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 الفهرس:

 

 الموضوع رقم الصفحة

 الدراسة في مرحلة البرامج التخصصية في الكليات التقنية.نظام  2

 بعض المواد من الالئحة التنظيمية للدراسة في الكليات التقنية. 2

 مسقط. -البرامج التخصصية في قسم الهندسة في الكلية التقنية العليا  5

 .لمقررات الدراسيةل (Self-Advising)االرشاد الذاتي  6

 لمقررات الدراسية.على ا (Registration)التسجيل  8

 .(Add and Drop)االضافة والحذف  9

 .من مقرر دراسي واحد (Withdraw)االنسحاب  9

 .الدوام والغياب 01

 .Postponement)تأجيل الدراسة لفصل دراسي واحد ) 01

 .(Dismissal)الفصل من الدراسة في الكلية  00

 .The Research Council (TRC)مجلس البحث العلمي  00

 College Management Informationأستخدام نظام ادارة معلومات الكليات التقنية  00
System (CIMS). 
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 اوال: نظام الدراسة في مرحلة البرامج التخصصية في الكليات التقنية.

 

يتعين على الطالب قبل االنتقال الى مرحلة البرامج التخصصية في الكلية اكمال المرحلة التاسيسية )البرنامج  .أ

وتقنية   Pure Math)و  Basic Mathالتطويري( لدراسة اللغة االنكليزية والرياضيات )مقررات  

اسية وتنمية مهاراته في بهدف تزويد الطالب بالمعلومات االس ) IT for Foundation)مادة  المعلومات

 هذة المجاالت وتاهيله للدراسة في مرحلة البرامج التخصصية.

 

 تتكون مرحلة البرامج التخصصية من ثالث مستويات دراسية هي: .ب

 مستوى الدبلوم )سنتان دراسيتان(. ويشمل جميع التخصصات التى تدرس في الكليات التقنية. .0

 ة(. ويشمل معظم التخصصات التى تدرس في الكليات التقنية.مستوى الدبلوم المتقدم )سنة دراسية واحد .2

 مستوى البكلوريوس )سنة دراسية واحدة(. ويشمل معظم التخصصات التى تدرس في الكليات التقنية. .3

 

 ثانيا: بعض المواد من الالئحة التنظيمية للدراسة في الكليات التقنية.

 

حيث تدرس جميع المقررات  Credit Hoursالمعتمدة تخضع الدراسة في الكليات التقنية لنظام الساعات  . أ

 ( وذلك حسب الخطة الدراسية للتخصص.4او  3النظرية اوالعملية اوالمختلطة بعدد من الساعات المعتمدة )مثال 

. وكل تقدير يقابله نقاط معينة   (Grade)الدرجة النهائية التي يحصل الطالب في مقرر معين يقابلها تقدير  . ب

(Grade Points)  .يحصل عليها الطالب. الجدول التالي يوضح الدرجات والتقديرات والنقاط المقابلة لها 
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 التقديرات المطلوبة للنجاح في المقررات هي: . ت

 .(Digital Electronics)مثال تخصص الاو اعلى للنجاح في المقرر الذي هو من متطلبات   Cتقدير  .0

 . (Engineering Graphics)مثال  او اعلى للنجاح في المقرر الذي هو من متطلبات القسم  -Cتقدير  .2

 .(Technical Writing 1)مثال  او اعلى للنجاح في المقرر الذي هو من متطلبات الكلية  Dتقدير  .3

 

التي يحصل   (Grade Point Average)هو متوسط النقاط   Semester GPAالمعدل الفصلي للطالب  . ث

 ليها الطالب في المقررات التي درسها الطالب خالل فصل دراسي واحد.ع

 مثال لحساب المعدل الفصلي للطالب:

2015 - 2016 ( Semester 2 ) 
  

  

Course No Course Name 
Credit 
Hours Mark Grade 

Grade 
Points 

Points 

ENTW1100 Technical Writing I 3 63 C- 1.7 3x1.7= 5.1 

CECE1100 Engineering Graphics 3 77 B 3 3x3= 9 

CHEM1100 
Fundamentals Of 
Chemistry (Engineering) 3 68 C 2 

 
3x2= 6 

ITAD1100 Advanced I T Skills 3 91 A 4 3x4= 12 

EEPW1240 Engineering Workshop 3 83 B+ 3.3 3x3.3= 9.9 

 
Total  15    

 
42 

 

Semester GPA= Total Points/ Total Credit Hours=  42/15 = 2.80 

 

فهو متوسط النقاط التي يحصل عليها الطالب في المقررات   Level CGPA اما المعدل التراكمي للمستوى   . ج

 التي درسها الطالب في مستوى دراسي معين.

منفصل عن المعدل التراكمي لمستوى الدبلوم منفصل عن المعدل التراكمي لمستوى الدبلوم المتقدم والذي هو 

 المعدل التراكمي لمستوى البكلوريوس.

يعتبر الطالب ناجحا في مستوى دراسي معين ويحصل على الشهادة الدراسية لذلك المستوى اذا نجح في كل  . ح

 . 2.1 يساوي او أعلى منمقررات ذلك المستوى وبمعدل تراكمي لذلك المستوى 

النقاط التي يحصل عليها الطالب في كل المقررات فهو متوسط  Overall CGPA اما المعدل التراكمي ألكلي  . خ

 التي درسها الطالب منذ بداية مستوى الدبلوم ولغاية التخرج.

دبلوم السنة االولى ودبلوم السنة الثانية( هو مستوى واحد والمعدل التراكمي لمستوى  -مستوى الدبلوم )سنتان . د

 لدبلوم.الدبلوم هو ذاته المعدل التراكمي الكلي لمقررات مستوى ا

 

 شروط االنتقال بين المستويات الدراسية هي: . ذ

للطالب مواصلة الدراسة الى مستوى الدبلوم المتقدم اذا اكمل بنجاح جميع مقررات مستوى الدبلوم يمكن  .0

نجاحه في الى باالضافة  2.5 يساوي او أعلى منوحصل على معدل تراكمي كلي في مستوى الدبلوم 

يساوي او بتقدير  IELTSأو امتحان  451 يساوي او أعلى منبتقدير  TOEFLامتحان اللغة االنكليزية 

 .4.1 أعلى من
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 2.5اما في حالة نجاح الطالب في جميع مقررات مستوى الدبلوم وحصوله على معدل تراكمي كلي يقل عن 

يب على فانه يمنح شهادة الدبلوم فقط وذلك بعد ان يكمل متطلبات التدر 2.1 يساوي او أعلى منولكن ايضا 

 IELTSأو  TOEFLرأس العمل لمدة ثمانية اسابيع. كذلك لو ان الطالب لم يتمكن من النجاح في امتحان 

 بالتقدير المطلوب.

 .2.1اليمنح الطالب اي شهادة اذا اكمل جميع مقررات مستوى الدبلوم ولكن بمعدل تراكمي كلي يقل عن 

 

وس اذا اكمل بنجاح جميع مقررات مستوى الدبلوم يمكن  للطالب مواصلة الدراسة الى مستوى البكلوري .2

يساوي او أعلى  Level CGPAالمتقدم وحصل على معدل تراكمي في مقررات مستوى الدبلوم المتقدم 

أو  511 يساوي او أعلى منبتقدير  TOEFLنجاحه في امتحان اللغة االنكليزية الى باالضافة  5..2 من

 .4.5 نيساوي او أعلى مبتقدير  IELTSامتحان 

اما في حالة نجاح الطالب في جميع مقررات مستوى الدبلوم المتقدم وحصوله على معدل تراكمي في مقررات 

فانه يمنح شهادة الدبلوم المتقدم  2.1 يساوي او أعلى منولكن ايضا  5..2مستوى الدبلوم المتقدم يقل عن 

انية اسابيع. كذلك لو ان الطالب لم يتمكن فقط وذلك بعد ان يكمل متطلبات التدريب على رأس العمل لمدة ثم

 بالتقدير المطلوب. IELTSأو  TOEFLمن النجاح في امتحان 

يمنح الطالب شهادة الدبلوم فقط اذا اكمل جميع مقررات مستوى الدبلوم المتقدم ولكن بمعدل تراكمي لتلك 

 .2.1المقررات يقل عن 

وريوس وحصوله على معدل تراكمي في مقررات حالة نجاح الطالب في جميع مقررات مستوى البكلفي 

فانه يمنح شهادة البكلوريوس وذلك بعد ان يكمل متطلبات  2.1 يساوي او أعلى منمستوى البكلوريوس 

 التدريب على رأس العمل.

يمنح الطالب شهادة الدبلوم المتقدم فقط اذا اكمل جميع مقررات مستوى البكلوريوس ولكن بمعدل تراكمي 

 .2.1رات يقل عن لتلك المقر

 

في حالة رسوب الطالب في مقرر معين فيجب على الطالب اعادة ذلك المقرر. وفي هذه الحالة فان درجة  . ر

المحاولة االولى وساعاتها التراكمية سوف تستبدل بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في المحاولة الثانية مهما 

قرر للمرة الثالثة او اكثر والي سبب كان فان درجات كل كانت درجة المحاولة الثانية. وفي حالة اعادة الم

المحاوالت من الثانية وما بعدها وساعاتها التراكمية سوف تدخل في حساب المعدل التراكمي للمستوى والمعدل 

 التراكمي الكلي.

 

او  Cفي اي مستوى دراسي يحق للطالب اعادة ثالث مقررات سبق وان نجح فيها ومن المحاولة االولى بتقدير  . ز

اقل وذلك لغرض رفع المعدل التراكمي. وفي هذه الحالة فان درجة المحاولة االولى وساعاتها التراكمية سوف 

كانت درجة المحاولة الثانية. لذلك اذا رسب  تستبدل بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في المحاولة الثانية مهما

الطالب في المحاولة الثانية فعليه اعادة المقرر لغرض النجاح من جديد وكذلك فان درجات كل المحاوالت من 

 الثانية وما بعدها وساعاتها التراكمية سوف تدخل في حساب المعدل التراكمي للمستوى والمعدل التراكمي الكلي.

 

االولى في فصل دراسي معين اذا تحصل على معدل   (Probation)تحت المالحظة االكاديميةيكون الطالب  . س

في الفصل الدراسي السابق له. يخرج الطالب من المالحظة  2.1يقل عن  (Semester GPA)فصلي 
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في نهاية  2.1 يساوي او أعلى من (Level CGPA)االكاديمية اذا حصل على معدل تراكمي للمستوى الحالي 

لفصل الذي خضع فيه للمالحظة االولى وعكس ذلك يخضع الطالب للمالحظة االكاديمية الثانية في الفصل ا

التالي. وفي حالة عدم تمكن الطالب من الخروج من المالحظة الثانية في الفصل التالي فانه يصبح في المالحظة 

من المالحظة الثالثة فسوف يفصل من الثالثة في الفصل الذي يليه. وفي حالة عدم تمكن الطالب من الخروج 

 الدراسة في الكلية. 

المالحظة االكاديمية. ولكن بامكان الطالب  مستوى زيادةاليحتسب الفصل الدراسي الثالث )الصيفي( لغرض 

يساوي او  (Level CGPA)الخروج من المالحظة االكاديمية اذا حصل على معدل تراكمي للمستوى الحالي 

 اية الفصل الدراسي الصيفي.في نه 2.1 أعلى من

يمكن بقرار من مجلس الكلية اعطاء الطالب فرصة ان يكون تحت المالحظة االكاديمية الرابعة اذا كان معدله 

 ولديه فرصة للخروج من المالحظة االكاديمية. 2.1التراكمي للمستوى الحالي قريب من 

 

لنظرية او العملية التي سجل عليها في فصل على الطالب االنتظام في حضور جميع المحاضرات للمقررات ا . ش

دراسي معين وعكس ذلك فانه يعاقب باالنذار االول في المقرر الدراسي الذي تصل فيه نسبة غياباته وبدون عذر 

% من الساعات الكلية المحددة لذلك المقرر في الفصل الدراسي. وكذلك فانه يعاقب باالنذار الثاني 01مقبول الى 

%. اما في حالة وصول نسبة الغياب 21راسي الذي تصل فيه نسبة غياباته وبدون عذر مقبول الى في المقرر الد

من دخول االمتحان النهائي  (Debar)% فانه يحرم 31للطالب في اي مقرر )سواء بعذر مقبول او بدونه( الى 

صلية اذا كان غيابه فيها بعذر لذلك المقرر ولكن يسمح له بمواصلة دراسة ذلك المقرر واداء بقية االمتحانات الف

 مقبول.

 

في اي فترة من الفصل الدراسي ، اذا تغيب الطالب عن الحضور الى الكلية بدون عذر مقبول لمدة  . ص

، ويتم  (No Show)اسبوعين متتاليين )اي في جميع المقررات( فانه سيعتبر في حالة انقطاع عن الدراسة 

 فصله من الدراسة في الكلية.

 

وى المسموح بها ألكمال مستوى الدبلوم هي ثالث سنوات وألكمال مستوى الدبلوم المتقدم هي المدة القص . ض

 سنتان وألكمال مستوى البكلوريوس سنتان ايضا.

 

 تبدا الحصص الدراسية في تمام الساعة الثامنة صباحا وتمتد حتى الساعة الثامنة مساءا. . ط

 

 مسقط. -الكلية التقنية العليا ثالثا: البرامج التخصصية في قسم الهندسة في 

 

السنة االولى دبلوم يتأهل الطالب للدراسة في احد التخصصات التالية وذلك بعد ان يكمل بنجاح جميع مقررات  . أ

 من المرحلة الـتأسيسية. (Basic Math , IT for Foundation)باالضافة الى ان الطالب قد نجح في مواد 

 

 Electrical and Electronics) وااللكترونية ئيةالتخصصات في فرع الهندسة الكهربا .0

Engineering Section). 
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)لغاية البكلوريوس( (Biomedical Engineering) هندسة المعدات الطبية )ذكور واناث(.  -

 (. 2106-2105تم ايقاف القبول في هذا التخصص ابتداءا من الفصل الثاني للعام الدراسي )مالحظة: 

 .)لغاية البكلوريوس((Computer Engineering) هندسة الحاسوب )ذكور واناث(.  -

 Electronics and Telecommunication) )ذكور واناث(. ألهندسة االلكترونية واالتصاالت  -

Engineering) )لغاية البكلوريوس(. 

اية )لغ(Electrical Power Engineering) (. واناث ذكور)هندسة القوى الكهربائية  -

 .البكلوريوس(
 

 Mechanical & Industrial Engineering)التخصصات في فرع الهندسة الميكانيكية والصناعية  .2

Section). 

 )لغاية البكلوريوس(.  (Chemical Engineering))ذكور واناث(. لكيمياوية هندسة اال -

 .البكلوريوس()لغاية (Mechanical Engineering) )ذكور فقط(. ألهندسة الميكانيكية  -

 .)لغاية الدبلوم((Oil and Gas Engineering) )ذكور فقط(. هندسة النفط والغاز  -

 (Air Conditioning & Refrigeration Engineering) )ذكور فقط(. هندسة التبريد والتكييف  -

 .)لغاية الدبلوم(
 

 Architecture and Civil Engineering)والمعمارية التخصصات في فرع الهندسة المدنية  .3

Section). 

 )لغاية البكلوريوس(.  (Civil Engineering))ذكور واناث(. لمدنية هندسة اال -

 )لغاية البكلوريوس(.  (Architectural Engineering))ذكور واناث(. لمعمارية هندسة اال -

)لغاية  (Quantity Surveying Engineering))ذكور واناث(.  هندسة مسح الكميات -

 . البكلوريوس(

 .)لغاية البكلوريوس( (Land Surveying Engineering) مسح االراضي )ذكور فقط(. هندسة  -
 

أن تحديد التخصص يكون حسب رغبة الطالب ولكن على اساس التنافس مع بقية الطلبة على المقاعد المتوفرة  . ب

اعتبار ان الرسوب  لكل تخصص اعتمادا على المعدل التراكمي للطالب في مواد دبلوم السنة االولى فقط مع

 مرتين او اكثر في اي مادة سيدخل في حساب المعدل التراكمي.

 مالحظة عن الدراسة في التخصصات الهندسية:

جميع المواد التخصصية الهندسية والمواد المساعدة لها وخاصة الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبرمجة تتطلب 

 التغيب عن المحاضرات.المتابعة المستمرة ومواصلة الدراسة وعدم 

  

 لمقررات الدراسية.ل Advising)-(Selfاالرشاد الذاتي رابعا: 

 

 CIMS College Information)يجب على الطالب من خالل نظام ادارة معلومات الكليات التقنية 

Management System)  .اجراء عملية االرشاد الذاتي للمقررات التي يسجلها في الفصل الدراسي القادم 
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عدد ساعات تراكمية معتمدة يساوي ما هو مقرر في الالئحة التنظيمية للدراسة وعلى ليجب ان يتم االرشاد الذاتي 

 النحو التالي:

 :ةللطالب غير الخاضع للمالحظة االكاديمي . أ

  

 في الفصل الصيفي. 6و  االول او الثانيساعة معتمدة في الفصل الدراسي  05 ارشاديجب  .0

ل الصيفي اذا كان معدله في الفص 9و االول او الثاني ساعة معتمدة في الفصل الدراسي  08 ارشاديحق للطالب  .2

 . 5..2 يساوي او اعلى منسابق في الفصل الدراسي ال (Semester GPA)الفصلي 

في الفصل الصيفي بغض النظر عن  9و  االول او الثانيساعة معتمدة في الفصل الدراسي  08 ارشاديحق للطالب  .3

 معدله اذا كانت الساعات الثالثة االضافية كافية لكي يكمل الطالب المستوى الدراسي الحالي.

كان معدله اذا في الفصل الصيفي  9و  االول او الثانيساعة معتمدة في الفصل الدراسي  20 ارشاديحق للطالب  .4

و كانت الساعات الثالثة  5..2 يساوي او اعلى منسابق في الفصل الدراسي ال (Semester GPA) الفصلي

 االضافية كافية لكي يكمل الطالب المستوى الدراسي الحالي.

بين مقررات المتسوى االدنى والمستوى االعلى (Mix Level) على الطالب اذا اراد ان يواصل دراسته ان يجمع  .5

صيفي اذا كان معدله التراكمي فصل اللل 6و  الدراسي االول او الثانيللفصل معتمدة ساعة  02ما اليتجاوز وب

يسمح له لالنتقال للمستوى االعلى وقد حصل على التقدير المطلوب بامتحان اللغة  (Level CGPA)للمستوى 

 )بشرط ان يسجل مقررات المستوى االدنى اوال(. IELTSأو   TOEFLاالنكليزية 

قرر السماح للطالب الجمع بين مقررات المتسوى االدنى والمستوى االعلى وبما اليتجاوز التقنية العليا مجلس الكلية 

 Levelللمستوى صيفي اذا كان معدله التراكمي فصل اللل 9و  الدراسي االول او الثانيللفصل معتمدة ساعة  05

CGPA  وقد حصل على التقدير المطلوب بامتحان اللغة االنكليزية  3.11 يساوي او أعلى منTOEFL   أو

IELTS  .)بشرط ان يسجل مقررات المستوى االدنى اوال( 

اليحق للطالب ان يجمع بين مقررات مستوويين اذا كان اليستطيع االنتقال للمستوى االعلى حتى لو حصل على  .6

في كل المواد المتبقية له من المستوى االدنى وكذلك عدم حصوله على التقدير المطلوب بامتحان اللغة   Aتقدير

 . IELTSأو   TOEFL  االنكليزية

اليحق للطالب تكرار الجمع بين مقررات مستوويين الكثر من فصليين دراسيين اذا كان لم يحصل خاللهما على  ..

 على.القدير المطلوب لالنتقال للمستوى اال

 المطلوب لمعدلعلى ا حصولالالتحتسب مقررات المستوى االعلى لغرض التخرج اذا لم يتمكن الطالب من   .8

 .IELTSأو   TOEFLعدم حصوله على التقدير المطلوب بامتحان لالنتقال للمستوى االعلى او

 ارشادبمعدل تراكمي وكلي واحد والطالب يجب عليه  مستوى واحدعتبر يالدبلوم في السنة االولى والثانية  مستوى .9

 .السنة االولى والثانيةساعة حتى وان كانت من  05

 

 : ةللطالب الخاضع للمالحظة االكاديمي . ب

 

 في الفصل الصيفي. 6و  االول او الثانيساعة معتمدة في الفصل الدراسي  02 ارشاديجب في كل االحوال  .0
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 المقررات: االرشاد الذاتيعن عامة مالحظات 

 .بالضبط الالئحة الدراسيةما محدد في حسب  عدد ساعات معتمدة ارشاديجب في كل الحاالت  .0

يجب ان تسبق عملية االرشاد الذاتي االتفاق بين الطالب ومرشده االكاديمي على كل المقررات التي سيدرسها  .2

الخطة الدراسية حسب تخصص الطالب اختيار المقررات بما يناسب الطالب في الفصل الدراسي القادم. ويجب 

 وبما يضمن اكمال المقررات في المستوى الدراسي الحالي للطالب ضمن المدة المقررة.

في حالة اهلية الطالب للجمع بين مقررات مستويين فعليه ارسال طلب جمع المقررات الى مرشده االكاديمي   .3

(Mixing Level Request)  من خالل نظام ادارة المعلوماتCIMS   لكي يتمكن من ارشاد مقررات

 المستوى االعلى.

 Prerequisite.  معظم المقررات تتطلب النجاح في المقرر المتطلب  .4

 الجزئين النظري والعملي. ارشادبعض المقررات تتطلب  .5

وخصوصا الطالب تحت يجب االبتداء بارشاد المقررات التي رسب بها الطالب في الفصل او الفصول السابقة   .6

بسبب الغياب بعذر ) (Makeup Exam)حتى وان كان الطالب لديه بها امتحان تكميلي  الحظة االكاديمية الم

بهذه المواد )للطالب الذي تبقى له مقرر  (Re-Sit exam)عبورامتحان لديه او  (مقبول عن االمتحان النهائي

 . او مقررين فقط للتخرج ولكنه رسب بهما(

 المستوى االدنى ثم االعلى للطالب الذي يجمع بين مقررات مستويين. يجب ارشاد مقررات ..

على طالب المالحظة االكاديمية اختيار مقرراته بما يضمن له اداء دراسي جيد يؤدي الى خروجة من المالحظة  .8

 االكاديمية. ومن ذلك:

 يجب اوال ارشاد المقررات التي رسب بها الطالب في الفصول السابقة. -

او اقل  Cبعض المقررات التي سبق للطالب النجاح بها من المحاولة االولى بتقدير يمكن اعادة  -

 ( اذا كان الطالب يعتقد ان بامكانه الحصول على تقدير اعلى لو اعادها.D)خصوصا مواد النجاح بتقدير 

 اختيار المقررات التي يعتقد الطالب ان له قابلية على الحصول على تقديرات عالية بها. -

 اثناء عملية االرشاد الذاتي.طالب مراجعة مرشده االكاديمي في حالة عدم ظهور بعض المقررات على ال .9
 

 لمقررات الدراسية.على ا (Registration)التسجيل : خامسا

 

 يجب على الطالب التسجيل على كل المقررات التي تم اختيارها بعملية االرشاد الذاتي وكما محدد بالالئحة. .0

يجب ف ،المتوفرة  الدراسية اكتمال المقاعد في الشعبقررات بسبب التمكن من تسجيل بعض المفي حالة عدم  .2

شعب الستبدالها بمواد اخرى من الخطة الدراسية او لطلب زيادة المقاعد في بعض المراجعة المرشد االكاديمي 

 .Add and Dropوذلك اثناء فترة االضافة والحذف 

يجب عدم تعمد ترك بعض المقررات بدون تسجيل النه بعد انتهاء الفصل الدراسي واعالن النتائج فان نظام  .3

 .Fادارة المعلومات سيعتبر الطالب راسب في تلك المقررات وبتقدير 

 من االفضل للطالب االطالع على الجدول الدراسي للكلية قبل موعد التسجيل واختيار الشعب الدراسية المناسبة .4

 للمقررات وان يكون لكل مقرر اكثر من شعبة كبديل محتمل في حالة اكتمال مقاعد بعض الشعب.

 على الطالب البدأ في الوقت المحدد لبدأ التسجيل الن اي تأخير قد يعني عدم حصوله على جدول مناسب. .5
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 التخصصية. من االفضل للطالب البدأ بتسجيل المواد العامة المشتركة ثم االنتقال لتسجيل المواد .6

 يجب تسجيل الجزئين النظري والعملي للمقررات التي تتكون من الجزئين. ..

يجب ان ال يكون الجدول الدراسي فارغا في بعض االيام وكثيفا ومضغوطا في ايام اخرى الن ذلك يؤدي الى  .8

 مكان.ارهاق الطالب وضعف التركيز في الحصص الدراسية. يجب محاولة الحصول على جدول متوازن قدر اال

 

 .(Add and Drop)االضافة والحذف : سادسا

 

 واستبدالها بمقررات اخرى بشروط هي:المقررات خالل فترة االضافة والحذف الغاء بعض طالب يحق لل .0

 ان يكون العدد النهائي للساعات التراكمية المسجلة هو حسبما محدد في الالئحة التنظيمية. -

أخير في الفترة المحددة الكمال المستوى الحالي او تأخير في المقررات التي يتم حذفها التؤدي الى ت -

 انتقال الطالب للمستوى الدراسي االعلى.

في حالة جمع المقررات بين مستويين يجب ان ال يحذف مقرر من المستوى الدراسي االدنى ليضاف  -

 بدله مقرر من المستوى االعلى.

بعض المقررات بدون تسجيل بسبب عدم توفر البديل او المقاعد بعد انتهاء فترة االضافة والحذف وفي حالة بقاء  .2

 فيجب ابالغ المرشد االكاديمي لكي يقوم بحذفها من المواد التى تم اختيارها بعملية االرشاد الذاتي.

على الطالب ان يتابع باستمرار جدوله الدراسي ولفترة التقل عن اسبوعين بعد انتهاء التسجيل لمالحظة اي  .3

  د تحصل على الجدول الدراسي ألسباب مختلفة.تغييرات ق

 

 .من مقرر دراسي واحد (Withdraw)االنسحاب : سابعا

 

 .في الالئحة محدديحق للطالب االنسحاب من مقرر دراسي واحد فقط من المقررات التي سجل عليها حسبما  .0

الذي يلي انتهاء امتحانات منتصف فترة االنسحاب تبدأ من اليوم االول لالضافة والحذف ولغاية نهاية االسبوع  .2

 .الفصل

 في الحاالت التالية: مقررالاليحق للطالب االنسحاب من  .3

 .مقررات اقل مما هو محدد حسب الالئحة التنظيمية للدارسةاصال قد سجل الطالب اذا كان  -

 % او اكثر. 31أذا وصلت نسبة الغياب في ذلك المقرر  -

 سبوعين متتاليين.أذا انقطع عن الدراسة في ذلك المقرر ا -

اذا كان المقرر من المستوى الدراسي االدنى في حالة جمع مقررات مستويين دراسيين )واليشمل ذلك  -

 دبلوم السنة االولى والثانية النها تعتبر مستوى واحد(.

من خالل  (Withdrawal Request)لغرض االنسحاب من مقرر واحد يقوم الطالب بارسال طلب االنسحاب  .4

تتم الموافقة على الطلب من قبل مدرس المقرر اوال اذا كان من حق الطالب  .CIMSة المعلومات نظام ادار

االنسحاب ومن ثم موافقة المشرف االكاديمي للطالب اذا تاكد ان من حق الطالب االنسحاب. بعد ذلك يقوم نظام 

CIMS طالب بذلك.تلقائيا بحذف المقرر من الجدول الدراسي للطالب ويقوم ايضا باعالم ال 
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االنسحاب منه حتى تتم الموافقة  يريدي ي حضور الحصص الدراسية للمقرر الذيجب على الطالب االستمرار ف .5

 جدوله الدراسي. المقرر من حذفبشكل كامل ويتأكد الطالب من 
 كان المقرر يتضمن جزءا عمليا، يجب على الطالب ابالغ المرشد االكاديمي بحذف الجزء العملي. اذا  .6

 

 .الدوام والغياب: ثامنا

 

للمقررات النظرية او العملية التي سجل عليها في  حصص الدراسيةعلى الطالب االنتظام في حضور جميع ال .0

 .فصل دراسي معين

في حالة تغيب الطالب عن حصة واحدة او اكثر من مقرر دراسي واحد او اكثر بعذر مقبول بسبب ظرف صحي  .2

 او اجتماعي فعلى الطالب ان يحضر مايثبت ذلك بوثيقة اصلية مصدقة من الجهات الرسمية. 

غرض اعطاء الطالب . وانما يقبل العذر لCIMSان قبول العذر ال يعني الغاء الغياب من نظام ادارة المعلومات  .3

 الحق في امتحان تعويضي اذا كان هناك امتحان فصلي خالل الحصة التي تغيب عنها الطالب.

% في مقرر 31على الطالب االحتفاظ بالنسخة االصلية للعذر للحاجة اليها في حالة وصول نسبة غياب الطالب  .4

ظر في حاالت الحرمان من حضور االمتحان واحد او اكثر لغرض تقديمها الى اللجنة المختصة في الكلية في الن

النهائي. اللجنة قد تقرر السماح للطالب بحضور االمتحان النهائي او تقرر بقاء الحرمان وذلك حسب كل حالة. 

 وفي الغالب تتم الموافقة فقط للطالب الذي يمر بظرف صحي او اجتماعي صعب مثبت في تقارير مصدقة. 

الطالب تقديم طلب خالل مدة التزيد ول عن امتحان فصلي في مقرر معين فعلى في حالة غياب الطالب بعذر مقب .5

عن اسبوع واحد عن موعد ذلك االمتحان الى القسم المعني لغرض منحه فرصة امتحان تعويضي ويجب ان يقدم 

 مع الطلب النسخة االصلية من العذر.  

الطالب تقديم طلب خالل مدة ر معين فعلى في حالة غياب الطالب بعذر مقبول عن االمتحان النهائي في مقر .6

التزيد عن اسبوع واحد عن موعد ذلك االمتحان الى القسم المعني لغرض منحه فرصة امتحان تكميلي ويجب ان 

 يقدم مع الطلب النسخة االصلية من العذر.

 

 . (Postponement)تأجيل الدراسة لفصل دراسي واحد : تاسعا

 

عميد الكلية لتأجيل الدراسة في فصل دراسي بسبب ظروف صحية او اجتماعية  يمكن للطالب التقدم بطلب الى .0

 يمر بها الطالب. وتتم عادة الموافقة على هذا الطلب بعد موافقة ولي امر الطالب واقراره بتلك الظروف.

م ويمكن للطالب التقدم بطلب الى عميد الكلية لتاجيل الدراسة لفصل دراسي ثاني بسبب ظروف مماثلة وتت .2

 الموافقة عادة بعد موافقة ولي امر الطالب.

ويمكن للطالب التقدم بطلب لتاجيل الدراسة لفصل دراسي ثالث بسبب ظروف صحية او اجتماعية صعبة يمر  .3

 بها. وفي هذه الحالة يجب ان يقتنع مجلس الكلية بتلك الظروف ويوافق على الطلب بعد موافقة ولي امر الطالب.

دراسي يتم تأجيله يجب على الطالب التقدم بطلب الى عميد الكلية ألعادة قيده وعكس ذلك يتم في نهاية كل فصل  .4

 ايقاف الطالب عن الدراسة.
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 يجب التقدم بطلب التاجيل في مدة ال تتجاوز منتصف الفصل الدراسي. .5

 تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة القصوى المحددة النهاء كل مستوى دراسي. .6
 

 .)Dismissal ( في الكليةلدراسة امن لفصل ا: عاشرا

 

 :في الحاالت التالية  يفصل الطالب عن الدراسة في الكلية

 تغيب عن الدراسة في الكلية لمدة اسبوعين متتاليين بدون عذر مقبول.اذا  .0

 .الثالثةاذا لم يتمكن من الخروج من المالحظة االكاديمية  .2

 لجنة التاديب في الكلية.خل باللوائح واالنظمة وصدر بحقه قرار من اذا أ .3
 

 .The Research Council (TRC)مجلس البحث العلمي : أحد عشر

 

 من االجتماعير والتطوي واالبتكار العلمي البحث ودعم تشجيع الى عمان سلطنةيهدف مجلس البحث العلمي في  .0
 .المجاالت مختلف في البحوث تمويل خالل

 .لسلطنةفي ا واالجتماعي واالقتصادي التطورالعلمي الى تهدف ببحوث للمشاركة الطلبة ويدعم يشجع المجلس .2
 :منها المجلسهناك برامج دعم مختلفة يقدمها  .3

  
 FURAP ) الطالب بحوث دعم برنامج) 

 
 .االولى السنة دبلوم اكمالهم بعد الكلية طلبة يدعم وهو

 ي:التال الرابط الى بالدخول المالية والمنح المشاريع على التعرف بامكانك  .4
 

resources-http://www.hct.edu.om/trc 
  

 .االولى السنة دبلوم اكمالهم بعد ينصح الطلبة بالتعرف على التفاصيل .5
 تطور في الفاعلة والمساهمة البحثية قابلياتهم تطوير بهدف المواردالمتاحة من باالستفادة الطلبة ينصح  .6

 .المجاالت كافة في سلطنةعمان
 
 

 College Managementأستخدام نظام ادارة معلومات الكليات التقنية : اثنا عشر

Information System (CIMS). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hct.edu.om/trc-resources
http://www.hct.edu.om/trc-resources
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1. Login. 

 

 

2. CIMS Student Home Page. 
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3. Changing Password. 

 

 

 

4. Student Profile Editing. 
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5. Course Advising. 
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6. Timetable Registration. 
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7. Dashboard. 

 

 

 

8. Reports: Student Pre-Advising Courses (For Next Semester). 
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9. Reports: Student Advised Courses (Current Semester). 

 

 

10. Reports: Student Attendance List. 
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11. Reports: Student Timetable (Current Semester). 

 

 

12. Reports: Student Timetable (Next Semester). 
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12. Reports: College Timetable (For Next Semester). 

 

 

13. Reports: Student Level Report. 
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14. Reports: Student Full Transcript. 

 

 

15. Reports: Student Foundation Transcript. 
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16. Student e-Services. 

 

 

17. Student Portal Help. 

 

 


