
 ولياء األمور اسئلة واستفسارات أ

 

 كيف يمكن ألب�ي �غي�� تخصصة، وما�� الشروط املطلو�ة؟ -

 :و�� املوحد القبول  مركز طر�ق عن قبولهم تم اللذين للطلبة التخصص لتغي�� معاي�� هناك

 .بنجاح التأسي��ي ال��نامج متطلبات اكمال �عد التخصص �غي�� طلب تقديم يتم -

 . ا�حا�� التخصص �� فصول  ثالث من أك�� درس قد الطالب ي�ون  ال أن -

 .إليھ اإلنتقال املطلوب التخصص �� شاغر وجود -

 . فقط واحدة مرة من ألك�� تخصصھ بتغي�� للطالب يجوز  ال -

 . تخصصھ بتغي�� يقوم بأن األ�اديمية املالحظة تحت الواقع للطالب يمكن ال -

 . ا�جديد التخصص لدراسة تؤهلھ ال�ى العام التعليم دبلوم ملواد الطالب دراسھ من التاكد -

 ظهور  تار�خ من اسبوع�ن ملدة درا��ي فصل �ل بداية �� والت�جيل القبول  قسم ف�ي ا�� التخصص �غي�� طلب يقدم -

 .النتائج

 . درجاتھ كشف �� السابق تخصصھ �� الطالب درسها ال�ي املقررات تبقى -

 ضمن �انت إذا إال ال��اك�ي املعدل احتساب ألغراض السابق تخصصھ �� الطالب درسها ال�ي املقررات تحسب ال -

 . ا�جديد التخصص مقررات

 قيد تم ال�ي السنة �� املوحد القبول  مركز قبل من اليھ االنتقال املطلوب للتخصص القبول   شروط استيفاء -

 ) التناف��ي املعدل(  ��ا الطالب

  التغي�� ي�ون  -
ً
 . املعنيھ ا�جهات موافقة �عد نافذا

 

 ما�� املالحظة األ�اديمية؟ -

 �ـ�) 2.0( املطلـوب املتوسـط مـن أقـل)  GPA( درجاتـھ نقـاط متوسـط �ـان إذا اال�اديميـة املالحظـة لنظـام املتفـرغ الطالـب يخضع

) 2.0( يبلـغ) CGPA( تراك�ـي معـدل ع�ـ� حصـل م�ـى درا�ـ�ي فصـل �ـل ��اية �� األ�اديمية املالحظة ف��ة وتنت�ي ، درا��ي فصل أي

) 6( الصـيف فصـل و�ـ� معتمـدة سـاعة) 12( ��ـجيل عليـھ درا�ـ�ي، فصـل أي �� النظام لهذا الطالب خضوع حالة و�� ، اك�� أو

 ا�حــق ال�ليـة و�جلــس الثالثـة اال�اديميــة املالحظـة مــن ا�خـروج مــن تمكنـھ عــدم حـال �ــ� الطالـب فصــل و�تع�ن.معتمـدة سـاعات

 .ا�حرجة الطالب حاالت بتقدير



 

 

 �عالوة الطالب؟  املتبع فيما يتعلقماهو نظام ال�لية  -

عالوات الت من قبل املوظف�ن ا�ختص�ن �ير ا�حاو يتم تقد السكن م�ان ع�� بناء عما�ي ر�ال 90 أو 45 ع�� الطلبة يحصل

 .الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدير العالوة

محافظات السلطنةباقي

ريستحق الطالب عالوة تقد
 عمانيلایر90ب

مسقطمحافظة

مسـافة الفيهـا المناطق التي تقل 
يــــة بينهــــا وبــــين الكلكــــم50عـــن 

ر بــــ يســـتحق الطالـــب عـــالوة تقـــد
عمانيلایر45

كـثـر مـ
ٔ
50ن المناطق التي تبعـد ا

الــب كــم عــن الكليــة يســتحق الط
لایر عماني90عالوة تقدر بـ 



 

 هل يمكن للطالب اكمال الدراسة بال�لية �عد ا�حصول ع�� وظيفة؟ -

التقنيــــة لغ�ـــ� املتفــــرغ�ن مــــن العـــامل�ن بالقطــــاع�ن العــــام وا�خـــاص وذلــــك ع�ــــ� نفقــــ��م  يجـــوز قبــــول طلبــــات اإللتحـــاق بال�ليــــات

 ا�خاصة أو نفقة ا�جهات املوفدة لهم.

 
ً
بــھ موافقــة ا�جهــة املوفــدة لــھ وتحملهــا  و�جــب ع�ــ� الطالــب أن يتقــدم بطلــب اإللتحــاق ع�ــ� النمــوذج املعــد لهــذا الغــرض مرفقــا

الدراســة ع�ــ� حســابھ ا�خــاص،  مــا يثبــت قدرتــھ ع�ــ� دفــع النفقــات �ــ� حالــةأو ســا��ا لنفقــات الدراســة �ــ� حالــة الدراســة ع�ــ� ح

ع�ــــ� املســــتو�ات والــــدرجات املطلو�ــــة مــــن النجــــاح �ــــ� اللغــــة اإلنجل��يــــة والر�اضــــيات وتقنيــــة املعلومــــات أو نجاحــــة �ــــ�  وحصــــولھ

 د�ى الالزم للقبول بال�ليات. امتحانات التقييم األ�ادي�ي ال�ي تجر��ا ال�لية وحصولھ ع�� األقل ع�� ا�حد األ 

 .ببوابة الطالب املرفق بموقع ال�لية ير�� الرجوع إ�� دليل اإللتحاق بال�ليات التقنية عن طر�ق نظام التفرغ ا�جزئي- 

 

 ؟بال�لية عمول بھماهو نظام الغياب امل -

، و %20الثـــــا�ي عـــــن غيـــــاب ، و اإلنـــــذار %10يحصـــــل الطلبـــــة �ـــــ� ال�ـــــ�امج التخصصـــــية ع�ـــــ� اإلنـــــذار األول عـــــن غيـــــاب  -

مــن مجمــوع ســاعات املقــرر �ــ� الفصــل الدرا�ــ�ي. . أمــا بالنســبة لطلبــة  %30ا�حرمــان مــن اإلمتحــان ال��ــائي عــن غيــاب 

 . و الطلبـة الـذين تجـاوزت �سـبة غيــا��م%15، و %10، %5ال��نـامج التأسي�ـ�ي ي�ـون اإلنـذار ع�ـ� النحـو التــا�� غيـاب 

 ائي.سيحرمون من اإلمتحان ال�� %30 عن

مرضـــية مختومـــة مـــن قبـــل مركـــز صـــ��  اتو إجـــاز  ةر مقبولـــاعـــذايجـــب ع�ـــ� الطلبـــة املتغيبـــ�ن ألســـباب �ـــحية تـــوف��  -

 ح�ومي.

ولــيس -اإلمتحانــات القصـ��ة وإمتحانــات منتصـف الفصــل  �عت�ـ� الشــهادات املرضـية عــذر �ـ� حالــة �غيـب الطالــب عـن -

. تــدرج تغيــب عنــھامللإلمتحــان و مــع ذلــك تحســب لــھ غيــاب �عــذر و �ســمح للطالــب أن يتقــدم  -ة �ــ� ا�حاضــرات العاديــ

 إلمتحان ال��ائي. من ا�حرمان للبت �� القرار ال��ائي لجميع الغيابات (�عذر و �غ�� عذر) �� الفرز ��اية الفصل 

 . بال�لية ادارة املعلومات ا�حوسبالغياب �� نظام  تجميع �جال يتم ادخال  -

 

 



 

 ما�� التخصصات املتاحة بال�لية؟ -

 العلوم التطبيقية -

 تقنية املعلومات -

 الدراسات التجار�ة -

 الهندسة -

 

 الصيدلة -

 التصو�ر الضوئي -

 تصميم األز�اء -

 

 

  ما�� شروط اإلنتقال ب�ن ال�ليات التقنية؟ -

  :لإلنتقال طر�قتان هناك

  

 اإلنتقــال ســبب تثبــت ال�ــي الالزمــة الوثــائق تقــديم ع�ــ� ا�حالــھ هــذه �ــ� اإلنتقــال ويعتمــد عائليــة أو مرضــية ألســباب �عــود األو�ــ� -

 .إل��ا باإلنتقال ترغب ال�ي ال�لية موافقة وكذلك

 تحــدد أخــرى  �ليــة �ــ� ومتــوفر الطالــب، ف��ــا يــدرس ال�ــي ال�ليــة �ــ� متــوفر غ�ــ� تخصــص لدراســة اإلنتقــال �ــ�: الثانيــة والطر�قــة -

 معــدال��م خــالل مــن اإلنتقــال �ــ� يرغبــون  الــذين الطلبــة و�تنــافس املطلو�ــة والــدرجات واملعــدل املتاحــة املقاعــد عــدد ال�ليــة تلــك

 .ودرجا��م

 مامدى اشراف ال�لية ع�� سكنات الطالبات؟ -

-  
ُ
 الرجوع ال��ا �� موقع ال�لية. ةللطالب، يمكن قائمة تحتوي ع�� سكنات للتأج�� خارج �لية  د ال�ليةعِ �

ال ينت�ــي مــالك الســكنات ا�خاصــة إ�ــ� ال�ليــة بــأي شــ�ل مــن األشــ�ال و مــع ذلــك تقــدم ال�ليــة املســاعدة لطال��ــا �لمــا  -

 أمكن فيما يتعلق با�خالفات و إ��اء العقود، و املمارسات الغ�� عادلة من قبل املالك.

 

 

 

 النقل ألسباب اجتماعية

 النقل ألسباب ا�اديمية



 �� �ل مستوى ؟كم عدد املواد املطلوب دراس��ا  -

 :ي��واح عدد الساعات املعتمدة �� التخصصات ا�ختلفة املطلو�ة للتخرج �� �ل مستوى من املستو�ات األر�عة

 مادة. 24، بما �عادل ساعة معتمدة  76ا��  66لدبلوم من شهادة ا -

 مادة. 12، بما �عادل  ساعة معتمدة 114ا��  100شهادة الدبلوم العا�� من  -

 مادة. 12، بما �عادل ساعة معتمدة 157ا��  128وس من الب�الور�شهادة  -

 ( مالحظة:  هناك �عض التخصصات ملستوى الدبلوم فقط)

 

 ما�� آلية ��جيل املواد املتبعة بال�لية؟ -

 يتم ��جيل املقررات الدراسية عن طر�ق موقع ال�لية حسب ا�جدول الذي يتم إعالنھ قبل بداية �ل فصل درا��ي. -

ســــــاعات �ــــــ� الفصــــــل الصــــــيفي  6ســــــاعة معتمــــــدة  �ــــــ� الفصــــــل الدرا�ــــــ�ي العــــــادي (األول و الثــــــا�ي) و  15��ــــــجيل يــــــتم  -

 (الثالث).

 .2.75عن  GPA)املعدل الفص�� ( شر�طة أال يقليجوز ز�ادة ثالث ساعات معتمدة  -

 ساعة �� الفصل العادي. 21أو 18ساعات إلكمال املستوى، �سمح لھ بت�جيل  3ذا تبقى للطالب إ -

 ساعات معتمدة �� الفصل الصيفي. 9ساعات إلكمال املستوى، �سمح لھ بت�جيل  3ذا تبقى للطالب إ -

 9ساعات معتمدة إلكمال املستوى، ومعدلـھ ال��اك�ـي يؤهلـھ للمسـتوى االع�ـ�، فيسـتطيع إضـافة  3ذا تبقى للطالب إ -

 ساعات من املستوى األع��. و�تم حساب املعدل ل�ل مستوى ع�� حدة.

�ـــــ� مقـــــررات ذلـــــك املســـــتوى اليؤهلـــــھ  Aى للطالـــــب مقـــــررات إلكمـــــال أي مســـــتوى إال ان حصـــــولھ ع�ـــــ� تقـــــدير ذا تبقـــــإ -

 لإلنتقال ا�� املستوى االع�� فال �سمح لھ بالت�جيل ألي مقرر من مقررات املستوى االع��.

 

 ؟تقنية املعلومات من خارج ال�ليةهل يمكن للطالب احضار شهادة االيلتس او شهادة  -

 للب�الور�وس . 5للدبلوم العا�� و  4.5ل نقاط اعتماد شهادة االيلتس للغة اإلنجل��ية بمعديتم 



 للب�الور�وس. 550للدبلوم العا�� و 500أما التوفل بمعدل نقاط 

 :اه�� ا�جدول ادن هو مو�ح  كمافقنية املعلومات اما فيما يتعلق بت

 

 

 

 

 

 

 

 

 بال�لية؟ املتبع الشكوى  نظام ماهو  -

 ختصاص باملوضوع.ذي بدوره يقوم بإحال��ا �جهات اإل تقديم الش�وى بقسم التوجية واإلرشاد �شؤون الطلبة واليتم 

 كيف يمكن لو�� األمر أن يتواصل مع ال�لية؟ -

 
ً
ل�ن بقسم شؤون الطلبة وقسم التوجية واإلرشاد با�حضور ال�خ��ي و مع املسؤ يمكن لو�� األمر أن يتواصل �خصيا

 .ابنا��ملإلستفسار عن 

 هل يمكن لو�� األمر أن يتواصل مع ا�حاضر�ن واأل�اديم�ن واملشرف األ�ادي�ي؟-

 بدورها بالتنسيق مع القسم املع�ي. �ي ستقوموالاألمر التواصل مع إدارة ال�لية  يمكن لو��

 

 ؟ستخدم و�لمة املرور ا�خاصة بأبنھهل يمكن لو�� األمر أن يحصل ع�� اسم امل -

 توف�� اسم مستخدم لو�� األمر تمكنة من اإلطالع ع�� وضع ابنھ األ�ادي�ي. ع��جاري العمل 



 ال�لية نظام املنح�ى؟ تتبع هل -

 ال تتبع ال�لية نظام املنح�ى �� اي مقرر من املقررات الدراسية.

 إل�شاء موقع ألولياء أمور طلبة ال�لية؟ هل هناك خطة مستقبيلة -

 .اسم مستخدم ورمز للدخول خاص بو�� األمر �عم / و�جري حاليا العمل ع�� توف��

 هل يمكن أن �س�� ال�لية �� تأسيس �جان مش��كة ب�ن ال�لية وأولياء األمور؟ -

 ��دف ملتقى أولياء األمور الذي تنظمھ ال�لية 
ً
ا�� خلق شراكة فاعلة ب�ن ال�لية و أولياء األمور لتبادل األف�ار  سنو�ا

 تنظر حاليا �� ا�شاء �جان مش��كة بي��ا و��ن أولياء أمور طلب��ا.واملق��حات ، وعليھ فإن ال�لية 

 هل يمكن للطالب وو�� أمره أن يراجع أوراق اإلختبار؟ -

 الغ الطالب بالنتيجة.دة ت�حيحها وإباعإ و ا�ختصة ، وسيتم مراجعة ورقة اإلختبار يمكن للطالب تقديم التماس ل�جنة 

 لإلستفسار عن مستوى ابنھ الدرا�ىي؟هل يمكن أن يحضر و�� األمر  -

اتب التوجية واالرشاد بال�ليھ �عم يمكن لو�� األمر أن �ستفسر عن مستوى ابنھ الدرا��ي عن طر�ق ا�حضور ال�خ��ي مل�

 م شؤون الطلبة بم�ى اإلدارة بال�لية.بقس

 ملاذا ال تصل �عض الرسائل النصية ألولياء األمور؟ -

م�جل بملف الطالب  تعلقة بمستوى ابنھ الدرا��ي فع�� و�� األمر التأكد من أن رقمھالرسائل املاذا �انت ال تصل لو�� األمر 

 .بال�لية بنظام ادراة املعلومات ا�حوسب

 هل يمكن ا�حصول ع�� بيانات الطالب ع�� الهاتف؟ -

، وعليھ فإنھ من الصعو�ة التحقق   تتعامل ال�لية التقنية العليا مع �افة املعلومات والبيانات ا�خاصة بالطالب �سر�ة تامة-

 من هو�ة املتصل ع�� الهاتف وصلة قرابتھ بالطالب .

 

 كيف يمكن �غي�� رقم هاتف و�� األمر امل�جل �� نظام ادارة املعلومات ا�حوسب ؟ -

 . و�� األمر بطلب من و�� األمر نفسھيمكن �غ�� أو اضافة رقم هاتف 



 بالتوظيف؟لل�لية فيما يتعلق هل هناك دور  -

 �س�� ال�لية جاهدة لتوف�� فرص عمل لطلب��ا ا�خر�ج�ن من خالل التنسيق مع القطاع ا�خاص.

 هل تطرح ال�لية مواد اختيار�ة �املهارات ا�حياتية وغ��ها ع�� سبيل املثال؟ -

 .األعمال مهارات الطالب مثل مادة اخالقيات العمل ومادة ر�ادة��دف ا�� تنمية تطرح ال�لية متطلبات �لية 

 هل هناك ا�شطة ر�اضية للطلبة والطالبات �شرف عل��ا ال�لية؟ -

 �عم/ هناك مجموعة من األ
ً
قسم األ�شطة التا�ع   �شطة الر�اضية وغ�� الر�اضية املوجودة �� ال�لية ويشرف عل��ا مباشرة

 م األ�شطة.األ�شطة الت�جيل لدى قس �� هذهلقسم شؤون الطلبة، وع�� الطلبة الراغب�ن لإلنضمام 

 ا�خاصة بال�لية؟كيف يمكن للطالب معرفة القوان�ن واألنظمة  -

الطالب بموقع ال�لية، وكذلك يتم ارسال الالئحة التنظيمية للطلبة توجد الصفحة ا�خاصة بالقوان�ن واألنظمة مثبتة بوابة 

 ع�� ال��يد اإللك��و�ي للطلبة.

 �� لل�لية دور أو  بال�لية، وهل هناك برنامج إلعداد محاضر�ن من الطلبةكيف يمكن للطالب أن يصبح محاضر أو معيد  -

 ؟ الدولة خارج املاجست��  ب��نامج لإللتحاق رغب��م حال �� الطلبة مساعدة

 �عم يوجد ، عن طر�ق برنامج اعداد ا�حاضر�ن الذي �شرف عليھ وزارة القوى العاملة.

 التواصل اإلجتما��؟ما�� حسابات ال�لية الرسمية �� مواقع  -

 

 

 

 


