــاء ارتب ــرى، أثن ــة أخ ــو، أو أي تقني ــي، أو رادي ــر صناع قم
الخدمــات الشــبكية بجامعــة البريمــي بالوحــدات الطرفيــة 
الشــخصية أو األجهــزة التــي توفرهــا الجامعــة. إذا اقتضــت 
ــب  ــم طل ــتخدمين تقدي ــى المس ــب عل ــك، يج ــرورة ذل الض
مكتــوب إلــى قســم تقنيــة المعلومــات، موضحــا فيــه 
تفاصيــل المــدة، والغــرض مــن التوصيــالت، بغيــة الحصول 

على تصريح بذلك من قسم تقنية المعلومات.
• يجــب علــى المســتخدمين اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لحماية 
الملفــات والوثائــق والبريــد اإللكترونــي المخزنــة فــي شــبكة 
اإلنترنــت، مثــال يمكــن اســتحداث نســخ احتياطيــة مناســبة. 
ســيقوم )مكتــب الدعــم( فــي قســم تقنيــة المعلومــات 
ــك،  ــن ذل ــم م ــك. بالرغ ــة لذل ــت الحاج ــاعدتكم إذا دع بمس

يتحمل المستخدم المسؤولية إذا تسبب بضرر للنظام.
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يعتبــر اإلرشــاد األكاديمــي عمليــة أساســية ومســتمرة 
البريمــي  جامعــة  وتقــوم  الطالــب،  حيــاة  فــي  وفعالــة 
مســيرته  أثنــاء  طالــب  لــكل  أكاديمــي  مرشــد  بتوفيــر 
األكاديميــة، ويتــم تعييــن المرشــدين األكاديمييــن لــكل 
ــه  ــي إلي ــذي ينتم ــم ال ــة أو القس ــالل الكلي ــن خ ــة م الطلب

الطالب.
يســاعد المرشــد األكاديمــي الطالــب فــي اختيــار التخصــص 
ــاقات  ــه بالمس ــي ل ــه، ويوص ــه وميول ــب قدرات ــذي يناس ال
ــة  ــاقات المطروح ــة المس ــب قائم ــا، حس ــجيل فيه للتس
خــالل الفصــل الدراســي المحــدد، وحســب أداء الطالــب 
ــل  ــكل فص ــي ل ــاد األكاديم ــر اإلرش ــم توفي ــي، ويت األكاديم
ــام  ــة الع ــون طيل ــدون األكاديمي ــد المرش ــي، ويتواج دراس
ــة  ــاعات المكتبي ــالل الس ــة خ ــورة األكاديمي ــم المش لتقدي
التــي يعلــن عنهــا، وتوفــر الجامعــة مرشــدا أكاديميــا لــكل 
اإلرشــاد  تقديــم  أكاديمــي  مرشــد  كل  ويتولــى  طالــب، 
األكاديمــي لنحــو )30( طالبــا، ويتعيــن علــى الطلبــة مقابلة 
ــي،  ــل دراس ــكل فص ــجيل ل ــل التس ــي قب ــد األكاديم المرش
والهــدف األساســي مــن اإلرشــاد األكاديمــي هــو توجيــه 

الطلبة أثناء اختيار مساقاتهم الدراسية.
ويجــوز للطلبــة حــذف أو إضافــة أي مســاق جديــد بعــد 
التشــاور مــع المرشــد األكاديمــي، ومــن المتوقــع أن يتولــى 
الطلبــة المســؤولية التامــة فــي تخطيــط البرنامــج واختيار 
المســاقات الدراســية لتلبيــة متطلبــات الدرجــة العلميــة، 
وبالتالــي فإنــه يتوجــب عليهــم تفهــم ومتابعــة متطلبــات 
البرنامــج المختلفــة، ومســتلزمات وتسلســل المســاقات 

الدراسية المطلوبة.

1( أهداف اإلرشاد األكاديمي.

• تحقيق فهم أفضل للمناهج والبرامج .
• زيــادة وعــي الطــالب لدورهــم فــي تطويــر خطــة الدراســة 

األكاديمية الخاصة بهم.
ــي  ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــة دور أعض ــى أهمي ــد عل • التأكي

عملية اإلرشاد األكاديمي.
لتحقيــق  والتعليميــة  األكاديميــة  العمليــة  تســهيل   •

تاسعا: اإلرشاد األكاديمي.
األهداف والنتائج المرجوة.

• تحسين عملية التعليم ونتائج التعلم.
للخطــط  المســتغرق  الوقــت  فعاليــة  علــى  التأكيــد   •

الدراسية من أجل التخرج في الوقت المناسب.

2( دور المرشد األكاديمي.

• تقديم المشورة المناسبة للطالب.
• مســاعدة الطــالب فــي التعــرف علــى األهــداف التعليميــة 

والمهنية.
ــية  ــة الدراس ــق الخط ــير وف ــي الس ــالب ف ــاعدة الط • مس
بمــا يتناســب مــع المســتويات والتخصصــات والمســاقات 
و/أو  بالمتطلبــات  أوفــوا  أنَهــم  مــن  والتأكــد  المقــررة، 

المعايير للتقدم إلى مساقات ذات مستويات أعلى.
التخصــص  برنامــج  اختيــار  فــي  الطــالب  مســاعدة   •
والمســاقات الدراســية، وتحديــد المســاقات أو الوحــدات 

الدراسية االختيارية المناسبة. 
• مســاعدة الطــالب فــي تنفيــذ الخطــة الدراســية بمــا فيهــا 
مــن جــداول ومحاضــرات، واختبــارات قصيــرة، وامتحانــات 

نصف فصلية، ونهائية.
• إحالــة الطــالب إلــى موظــف اختصاصــي أو مصــادر داخــل 

أو خارج الحرم الجامعي.
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــات الصحيح ــب بالمعلوم ــداد الطال • إم
بالسياســات المؤسســية واإلجــراءات والبرامــج، مثــال يجــب 
والنظــم  األكاديميــة  اللوائــح  بــكل  المرشــد  يلــم  أن 
والسياســات واإلجــراءات، خصوصــا االرتبــاط األكاديمــي، 
والتســجيل،  القبــول  وقواعــد  المطروحــة،  والبرامــج 
وتحويــل الطــالب، وفتــرة الدراســة والتأجيــل واالنســحاب، 
وإعــادة  بالدرجــات  يتعلــق  فيمــا  الطــالب  وتظلمــات 
المســاقات، أو إعــادة االمتحانــات، ومــا يتعلــق بالتزويــر 
وعــدم الوفــاء بالمعاييــر األكاديميــة، والتجريــب األكاديمــي 
)المالحظــة أو المراقبــة األكاديميــة(، والحرمــان أو الفصــل 

من المساق أو البرنامج، وتطبيق العقوبات األكاديمية.
ــدا فــي  • يجــب أن يكــون المرشــد األكاديمــي عــادال ومحاي
تقديــم المشــورة، وال تصــدر منــه تعليقــات شــخصية فيمــا 
ــائل  ــيكولوجية، ومس ــخصية والس ــائل الش ــق بالمس يتعل
اللــون والعمــر واإلثنيــة والعنصريــة، والحالــة االجتماعيــة، 

والمعتقدات السياسية والدينية.
• يجــب علــى المرشــد األكاديمــي أن يوجــه بإحالــة كل 
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ــالب  ــؤون الط ــل اإلدارة وش ــة مث ــر األكاديمي ــائل غي المس
والنقــل والســكن واإلعاشــة لــإلدارات والجهــات المختصــة، 
مثــال الطــالب الذيــن يعانــون مــن االكتئــاب نتيجــة لظــروف 
إلــى  إحالتهــم  يجــب  أســرية  أو  اجتماعيــة  أو  شــخصية 
اختصاصــي الصحــة، أو االختصاصــي النفســي المعنــي فــي 

الجامعة.
ــب  ــر، ويج ــيط أو ميس ــي كوس ــد األكاديم ــل المرش • يعم
ــاص  ــم اختص ــن صمي ــرار م ــاذ ق ــن اتخ ــاع م ــه االمتن علي

دائرة أخرى.
• مســاندة وتوجيــه الطــالب الذيــن يســعون لتحســين 
إلــى  يــؤدي  قــد  والــذي  وحضورهــم،  درجاتهــم  موقــف 
وضعهــم تحــت المالحظــة األكاديميــة، أو إصــدار عقوبــات 
الجلــوس  أو  معيــن،  مســاق  إعــادة  مثــل  تجاههــم 

لالمتحان مرة أخرى.
• مراقبــة مراحــل تقــدم الطالــب فــي دراســته، ومســاعدته 
فــي اســتكمال متطلبــات الدرجــة بنجــاح، أو فــي أي برنامــج 

مسجل آخر.
ــم يكــن الطالــب  ــة الســابقة إذا ل ــدة المقابل • متابعــة أجن
مســؤوال أو لــم يتبــع اإلرشــاد، ممــا يــؤدي إلــى وضعــه تحت 
ــب  ــده، ويج ــات ض ــدار عقوب ــة، أو إص ــة األكاديمي المالحظ
علــى المرشــد األكاديمــي فــي هــذه الحالــة أن يبلــغ مديــر 

دائرة القبول والتسجيل أو مكتب عميد الكلية المعنية.
• حــث الطــالب علــى التمســك بأعلــى المعاييــر األخالقيــة 

والمهنية.
• مراقبــة مراحــل تقــدم الطالــب أثنــاء مســيرته األكاديميــة 

من اليوم األول حتى التخرج.
• الحــوار مــع الطالــب حــول المشــكالت التــي تعترضــه 

والتوصية باألساليب المناسبة لوضع الحلول.
• توثيــق مراحــل تقــدم الطالــب مــن أجــل تســهيل اإلرشــاد 

مستقبال.

3( إرشاد وتوجيه الطالب المعرضين للخطر.

• يعتبــر الطلبــة الحاصلــون علــى معــدل تراكمــي أقــل مــن 
)2.0( فــي خطــر، وعلــى المرشــد المعيــن تقديــم المشــورة 
ــا  ــون فيه ــي يك ــية الت ــاقات الدراس ــادة المس ــب بإع للطال
أداؤه فــي الحــد األدنــى أو غيــر مقبــول )تقديــر D و F( مــن 

أجل تحسين المعدل التراكمي.
ــي  ــجيل ف ــر التس ــن للخط ــالب المعرضي ــمح للط • ال يس

أكثــر مــن )12( ســاعة معتمــدة خــالل الفصــول الدراســية 
ــة )الخريــف والربيــع(، أو فــي أكثــر مــن )3( ســاعات  العادي

معتمدة خالل الفصل الصيفي.
• ســيتم تخصيــص عضــو مــن الهيئــة التدريســية فــي 
الكليــة لــكل طالــب مــن الطــالب المعرضيــن للخطــر؛ 
التوجيــه  ويشــمل  القســم،  داخــل  التوجيــه  لتوفيــر 
مســاعدة الطالــب، والرصــد واإلبــالغ عــن التقــدم الــذي تــم 
إحــرازه، وســيتم فــي نهايــة كل عــام دراســي االعتــراف 
فــي  إنجازاتهــم  علــى  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  بفضــل 

التقييم السنوي.
وتشــمل خطــة مســاعدة الطــالب المعرضيــن للخطــر 

والطالب تحت التجريب األكاديمي ما يلي:

1. كشــف الطــالب المعرضيــن للخطــر: فــي بدايــة كل 
فصــل دراســي يقــدم مديــر دائــرة القبــول والتســجيل 
قائمــة بأســماء الطلبــة المعرضيــن للخطــر إلــى العميــد/ 
المديــر الــذي يقــوم بــدوره بإبــالغ رؤســاء األقســام القتــراح 

إجراءات تصحيحية.
2. خطــة العــالج: يتــم تنفيــذ هــذه الخطــة علــى مســتوى 

األقسام كما يلي :
المعرضيــن  الطــالب  مــع  منتظمــة  اجتماعــات  عقــد   •

للخطر.
• تقديــم المشــورة إلــى الطلبــة المعرضيــن للخطــر بإعــادة 
المســاقات الدراســية التــي أحــرزوا فيهــا عالمــة )D( أو مــا 
دونهــا، قبــل تســجيل مزيــد مــن المســاقات الدراســية 

بغية تحسين معدالتهم التراكمية. 
• الطلــب مــن الطلبــة المعرضيــن للخطر زيارة المرشــدين 

باستمرار خالل الساعات المكتبية.
•توفيــر الدعــم مــن قبــل الزمــالء للطــالب المعرضيــن 
للخطــر وتوفيــر التوجيــه مــن مســاعدي التدريــس )إذا 

وجدوا( بشكل دوري.
ــر المرحلــي: يطلــب عمــداء الكليــات مــن رؤســاء  3. التقري
األقســام/أعضاء الهيئــة التدريســية تقريــرا حــول أداء كل 

طالب معرض للخطر. 
ــي كل  ــي ف ــاد األكاديم ــز اإلرش ــر مرك ــع مدي ــيق م 4. التنس

المسائل المتعلقة بالطالب المعرضين للخطر.
4( تعيين المرشدين األكاديميين.

ــة  ــاء الهيئ ــل أعض ــن قب ــالب م ــع الط ــاد جمي ــيتم إرش س
التدريســية ذوي العالقــة بتخصصاتهــم، بمجــرد إتمامهــم 
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الهيئــة  أعضــاء  وســيقدم  العــام،  التأسيســي  البرنامــج 
التدريســية بالبرنامــج التأسيســي العــام النصــح واإلرشــاد 

للطلبة المشمولين بهذا البرنامج. 

5( إجراءات تقديم المشورة.
تقديــم  نظــام  وفــق  للطلبــة  المرشــدين  تعييــن  يتــم 
ــل  ــب، ويعم ــص الطال ــاة تخص ــع مراع ــي، م ــورة اآلل المش
المرشــد األكاديمــي علــى مســاعدة الطلبــة فــي اختيــار 

المساقات الدراسية ورصد مسار تقدمهم األكاديمي.

أ-الخدمات والدعم الطالبـي.
تعمــل دائــرة شــؤون الطلبــة علــى توفيــر الخدمــات والدعم 
الطالبـــي المتنــوع فــي البيئــة الجامعيــة، مع احتــواء حاالت 
الظــروف  توفيــر  علــى  والعمــل  االجتماعيــة،  الطلبــة 
الجامعيــة المالئمــة لدعــم العمليــة التعليميــة، كمــا وأنهــا 
ــة  ــات المختلف ــر والكلي ــع الدوائ ــيق م ــى التنس ــل عل تعم
األخــرى بالجامعــة، لتســهيل وتيســير الدعــم الطالبـــي، 

وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى ما يلي:

• اإلسكان الجامعي:

توفــر جامعــة البريمــي ســكنا داخليــا للطالبــات، يتميــز 
بأحــدث المواصفــات، والــذي يتواجــد فــي موقع اســتراتيجي 
ودمــج  اســتقرار  فــي  ليســاهم  الجامعــي،  الحــرم  فــي 
الطالبــات فــي البيئــة التعليميــة الجامعيــة، حيــث تــم 
تأثيــث الغــرف بالكامــل، وتوفيــر أماكــن مريحــة للجلــوس، 
ترفيهيــة،  واســتراحات  دراســية،  قاعــات  توفيــر  مــع 
ومســاحات فــي جميــع أنحــاء المبنــى، ممــا يتيــح للطالبات 
ــطة  ــي األنش ــاركة ف ــة والمش ــا للدراس ــد مع ــة التواج فرص

الترفيهية والتعليمية.
وتصــل طاقــة الســكن االســتيعابية إلــى مــا يزيــد عــن األلــف 
ســرير، كمــا تتوفــر بالســكن خدمــات اإلنترنــت، والمطعــم، 
ــر  ــب توفي ــى جان ــة، إل ــة متنوع ــل، وبقال ــون التجمي وصال

عاشرا: خدمات الدعم الطالبي، 
المرافق، و الموارد.

مطبــخ مشــترك ذي مســاحة واســعة، ومــكان لغســيل 
المالبس للخدمة الذاتية للطالبات، وآالت البيع الذاتي.

الجديــر بالذكــر، أن دائــرة شــؤون الطلبــة تشــرف علــى عمــل 
الســكن الجامعــي بهــدف التأكــد من توفيــر الجو المناســب 
والمريــح لحيــاة الطالبــات داخــل الســكن، مــع توفيــر جميع 
والصحيــة  واالجتماعيــة  النفســية  الرعايــة  أوجــه 
والمعيشــية للطالبــات، ومراعــاة تجنــب وقــوع الطالبــات 
ــة،  ــة والتوعي ــالل التوجي ــن خ ــلوكية، م ــاكل الس ــي المش ف
وإيجــاد متنفــس المشــاركة فــي الفعاليــات واألنشــطة 

المتنوعة في السكن وفق خطة األنشطة الطالبـية.

أ. إجراءات التسكين.

الفصــل  بدايــة  المســتجدة  الطلبــات  اســتقبال  يتــم   •
ــاء  ــع أولي ــكان م ــود اإلس ــرام عق ــى إب ــل عل ــي للعم الدراس
ــدة،  ــراءات المعتم ــب اإلج ــا حس ــات فصلي ــور والطالب األم
وبالتنســيق مــع دائــرة الشــؤون الماليــة بالجامعــة، حيــث 
يتــم العمــل علــى إدخــال بيانــات ولــي األمــر والطالبــة فــي 
ــز  ــكين وتجهي ــراءات التس ــتكمال إج ــة، الس ــام الجامع نظ
العقــد وحفظــه فــي النظــام، وإرســاله آليــا إلــى دائــرة 
الشــؤون الماليــة الســتكمال إجــراءات تســليم الرســوم 

المطلوبة واستالم العقد.
• يتــم إبــرام عقــد اإلســكان بالحجــز المبكــر مــع الطالبــات 
فصليــا حســب اإلجــراءات المعتمــدة فــي نظــام معلومــات 
الطلبــة )SIS(، وبالتنســيق مــع دائــرة الشــؤون الماليــة 
بالجامعــة، حيــث يعــد الحجــز المبكــر للســكن هــو حجــز 
مؤقــت، ويتــم تأكيــده بدخــول أول يــوم دراســي وبدفــع 
الرســوم كاملــًة أو بنظــام القســط ) مبلــغ مــن المــال مــن 
ــة،  ــؤون المالي ــرة الش ــدى دائ ــد( ل ــة للعق ــة اإلجمالي القيم
ومــن ثــم اســتالم العقــد والتصريــح الدائــم لدخــول الســكن 
ــة  ــرة زمني ــد فت ــم تحدي ــث يت ــي، حي ــل الدراس ــالل الفص خ
لإلســكان المبكــر للطالبــات، حيــث تقــوم الطالبــات عــادة 
بحجــز نفــس الوحــدة والغرفــة التــي كانــت بهــا ســابقا فــي 
ــة للغرفــة  ــد الطالب نظــام الجامعــة، وفــي حــال عــدم تأكي
بواســطة الحجــز المبكــر وانتهــاء الفتــرة الزمنيــة، فــإن 
ــز  ــم الحج ــى يت ــة حت ــؤون الطلب ــرة ش ــة دائ ــا مراجع عليه
لهــا وفــق الشــاغر المتوفــر، وبعــد االنتهــاء مــن الحجــز يتــم 
تثبيــت الســكن مــن الشــؤون الماليــة، واســتالم العقــد بعــد 

دفع الرسوم المقررة للسكن. 
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• يتــم اإلعــداد واإلشــراف علــى تصاريــح خــروج الطالبات من 
الســكن الجامعــي حســب النمــاذج التــي تــم توقيعهــا مــن 
ــي  ــدة والت ــراءات المعتم ــب اإلج ــة وحس ــر الطالب ــي أم ول

تشمل: 
األنظمــة  حســب  الــزوار  اســتقبال  علــى  الموافقــة   .1

المتبعة.
ــم  ــرح له ــن يص ــالت الذي ــائقي الحاف ــح لس ــل تصاري 2. عم

ولي أمر الطالبة باصطحابها من السكن.
3. عمل تصاريح زيارة للطالبات الزائرات للسكن.

• التنســيق مــع قســم األمــن والســالمة فــي حال وجــود أي 
مشــكلة قــد صــدرت مــن إحــدى الطالبــات، وفــق اإلجــراءات 
المعتمــدة، واعتمادهــا والتعامــل معهــا حســب نظــام 

الجامعة . 
• التأكد من التزام الطالبات باالشتراطات التالية: 

1. يجــب أال يكــون علــى الطالبــات المســجالت أي حظــر 
قبل البدء في عملية الحجز المبكر .

2. بمــا يخــص الطالبــات المســتجدات )يجــب حضــور ولــي 
ــات والمعلومــات  األمــر شــخصيا، وتعبئــة اســتمارة البيان
الشــخصية واختيــار ســعة الغرفــة فــي الســكن )ثالثــي( أو 

)رباعي(.
3. فــي حــال رغبــة الطالبــة إلغــاء حجــز الســكن، فــإن ذلــك 

يستلزم حضور ولي األمر الستكمال اإلجراءات.

ب. السياسات والقوانين العامة للسكنات الجامعية.

واألنظمــة  اللوائــح  بجميــع  الطالبــات  التــزام  يجــب   •
المعمــول بهــا فــي الســكنات الجامعيــة والمعتمــدة مــن 

دائرة شؤون الطلبة بالجامعة.
• إغــالق البوابــات الخارجيــة لمبانــي الســكنات الداخليــة في 

جميع السكنات في الساعة )9:00( مساًء.
• إغــالق جميــع بوابــات المبانــي الداخليــة فــي جميــع 

السكنات الساعة )12:00( صباحا. 
ــي  ــة الت ــالت التجاري ــم والمح ــات المطاع ــتقبال طلب • اس
تعنــى بتوصيــل الطلبــات الــى الســكنات كحــد أقصــى 
ــن  ــراء م ــون الش ــترط أن يك ــا، ويش ــاعة )12:00( صباح الس
ــن  ــن آخري ــات م ــتقبال أي طلب ــدم اس ــات، وع ــل الطالب قب

خارج السكن.
• إعطــاء الصالحيــات للمشــرفة المتواجــدة فــي كل ســكن 
ــار  ــة، دون انتظ ــاالت الطارئ ــي الح ــعاف ف ــال باإلس باالتص

اإلذن مــن المشــرفة فــي دائــرة شــؤون الطلبــة، وذلــك 
وفــق الشــروط المدرجــة مــن قبــل الدائــرة، مــع إبــالغ 

المشرفة.
 / الشــرطة  إلســعاف  المناوبــة  المشــرفة  اســتدعاء   •
المستشــفى فــي الحــاالت الطارئــة بأقصــى ســرعة ممكنــة، 
للســكنات  المخصصــة  اإلســعاف  ســيارة  تعــذر  بعــد 

الداخلية في الجامعة.
• ضــرورة مرافقــة مشــرفة مــن الســكن فــي حــال توجــه أي 
طالبــة إلــى المستشــفى، واتبــاع التعليمــات واألنظمــة 

المعمول بها في دائرة شؤون الطلبة. 
• علــى الطالبــات فــي حــال وقــوع حــادث طــارئ، عــدم 
التســرع فــي إبــالغ أي جهــة خارجيــة، وااللتــزام بتعليمــات 

وأنظمة الجامعة.
الطلبــة  شــؤون  بدائــرة  اإلســكان  موظفــات  علــى   •
ــى  ــات عل ــم التعليم ــي تعمي ــكن الجامع ــرفات الس ومش

جميع الطالبات بوسائل التواصل الرسمية المختلفة.

ج. الئحة اإلسكان الطالبـي.

المادة )1( : تعريف الالئحة.
وإن  الطالبـــي،  اإلســكان  بالئحــة  الالئحــة  هــذه  تســمى 
جوهريــة  هــي  تتضمنهــا  التــي  والقوانيــن  التعليمــات 
وأساســية، ويجــب االلتــزام بهــا كجــزء مــن اتفاقيــة التعاقد 
علــى تقديم خدمة اإلســكان الطالبـــي للطالبة المســتفيدة، 
والتوقيــع علــى اتفاقيــة التعاقــد مــن قبــل الطالبــة وولــي 
أمرهــا، يعتبــر إقــرارا باالطــالع علــى هــذه الالئحــة، وموافقــة 

على ما ورد فيها من أحكام.

المادة )2( : أهداف الالئحة.
تعنى أحكام هذه الالئحة بما يلي:

يتعلــق  فيمــا  وواجباتهــن  الطالبــات  حقــوق  تحديــد   .1
باإلسكان الطالبـي التابع لجامعة البريمي.

المخالفــات،  الطالبــات  ســلوك  وإصــالح  تهذيــب   .2
ومعالجــة ســلوكهن باألســاليب التربويــة المتاحــة فــي 

الجامعة.
ــات  ــات المخالف ــى الطالب ــة عل ــات التأديبي ــرار العقوب 3. إق

لألنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.

المادة )3( : المعنيون بتطبيق الالئحة عليهم.
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المقيــدات  الطالبــات  جميــع  الالئحــة  لهــذه  يخضــع 
بالجامعة، والمستفيدات من خدمة اإلسكان الطالبـي.

المادة )4( : جهة تنفيذ الالئحة.
الجهــة المختصــة بتطبيــق أحــكام هــذه الالئحــة هــي دائــرة 
العالقــة  ذات  الجهــات  مــع  بالتعــاون  الطلبــة،  شــؤون 
بالجامعــة، وهــي مــن تقــوم بإبــالغ القــرار الصــادر بالعقوبة 

إلى الطالب، وولي أمره، وإدارة السكن الطالبـي.

المادة )5( : حدود تطبيق الالئحة.
ال تطبــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة 
ــكن  ــارج الس ــة خ ــن الطالب ــع م ــي تق ــات الت ــى المخالف عل
المختلفــة،  وأنظمتهــا  الجامعــة  تمــس  وال  الجامعــي، 
ــم  ــا ل ــرى م ــة أخ ــات معني ــاص جه ــن اختص ــا م ــث إنه حي

تَُحْل إلى الجامعة.

المادة )6( : خدمة السكن المقدمة.
1. تلتــزم الجامعــة بتوفيــر ســكن مؤثــث ومريــح للطالبات، 
تتوفــر فيــه خدمــات اإلشــراف المســتمر علــى يد مشــرفات 

مؤهالت.
والنظافــة  الصيانــة  بأعمــال  الجامعــة  تلتــزم  كمــا   .2
الدوريــة لــدورات الميــاه، ونظافــة بقيــة مرافــق الســكن 
بشــكل عــام، ودفــع فواتيــر المــاء، علمــا بــأن نظافــة الغرف 

من مسؤولية طالبات الغرفة.

المادة )7( : خدمة النقل المقدمة.
إلــى  الســكن  طالبــات  نقــل  خدمــة  الجامعــة  توفــر   .1
لمستشــفى، فــي مواعيــد محــددة ومناســبة للطالبــات 
تعلــن عنهــا دائــرة شــؤون الطلبــة الحقــا، والحــاالت الطارئة 
تقــدر بقدرهــا وتعامــل فــي أي وقــت، وعلــى الطالبــات 
ــداء رغبتهــن فــي الذهــاب إلــى المستشــفى قبــل وقــت  إب
كاف مــن المواعيــد التــي ســيعلن عنهــا، وتعبئــة النمــوذج 
المعــد لذلــك، للحصــول علــى تقريــر مــن المستشــفى 

لتقديمه للجامعة عند الضرورة.
2. وتوفــر الجامعــة لــكل طالبــة فرصــة الذهــاب أســبوعيا 
ــب  ــة، حس ــة والترفيهي ــع العلمي ــارة المواق ــوق، وزي للتس
رغبــة الطالبــة وتســجيلها فــي هــذه الرحــالت، علمــا أن 
تنظيــم الرحــالت الترفيهيــة إلــى بعــض الوجهــات المختارة 
يتــم حســب جــدول برنامــج الفعاليــات الفصلــي، وســيتم 
اإلعــالن عنهــا قبــل وقــت كاف مــن انطالقهــا إلفســاح 

المجــال للتســجيل فيهــا، وإذا ســجلت الطالبــة فــي أي من 
هــذه الرحــالت ثــم بــدا لهــا أال تذهــب، فعليهــا االعتــذار عــن 

الذهاب قبل وقت كاف من انطالق هذه الرحالت.

المادة )8( : شروط قبول الطالبة في السكن الطالبـي.
ــع  ــي التاب ــكن الطالبـ ــي الس ــة ف ــجيل الطالب ــم تس ــي يت ك

للجامعة يجب:
ــة  ــة ومنتظم ــي الجامع ــجلة ف ــة مس ــون الطالب 1. أن تك

بالدراسة فيها.
الوثائــق  وفــق  والســلوك،  الســيرة  حســنة  تكــون  أن   .2

المقدمة، أو المتوفرة لدى دائرة شؤون الطلبة.
3. اإلقــرار بقــراءة أحــكام هــذه الالئحــة، والتعهــد بااللتــزام 

التام بها.
فــي  الجامعــة  تقررهــا  التــي  الســكن  رســوم  تســديد   .4

المواعيد المحددة.

المــادة )9( : شــروط تجديــد قبــول الطالبــة فــي الســكن 
الطالبـي.

ــاء  ــي بن ــكن الطالبـ ــي الس ــة ف ــول الطالب ــد قب ــم تجدي يت
على: 

1. موافقة موظفات اإلسكان بدائرة شؤون الطلبة.
2. توقيــع الطالبــة أو ولــي األمــر علــى النمــوذج المعــد 

لتجديد العقد.

المادة )10( : رسوم الخدمة وطرق الدفع واالسترداد.
1. يســري العقــد لمــدة فصــل دراســي واحــد، وتحســب 
ــاب  ــس بحس ــي ولي ــل الدراس ــاس الفص ــى أس ــه عل قيمت
ــة كل  ــي بداي ــد ف ــد جدي ــى عق ــع عل ــم التوقي ــهور، ويت الش

فصل دراسي.
2. قيمة العقد للطالبة المسجلة لفصلي الخريف و الربيع 
و  رباعية،  غرفة  في  السكن  حال  فــي  عمانــي  ريــال   )200(
)225( ريــال عمانــي في حال السكن في غرفة ثالثية، وتكون 
ــال  قيمة العقد للطالبة المسجلة للفصل الصيفي )80( ري
عمانــي في حال السكن في غرفة رباعية، و )90( ريــال عماني 

في حال السكن في غرفة ثالثية. 
من  بطلب  السكن  من  باالنسحاب  العقد  إنها   يكون   .3

الطالبة و موافقة ولي أمرها.
على  يتوجب  والربيع  الخريف  بفصـــلي  يتعلق  فيمــا   .4
خالل  الجامعة  من  انسحبت  اذا  األول  الشهر  دفع  الطالبة 
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الشهر االول من تاريخ الحجز، واستكمال دفع )%40( مــن 
خالل  السكن  من  بانسحابها  العقد  إنها   حال  في  العقد 
الشهر الثاني من تاريخ الحجز، ودفع قيمة العقد كامال في 
بالصيفي  يتعلق  وفيما  )شــهرين(،  المدة  هذه  تجاوز  حال 
يجب على الطالبة دفع قيمة العقد كامال خالل ثالثين يوما 

من تاريخ الحجز. 
إخطار  دون  السكن  من  الطالبة  انسحاب  حال  في   .5
الجامعة تكون مسؤولة عما يترتب عليهــا من مستحقات 

مالية. 
6. يجــب علــى الطالبــة المنســحبة مــن الســكن الداخلــي، 
أن تســتكمل كافــة إجــراءات االنســحاب، وفقــا لالســتمارة 
المعــدة لهــذا الغــرض، وتبرئــة ذمتهــا حســب األنظمــة 
المتبعــة، وبخــالف ذلــك تدفــع كافــة الرســوم المســتحقة 

عليها بموجب العقد الموقع.
ــتوفية  ــة مس ــة لغرف ــة طالب ــكن إضاف ــوز إلدارة الس 7. يج

العدد عند الحاجة الماسة لذلك، وبصفة مؤقتة.
أمرها  وولي  الطالبة  إقرار  يفيد  العقد  على  التوقيع   .8
بخلوها من جميع االمراض المزمنة والمعدية، وموافقتها 
ويمكن  الطالبي،  اإلسكان  الئحة  في  ورد  ما  جميع  على 
دائــرة  من  الالئحة  من  مستقلة  نسخة  على  الحصول 

شؤون الطلبة. 

المــادة )11( : التعليمــات التــي يجــب أن تتقيــد بهــا الطالبــة 
في السكن الطالبـي.

يجب على الطالبة التقيد بما يأتي :
1. التعامــل باحتــرام مــع القائميــن علــى إدارة الســكن ومــع 
الزميــالت، واالمتنــاع عــن أي عمــل يكــون ماســا بالشــرف أو 
الكرامــة أو األخــالق، أو مخــال بحســن الســيرة والســلوك، أو 

من شأنه اإلساءة إلى سمعة الجامعة.
2. مراعاة الهدوء والنظام في السكن. 

ــا  ــي تحدده ــكنية الت ــة الس ــي الغرف ــة ف ــزام باإلقام 3. االلت
دائــرة شــؤون الطلبــة عنــد بدايــة التعاقــد، وعــدم االنتقــال 

إلى غيرها دون تصريح مسبق.
4. ترتيــب الغرفــة وتنظيفهــا يوميــا، والمحافظــة علــى 
نظافــة )الغرفــة الســكنية بمــا فيهــا المطبــخ(، وفــي حــال 
ثبــوت انســداد تمديــدات الصرف الصحــي للمطبــخ ودورات 
الميــاه بســبب اإلهمــال واالســتخدام غيــر الصحيــح لتلــك 
المرافــق، فإنــه ســيعرض الطالبــة للعقوبــات التأديبيــة 

التي تنص عليها هذه الالئحة.

5. المحافظــة علــى أثــاث الســكن ومرافقــه والحــرص علــى 
نظافته.

6. االلتــزام بوضــع األطعمــة فــي المطبــخ، وعــدم تخزينهــا 
في الغرف. 

ــتعال، أو  ــة لالش ــواد القابل ــتخدام الم ــاء واس ــر اقتن 7. حظ
المــواد الســامة، أو األســلحة بجميــع أنواعهــا، أو األدوات 

الحادة أو أي مواد خطرة أخرى.
8. عــدم اســتخدام الشــموع والمباخــر داخــل الغــرف أو 
)الشــقق(، وتتحمــل الطالبــة المتســببة كامــل المســؤولية 

فيما يمكن أن ينتج عن ذلك من أضرار ومخاطر.
9. حظر اقتناء أو تعاطي المواد المسكرة أو المخدرة.

10. حظــر التدخيــن بكافــة أنواعــه وأشــكاله فــي جميــع 
مرافق السكن.

ــالم  ــالت واألف ــرات والمج ــب والنش ــاء الكت ــر اقتن 11. حظ
أو  بــاآلداب  المخلــة  االلكترونيــة  والبرامــج  والملفــات 

المحظورة.
ــراض  ــر األغ ــي غي ــت ف ــة اإلنترن ــتخدام خدم ــر اس 12. حظ

العلمية والمشروعة.
13. حظــر اســتقبال الزائريــن إال وفــق األنظمــة المنظمــة 
لذلــك، حيــث ال يســمح باســتقبال الذكــور إال فــي غرفــة 
االســتقبال الخاصــة بذلــك، كمــا ال يســمح بمبيــت الزائــرات 
إدارة  عليهــا  توافــق  خاصــة  ظــروف  إبــداء  حــال  فــي  إال 
الســكن ودائــرة شــؤون الطلبــة، وفــي كل األحوال ال يســمح 
ــن  ــى، وم ــة األول ــن الدرج ــا م ــتقبال أقاربه ــة إال باس للطالب
صــرح لهــم ولــي األمــر بالتعامــل مــع الطالبــة حســب 
قائمــة المصــرح لهــم فــي العقــد الموقــع، ومــن تــرى دائرة 

شؤون الطلبة أنه ال حرج وال مانع من زيارتهم للطالبة.
14. حظــر خــروج الطالبــة مــن الســكن إال مــع والدهــا 
ــر  ــي األم ــم ول ــرح له ــن ص ــع م ــم م ــقاء، ث ــا األش وإخوته
باصطحــاب الطالبــة مــن الســكن، وفقــا للنمــوذج المعــد 

لذلك. 
15. عــدم اســتقبال أي شــخص لــم يكشــف عــن هويتــه 
لمشــرفة الســكن، وإذا اتضــح أن الشــخص ليــس مــن 
ــي األمــر، فــال يســمح  ضمــن المصــرح لهــم مــن قبــل ول
للطالبــة باســتقباله أو الحديــث معــه، وإذا كان يحمــل 
ــن  ــي م ــكن ه ــرفة الس ــإن مش ــة ف ــا للطالب ــا معين غرض
سيســتلم ذلــك الغــرض )بعــد التدقيــق عليــه(، وســتقوم 
ــخص  ــات الش ــذ بيان ــع أخ ــك، م ــد ذل ــة بع ــه للطالب بإيصال

كاملة.
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16. ارتــداء المالبــس المناســبة والمحتشــمة أثنــاء التحــرك 
فــي الســكن، وحظــر التجــوال خــارج غــرف النــوم بمالبــس 

النوم.
17. عــدم نشــر أو توزيــع أو لصــق أي خبــر أو إعــالن، أو 
ــكن، إال  ــل الس ــالت داخ ــات أو حف ــطة أو فعالي ــة أنش إقام
ــؤون  ــرة ش ــن دائ ــوب م ــح مكت ــى تصري ــول عل ــد الحص بع

الطلبة.
الخاصــة،  ممتلكاتهــا  علــى  بالمحافظــة  االلتــزام   .18
وســتكون الطالبــات مســؤوالت عــن إغــالق غرفهــن بشــكل 
تضامنــي فيمــا بينهــن، حيــث ســتزود كل طالبــة بمفتــاح 
ــدان  ــن فق ــؤولة ع ــر مس ــة غي ــقة، والجامع ــة وللش للغرف

الممتلكات الخاصة في حال عدم التقيد بذلك.
19. االلتــزام بعــدم فتــح ســتائر الغرفــة ألي ســبب كان وفي 
أي وقــت، ويمكــن فتــح النافــذة للتهويــة مــع إبقاء الســتائر 
وحتــى  صباحــا  السادســة  مــن  الفتــرة  فــي  مســدلة 

الخامسة مساء.
20. عــدم دخــول مكتــب اإلشــراف، أو غــرف نــوم المشــرفات، 

وغرفة الحارس، دون إذن بذلك، ودون سبب مقبول.
21. إشــعار مشــرفة الســكن فــي حــال وجــود مــا يســتدعي 
صيانــة طارئــة فــي الغرفــة، وتعبئــة النمــوذج المعــد لذلــك، 
ولــن تجــرى الصيانــة المطلوبــة دون القيام بهــذه الخطوة، 
ــى )24(  ــة إل ــة الصيان ــتحتاج عملي ــوال س ــب األح ــي غال وف
ــة عــن موعدهــا،  ســاعة إلنجازهــا، وفــي حــال تأخــر الصيان
فعلــى الطالبــة إشــعار مديــر دائــرة شــؤون الطلبــة بذلــك، 
علمــا بــأن الوحــدات المعنيــة فــي الجامعــة ســتقوم بإجراء 

صيانة دورية للسكن ومرافقه.
22. إشــعار المشــرفة باســم الجهــة التــي اتصلــت بهــا 
الطالبــة إلحضــار غــرض معيــن كالمطاعــم والمقاهــي 
ونحوهــا، وتســليم المشــرفة المبلــغ المطلــوب لتلــك 
ــكن،  ــى الس ــا إل ــول مندوبه ــل وص ــت كاف قب ــة بوق الجه
وتعبئــة النمــوذج الخــاص بذلــك، علمــا بأنــه لــن يتــم 

استالم أي غرض أو طلبية بعد العاشرة مساء.

المــادة )12( : نظــام مواعيــد تصاريــح الخــروج مــن الســكن 
الطالبـي.

ــعة  ــاعة التاس ــو الس ــكن ه ــول الس ــد لدخ ــى موع 1. أقص
مساء من األحد الى الخميس. 

ــرة  ــاعة العاش ــول الس ــد للدخ ــر موع ــة آخ ــوم الجمع 2. ي
مساء )لطالبات التصاريح المؤقتة(.

3. يــوم الســبت آخــر موعــد للدخــول الســاعة الحاديــة 
ــن  ــات م ــات القادم ــروف الطالب ــى ظ ــاء، وتراع ــرة مس عش
مناطقهــن فــي حــال ازدحــام المنافــذ، أو بســبب ســوء 

األحوال الجوية التي قد تحصل. 
4. آخــر موعــد للزيــارة بالســكن الســاعة الثامنــة مســاء، وال 

يسمح بالبقاء في السكن بعد هذا الموعد المحدد. 
5.  يمنــع اســتضافة أي طالبــة داخــل الســكن مــن ســكنات 

أخرى، اال بإذن خطي من دائرة شؤون الطلبة. 

ــا  ــرض له ــد تتع ــي ق ــة الت ــات التأديبي ــادة )13( : العقوب الم
الطالبة بسبب مخالفة الئحة اإلسكان الطالبـي.

علــى  فرضهــا  يجــوز  التــي  التأديبيــة  العقوبــات  تحــدد 
الطالبــة التــي تخالــف مــا نصــت عليــه هــذه الالئحــة مــن 

أنظمة وتعليمات على النحو التالي:
1. التنبيه الشفوي.
2. التنبيه الخطي. 

3. اإلنــذار األول لمخالفــة الئحة اإلســكان الطالبـــي، وإشــعار 
ولي األمر بذلك شفويا.

الطالبـــي،  اإلســكان  الئحــة  لمخالفــة  الثانــي  اإلنــذار   .4
ــه  ــد معرفت ــي األمــر، وتوقيعــه علــى مــا يفي واســتدعاء ول
الواضحــة بمــا اقترفتــه الطالبــة مــن مخالفــات، ومــا قــد 

تتعرض له من عقوبات مستقبلية.
5. رفــع تقريــر مفصــل للجهــة المانحــة بالنســبة للطالبــات 
اإلســكان  لالئحــة  الطالبــة  مخالفــات  حــول  المبتعثــات 

الطالبـي، التخاذ ما تراه مناسبا.
6. الحرمــان لفصــل دراســي أو أكثــر مــن ممارســة نشــاط أو 
أكثــر مــن األنشــطة التــي تعقــد فــي الســكنات الطالبـــية، أو 
الرحــالت  أو  البنــك،  أو  التســوق،  رحــالت  فــي  الخــروج 

الترفيهية.
7. فــرض غرامــات ماديــة علــى الطالبــة فــي حــال تســببت 
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علــى  ماديــة  خســائر  أي  فــي  ارتكبتهــا  التــي  المخالفــة 
الجامعة أو على السكن الطالبـي.

8. نقل قيد الطالبة من سكن إلى آخر.
9. إلغــاء عقــد اإلســكان للطالبــة، وعــدم قبولهــا في الســكن 

لمدة فصل دراسي أو أكثر.
10. إلغــاء عقــد اإلســكان للطالبــة، وعــدم قبولهــا فــي 

السكن نهائيا.
التأديبيــة  العقوبــات  تطبيــق  صالحيــات   :  )14( المــادة 

المنصوص عليها في هذه الالئحة.
ــة  ــى الطلب ــة عل ــات التالي ــاع العقوب ــات إيق ــدد صالحي تح

على النحو التالي:
موظفــات  مــع  بالتنســيق  الســكن  لمشــرفة  يحــق   .1
ــفويا  ــة ش ــه الطالب ــة، تنبي ــؤون الطلب ــرة ش ــكان بدائ اإلس

وخطيا، مع توثيق ذلك في ملفها الشخصي.
مــن  أي  إيقــاع  الطلبــة  شــؤون  دائــرة  لمديــر  يحــق   .2
العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة، بالتشــاور 
مــع فريــق العمــل بالدائــرة، بعــد إجــراء مــا يلــزم مــن 
للموافقــة  الجامعــة  لرئيــس  ترفــع  أن  علــى  تحقيــق، 

واالعتماد.

المادة )15( : إحالة بعض المخالفات إلى االدعاء العام.
إذا تبيــن إلدارة الجامعــة، بمقتضــى أحــكام هــذا النظــام، أن 
ــة  ــى جريم ــوي عل ــة تنط ــندت للطالب ــي أس ــة الت المخالف
ــب،  ــراء التأدي ــة وإج ــاف الطالب ــا إيق ــب عليه ــة، فيترت جزائي
وإحالــة الطالبــة مــع محاضــر التحقيــق بقــرار مــن رئيــس 
المحكمــة  أو  المختــص،  العــام  المدعــي  إلــى  الجامعــة 
المختصــة للســير فــي القضيــة وفقــا ألحــكام القانــون 

المعمول به في سلطنة عمان.

المــادة )16( : نظــام تنفيــذ العقوبــة التأديبيــة علــى الطالبــة 
المخالفة.

ــا  ــق معه ــد التحقي ــة إال بع ــى الطالب ــاب عل ــع العق ال يوق
كتابــة، وســماع أقوالهــا فيمــا نســب إليهــا، مــا عــدا التنبيــه 
الشــفوي والتنبيــه الخطــي فإنــه ال يحتــاج ألي تحقيــق، 
وبنــاء علــى التقريــر الــذي يرفــع مــن قبــل موظفة اإلســكان 
بدائــرة شــؤون الطلبــة، حــول المخالفــة المطلــوب البحــث 
فيهــا، يقــوم مديــر دائــرة شــؤون الطلبــة بالنظــر فــي 
الحالــة مــع المشــرفة العامــة علــى اإلســكان والمواصــالت، 
ويســقط حــق الطالبــة فــي اإلدالء بأقوالها في حــال تخلفها 

عــن الحضــور فــي المواعيــد الــذي تــم إبالغهــا بــه للمقابلــة، 
ــذ  ــة عندئ ــع العقوب ــول، وتوق ــذر مقب ــا ع ــن له ــم يك ــا ل م

غيابيا.

المــادة )17( : جهــل الطالبــة ال يعفــي مــن تطبيــق قانــون 
الالئحة.

علمهــا  عــدم  بحجــة  العقوبــة،  مــن  الطالبــة  تعفــى  ال 
بأنظمــة ولوائــح الجامعــة ومــا تصــدره مــن تعليمــات، 
وتتولــى دائــرة شــؤون الطلبــة نشــر أحــكام هــذه الالئحــة، 

وإعالنها بشتى الوسائل المتاحة. 

المادة )18( : رفع القرارات لرئيس الجامعة العتمادها.
يتولــى مديــر دائــرة شــؤون الطلبــة رفــع قــرارات العقوبــات 
لالئحــة  المخالفــات  الطالبــات  علــى  المقــررة  التأديبيــة 
اإلســكان الطالبـــي إلــى رئيــس الجامعــة للمصادقــة عليها، 
إصــدار  الطلبــة  شــؤون  دائــرة  مديــر  يتولــى  ثــم  ومــن 

القرارات التأديبية على المخالفين.

ــرار  ــن الق ــم م ــا للتظل ــموح به ــدة المس ــادة )19( : الم الم
الصادر.

القــرارات التــي تصدرهــا دائــرة شــؤون الطلبــة بتوقيــع 
العقوبــات تكــون نهائيــة، بعــد مصادقــة رئيــس الجامعــة، 
الصــادر  القــرار  مــن  تظلمــا  تقــدم  أن  للطالبــة  ويجــوز 
ــبوع  ــاه أس ــد أقص ــي موع ــة، ف ــس الجامع ــى رئي ــا إل بحقه

من تاريخ إبالغها بالقرار.

المادة )20( : حفظ قرارات العقوبات التأديبية.
تحفــظ القــرارات الصــادرة بالعقوبــات التأديبيــة فــي ملــف 

خاص باسم الطالبة لدى دائرة شؤون الطلبة.
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•  العيادة الجامعية.

يقــوم دور عيــادة الجامعــة علــى تقديــم خدمات اإلســعافات 
األوليــة للطلبــة، وفقــا لسياســات وزارة الصحــة، وتضــم 
الســالمة  لتأميــن  تمريضيــا  طاقمــا  الطبيــة  العيــادة 
التوعيــة  برامــج  فــي  والمســاهمة  الطارئــة،  للحــاالت 
ــادة  ــات العي ــا أن خدم ــة، علم ــبي الجامع ــة لمنتس الصحي
ــة فــي  ــة للحــاالت الطارئ ــم اإلســعافات األولي تشــمل تقدي
ــوارئ  ــى ط ــة إل ــاالت الحرج ــل الح ــا، و تحوي ــن حدوثه أماك
ــى توفيــر الدعــم الطبــي  مستشــفى البريمــي، باإلضافــة إل

الالزم خالل فترات االمتحانات، وفعاليات الجامعة.
كمــا تســعى العيــادة فــي نشــر الوعــي والتثقيــف الصحــي 
وتنظيــم  إقامــة  خــالل  مــن  الجامعــة  منتســبي  بيــن 
النشــرات  وتوفيــر  الصحيــة،  العمــل  وورش  النــدوات 
والكتيبــات التثقيفيــة، والجديــر بالذكــر أن عيــادة الجامعــة 
تقــع تحــت إشــراف دائــرة شــؤون الطلبــة، وتقــع فــي مبنــى 
ــة  ــف المكتب ــى )B(، خل ــية، المبن ــات التأسيس ــز الدراس مرك
ــا  ــة صباح ــاعة الثامن ــن الس ــة م ــدم الخدم ــرائية، وتق الش
وحتــى السادســة مســاء فــي األيــام مــن األحــد حتــى األربعاء، 
ــوم  ــرا ي ــة ظه ــى الثاني ــا وحت ــة صباح ــاعة الثامن ــن الس وم

الخميس.

•  المساعدات المالية.

لجنــة  الجامعــة  رئيــس  مــن  وبقــرار  ســنويا  تتشــكل 

للمســاعدات الطالبـــية، تهــدف إلــى تقديــم المســاعدات 
ــة، وفــق  ــرة شــؤون الطلب ــة لدائ الماليــة للطلبــات المحال
اشــتراطات محــددة، وتســعى الدائــرة مــن خــالل لجنــة 
المســاعدات الماليــة إلــى تحقيــق مســتوى أفضــل للطالب 
الذيــن يعانــون مــن صعوبــات ماليــة، لدعمهــم مــن أجــل 
ــق  ــة العوائ ــة إزال ــة، ولمحاول ــيرتهم التعليمي ــال مس إكم
التــي قــد تعرقــل أو تؤثــر، وربمــا تكــون ســببا لعــدم إكمــال 

الطالب لدراسته.
الطــالب  اســتحقاق  فــي  المتبعــة  العامــة  المعاييــر   •

للمساعدات المالية:
1. أن يكــون الطالــب مقيــدا فــي الجامعــة للعــام األكاديمي 
الــذي قــدم خاللــه الطلــب، و الــذي ســتقدم المســاعدة 

خالله كذلك. 
ــالب  ــم الط ــي، يليه ــان االجتماع ــالب الضم ــة لط 2. األولوي

ذوو الدخل المحدود.
3. أن ال يكــون قــد صــدر علــى الطالــب أي قــرار تأديبــي مــن 

الجامعة. 
حالــة  إلثبــات  الكاملــة  الرســمية  المســتندات  وجــود   .4

الطالب.
5. يحــق للطالــب االســتفاده مــن المســاعدات الماليــة 

لمرة واحدة فقط خالل فترة دراسته بالجامعة. 

• شروط استحقاق المساعدات المالية.
1. يجب أن يكون الطالب مقيدا في الجامعة. 

الدخــل  أو  االجتماعــي  الضمــان  ذوي  مــن  يكــون  أن   .2
المحــدود. ) بالنســبة للطلبــة غيــر العمانييــن يشــترط أن 

يكون الطالب من ذوي الدخل المحدود(.
3. يجــب أن يكــون حاصــال علــى معــدل ال يقل عــن )2.5( في 

المستوى األكاديمي. 
4. يجــب أن يكــون متوســط الدرجــة النهائيــة فــي مســاقات 

البرنامج التأسيسي ال تقل عن )75(. 
5. يجــب أن يكــون ملتزمــا بالحضــور للدراســة خــالل فتــرة 

دراسته، كما توضحه سجالت الحضور والغياب. 
6. أن ال يكــون المتقــدم قــد حصــل علــى مســاعدة ماليــة 

مسبقا. 

• المستندات المطلوبة.
-1 رســالة إلــى الجامعــة بطلــب المســاعدة مــن الطالــب أو 

ولي األمر. 
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-2 إفــادة مــن الشــيخ أو الوالــي بنــاء علــى طلــب مــن ولــي 
أو  األمــر  ولــي  عمــل  جهــة  مــن  أو  )للعمانييــن(  األمــر 

السفارة )لغير العمانيين( تثبت الحالة االجتماعية.
يوضــح  للطالــب  الدراســي  الســجل  مــن  نســخة   3-

المستوى األكاديمي من دائرة القبول والتسجيل.
ــجالت  ــه س ــا توضح ــرات كم ــور المحاض ــزام بحض -4 االلت

الحضور بدائرة القبول والتسجيل. 
-5 كشف بالمبالغ المستحقة من قسم المالية. 

• اإلجــراءات العامــة فــي اســتقبال طلبــات المســاعدات 
المالية.

1. يتــم اســتقبال طلبــات المســاعدات الماليــة فــي الشــهر 
ــدء كل فصــل دراســي، وبعــد ذلــك يتــم  األول فقــط مــن ب

إغالق باب استقبال أي طلب في هذا الشأن. 
2. أن ال يكــون الطالــب المعنــي قــد تقــدم بطلــب االنتقــال 

من الجامعة.
3. األولوية ألصحاب المديونيات المثبتة رسميا.

4. األولويــة ألصحــاب المعــدالت المرتفعــة بالنســبة لطالب 
الكليــات، أو األقــل إعــادة للمســاقات بالنســبة لطــالب 

السنة التأسيسية. 
5. األولويــة للطــالب الذيــن لديهــم عــدد مســاقات دراســية 

أكثر.
6. يتــم مراعــاة مــدى التــزام الطالــب بالحضــور، ماعــدا 

أصحاب األعذار الصحية أو االجتماعية المثبتة رسميا. 
7. تتــم المقارنــة بيــن طلبــات المســاعدات الماليــة، وفــق 
ظــروف الطــالب المتشــابهة، ووفــق الفئــات التــي ينتمــون 
الرســوم  فئــة   – الســكن  )فئــة  اآلتيــة:  كالفئــات  إليهــا 

الدراسية – فئة إعادة مساق دراسي(. 
8. فــي حــال وجــود طلــب لطالــب يتمتــع ببعثــة دراســية، 
ــذي  ــدم ال ــة، يق ــه الخاص ــى نفقت ــدرس عل ــر ي ــب آخ وطال
يــدرس علــى نفقتــه الخاصــة فــي حــال وجــود إثباتــات، مــع 

األخذ بعين االعتبار الضوابط أعاله. 
تاريــخ  مــن  ابتــداء  الماليــة  المســاعدة  قــرار  يســري   .9

الموافقة النهائية لرئيس الجامعة على الطلب. 

•  التوجيه والشراكة الطالبـية )مركز إدراك(.

ــات  ــتوى الجامع ــى مس ــا عل ــن نوعه ــى م ــادرة األول ــو الب ه
بيــن  الدمــج  يتــم فيهــا  الخاصــة فــي ســلطنة عمــان، 
التوعيــة والشــراكة الطالبـــية، ويوفــر مركــز إدراك المنــدرج 

تحــت دائــرة شــؤون الطلبــة مجموعة مــن خدمــات التوعية 
والتوجيــه النفســي لطلبــة جامعــة البريمــي. وتشــمل هــذه 
ــي  ــة(، الت ــة والجماعي ــة الفردي ــات التوعي ــات )جلس الخدم
تســاعد الطلبــة علــى التغلــب علــى أي معوقــات قــد تؤثــر 
بمراعــاة  التوعيــة  جلســات  وتجــري  نجاحهــم،  علــى 
الخصوصيــة والســرية وبمهنيــة عاليــة، ويعــزز المركــز 
النمــو الشــخصي واألكاديمــي واالجتماعــي، مــن خــالل 
برامــج تنمويــة تطويريــة، مثــل برنامــج التعامــل مــع الــذات، 
وبرامــج  وتطويرهــا،  الــذات  فهــم  علــى  يســاعد  الــذي 
تســتهدف طــالب الســنة التأسيســية؛ إلكســابهم مهــارات 
التكيــف مــع الحيــاة الجامعيــة، وتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم، 
ــل  ــت، والتعام ــة إدارة الوق ــى أهمي ــز عل ــالل التركي ــن خ م
ــا  ــات، وغيره ــق االمتحان ــى قل ــب عل ــوط، والتغل ــع الضغ م
مــن المواضيــع التــي تســهم فــي التنميــة الذاتيــة للطلبــة، 
باإلضافــة إلــى برامــج تشــجع الطلبــة علــى ثقافــة التفكيــر 

والنقد البناء. 
كمــا يســتضيف المركــز متخصصيــن لتقديــم ورش عمــل 
حــول مواضيــع مختلفــة، تســعى إلــى تحقيــق األهــداف 
ــز  ــى تعزي ــز عل ــرص المرك ــز، ويح ــا المرك ــو إليه ــي يصب الت
المجتمعيــة  المؤسســات  مــع  والتعــاون  التواصــل 
المتخصصــة فــي المجــال االجتماعــي والنفســي، مثــل 
المديريــة العامــة للخدمــات الصحيــة بمحافظــة البريمــي، 
وعيــادة االستشــارات النفســية بمستشــفى البريمــي، كمــا 
ــيق  ــاون والتنس ــس التع ــد أس ــى توطي ــك عل ــرص كذل يح
داخــل  المختلفــة  والكليــات  والوحــدات  الدوائــر  مــع 

الجامعة. 
ولمزيــد مــن التفاصيــل، نرجــو التواصــل مــع دائــرة شــؤون 
ــه  ــز التوجي ــاص بمرك ــل الخ ــى الدلي ــالع عل ــة واالط الطلب

والشراكة الطالبـية.

•  الخدمات الغذائية.
تقــدم جامعــة البريمــي مرافــق واســعة لتنــاول الوجبــات 
داخــل حرمهــا الجامعــي، فقــد تــم توفيــر واحــة للمطاعــم، 
منفصلــة  )كافتيريــات(  مقاصــف  عــدة  إلــى  باإلضافــة 
للطــالب والطالبــات، فــي كٍل مــن الطابــق األرضــي والطابق 
األول مــن المبنــى )C( تخضــع أســعارها لمراقبــة مســتمرة، 
ــل  ــالمة، وتعم ــة والس ــتراطات الصح ــن اش ــد م ــع التأك م
منــذ الســابعة صباحــا وحتــى الســابعة مســاًء. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تــم توزيــع اآلت خدمــة البيــع الذاتــي فــي مواقــع 
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متنوعــة مــن الحــرم الجامعــي، مثــل قاعــة االســتقبال فــي 
المبنــى اإلداري، وكذلــك بالقــرب مــن مركــز مصــادر التعلم، 
وفــي قاعــة اســتقبال طالبــات الســكن، كمــا يضــم الســكن 
بعــد   )12( الســاعة  حتــى  يعمــالن  ومطعمــا  كافتيريــا 

منتصف الليل لخدمة الطالبات.
•  المكتبة الشرائية.

تقــع المكتبــة فــي الطابــق األرضــي مــن المبنــى )B(، وتوفــر 
مجموعــة واســعة مــن القرطاســية واللــوازم الدارســية 
األخــرى، وأدوات الدراســة والبحــث، وعلــب الطــالء والمــواد 
الفنيــة والهندســية، والكتــب، ومســتلزمات الحاســوب، كمــا 

تقدم خدمات تصوير الوثائق والمستندات.

ب( المرافق، و الموارد.

• الخدمات المصرفية.
الخدمــات  اســتخدام  إمكانيــة  للطلبــة  الجامعــة  توفــر 
ــي  ــداع اآلل ــراف واإلي ــاز الص ــي جه ــة ف ــة المتمثل المصرفي
ألحــد البنــوك المحليــة فــي المدخــل الرئيســي للحــرم 

الجامعي.

• مواقف السيارات.
توفــر الجامعــة للطلبــة وزوارهــم مواقــف ســيارات مجانيــة 
ــة خــارج الحــرم الجامعــي،  مخصصــة، فــي الجهــة األمامي
تــم  قــد  إنــه  حيــث  الجامعــي،  الحــرم  داخــل  وكذلــك 
ــي الحــرم  تخصيــص مواقــف للســيارات بالقــرب مــن مبان
ذوي  مــن  والطلبــة  الجامعــة،  لموظفــي  الجامعــي 
الحــاالت  أصحــاب  والطلبــة  الخاصــة،  االحتياجــات 
ــم توفيــر مواقــف  االســتثنائية المرضيــة والخاصــة، كمــا ت

عامة داخل الحرم الجامعي لسيارات الطلبة.

• استراحات الطلبة و أماكن الترفيه.
توفــر جامعــة البريمــي للطلبــة عددا مــن األلعــاب واألدوات 
الترفيهيــة، التــي تمكــن الطلبــة مــن اســتثمار فتــرات 
فراغهــم فــي الجامعــة، أو خــالل تواجدهــم فــي االســتراحات 
ــن  ــدد م ــتراحات بع ــة االس ــم الجامع ــث تدع ــية، حي الطالبـ
ــى  ــي مبن ــدة ف ــة، والمتواج ــاب الترفيهي ــائل أو األلع الوس
مركــز الدراســات التأسيســية، المبنــى )B(، فــي الطابــق 
ــك  ــات، وكذل ــع للطالب ــق الراب ــي الطاب ــالب، وف ــث للط الثال

فــي مبنــى المختبــرات، المبنــى )D( فــي الطابــق األول 
ــات،  ــول الطالب ــروج ودخ ــة خ ــى محط ــي مبن ــالب، وف للط
ويضــم الطابــق الثانــي والثالــث والرابــع مــن مبنــى الكليات، 
)C( عــددا مــن االســتراحات للطالبــات، وكذلــك  المبنــى 
قاعــة للطــالب الذكــور فــي الطابــق الرابــع، كمــا زودت واحــة 
توفــر  مــع  كالبليــارد  األلعــاب  مــن  بعــدد  المطاعــم 

االستراحات في السكن الداخلي للطالبات.

• المصليات.
توفــر جامعــة البريمــي مصليــان واســعان فــي المبنــى 
إلقامــة  ومتكامــل  مناســب  بشــكل  ومؤثثــان  اإلداري، 
الصلــوات، يخــدم جميــع منتســبي الجامعــة، كمــا وأنــه قــد 
تــم تخصيــص مصلييــن آخرييــن فــي الطابــق الثانــي مــن 
مركــز الدراســات التأسيســية، المبنــى )B( أحدهمــا للذكــور، 

تهــدف برامــج األنشــطة الطالبـــية إلــى تعزيــز رســالة دائــرة 
شــؤون الطلبــة بجامعــة البريمــي، مــن خــالل خلــق بيئــة 
فعالــة للطلبــة تمكنهــم مــن الوصــول إلــى أفــكار جديــدة، 
واكتســاب مهــارات القيــادة، والمشــاركة اإليجابيــة فــي 
ــرص  ــالل الف ــن خ ــم، وم ــاء مجتمعه ــم، وبن ــة التعل عملي
والخبــرات األكاديميــة مثــل األنديــة الطالبـــية، والفعاليــات 
متعــدد  والتعليــم  والترفيهيــة،  الرياضيــة  واألنشــطة 
الثقافــات، والمشــاركة المجتمعيــة، حيــث يكتســب الطلبة 
مهــارات قيمــة، ومعرفــة عمليــة، ستســتمر معهــم طــوال 
ــد  ــم -بع ــي، وتصاحبه ــة البريم ــي جامع ــتهم ف ــرة دارس فت

تخرجهم- في حياتهم المهنية كقادة مستقبليين. 

أ-األندية الطالبـية.

تشــجع جامعــة البريمــي الطلبــة للمشــاركة فــي تأســيس 
ــاركين  ــدة للمش ــة فري ــر فرص ــي توف ــية، الت ــة الطالبـ األندي
ــز قدراتهــم، وتنميــة مهاراتهــم، ودعــم التواصــل  فــي تعزي
ــدة مســتقبال، وعليــه  مــع اآلخريــن، ممــا يعــود لهــم بالفائ
فــإن الســعي فــي تأســيس األنديــة الطالبـــية الرســمية 
وفــق القوانيــن المعلنــة والمعتمــدة فــي الجامعــة، يكــون 

حادي عشر: حياة الطالب الجامعية.
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قــد وفــر للطلبــة ملتقــى للتفكــر مــع زمالئهــم حــول 
القضايــا ذات االهتمــام المشــترك، والحــوار حــول التطورات 
مجــال  فــي  العامــة  والمواضيــع  واألفــكار  الجديــدة، 
ــدم  ــع أن تخ ــن المتوق ــه م ــى أن ــة إل ــم، باإلضاف اهتماماته
التعلــم  بتوفيــر فــرص  الجامعــة؛  األنديــة رســالة  هــذه 
والعمليــة،  المهنيــة  حياتهــم  نمــط  لتطويــر  للطلبــة، 
وبـــــــإتاحة الفرصــة للتعلــم الذاتــي، والمســاهمة فــي دعم 
وتطويــر النمــو الذاتــي، مــع وجــوب التنبــه إلــى ضــرورة أن 
يكــون أعضــاء األنديــة قــدوة حســنة لزمالئهــم اآلخريــن فــي 
الســلوك، مــع االلتــزام باللوائــح والقوانيــن واألنظمــة، علمــا 
ــة دون  ــة الطلب ــاءلة كبقي ــم للمس ــا يعرضه ــأن مخالفته ب

استثناء.

• ويمكــن اإلشــارة إلــى الفــرص التــي تتيحهــا المشــاركة فــي 
األندية الطالبـية على النحو التالي:

1.تنميــة خبــرات جديــدة، والتعــرف علــى أصدقــاء جــدد، 
وخلق فرص مهارية وعلمية جديدة.

2.تعزيــز مهــارات العمــل الجماعــي، دون التقليــل مــن 
الــروح االســتقاللية المحفــزة للمنافســة الشــريفة واإلبــداع 

الذاتي.
3.إحساس صادق بااللتزام والمسؤولية.

4.تنمية المهارات اإلدارية والقدرات القيادية.
5.خلــق رؤيــة واضحــة تجــاه خدمــة المجتمــع والمســؤولية 

المجتمعية.
6.المساهمة في النمو الذاتي والتطور المهني.

7.كســب مهــارات للتعامــل مــع التحديــات والمعوقــات 
الصعبة، وكيفية تجاوزها أو التغلب عليها. 

•المعايير العامة إلنشاء ناد طالبي.
وجميــع  والسياســات،  واألنظمــة  بالقوانيــن  1.االلتــزام 

األعراف العامة في الجامعة وسلطنة عمان.
علــى  بالحصــول  الجامعــة  طلبــة  لجميــع  2.الســماح 

عضوية النادي، وااللتحاق به دون تمييز أو تحيز.
3.أن ال يتواجــد أي تضــارب بيــن عمــل النــادي وغيــره مــن 
األنديــة الطالبـــية فــي الجامعــة، وأن ال تؤثــر أعمــال النــادي 
العملــي  التدريــب  وبرامــج  الدراســية،  الجــداول  علــى 

لألعضاء.
4.المناصــب األساســية فــي النــادي التــي تكــون بالترشــيح 
الســر  وأميــن  والنائــب  النــادي  -كرئيــس  التعييــن  او 

وغيرهــا - يتطلــب شــغرها مــن قبــل طالــب مســجل 
بدوام كامل وليس جزئي.

5.أن يكــون جميــع أعضــاء النــادي مطلعيــن علــى األنظمــة 
والسياســات التــي تعتمدهــا الجامعــة ذات الصلــة بالطلبة 

واألندية.
ــي،  ــاد طالب إذا كنــت ترغــب فــي المشــاركة فــي تأســيس ن
يرجــى التفضــل بالتواصــل مــع دائــرة شــؤون الطلبــة، 
وذلــك للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات، وللتوجيــه 
ــتمارة  ــتكمال االس ــادي، واس ــجيل الن ــم وتس ــأن تنظي بش
المعــدة لهــذا الغــرض، وملحقاتهــا التــي تشــمل اســم 
النــادي، والشــعار المقتــرح بمــا يتناســب وهويــة الجامعــة، 
واألهــداف والغايــات التــي يــراد مــن شــأنها إنشــاء النــادي، 
للمضــي قدمــا نحــو الحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة، 
علمــا أن جامعــة البريمــي تحتــوي علــى عــدد مــن األنديــة 

الطالبـية على سبيل المثال ال الحصر: 
1.نادي الوعي الذاتي.

2.نادي زوايا اإلعالمي.
3.نادي وصال االجتماعي. 

4.نادي أصالة الثقافي.
5.نادي الهندسة.
6.النادي البيئي.

7. النادي القانوني.
وقــد تــم اســتقبال عــدد مــن الطلبــات لتشــكيل أنديــة 
طالبيــة جديــدة، تدعــم مجــاالت ومواهــب أخــرى، والتــي في 

طريقها الستكمال اإلجراءات واالعتمادات.

ب-الفعاليات الطالبـية.

إمكاناتهــم  تطويــر  علــى  الطلبــة  جميــع  تشــجيع  يتــم 
ــالل  ــن خ ــا، م ــن نوعه ــدة م ــة الفري ــخصية واألكاديمي الش
المشــاركة فــي مجموعــة واســعة مــن األنشــطة والبرامــج 
والفعاليــات التــي ترعاهــا الجامعــة، والتــي تجمــع بيــن 
الثقافــة والتعلــم والترفيــه، وتشــمل مثــل هــذه الفعاليــات 
وفــق مــا يتــم اإلعــالن عنــه - علــى ســبيل المثــال ال الحصر- 
االحتفــال بالعيــد الوطنــي، واليــوم المفتــوح، والملتقــى 
مجموعــة  إلــى  باإلضافــة  الطالبـــية،  لألنديــة  الســنوي 
واســعة مــن الفــرص الالصفيــة األخــرى والتــي يتــم اإلعــالن 
ــي،  ــام األكاديم ــدار الع ــى م ــي عل ــرم الجامع ــي الح ــا ف عنه
التــي تضعهــا دائــرة شــؤون  الفعاليــات  حســب خطــة 
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الطلبة لكل عام أكاديمي. 
كمــا يتــم تقديــم الفــرص لممارســة الرياضــات التنافســية 
ــمل  ــي تش ــي، والت ــام األكاديم ــدار الع ــى م ــة عل والترفيهي
اإلداريــة  الهيئتــان  الطلبــة والخريجيــن، وتشــارك فيهــا 
ــة  ــح الطلب ــم من ــا يت ــان، كم ــض األحي ــي بع ــة ف واألكاديمي
الفرصــة للتنافــس ضــد الفــرق األخــرى فــي الجامعــة، 
والفــرق مــن جامعــات أخــرى، أو المجتمــع المحلــي، ممــا 
ــرص  ــم ف ــق، ودع ــل كفري ــاخ العم ــز من ــي تعزي ــاهم ف يس
تولــي زمــام القيــادة وتحمــل المســؤولية لجميــع الطلبــة 
ــة –  ــاب الترفيهي ــن األلع ــدد م ــر ع ــا يتوف ــاركين، كم المش
كمــا ســبق ذكــره- بشــكل دائــم فــي االســتراحات الطالبـــية 

ومطعم الجامعة، كتنس الطاولة، والبليارد، وغيرها.

• حضور فعاليات خارجية.
ال يســمح للطلبــة بإجــراء ترتيباتهــم الخاصــة فيمــا يتعلــق 
ــة،  ــل الجامع ــن داخ ــك المقيمي ــة أولئ ــم، خاص بمواصالته
حيــث تتولــى الجامعــة اتخــاذ الترتيبــات الخاصــة لنقلهــم، 
فــي حــال مشــاركتهم فــي فعاليــات خارجيــة، بمــا فــي ذلــك 
اســتعمال  الطلبــة  علــى  يتحتــم  لــذا  التدريــب،  مواقــع 
وســائل المواصــالت التــي توفرهــا لهــم الجامعــة، ويتوجــب 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تعليمــات  اتبــاع  عليهــم 
المصاحبيــن لهــم، أو ســواهم مــن الموظفيــن المســؤولين 

عن النقل في جميع األوقات.

ج- المجلس االستشاري الطالبـي.

مــن منطلــق بنــاء وتعزيــز الشــخصية المتكاملــة للطالــب، 
ــم  ــم ومهاراته ــة قدراته ــة لتنمي ــز الطلب ــام بتحفي واالهتم
القياديــة، فــإن جامعــة البريمــي تشــجع طلبتهــا للمشــاركة 
ــى  ــوم عل ــذي يق ــي، وال ــاري الطالبـ ــس االستش ــي المجل ف
أســس تــم إقرارهــا مــن وزارة التعليــم العالــي، بهــدف دعــم 
لهــا،  المخطــط  الطالبـــية  األنشــطة  تجــاه  المســؤولية 
وإبــداء أي اهتمامــات أو قضايــا يمكــن للطلبــة مــن خاللهــا 

مناقشتها مع صناع القرار بالجامعة.

1( أهداف المجلس االستشاري الطالبـي.
• المشــاركة فــي تحســين وتطويــر العمليــة التعليميــة 

والبحثية والخدمات المقدمة للطلبة. 
الــرأي  وإبــداء  البنــاء  والنقــد  الشــفافية  مبــدء  تعزيــز   •

المتزن والمسؤول، وااللتزام بأدب الحوار لدى الطلبة. 
ــا  ــا واعي ــذي يجعــل مــن الطالــب مواطن ــة الوعــي ال • تنمي
واالجتماعــي  اإلنســاني  دوره  يمــارس  خالقــا،  منتجــا 

والخدمي بوعي وخلق ومسؤولية. 
• تنميــة القيــم الروحيــة والمثــل األخالقيــة لــدى الطالــب، 

واالعتزاز الواعي بالوطن وفكره وتراثه ومثله وقيمه. 
• تزويــد الطلبــة بالمقومــات األساســية، التــي مــن شــأنها أن 
العمــل  روح  وتنميــة  الشــخصية،  تقويــة  إلــى  تــؤدي 
الجماعــي، ودعــم األســلوب العلمــي فــي التفكيــر، وتنميــة 
مهــارات  واكتســاب  اآلخــر،  الــرأي  واحتــرام  الحــوار،  روح 

التواصل. 
ــى  ــة عل ــم، والمحافظ ــة، وتوعيته ــا الطلب ــة قضاي • متابع
حــل  علــى  الجامعــة  إدارة  مــع  والعمــل  منجزاتهــم، 

مشكالتهم. 
• العمــل علــى رفع مســتوى النشــاط الطالبـــي فــي مختلف 
مجاالتــه العلميــة، والثقافيــة، واالجتماعيــة، والرياضيــة، 

والفنية، وغيرها من أوجه النشاط البناء. 
للمشــاريع  الداعــم  التطوعــي،  العمــل  قيــم  ترســيخ   •

واألعمال الخيرية التطوعية. 
األجــواء  وتهيئــة  الطلبــة،  مــن  المجيديــن  بيــد  األخــذ   •
المناســبة لهــم، بمــا يخــدم دراســاتهم وأبحاثهــم العلميــة 

الممكنة. 
الفكريــة والفنيــة واالجتماعيــة  الحيــاة  • رفــع مســتوى 
قنــوات  وتفعيــل  التواصــل  آفــاق  وتعزيــز  والرياضيــة، 

االتصال بين الطلبة والمسؤولين داخل الجامعة. 

2( الهيكل اإلداري للمجلس االستشاري الطالبـي.
يشــكل المجلــس االستشــاري الطالبـــي مــن بيــن أعضائــه 
ــة كل  مكتــب المجلــس برئاســة رئيــس المجلــس وعضوي

من: 
• نائب رئيس المجلس.

• رئيس اللجنة األكاديمية. 
• رئيس لجنة الخدمات الطالبـية. 

• رئيس لجنة األنشطة والمبادرات. 
• أمين سر المجلس. 

3( شروط متعلقة برئيس المجلس ونائبه.
ــس  ــب الرئي ــس ونائ ــس المجل ــن رئي ــي كل م ــترط ف يش

اآلتي: 
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• أن يكون عماني الجنسية. 
• أن يكــون قــد اجتــاز بنجــاح )45( ســاعة معتمــدة مــن 
الخطــة الدراســية للطالــب فــي مرحلــة الدبلــوم، و )60( 
فــي  للطالــب  الدراســية  الخطــة  مــن  معتمــدة  ســاعة 

مرحلة البكالوريوس. 
لمــرة  منصبيهمــا  ونائبــه  المجلــس  رئيــس  يشــغل   •

واحدة فقط. 
• أن ال يشــغل منصبــا إداريــا فــي أحــد األنديــة أو الجماعــات 

الطالبـية بالجامعة. 

4( شروط عامة متعلقة بالمترشح لعضوية المجلس.
يشترط في عضو المجلس ما يأتي: 

• أن يكــون قــد أنهــى فصــال دراســيا واحــدا علــى األقــل 
بعــبء دراســي ال يقــل عــن الحــد األدنــى وبمعــدل تراكمي ال 
يقــل عــن نقطتيــن )2.00( مــن أربــع نقــاط لطلبــة الدبلــوم 
والبكالوريــوس، وأن ال يكــون قــد مــر علــى دراســته فــي 
المؤسســة أكثــر مــن الحــد األدنــى للفصــول الدراســية 

للبرنامج الملتحق به. 
• أن يكــون مســجال للحــد األدنــى مــن العــبء الدراســي على 
األقــل أثنــاء فتــرة عضويتــه، باســتثناء فصــل التخــرج 

والفصل الصيفي. 
ــن  ــة، أو أدي ــة تأديبي ــه عقوب ــت بحق ــد وقع ــون ق • أن ال يك
بحكــم جزائــي، إال إذا رد إليــه اعتبــاره قبــل بدايــة موعــد 

الترشيح.
ولمزيــد مــن المعلومــات، يمكنكــم التعــرف علــى الشــروط 
للمجلــس  التابعــة  والمســؤوليات  والمهــام  والبنــود 
االستشــاري الطالبـــي وعضويتــه، مــن خــالل االطــالع علــى 
ــي  ــية ف ــارية الطالبـ ــس االستش ــي للمجال ــل التنظيم الدلي
مؤسســات التعليــم العالــي والمتوفــر لــدى دائــرة شــؤون 

الطلبة. 

أ-قواعد و قوانين االختبار.
• يتعيــن علــى الطلبــة إحضــار البطاقــة الجامعيــة وتقديــم 
صحــة  مــن  للتثبــت  الطلــب  عنــد  للمراقبيــن  ذلــك 

بطاقتهم.
ــة  ــه الجامعي ــتبدال بطاقت ــؤولية اس ــب مس ــى الطال • يتول
غيــر  معلومــات  علــى  احتوائهــا  أو  فقدانهــا  حــال  فــي 

ثاني عشر: السلوك الطالبـي.

صحيحة، قبل االمتحانات.
• فــي حــال احتــاج الممتحــن ألكثــر مــن ورقــة واحــدة 
لإلجابــة، فينبغــي عليــه لفــت انتبــاه المراقبيــن دون أي 

إزعاج .
ــة  ــة اإلجاب ــي ورق ــت ف ــة تم ــة أوتجريبي ــال تقديري • أي أعم
للمحاولــة علــى اإلجابــة علــى ســؤال وال يعتبرهــا الممتحــن 
جــزءا مــن إجابــة علــى ســؤال، يجــب اإلشــارة إليهــا بوضــوح 
مــن قبــل الممتحــن علــى أنهــا ال عالقــة لهــا باإلجابــة علــى 

السؤال.
ــان أي  ــة االمتح ــى قاع ــروا إل ــة أن يحض ــمح للطلب • ال يس
اســتخدامها  يمكــن  مخطوطــات  أو  مذكــرات  أو  كتــب 
بطريقــة غيــر مشــروعة أثنــاء االمتحــان، وأي مــواد مــن هــذا 
غيــر  الشــخصية  المقتنيــات  ذلــك  فــي  بمــا  القبيــل 
المطلوبــة ألداء االمتحــان يجــب تركهــا فــي مــكان يحــدده 

المراقب.
• أي متطلبــات تخــص االمتحــان )مثــل توفــر آلــة حاســبة( 

ستتم اإلشارة إليها في ورقة االمتحان.
• فــي الحــاالت الخاصــة التــي تتطلــب توفــر معينــات طبيــة 
ــان،  ــة االمتح ــا لقاع ــه بإدخاله ــماح ل ــن الس ــب يمك للطال

بعد قيام المراقب بتفتيشها.
• يجــب علــى جميــع الطلبــة االلتــزام الكامــل بالقواعــد 
واألنظمــة والتعليمــات واإلشــعارات الخاصــة بحســن ســير 

االمتحان.
ــدد  ــد المح ــي الموع ــي ف ــدأ و تنته ــات تب ــا أن االمتحان • بم
فــإن الطالــب مســؤول عــن الحضــور فــي الوقــت المناســب 

إلى المكان المخصص له.
• علــى الطلبــة التحقــق مــن وجــود أســمائهم فــي القائمــة 
المعلنــة فــي الئحــة قاعــة االمتحــان، والتــي ســيتم عرضهــا 

في مكان بارز خارج قاعة االمتحان.
• بعــد تحقــق المراقــب مــن بطاقــة الطالــب الجامعيــة 
ــل  ــان قب ــة االمتح ــى قاع ــه إل ــب التوج ــى الطال ــي عل ينبغ

عشرة دقائق من بدء االمتحان المقرر.
• لــن يســمح بمنــح وقــت إضافــي ألي طالــب حضــر متأخــرا 

إلى االمتحان.
بعــد  إال  • ال يســمح للطلبــة بدخــول قاعــات االمتحــان 

إصدار تعليمات من المراقب بذلك. 
• يجــب إغــالق جميــع الهواتــف المحمولــة واالحتفــاظ بهــا 

طوال مدة االمتحان في المكان الذي يحدده المراقب.
ــي  ــن ف ــة اآلخري ــع الطلب ــل م ــدم التواص ــب ع ــى الطال • عل
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قاعة االمتحان بأي شكل من األشكال.
• أي ســوء تصــرف أو إزعــاج ينجــم عــن أي طالــب مــن شــأنه 

أن يؤدي إلى الطرد الفوري من قاعة االمتحان.
• علــى الطلبــة الذيــن يرغبــون فــي مغــادرة قاعــة االمتحــان 
مؤقتــا لســبب عاجــل الحصــول علــى إذن مســبق مــن 
المراقــب، وســيقوم أحد المراقبيــن باصطحابــه، وللمراقب 
الســلطة بالســماح أو عــدم الســماح للطالــب بمغــادرة 

قاعة االمتحان.
• ال يســمح بمغــادرة قاعــة االمتحــان قبــل مضــي أربعيــن 

دقيقة من بدء االمتحان. 
• عندمــا يعلــن المراقــب انتهــاء االمتحــان ينبغــي علــى 

الطلبة التوقف عن الكتابة فورا .
• علــى الطلبــة الذيــن يعانــون مــن أي مــرض إبــالغ المراقب 
بذلــك قبــل مباشــرته لالمتحــان، إذا شــعر الطالــب بازديــاد 
ــالغ  ــه إب ــان علي ــرة االمتح ــاء فت ــة أثن ــه الصحي ــوء حالت س

المراقب فورا بذلك. 
• يجــب علــى الطلبــة الذيــن أنهــوا امتحاناتهــم مغــادرة 
قاعــة االمتحــان بســرعة؛ لكــي ال يتســببوا فــي إزعــاج بقيــة 

الطلبة.
• إذا تبيــن للمراقــب بــأن أحــد الطلبــة يغش أثنــاء االمتحان 
فعليــه إبالغــه بذلــك، وســحب ورقــة اإلجابــة مدعومــة 

بأدلة قدر اإلمكان.
ــارس  ــو يم ــه و ه ــم ضبط ــذي ت ــب ال ــى الطال ــن عل • يتعي
ــى  ــع عل ــه، أن يوق ــة من ــة اإلجاب ــحب ورق ــم س ــش، و ت الغ
محضــر الحــادث الــذي حــرره المراقــب قبــل أن يغــادر قاعــة 

االمتحان بهدوء. 
• فــي حــال تــورط أي طالــب فــي مثــل هــذا النــوع مــن ســوء 
الســلوك األكاديمــي )كالنســخ والغــش والتواطــؤ وأي عمل 
غيــر أخالقــي يمنــح الطالــب المعنــي ميــزة غيــر عادلــة على 
أقرانــه( يتوجــب عليــه أن ال يدخــل فــي مشــادة كالميــة مــع 
المراقــب، تســبب اإلزعــاج للطلبــة الذيــن يواصلــون تحريــر 
االمتحــان  قاعــة  مغــادرة  عليــه  ويتوجــب  امتحاناتهــم، 

بهدوء بعد التوقيع على تقرير الحادث.

ب-النزاهة األكاديمية.

1( األمانة األكاديمية وانتهاكات النزاهة.
علــى جميــع الطلبــة الحفــاظ علــى أعلــى معاييــر الســلوك 
ويحــق  الدراســية،  القاعــات  وخــارج  داخــل  األكاديمــي 

ــم  ــب المته ــد الطال ــة ض ــراءات تأديبي ــرض إج ــة ف للجامع
ــذي  ــي، ال ــلوك األكاديم ــوء الس ــكال س ــن أش ــكل م ــأي ش ب
األكاديميــة  لألمانــة  منافيــة  أســاليب  علــى  ينطــوي 

محتكمة لالئحة السلوك الطالبـي.

2( أهم أشكال انتهاكات األمانة والنزاهة األكاديمية.
ــتانفورد(،  ــة س ــن جامع ــوذ ع ــف مأخ ــش: )التعري • الغـــــــ

ويشمل على سبيل المثال ال الحصر اآلتي:
ــر، أو  ــر المختب ــر، أو تقري ــب آخ ــار طال ــة اختب ــخ ورق 1. نس

ملفات الكمبيوتر، أو قائمةالبيانات، أو البرامج.
ــم  ــا القائ ــمح به ــان، ال يس ــاء االمتح ــواد أثن ــتخدام م 2. اس

على االختبار. 
3. اســتخدام الطالــب أثنــاء االمتحــان ودون الحصــول علــى 
ــة حاســبة مبرمجــة مــع الصيــغ أو المعلومــات، أو  إذن، آل
يعرفهــا  أن  يتوقــع  الدراســي  المســاق  عــن  معلومــات 

الطالب.
مجموعــة  أو  آخــر،  شــخص  مــع  إذن،  دون  التواطــؤ   .4

أشخاص خالل االمتحان، أو في إعداد العمل األكاديمي.
5. اســتخدام وشــراء وبيــع، وســرقة، ونقــل، وطلــب أو نســخ 
ــن  ــم ع ــار القائ ــات االختب ــا، محتوي ــا أو جزئي ــازة، كلي أوحي

علم ودون الحصول على إذن بذلك.
6. انتحــال شــخصية طالــب آخــر، والســماح ألي طالــب 
آخــر، أو مســاعدة أي شــخص آخــر النتحــال الشــخص الــذي 
العمــل  إعــداد  فــي  أو  االمتحــان،  إجــراء  عليــه  يتعيــن 
األكاديمــي الــذي ســيقدم للحصــول علــى درجــات فــي 

االمتحان.
7. تقديــم الرشــوة لشــخص آخــر للحصــول علــى االختبــار 

المعد، أو الحصول على معلومات حول ذلك االختبار. 
8. شــراء أو الحصــول بــأي طريقــة علــى ورقــة بحــث أو غيــر 
ــل  ــن قب ــا م ــم إعداده ــة ت ــات التحريري ــن المهم ــك، م ذل

أشخاص أو شركة وتقديمها وكأنها من عمل الطالب. 
ــم  ــه، ث ــم تقييم ــبق، أن ت ــار س ــى اختب ــة عل ــر إجاب 9. تغيي

المبادرة بطلب تصحيحه من أستاذ المساق. 
10. المشــاركة فــي أي نشــاط أوعمــل يمنــح ميــزة أكاديمية 

غير عادلة للطالب.
11. اســتخدام كل أو جــزء مــن أي عمــل تــم تطويــره أو 
إنتاجــه، وتــم اعتمــاده فــي مســاق دراســي معيــن، ثــم 
تقديمــه للحصــول علــى درجــات فــي مســاق دراســي آخــر، 

دون الحصول على موافقة مدرس المساق.
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12. المشــاركة فــي أفعــال تحــد مــن قــدرة طالــب آخــر علــى 
تقديم كل ما بوسعه في مساقه الدراسي. 

االمتحــان  فــي  الغــش  فــي  آخــر  طالــب  مســاعدة   .13
وتحقيق امتيازات ومكاسب أكاديمية.

• االنتحـــــــــال: )التعريــف ماخــوذ عــن جامعــة ســتانفورد( 
وهــو اســتعمال كلمــات أو أفــكار أو نتائــج شــخص آخــر في 
بحــث أو مقــال، دون التنويــه بالمصــدر، ممــا يظهــره وكأنــه 
مــن عمــل الطالــب نفســه، ويتــم تقديمــه للحصــول علــى 

درجات أكاديمية. و يشمل االنتحال اآلتي:
1. اإلخفــاق فــي نســبة األفــكار والبيانــات واإلحصائيــات 
عمــل  كأنهــا  وتقديمهــا  لمؤلفهــا  المنقولــة  واألعمــال 

الطالب نفسه.
2. تقديــم عمــل كامــل آلخــر واالدعــاء بأنــه مــن عمــل 

الطالب.

• التواطــؤ: وهــو العمــل مــع آخريــن إلنجــاز عمــل معيــن، 
قصــد أن يكــون حصيلــة جهــد الطالــب منفــردا، وتضميــن 
مــا أعــده مــن مــادة فــي العمــل المقــدم مــن الطالــب دون 
ذكــر لــه، ويحــدث التواطــؤ عنــد نســخ إجابــات شــخص آخــر 
فــي  بالتشــابه  ويثبــت  ورقــة،  أو  بحــث  أو  مقالــة  فــي 

اإلجابات واستخدام نفس الكلمات والعبارات. 
•  تلفيــق البيانــات: يــدل علــى تزويــر أو تلفيــق أي بيانــات أو 
أو  الواجبــات  أو  األكاديمــي  بالعمــل  خاصــة  معلومــات 

البحوث.

• انتحــال الشــخصية: يجــب علــى الطــالب حضــور دروســهم 
شــخصية  انتحــال  وعــدم  بهــم  الخاصــة  واالمتحانــات 
طالــب آخــر فــي االمتحانــات، وســيتم فصــل الطالــب 
المنتَِحــل للشــخصية، والمنتََحــل عليــه )فــي حــال علمــه( 

من الجامعة.

المــواد  أو  التعليميــة  للمــوارد  الخاطــئ  االســتخدام   •
التعليميــة  المــوارد  للطلبــة  الجامعــة  توفــر  البحثيــة: 
ويجــب  الدراســة،  أثنــاء  لمســاعدتهم  البحثيــة  والمــواد 
اســتخدامها لألغــراض األكاديميــة فقط، وال يســمح للطلبة 
بيعهــا  أو  توزيعهــا  لغــرض  المــواد  هــذه  إنتــاج  بإعــادة 

لآلخرين.

ج( الئحة السلوك الطالبـي. 

المادة )1( :
تسمى هذه الالئحة بالئحة السلوك الطالبـي.

المادة )2( :
تعنى أحكام هذه الالئحة بما يلي:

1. انضبــاط ســلوك الطــالب داخــل جامعــة البريمــي، أو فــي 
أي من مرافقها.

2. تهذيــب وإصــالح ســلوك الطــالب المخالفيــن، ومعالجــة 
سلوكهم باألساليب التربوية المتاحة في الجامعة.

3. إقــرار العقوبــات التأديبيــة علــى الطــالب المخالفيــن 
لألنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.

المادة )3( :
يخضــع لهــذه الالئحــة جميــع الطــالب المقيديــن بالجامعة، 

وكذلك الملتحقين ببرامج التدريب والدورات.

المادة )4( :
الجهــة المختصــة بتطبيــق أحــكام هــذه الالئحــة هــي دائــرة 
العالقــة  ذات  الجهــات  مــع  بالتعــاون  الطلبــة،  شــؤون 
بالجامعــة، لحــل المخالفــات التــي تتضمــن مــا يحــال مــن 
ــدراء  ــذا م ــم، وك ــوب عنه ــن ين ــات، أو م ــداء الكلي ــد عم أح
ــم،  ــي حكمه ــن ف ــة وم ــام المختلف ــاء األقس اإلدارات ورؤس
وهــي مــن تقــوم بإبــالغ القــرار الصــادر بالعقوبــة إلــى 

الطالب وولي أمره والكلية المعنية.

المادة )5( :
ال تطبــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة 
علــى المخالفــات التــي تقــع مــن الطالــب خــارج الجامعــة 
وال تمــس الجامعــة وأنظمتهــا المختلفــة حيــث إنهــا مــن 
إلــى  تَُحــْل  لــم  مــا  أخــرى  معنيــة  جهــات  اختصــاص 

الجامعة.

المادة )6( :
نصــوص  بتطبيــق  الطلبــة  شــؤون  دائــرة  مديــر  يعنــى 
الالئحــة علــى المخالفــات الــواردة مــع مراعــاة مــا ورد فــي 
ــا  ــة أو عدمه ــة المخالف ــر إحال ــق تقدي ــه ح ــادة )16(، ول الم

للجنة السلوك واالنضباط الطالبـي.
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المادة )7( :
ــن  ــرار م ــي بق ــاط الطالبـ ــلوك واالنضب ــة الس ــكل لجن تش
رئيــس الجامعــة، برئاســة مديــر دائــرة شــؤون الطلبــة، 
وعضويــة خمســة مــن أســرة الجامعــة يتــم اختيارهــم مــن 

الهيئتين التدريسية واإلدارية بالجامعة.

المادة )8( :
اختصاصات هذه اللجنة تتمثل في اآلتي:

1. تطبيق الئحة السلوك الطالبـي.
قضايــا  فــي  والبــت  التحقيقــات  أعمــال  متابعــة   .2

المخالفات الطالبـية لالئحة السلوك الطالبـي.
3. إجــراء التحقيقــات فــي الموضوعــات التــي تحــال للجنــة، 

وتحديد المسؤولية فيها.
4. مخاطبــة الجهــات ذات العالقــة داخل أو خــارج الجامعة، 

ومتابعتها، وتلقي النتائج وعرضها.
5. اإلشراف على تنفيذ القرارات الصادرة.

باللجنــة،  الخاصــة  والعقوبــات  األحــكام  تحليــل   .6
واستخالص نتائجها.

7. متابعــة أوجــه القصــور فــي أعمــال اللجنــة، واقتــراح 
التوصيات الخاصة بمعالجتها.

8. التواصــل مــع اإلدارات ذات الصلــة بالكليــات، لتوعيــة 
الطالب.

9. توثيــق جميــع األعمــال واإلجــراءات فــي ســجالت خاصــة 
يمكن الرجوع إليها.

المادة )9( :
رئيــس  يحيلهــا  التــي  المخالفــات  فــي  اللجنــة  تنظــر 
ــم،  ــوب عنه ــن ين ــات، أو م ــداء الكلي ــد عم ــة، أو أح الجامع
وكــذا مــدراء اإلدارات ورؤســاء األقســام المختلفــة ومــن فــي 
حكمهــم، وكذلــك متابعــة الحــاالت التــي تراهــا اللجنــة 

داخل الجامعة، أو خارجها.

المادة )10( :
تنعقــد اجتماعــات اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها، وال تصــح 
قرارتهــا  وتصــدر  أعضائهــا،  ثلثــي  بحضــور  إال  جلســاتها 
باألغلبيــة المطلقــة، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح جانــب 

الرئيس.

المادة )11( :
للجنــة الســلوك واالنضبــاط الطالبـــي صالحياتهــا بموجــب 
ــع  ــم م ــذي ت ــق ال ــن التحقي ــد م ــا أن تتأك ــام، وله هذاالنظ
الطالــب المخالــف فيمــا هــو منســوب إليــه مــن مخالفــة، 
ــا أن  ــا له ــك، كم ــي ذل ــه ف ــماع أقوال ــد س ــة أن تعي وللجن
تســتدعي مــن تدعــو الحاجــة إلــى ســماع أقوالــه مــن أطراف 

القضية.

المادة )12( :
ــأن لــدى كل عضــو ينتمــي إلــى  تتوقــع جامعــة البريمــي ب
مجتمــع الجامعــة نفــس رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا وأن 
كل عضــو يلتــزم التزامــا راســخا باألمانــة والنزاهــة والبحــث 
التعليميــة  بالبيئــة  الجامعــة  وتهتــم  الحقيقــة،  عــن 
الخاصــة بــكل طلبتهــا وتتوقــع مــن كل منهــم احتــرام 
الــذات واحتــرام اآلخريــن والممتلــكات، كمــا توفــر الجامعــة 
فرصــة المشــاركة فــي عمليــة التعليــم بشــكل متســاٍو 
كل  مــن  الجامعــة  وتتوقــع  تمييــز،  دون  الطلبــة  لــكل 
ــجمة  ــح المنس ــد واللوائ ــد بالقواع ــزام والتقي ــا االلت طلبته
ــرم  ــي الح ــة ف ــن الحكومي ــالمية، والقواني ــع اآلداب اإلس م
ــاط  ــام بنش ــاء القي ــة، أو أثن ــكان اإلقام ــي م ــي، أو ف الجامع
ــاق  ــي نط ــر ف ــل األم ــم يدخ ــا ل ــة م ــه الجامع ــرف علي تش
ــوء  ــر س ــك يعتب ــزام بذل ــدم االلت ــرى، وع ــة أخ ــة قانوني جه
ســلوك أو مخالفــة تســتوجب العقــاب، الــذي قــد يصــل إلى 

الطرد من الجامعة، ونخص بالذكر المخالفات التالية:  
1. اإلخــالل بالنظــام واالنضبــاط وحســن ســير الدراســة فــي 
ــد  ــرات وعق ــاء المحاض ــة أثن ــد المتبع ــة، وبالقواع الجامع
ــا  ــرف عليه ــي تش ــطة الت ــدوات أو األنش ــات، أو الن االمتحان

الجامعة.
2. االمتنــاع المدبــر عــن حضــور المحاضــرات، أو المشــاركة 
فــي األنشــطة واألعمــال الجامعيــة األخــرى، التــي تقتضــي 
ــذا  ــل ه ــى مث ــض عل ــا، أو التحري ــة عليه ــة المواظب األنظم

االمتناع.
3. االعتــراض أو منــع اآلخريــن مــن المشــاركة فــي أنشــطة 

الجامعة.
4. الغــش أو محاولــة الغــش فــي االمتحــان، أو اإلخــالل 

بنظام االمتحان، أو بالهدوء الواجب توافره فيه.
5. أي فعــل مــاس بالشــرف أو الكرامــة أو األخــالق، أو مخــل 
بحســن الســيرة والســلوك، أو مــن شــأنه اإلســاءة إلــى 

سمعة الجامعة أو العاملين فيها.

دليل الطالب | 50



6. االعتــداء باإلهانــة أو التهديــد ألي عضــو مــن أعضــاء 
الجامعــة، أو زائريهــا، أو العامليــن بهــا، أو التحريــض علــى 

ذلك.
7. تناول المواد المسكرة، أو المخدرات، وما في حكمها.

ــه،  ــاركة في ــة، أو المش ــل الجامع ــم داخ ــة أي تنظي 8. إقام
ــر موافقــة مســبقة مــن الجهــات المختصــة فــي  مــن غي
مخــل  جماعــي  نشــاط  أي  فــي  االشــتراك  أو  الجامعــة، 

باألنظمة أو التعليمات أو القرارات النافذة في الجامعة. 
9. اســتعمال مبانــي الجامعــة ومرافقهــا، علــى اختــالف 
أنواعهــا، لغيــر األغــراض التــي أعــدت لهــا أو دون الحصــول 
علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن الجهــات المختصــة في 

الجامعة.
ــن أو  ــد الدي ــز ض ــض أو تميي ــول أو تحري ــل أو ق 10. أي عم

حرية التعبير أو العادات والتقاليد العمانية.
غيــر  لغــرض  اســتخدامها  يمكــن  مــواد  أي  إدخــال   .11

مشروع.
ــر  ــة أو غي ــة المنقول ــكات الجامع ــن ممتل ــالف أي م 12. إت
المنقولــة، أو إســاءة اســتخدامها أو ســرقتها أو التهديــد 

بإتالفها.
13. توزيــع النشــرات، أو إصــدار جرائــد، أو إلصــاق ملصقــات 
جمــع  أو  وأغراضهــا،  وأشــكالها  أنواعهــا  اختــالف  علــى 
التواقيــع أو التبرعــات، دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة 
مســبقة مــن الجهــات المختصــة فــي الجامعــة، أو إســاءة 
األنشــطة  لممارســة  الممنوحــة  الموافقــة  اســتعمال 

المذكورة.
فــي  االحتيــال  أو  الجامعيــة،  الوثائــق  فــي  التزويــر   .14
الحصــول عليهــا، واســتعمال هــذه الوثائــق فــي أي أغــراض 

جامعية.
15. انتحــال شــخصية الغيــر فــي أي أمــور لهــا عالقــة 

بالجامعة وشؤونها.
بقصــد  للغيــر  جامعيــة  وهويــات  وثائــق  إعطــاء   .16

استعمالها بطريقة غير مشروعة.
17. اســتخدام خدمــة اإلنترنــت لغيــر األغــراض التي شــرعت 

من أجلها من قبل الجامعة.
18. حيــازة أي مــواد صوتيــة أو مرئية مطبوعــة أو الكترونية، 
والعــادات  وتتعــارض  واآلداب،  والقيــم  بالنظــم  مخلــة 

والتقاليد العمانية. 
19. حيازة أي مواد متفجرة أو أسلحة نارية.

20. ارتداء أزياء ال تراعي العادات والتقاليد العمانية.

مرافــق  بإحــدى  أكثــر  أو  طالبــة  و  طالــب  اختــالء   .21
الجامعة.

22. جلــب األطعمــة والمشــروبات الــى قاعــات التدريــس أو 
المختبرات أو مركز مصادر التعلم )مكتبة الجامعة( .

23. التدخين في غير األماكن المخصصة لذلك. 
إال  فيهــا  الدخــول  المحظــور  األماكــن  الــى  الدخــول   .24

ألصحاب الشأن . 
25. إقامــة احتفــال بإحــدى مرافــق الجامعــة بــدون تصريــح 

مسبق.
ــة  ــر ذي صل ــي غي ــرف خارج ــهيل لط ــاون أو التس 26. التع

لإلخالل بأنظمة وإجراءات وأمن الجامعة.

المادة )13(:
علــى  فرضهــا  يجــوز  التــي  التأديبيــة  العقوبــات  تحــدد 
الطالــب الــذي يرتكــب أيــا مــن المخالفــات المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة الســابقة مــن هــذا النظــام علــى النحــو 

التالي:-
1. اإلخراج من قاعة المحاضرات.

2. التنبيه الخطي.
3. الحرمــان مــن حضــور بعــض أو كل محاضــرات المســاق 

الذي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسه.
4. الحرمان من دخول االمتحان النهائي.

5. اإلنــذار األول لمخالفــة الئحة الســلوك الطالبـــي، وإشــعار 
ولي األمر بذلك شفويا.

الطالبـــي،  الســلوك  الئحــة  لمخالفــة  الثانــي  اإلنــذار   .6
ــه  ــد معرفت ــي األمــر، وتوقيعــه علــى مــا يفي واســتدعاء ول
ــد  ــا ق ــات، وم ــن مخالف ــب م ــه الطال ــا اقترف ــة بم الواضح

يتعرض له من عقوبات مستقبلية.
7. رفــع تقريــر مفصــل للجهــة المانحــة بالنســبة للطــالب 
الســلوك  لالئحــة  الطالــب  مخالفــات  حــول  المبتعثيــن 

الطالبـي، التخاذ ما تراه مناسبا.
ــن  ــتفادة م ــن االس ــر، م ــي أو أكث ــل دراس ــان لفص 8. الحرم
الخدمــات التــي يقدمهــا مرفــق أو أكثــر مــن المرافــق 

الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة.
9. الحرمــان لفصــل دراســي أو أكثــر مــن ممارســة نشــاط أو 
أكثــر مــن األنشــطة الطالبـــية التــي ترتكــب المخالفــة فــي 

أثناء ممارستها.
مســاقات  مــن  أكثــر  أو  لمســاق  التســجيل  إلغــاء   .10
الفصــل الدراســي الــذي تقــع فيــه المخالفــة، وإشــعار 

الجهة المانحة بذلك بالنسبة للطالب المبتعثين.
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11. الفصــل المؤقــت مــن الجامعــة لمــدة فصــل دراســي 
أو أكثــر، وال يعتبــر الفصــل الصيفــي فصــال دراســيا لهــذه 
الغايــة، وال يســمح للطالــب المفصــول بالدراســة فــي هــذا 
الفصــل، كمــا ال تحتســب للطالــب المســاقات التي درســها 
فــي أي معهــد عــال أو كليــة أو جامعــة أثنــاء مــدة العقوبــة، 
للطــالب  بالنســبة  المانحــة  الجهــة  مــع  بالتنســيق 

المبتعثين.
12. اعتباره راسبا في مساق أو أكثر.

13. الفصل النهائي من الجامعة.
14. تعليق منح الدرجة بما ال يتجاوز فصلين دراسيين.

15. إلغــاء قــرار منــح الشــهادة إذا تبيــن أن هنالــك عمليــة 
ــى  ــول عل ــراءات الحص ــق أو إج ــي وثائ ــال ف ــر، أو احتي تزوي

الشهادة ومنحها.

المادة )14( : 
أو  االمتحــان  تأديــة  أثنــاء  فــي  الطالــب  ضبــط  إذا  أ-   .1
أو  فيــه،  الشــروع  أو  الغــش،  بهــدف  متلبســا  االختبــار، 
مــن  أكثــر  أو  عقوبــة  عليــه  فتوقــع  عليــه،  المســاعدة 
الســلوك  لجنــة  تــراه  مــا  حســب   - التاليــة  العقوبــات 

واالنضباط الطالبـي - :
• اعتباره راسبا في ذلك االمتحان أو االختبار.

• إلغــاء تســجيله فــي بقيــة المســاقات التــي ســجلها فــي 
ذلك الفصل.

ــي  ــد، يل ــي واح ــل دراس ــدة فص ــة لم ــن الجامع ــه م • فصل
الفصل الذي ضبط فيه.

ــي أي  ــار، ف ــان أو االختب ــي االمتح ــش ف ــف الغ 2. إذا اكتش
ــه مــن المســؤولية  ــه، فــال يعفــى مرتكب وقــت بعــد انتهائ
الســلوك  لجنــة  إلــى  الطالــب  هــذا  ويحــال  التأديبيــة، 
واالنضبــاط الطالبـــي، للتوصيــة بإيقــاع العقوبــة المناســبة 

عليه مما ذكر في البند أعاله.
ــار  3. توقــع علــى الطالــب الــذي تقــدم لالمتحــان أو االختب

بدال من طالب آخر العقوبات التالية:
• إلغاء تسجيله في ذلك الفصل.

ــارا  ــيين اعتب ــن دراس ــدة فصلي ــة لم ــن الجامع ــه م • فصل
من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.

4. إذا كان الشــخص الــذي دخــل قاعــة االمتحــان أو االختبار 
مــن غيــر طلبــة الجامعــة فيحــال إلــى الجهــات القضائيــة 

المختصة.
5. توقــع علــى الطالــب الــذي اتفــق مــع طالــب آخــر أو 

شــخص آخــر علــى تأديــة امتحــان أو اختبــار بــدال عنــه، 
ــراه  ــا ت ــب م ــة - حس ــات التالي ــن العقوب ــر م ــة أو أكث عقوب

لجنة السلوك واالنضباط الطالبـي - :
• اعتباره راسبا في ذلك المساق.

• إلغــاء تســجيله فــي بقيــة المســاقات المســجلة في ذلك 
الفصل.

ــي  ــد يل ــي واح ــل دراس ــدة فص ــة لم ــن الجامع ــه م • فصل
الفصل الذي ضبط فيه. 

المادة )15( : 
الجامعــة،  ممتلــكات  مــن  أيــا  الطالــب  أتلــف  إذا   .1
فيســتوفى منــه مــا ال يقــل عــن قيمــة األشــياء المتلفــة، 
باإلضافــة إلــى أجــور اإلصــالح والتركيــب، ومــا يترتــب علــى 

ذلك من تبعات، بما فيها الحقوق الخاصة. 
ــن  ــر، م ــن أو أكث ــن تأديبيتي ــن عقوبتي ــع بي ــوز الجم 2. يج
العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي مــواد هــذا النظــام، مــع 

مراعاة التدرج في العقوبة.
3.  ال يحــق للطالــب المحــال إلــى التحقيــق أن ينســحب من 

الدراسة قبل إنهاء التحقيق معه.
ــي  ــت ف ــن الب ــى حي ــب إل ــج الطال ــراءات تخري ــف إج 4. توق

موضوع المخالفة المرتكبة.
5. ال يحــق للطالــب الــذي فصــل مــن الجامعــة فصــال 
تأديبيــا مؤقتــا، التســجيل فــي الفصــل الصيفــي الــذي 

يسبق الفصل الذي فصل فيه.
أي  مؤقتــا،  فصــال  المفصــول  للطالــب  تحتســب  6.  ال 
ــة أو  ــي أي جامع ــه، ف ــدة فصل ــالل م ــها خ ــاقات يدرس مس

معهد.

المادة )16( :
ــة  ــى الطلب ــة عل ــات التالي ــاع العقوب ــات إيق ــدد صالحي تح

على النحو التالي:-
1.  لعضــو هيئــة التدريــس أو مــن يــدرس المســاق، إيقــاع 
أي مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي البنــود )1( و )2( 
و )3( مــن المــادة )13( مــن هــذا النظــام دون تحقيــق، 
شــريطة أن ال يــؤدي حرمــان الطالــب مــن المحاضــرات، أو 
ــة، إلــى حرمانــه مــن دخــول  إخراجــه منهــا فــي هــذه الحال

االمتحان النهائي، إال بقرار من عميد الكلية.
2.  لعميــد الكليــة إيقــاع أي مــن العقوبــات المنصــوص 
عليهــا فــي البنــود )مــن 2 إلــى10( الــواردة فــي المــادة )13( 
ــع  ــي تق ــات الت ــي المخالف ــى مرتكب ــام، عل ــذا النظ ــن ه م
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داخــل كليتــه، أو المرافــق التابعــة لهــا، وفــي حــال تطبيــق 
عقوبــة إصــدار اإلنــذارات أو رفــع التقاريــر فــإن ذلــك يكــون 

بالتنسيق المباشر مع دائرة شؤون الطلبة.
ــات  ــن العقوب ــاع أي م ــة إيق ــؤون الطلب ــرة ش ــر دائ 3.  لمدي
المنصــوص عليهــا فــي البنــد رقــم )2( والبنــود ) مــن 5 إلــى 
9( الــواردة فــي المــادة )13( مــن هــذا النظــام، علــى مرتكبــي 
المخالفــات التــي تقــع فــي الحــرم الجامعــي خــارج مبانــي 
ــطة  ــالل األنش ــية، أو خ ــكنات الطالبـ ــي الس ــات، أو ف الكلي

التي تقوم بها الجامعة خارج الحرم الجامعي.
4. للجنــة الســلوك واالنضبــاط الطالبـــي إيقــاع أي مــن 
ــن )13( و )14(  ــي المادتي ــا ف ــوص عليه ــات المنص العقوب
مــن هــذا النظــام، مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )15( مــن 
ــي  ــى مرتكب ــا عل ــوص عليه ــات المنص ــة، للعقوب ــر عام أط

المخالفات المحالة إليها.

المادة )17( :
المخالــف  علــى  اللجنــة  توقعهــا  التــي  العقوبــة  تكــون 
منصوصــا عليهــا فــي هــذه الالئحــة، وللجنــة صالحيــة 
تخفيــف العقوبــة إذا رأت المصلحــة فــي ذلــك، وُيراعــى 
ــع  ــب م ــة، وتتناس ــون متدرج ــة أن تك ــع العقوب ــد توقي عن
والظــروف  الســوابق  اعتبــار  مــع  المخالفــة  درجــة 
مــدة  احتســاب  بعــدم  التوصيــة  وللجنــة  والمالبســات، 

العقوبة ضمن المدة الدراسية.

المادة )18( :
الســلوك  لجنــة  إلــى  الرجــوع  دون  الجامعــة  لرئيــس 
واالنضبــاط الطالبـــي، إيقــاع أي مــن العقوبــات المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا النظــام، فــي حــال حــدوث اضطرابــات، أو 
ــة، أو  ــام الدراس ــدم انتظ ــه ع ــبب عن ــام، يتس ــالل بالنظ إخ
مشــاجرات، أو شــغب، أو اعتــداء علــى ممتلــكات الجامعــة، 

أو حالة تهدد بذلك، مما يستدعي البت السريع.

المادة )19( :
تكــون القــرارات التــي تصدرهــا لجنــة الســلوك واالنضبــاط 
المخالــف  الطالــب  علــى  العقوبــات  بتوقيــع  الطالبـــي 
نهائيــة، بعــد مصادقــة رئيــس الجامعــة عليهــا، ويجــوز 
للطالــب أن يقــدم تظلمــا مــن القــرار الصــادر بحقــه إلــى 
رئيــس الجامعــة، فــي مــدة أقصاهــا أربعــة عشــر يومــا مــن 
تاريــخ إبالغــه بالقــرار، حســب األنظمــة المعمــول بهــا فــي 

عريضة تقديم الشكوى الطالبـية.

المادة )20( :
ــة،  ــة للطلب ــة تأديبي 1. إذا تبيــن ألي ســلطة تملــك صالحي
بمقتضــى أحــكام هــذا النظــام، أن المخالفــة التــي أســندت 
للطالــب المحــال إليهــا للتأديــب تنطــوي علــى جريمــة 
جزائيــة، فيترتــب عليهــا إيقــاف إجــراء التأديــب، وإحالــة 
الطالــب مــع محاضــر التحقيــق بقــرار مــن رئيــس الجامعة 
إلــى المدعــي العــام المختــص، أو المحكمــة المختصــة 
للســير فــي القضيــة وفقــا ألحــكام القانــون المعمــول بــه 

في سلطنة عمان.
2. إن تبرئــة الطالــب مــن الشــكوى أو الدعــوى التــي قدمــت 
ضــده بمقتضــى أحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، أو 
ــه، ال تحــول دون  الحكــم بعــدم مســؤوليته عمــا أســند إلي
اتخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة الالزمــة بحقــه، بمقتضــى أحكام 
هــذا النظــام، عــن المخالفــة التــي ارتكبهــا، وفــرض العقوبة 

التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها.

المادة )21( :
يتعيــن إبــالغ الطالــب بالمخالفــة المنســوبة إليــه، وإبالغــه 
ــي  ــه أمــام لجنــة الســلوك الطالبـ بالموعــد المحــدد لمثول
قبــل حلولــه بوقــت كاف، وال يوقــع العقــاب علــى الطالــب 
إال بعــد التحقيــق معــه كتابــة، وســماع أقوالــه فيمــا نســب 
إليــه، ويســقط حقــه فــي اإلدالء بأقوالــه في حــال تخلفه عن 
للمقابلــة  بــه  إبالغــه  تــم  الــذي  الموعــد  فــي  الحضــور 
والتحقيــق، مــا لــم يكــن لــه عــذر مقبــول، وتوقــع العقوبــة 

عندئذ غيابيا.

المادة )22( :
ال يعفــى الطالــب مــن العقوبــة بحجــة عــدم علمــه بأنظمــة 
ولوائــح الجامعــة، ومــا تصــدره مــن تعليمــات، وتتولــى 
دائــرة شــؤون الطلبــة نشــر أحــكام هــذه الالئحــة، وإعالنهــا 

بشتى الوسائل المتاحة.

المادة )23( :
ــس  ــى رئي ــة إل ــر اللجن ــع محاض ــة رف ــس اللجن ــى رئي يتول
رئيــس  يتولــى  ثــم  ومــن  عليهــا،  للمصادقــة  الجامعــة 

اللجنة إصدار القرارات التأديبية على المخالفين.
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بالعقوبــات  الصــادرة  القــرارات  تحفــظ   :  )24( المــادة 
التــي  للجهــات  ويجــوز  الطالــب،  ملــف  فــي  التأديبيــة 
ــي  ــة، وف ــة الجامع ــي صحيف ــا ف ــة إعالنه ــدرت العقوب أص
ــم  ــن اس ــى م ــرف األول ــا، باألح ــة ومرافقه ــات الجامع كلي

الطالب دون اإلشارة إلى االسم الصريح.
المادة )25( :

القضايــا التــي تتعلــق باإلســكان الطالبـــي تخضــع لالئحــة 
خاصــة هــي الئحة اإلســكان الطالبـــي، بشــرط أن ال تتعارض 
ــإن  ــت ف ــإن تعارض ــة، ف ــذه الالئح ــكام ه ــع أح ــا م أحكامه
أولويــة التنفيــذ تكــون ألحــكام هــذه الالئحــة، وتعتبــر لجنــة 
الســلوك واالنضبــاط الطالبـــي هــي المخولــة بتطبيــق 

الالئحتين.
المادة )26( :

ــا  ــى كل م ــرها، ويلغ ــخ نش ــن تاري ــة م ــذه الالئح ــل به يعم
يتعارض معها من لوائح وأنظمة تأديبية سابقة. 

د( قواعد السلوك في قاعات الدراسة.
يشــجع الطلبــة علــى االلتــزام بقواعــد الســلوك فــي قاعــات 
الدراســة، مــن خــالل احتــرام اآلخريــن واالســتماع لهــم 
الهاتــف  أجهــزة  إغــالق  ويتوجــب  بالمواعيــد،  وااللتــزام 
ال  كمــا  المحاضــرات،  أثنــاء  اســتخدامها  وعــدم  النقــال 
ــات  ــل القاع ــروبات داخ ــوالت والمش ــب المأك ــمح بجل يس

الدراسية.

يلتــزم قســم األمــن والســالمة بتوفيــر بيئــة تعليميــة آمنــة 
للطلبــة، مــع إبقــاء مجتمــع الجامعــة مطلعــا علــى شــؤون 
إصــدار تصاريــح  ويتــم  الجامعــي،  الحــرم  األمــن داخــل 
والشــركات  باألفــراد  خاصــة  والمركبــات  الــزوار  لدخــول 
والخريجيــن والمشــاركين فــي المؤتمــرات، كمــا تصــدر 

تصاريح السيارات لكافة الطلبة.

أ-اتباع تعليمات األمن و السالمة.
يجــب علــى الطلبــة االســتجابة الفوريــة ألي طلــب رســمي 
مــن موظفــي األمــن والســالمة فــي الجامعــة، مثــل طلبات 
إثبــات الهويــة الشــخصية، أو النهــي عــن تصــرف معيــن، أو 

التوجيه بعمل معين، أو ما شابه ذلك.

ب-إلصاق الالفتات واإلعالنات.
يجــب علــى الطلبــة الذيــن يرغبــون فــي إلصــاق أي الفتــات 
أو إعالنــات، الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن دائــرة 
ــر  ــات غي ــات أو إعالن ــة أي الفت ــة، وســيتم إزال شــؤون الطلب
الشــروط  الالفتــات  تســتوفي  أن  ويجــب  بهــا،  مصــرح 

التالية:
 أ. يجــب أال تحتــوي الالفتــات علــى بيانــات مســيئة أو فاقــدة 

للحساسية تجاه مجموعة دينية، إثنية، عمرية، أو النوع.
 ب. يجــب أال تخالــف الالفتــات سياســات ولوائــح الجامعــة 

أو قوانين السلطنة.
ــواب،   ج. يجــب أال تعتــرض الالفتــات إشــارات الخــروج، واألب
وأي إشــارات اتجاهيــة، ونظــام إنــذار الحريــق، ومطفــأة 

الحريق، أو أي معدات سالمة أخرى.
بعــد التحقــق مــن تطبيــق هــذه الشــروط، والحصــول علــى 
موافقــة دائــرة شــؤون الطلبــة، ســيتم توجيــه الطلبــة إلــى 
األماكــن المخصصــة لتعليــق الالفتــات واإلعالنــات فــي 

الحرم الجامعي.

ج- استقطاب العروض وجمع األموال.
ال يســمح بالترويــج التجــاري، والبيــع، وجمــع األمــوال داخــل 
دون  للجامعــة  التابعــة  الســكنات  أو  الجامعــي  الحــرم 

تصريح مكتوب.

د-إجراءات السالمة من الحريق.
ــواب  ــتخدام األب ــراض أو اس ــدم اعت ــة ع ــى الطلب ــب عل يج
المخصصــة لمخــارج الطــوارئ فقــط، والتــي تســتخدم فــي 
اإلطفــاء،  وتماريــن  الحريــق،  مثــل  الطــوارئ  أحــوال 
ــود  ــون بالقي ــن ال يلتزم ــة الذي ــا أن الطلب ــر. علم واألعاصي
المفروضــة علــى تلــك المخــارج )مخــارج للطــوارئ فقــط( 

يعرضون أنفسهم لإلجراءات التأديبية.
مثــل  الســالمة،  بمعــدات  والتالعــب  العبــث  ويعتبــر 
مطافــئ الحريــق، وإشــارات المخــارج، وأبــواب الحريــق، 
وأجــراس اإلنــذار مخالفــات كبيــرة، ويكــون هــذا الفعــل 
خطــرا علــى األرواح والممتلــكات، والطلبــة الذيــن يثبــت 
تورطهــم فــي مثــل هــذه األفعــال، كالعبــث بأجــراس اإلنــذار، 
والعبــث بمطافــئ الحريــق، وإبطــال عمــل كاشــف الدخــان، 
ــاذ  ــك اتخ ــن ذل ــزم، ويتضم ــكل ح ــم ب ــل معه ــم التعام يت
االجــراءات التأديبيــة تجاههــم، وتوقيــع غرامــات ماليــة 

عليهم، وفق المترتب على ذلك.

ثالث عشر:األمــن والسالمــة.
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عندما تكتشف حريقا ، عليك باتباع اإلجراءات التالية:

• فصل أو إغالق الدائرة الكهربائية للمناطق المتأثرة.
• تقديم المساعدة للناس المعرضين للخطر.

• إنــذار اآلخريــن بالصيــاح »حريــق .. حريــق .. حريــق« ، ودق 
جرس اإلنذار.

• تقدير الموقف فيما إذا كان إطفاء الحريق ممكنا.
• يجب أخذ الحذر والحيطة.

• ال تحــاول اســتخدام مطفــأة الحريــق، إذا لــم تكــن قــد 
تدربت على ذلك.

• إذا كان مــن الممكــن إطفــاء الحريــق، افعــل ذلــك، وإذا 
تعــذر ذلــك اخــرج مــن المبنــى، واتجــه نحــو أقــرب نقطــة 

تجمع. 
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