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 مقدمة

والخدمات  إدارة اللوجستيات والنقلأهال بكم في كلية عمان البحرية الدولية، منبر الفكر والعلم ومنارة العلوم البحرية بما فيها 

ا توافرت لهمن نوعها في املنطقة وذلك بتركيزها على العلوم البحرية قد  الفريدةاللوجستية وتقنيات العمليات التشغيلية؛  هذه الكلية 

. وبدورنا نتشرف بانضمامكم للكلية في حرمها ة العلمية واألكاديمية املرموقة ومرتكزات متينة وقوية تؤهلها من تبؤ املكانمقومات 

 الجديد بصحار.

(ومقرها روتردام بمملكة هولندا الصديقة وهدفها توفير مستوى عال STCمجموعة)م بشراكة حكومية  مع  2005لكلية عام تأسست ا

وهندسة العمليات  إدارة اللوجستيات والنقلب املتعلقةدريب العملي في مجال العلوم البحرية والتخصصات من التعليم والت

  2000حاليا قرابة الكلية تضم و والبتروكيماويات. 
 
يدرس بالكلية طلبة من اإلمارات العربية  إذ ،خارجهاو  السلطنةمن وطالبة  طالبا

بنجالديش،  لبنان، اليمن، سوريا، تنزانيا، املغرب، مصر، الهند،، ململكة العربية السعوديةاملتحدة، مملكة البحرين، دولة قطر، ا

 وكازاخستان.، جنوب أفريقيا جزر القمر نيجيريا، 

 

وبالتحديد يرجى التكرم بقراءته بتمعن الناحيتين اإلدارية واألكاديمية، لذا الكلية من  أنظمةدليل الطالب هذا فكرة عامة عن يقدم 

الرد و  من املعلومات . كما يرجى التواصل مع أصحاب الشأن بالكلية ملعرفة املزيداملتعلقة باألمور األكاديمية واملاليةوالتعليمات األنظمة 

وا أن والرد على استفساراتكم. وال تنستقديم املساعدة . والجميع بكلية عمان البحرية الدولية على أتم االستعداد لعلى االستفسارات

 تؤهلكم من الحصول على تأهيل عال في مهن دوليةبتخصصاتها املختلفة سواءعلى مستوى درجة الدبلوم أو البكالوريوس برامج الكلية 

 .واعدة

 .نسأل هللا لكم التوفيق

 

 د/ هالل بن علي بن عزان الحضرمي 

 عميد الكلية                
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 تمهيد

 

 رؤية الكلية

باملهنيين املتخصصين ملواجهة التحديات الناشئة  وما جاورها  تعليمية رائدة تتطلع إلى تزويد سلطنة عمان واملنطقةأن تكون مؤسسة 

 في مجال املالحة البحرية والخدمات اللوجستية وإدارة املواني  والصناعات التحويلية.

 

 رسالة الكلية

املتخصصة في مجاالت املالحة البحرية والخدمات اللوجستية والصناعات توفير تعليم عالي الجودة وتدريب عملي يلبي االحتياجات 

 التحويلية الداعمة للتنمية االقتصادية.

 

 القيم األساسية للكلية

 :تسعى كلية عمان البحرية الدولية إلى تعزيز القيم األساسية التالية

 أيجاد مستويات عالية من املهارات والسلوكيات الشخصية.املهنية : 

 الوضوح، والصدق واالنفتاح في السلوك.فيةالشفا : 

 يتحمل كل فرد مسؤولية قراراته أوإجراءاته.املسؤولية : 

 أن يكون لدى كل فرد فكرة واضحة عن السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ.السلوك األخالقي املثالي : 

 إعطاء جميع األفراد نفس الحقوق والفرص، واحترام إنجازات اآلخرين وتشجعيهم على اكتشاف إمكانياتهم. الفرص املتكافئة : 

 من الفريق. روح الفريق 
 
 : وجود الرغبة في العمل املشترك ومساعدة اآلخر باعتباره جزءا

 

 أهداف الدراسة في كلية عمان البحرية الدولية: 

 إلى تخريج طلبة يتسمون باملواصفات التالية:تهدف كلية عمان البحرية الدولية 

 

 املعرفة 

  ي فاالستيعاب الجيد للمفاهيم األساسية في مجال الدراسة، والقدرة على تطبيق تلك املفاهيم في حل املشاكل التي تواجههم

 الواقع. 

 

 املهارات والكفاءات 

  تقنية املعلومات.مهارات التواصل الكتابية والشفهية باللغة اإلنجليزية ومهارات 

 .مهارات التصور والتحليل وحل املشاكل 

 .التخطيط وإدارة الوقت ومهارات اتخاذ القرار 

 .البحث الفعال والتحري ومهارات التفكير الناقد 
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 السمات الشخصية

 .وجود الدافع وااللتزام بالتعلم مدى الحياة 

 .االبتكار والقدرة على االرتجال 

 الجماعي والعمل الفردي. القدرة على القيادة والعمل 
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 الجزء االول 

 معلومات عامة

 

 

 إجراءات القبول والتسجيل والتأجيل واالنسحاب )طلبة الدوام الكامل( 1-1

 

التسجيل  املتعلقة بالقبول، وعلى كل طالب يرغب فييقوم قسم القبول والتسجيل بكليةعمان البحرية الدولية بكل اإلجراءات 

 إلى القسم.
 
 للدراسة بالكلية الحضور شخصيا

 
 
املوعد املحدد في التقويم األكاديمي ومدته أسبوعان من بدء العام  ملدة عام أكاديمي كامل حسب ويظل التسجيل ساريا

ي واحدة خالل العام األكاديمن عام إلى عام، وتوجد فترة قبول تلف ماألكاديمي، مع األخذ في الحسبان أن التقويم األكاديمي يخ

خالل العام ، وفيما يلي  قبول الدبلوم والبكالوريوس، أما بالنسبة لطلبة السنة التأسيسية فيكون لديهم فترتي  لطلبة

 متطلبات القبول للفئات املختلفة من الطلبة. 

 

 الحد األدنى ملتطلبات القبول لجميع الطلبة 1-1-1

 

 تشترط كلية عمان البحرية الدولية املتطلبات التالية للقبول:

 .دبلوم التعليم العام )شهادة الصف الثاني عشر( أو ما يعادلها 

  والرياضيات اللغة اإلنجليزية وادرسأن يكون املتقدمين قد يجب. 

  قد درسوا مادتي الكيمياء  التحويليةوالهندسة املالحة البحرية والهندسة البحرية  لبرامجيجب أن يكون املتقدمين

 والفيزياء.

  تحدد الكلية  االختبارالذي تضعه كلية عمان البحرية الدولية ، ومن خالل  تحديد املستوى  الختباريخضع املتقدم

 لالنضمام إلى برنامج الدبلوم. 75مستوى كل متقدم، وإذا أحرز املتقدم معدل 
 
 أو أكثر فإنه يكون مخوال

 في اختبار اآليلتس 5.0الذين يقدمون ما يثبت حصولهم على درجة  ُيعفى الطلبة (IELTS)  ،من الغير منتهي الصالحية

 .و يعدوا مؤهلين لاللتحاق ببرنامج الدبلوم الكليةب تحديد املستوى  متحانالجلوس إل 

 .يعفى الناطقون باللغة االنجليزية من متطلبات اللغة االنجليزية املذكورة أعاله 

  املعلومات سارية املفعول. حيث يجب على الناطقون باللغة االنجليزية  وتقنيةتظل اللوائح الخاصة بمادة الرياضيات

أو أكثر في اختبار كلية عمان البحرية الدولية  75أو أعلى و ممن حصل على درجة  5.0ومن يقدم شهادة اآليلتس بدرجة 

قبل أن يكونوا  كذلك املعلومات الخاصة بالسنة التأسيسية وتقنيةالرياضيات  امتحاناتلتحديد املستوى اجتياز 

فسيتطلب منهم دراسة املادتين خالل السنة التأسيسية.  االمتحاناتمخولين لالنضمام إلى برنامج الدبلوم. وإن لم يجتازو 
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 من دراسة املساق IC3املعلومات تقديم شهادة  تقنيةويمكن لطلبة 
 
يرجى مراجعة الصفحة  للمزيد من التفاصيل. بدال

 )مقررات البرنامج التأسيس ي العام(. 8-1، املادة  63

 لطلبة وزارة التعليم العالي

 

  طلبات ملنح وزارة التعليم العالي من خالل مركز القبول املوحد.اليتم تقديم 

  عن طريق 
 
رسائل نصيٍة تحتوي على بعد استيفاء شروط ومعايير وزارة التعليم العالي، فإن املتقدمين سيستلمون عرضا

 تعليمات هامة تتعلق باملوعد النهائي لقبول العرض واستكمال إجراءات التسجيل.

  يؤكد الطلبة قبول العرض عن طريق إرسال رسالة نصية أو من خالل حسابهم الخاص في املوقع اإللكتروني ملركز القبول

ان البحرية الدولية خالل الفترة املحددة من قبل مركز املوحد، ويتوجب عليهم استكمال إجراءات التسجيل في كلية عم

 القبول املوحد.

 :ومن أجل استكمال إجراءات التسجيل، يتوجب على كل متقدم إحضار املستندات التالية 

 ما ورد في شروط القبول. باإلضافة إلى ،شر( أو ما يعادلهاأصل شهادة دبلوم التعليم العام )الصف الثاني ع •

 ( صور شخصية بحجم صورة جواز السفر.4أربع )  •

 أو البطاقة الشخصية. من جواز السفر ساري املفعول  نسخة •

 من شهادة امليالد. نسخة •

 أو البطاقة الشخصية لولي األمر.  من جواز السفر ساري املفعول  نسخة •

 إثبات الدخل املحدود )ألبناء أسر الدخل املحدود( •

 (.أسر الضمان اإلجتماعيبة شهادة الضمان االجتماعي ) لطل •

 إثبات للعنوان إن لم يتوفر في املستندات املذكورة أعاله.  •

 

 للمتقدمين على نفقة الشركات

لشركات التواصل والتنسيق مع قسم القبول والتسجيل في كلية عمان البحرية الدولية في أقرب وقت ممكن للتأكد اينبغي على 

اإلجراءات األخيرة لعملية التسجيل قبل بدء العام األكاديمي، ويتم تطبيق اإلجراءات  من أنها حجزت املقاعد الدراسية وأنهت

 التالية:

  يجب أن يستوفي املتقدم شروط ومتطلبات القبول بكلية عمان البحرية الدولية حسب ما هو مذكور في الفقرة الخاصة

 بالحد األدنى من متطلبات القبول.

 دولية بقائمة املرشحين الذين تم اختيارهم، مرفقة باتفاقية املنحة الدراسية وأية تزود الشركة كلية عمان البحرية ال

 شروط تود الشركة أن تطبقها على املنحة الدراسية بما ال يتعارض مع قوانين الكلية. 

  على الشركة التنسيق مع قسم القبول والتسجيل لتحديد موعد مناسب للطلبة إلتمام عملية تسجيلهم خالل فترة

 تسجيل. ال

 :خالل عملية التسجيل، يجب على كل طالب إحضار املستندات التالية 

 .باإلضافة إلى ما ورد في شروط القبول  الصف الثاني عشر( أو ما يعادلها،أصل شهادة دبلوم التعليم العام )شهادة  •
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 صور بحجم صورة جواز السفر.  4 •

 نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية سارية املفعول. •

 .نسخة من شهادة امليالد •

 اتفاقية املنحة الدراسية مع الشركة. •

 في اللغة  لتحديد مستواه  الذي تضعه كلية عمان البحرية الدولية تحديد املستوى  يجب أن يخضع املتقدم إلى امتحان

 اإلنجليزية. 

 

 

 للمتقدمين على نفقتهم الخاصة

القبول والتسجيل بكلية عمان البحرية الدولية لضمان حجز مقعد على املتقدمين على نفقتهم الخاصة التواصل مع قسم 

 لهم وإنهاء إجراءات التسجيل قبل بدء العام األكاديمي. ويتم تطبيق اإلجراءات التالية:

  على املتقدمين على نفقتهم الخاصة استيفاء متطلبات القبول بكلية عمان البحرية الدولية حسب ما هو مذكور في الفقرة

 الحد األدنى من متطلبات القبول.الخاصة ب

  املتوفرة بقسم القبول والتسجيل.على املتقدمين تعبئة استمارة الطلب 

 تسجيل، على املتقدم إحضار املستندات التالية:إلستكمال عملية ال 

ورد في باإلضافة إلى ما النسخة األصلية لشهادة دبلوم التعليم العام )شهادة الصف الثاني عشر( أو ما يعادلها،  •

 .شروط القبول 

 صور بحجم صورة جواز السفر. 4 •

 نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية سارية املفعول. •

 نسخة من شهادة امليالد. •

 غير قابلة لالسترجاع كرسوم تسجيل وملرة واحدة فقط.50دفع رسوم تسجيل قدرها ) •
 
 عمانيا

 
 ( رياال

 املالية السنوية للدفع. الكلية دفع الرسوم الدراسية حسب خطة •

 في اللغة  اهالذي تضعه كلية عمان البحرية الدولية لتحديد مستو املستوى  تحديد يجب أن يخضع املتقدم إلى امتحان

 اإلنجليزية. 

 

 للطلبة الدارسين من خارج السلطنة

املتطلبات األساسيةلقبول الطلبة من ترحب كلية عمان البحرية الدولية بالطلبة الدارسين من خارج السلطنة،  وفيما يلي 

 خارج السلطنة:

 .على املتقدم أن يتقدم بطلبه قبل شهرين على األقل من بدء العام الدراس ي 

  على املتقدم إحضار أصل شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وتكون مصدقة من قبل وزارة التعليم التابعة لبلد

ووزارة التربية ووزارة الخارجية  في بلد الطالب وسفارة بلد الطالبوزارة الخارجية الطالب ومن السفارة  العمانية و 

 والتعليم في سلطنة عمان
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  صور شخصية بحجم صورة جواز السفر. 4على املتقدم إحضار 

 .نسخة من جواز السفر ساري املفعول 

 .نسخة من شهادة امليالد 

 ( غير قابلة لال 50دفع رسوم قدرها 
 
 عمانيا

 
 سترجاع كرسوم تسجيل وملرة واحدة فقط.( رياال

 ( غير قابلة لالسترجاع لتغطية مصاريف استصدار تأشيرة السفر 50دفع رسوم قدرها 
 
 عمانيا

 
، ويتحمل الطالب ( رياال

 املصاريف األخرى التي تتجاوز  هذا املبلغ. دفع قيمة  

 .على الطالب دفع الرسوم حسب قوانين الكلية 

  وبما أنه يتم تطبيق متطلبات القبول نفسها على جميع الطلبة )من داخل السلطنة وخارجها(، فإن الكلية تنصح الطلبة

 (IELTS)ختبار اآليلتسأن يتقدموا إل  ختبار تحديد املستوى إ الحضور وتقديممن خارج السلطنة الذين ال يستطيعون 

وسيكونون مؤهلين  الخضوع لدراسة البرنامج التأسيس يإعفاؤهم من حيث سيتم  ( فما فوق 5.0والحصول على معدل )

  .لبدء دراسة برنامج الدبلوم

  يعفى الناطقون باللغة االنجليزية من متطلبات اللغة االنجليزية املذكورة أعاله، بينما تسري عليهم اللوائح املتعلقة

. وتقنيةبالرياضيات 
 
 املعلومات املذكوره آنفا

 

 املنتظمين )املقيدين(جيل الطلبة تس

 عادة ما تكون فترة التسجيل للطلبة املنتظمين )املقيدين(قبل أسبوعين من بداية كل سنة أكاديمية، وُيوضح تاريخ بدء وانتهاء

فترة التسجيل في التقويم األكاديمي لكلية عمان البحرية الدولية،  وعلى كل طالب أن يسجل نفسه في قسم القبول والتسجيل 

أكاديمي وذلك من أجل ضمان استمراريته ملواصلة الدراسة بالكلية خالل العام األكاديمي، وبما أن الكلية تتبع نظام  لكل عام

 ملدة عام أكاديمي واحد فقط. 
 
 التسجيل ملرة واحدة في السنة وليس لكل فصل دراس ي فإن التسجيل يكون معتمدا

 

 ويتم اتباع اإلجراءات التالية: 

  على كل طالب أن يتوجه إلى قسم القبول والتسجيل من أجل تعبئة استمارة إعادة التسجيل وأخذها إلى قسم املالية  من

 أجل دفع الرسوم والحصول على املوافقة النهائية. 

 ما لم يحصل على موافقة من قسم املالية بالكلية على أنه طالٌب مقيٌد بها، وال يمكن ل 
 
 لطالب الذيال يعد الطالُب مسجال

لديه متعلقات مالية )إما للسنة الحالية أو السنوات السابقة( من إتمام عملية التسجيل مالم يقوم بدفع جميع 

 املستحقات املالية العالقة. 

 فإنه يجب على الطلبة املنتظمين )املقيدين(التسجيل ضمن الفترة الزمنية املحددة لهم في التقويم وفي جميع األحوال ،

 ي لذلك العام. األكاديم

 

 إجراءات التأجيل 1-1-2

يسمح للطالب بتأجيل دراسته ملدة ال تزيد عن فصلين متتابعين أو غير متتابعين خالل فترة دراسته في كلية عمان البحرية 

الدولية، وعادة ما يسمح للطالب بتقديم طلب التأجيل دون االلتزام بدفع الرسوم الدراسية، شريطة أن يتم ذلك خالل 

ألسابيع الخمسة األولى من تاريخ بدء الفصل الدراس ي، إال أن الطالب يجب عليه دفع أية تكاليف تتطلبها الكلية إلى ذلك ا
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، ويتم ترحيل الرسوم التي دفعها الطالب إلى الفصل الذي يليه. ويتم تحديد املوعد النهائي لتقديم طلب  -أن وجدت  -الوقت 

 في التقويم األكاديمي لذلك العام.  التأجيل دون دفع الرسوم الدراسية

 
 
إال إذا حصل على املوافقة الرسمية كما هو موضح في الفقرة أعاله ، وال يحصل الطلبة املؤجلون على  وال يعد الطالب مؤجال

ن نتائج الفصل أو العام املؤجل. وعلى الطلبة الذين يؤجلون الفصل أو السنة الدراسية دون الحصول على موافقة مسبقة أ

 يدفعوا الرسوم الدراسية لذلك الفصل أو العام.  

 

 وللتأجيل يتم إتباع اإلجراءات التالية:

 

 الدارسين على نفقتهم الخاصة  لبةللط

  من قسم القبول والتسجيل بالكلية. ويمكن للطلبة وتعليمات التأجيل يمكن للطالب الحصول على استمارة التأجيل

 الدارسين على نفقتهم الخاصة تأجيل الدراسة خالل األسابيع الخمسة األولى من بداية الفصل الدراس ي. 

  يجب على الطالب تعبئة استمارة التأجيل وتحديد أسباب التأجيل، والسنة أو الفصل الذي يرغب بتأجيله، كما يجب

 يع اإلجراءات األخرى. عليه استكمال جم

 .عن معرفة املوعد املحدد الستئناف دراسته بعد فترة التأجيل 
 
 يكون الطالب مسؤوال

  ُيعد الطالب الذي ال يستأنف دراسته بعد انقضاء فترة التأجيل املحددة على أنه منسحب من الكلية، وفي حال رغب

ية، وتنطبق عليه قوانين رسوم االنضمام إلى الكلية  بمواصلة دراسته فإن عليه تقديم طلب جديد بااللتحاق بالكل

 املطبقة تلك الفترة. 

 

 لطلبة وزارة التعليم العالي

 تطبق الالئحة التنظيمية للبعثات الداخلية الصادرة من وزارة التعليم العالي.

 

 لطلبة الدارسين على نفقة الشركاتل

 على موافقة الشركة ومن ثم تقدم الشركات والراغبين  يجب على الطلبة الدراسين على نفقة
 
في تأجيل دراستهم الحصول أوال

الشركة هذه املوافقة إلى الكلية، وبعدها يتوجب على الطالب زيارة قسم القبول والتسجيل الستكمال باقي إجراءات التأجيل 

 املعتادة.

 

 استئناف الدراسة بعد التأجيل 1-1-3

الحاصلين على منحه من بوابة وزارة التعليم العالي لطلبة بعد التأجيل من  يمكن الحصول على استمارة استئناف الدراسة

الطلبة االلكتروني للطلبة الدارسين على نفقة الشركات و  الدولية وزارة التعليم العالي، و عبر موقع كلية عمان البحرية

 الدارسين على نفقتهم الخاصة.
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 إجراءات اإلنسحاب 1-1-4

عادة يمكن للطالب اإلنسحاب من الكلية في غضون األسابيع الخمسة األولى من بداية كل فصل دراس ي، وأي طالب يتقدم 

بطلب انسحاب بعد انقضاء هذه الفترة فعليه أن يتحمل الرسوم الدراسية للفصل الدراس ي، ويوضح التقويم األكاديمي آخر 

 دراسية. موعد لتقديم طلب االنسحاب دون تحمل الرسوم ال

  يجب على الطالب الراغب في االنسحاب من الكلية التوجه إلى قسم القبول والتسجيل للحصول على استمارة االنسحاب

 مع التعليمات املتعلقة بهذا الشأن. 

  يتم توضيح آخر موعد يمكن أن ينسحب فيه الطالب من الكلية دون تحمل الرسوم الدراسية في التقويم األكاديمي لكل

 عام.

  .على تاريخ االنسحاب 
 
 أو جزيئا

 
 يعتمد استرداد الرسوم كليا

 

 دون إكمالدون إعالم قسم القبول والتسجيل أو  طالب يتغيب ألكثر من  أربعةأسابيع متتابعة بدون وجود أي سبب مقنع أي

، وال يمكن  إعادة قبوله من جديد ما لم يتقدم بطلب خطي 
 
 رسميا

 
 منسحبا

 
إجراءات االنسحاب أو التأجيل، فإنه يعد طالبا

 إلى العميد أو إلى نائب العميد للشئون األكاديمية، ويحق للعميد أو لنائبه للشئون األكاديمية رفض  الطلب. 

 

 

 النقاط األكاديميةنظام معادلة  1-1-5

 

 الدراسة بدوام جزئي

 .2014-2013 موضح في دليل آخر يختص بالدوام الجزئي الجزئي الدوام لطلبة نظام معادلة النقاط األكاديمية

 .أعاله جميع األنظمة والقوانين والسياسات الخاصة بطلبة الدوام الجزئي موضحة بالدليل املذكور 

 

 البحرية الدراسات لطلبة للبحارة الفحص والتقرير الطبي 1-2

الدولية، يستلزم إخضاع الطلبة الذين يختارون دراسة املالحة البحرية )ضابط سطح( أو الهندسة البحرية بموجب النظم 

 البحرية للفحص الطبي على األقل مرتين:

 شهادة الدبلوم. قبل التسجيل كطلبة 

  خالل السنة الثانية.قبل البدء بفترة التدريب البحري 

 

الطبي األول ) قبل التسجيل في برنامج الدبلوم (، في أي مركز طبي متخصص أو مستشفى يختاره يمكن القيام بالفحص 

 بمتطلبات الفحص كما تحددها النظم الدولية والتي يمكن الحصول عليها 
 
الطالب، وعلى الطالب إعالم املركز الطبي مسبقا

فأن  لعائق طبي الطالب في اجتياز الفحص الطبي األول  اذا فشل  من قسم القبول والتسجيل في كلية عمان البحرية الدولية.

طبي وفق اشتراطات املنظمة البحرية الدولية و يمكن لطالب الدراسات البحرية االستمرار في الكلية تصر على اجراء فحص 

الفحص الطبي األول وفي حال ما ظل الطالب غير الئقا طبيا  واجتياز التغلب على العائق الطبيالتخصص اذا تمكن من 
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للخدمة في البحر فأن الكلية تنصح الطالب بتغيير تخصصه. ويمكن للطالب أن يتقدم بإلتماس إلى وزارة النقل واإلتصاالت 

 . وفق اإلجراءات املتبعة إذا لم  يقتنع بنتيجة الفحص الطبي وفق اشتراطات املنظمة البحرية الدولية

 

( فيجب القيام به فقط في مركز طبي نيةبفترة التدريب خالل السنة الثاأما فيما يتعلق بالفحص الطبي الثاني )قبل البدء 

 .ويمكن الحصول على التفاصيل من كلية عمان البحرية الدولية عند الطلب.االتصاالتمعترف به من قبل وزارة النقل و 

إلى وزارة النقل واإلتصاالت وفق اإلجراءات املتبعة إذا لم  يقتنع بنتيجة الفحص ويمكن للطالب أيضا أن يتقدم بإلتماس 

 الطبي وفق اشتراطات املنظمة البحرية الدولية .

 

 ويتألف الفحص الطبي من العناصر التالية:

 .الحالة البدنية العامة 

 .حاسة السمع 

 .حاسة البصر 

 

ورسوم سجل البحارة الكحول وفحص الحمى الصفراء  وفحصلعقلية فحص املؤثرات او وال تعد تكلفة إجراء الفحص الطبي 

على طلبة املنح.
 
 جزءا من الرسوم الدراسية أو أية رسوم إضافية أخرى، بل يتحملها الطالب، وهذا ينطبق أيضا

 

للطالب املتدرب وينبغي على الطلبة أن يكون لديهم )سجل البحارة( عند ذهابهم للتدريب العملي على متن السفن. وال يمكن 

إضافة  الحصول على هذا السجل بدون شهادة طبية سارية املفعول من مركز طبي معترف به من قبل وزارة النقل واالتصاالت

البحارة من وزارة النقل  ، ويمكن للطلبة العمانين الحصول على سجل (STCW) األساسية السالمةإلى اجتيازه دورة 

 واالتصاالت. 

 

 األكاديميالتقويم  1-3

 للتواريخ املثبتة في التقويم األكاديمي للكلية، ويصدر هذ
 
ا تبدأ الفصول الدراسية وتنتهي بكلية عمان البحرية الدولية وفقا

 التقويم قبل بدء السنة األكاديمية.

 

 فترة الدراسة

، وعلى الطلبة التواجد قبل  األحد تمتد فترة الدراسة من  وحتى الساعة الثامنة مساء 
 
إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحا

لن يسمح ألي طالب الدخول إلى القاعة الدراسية إذا تأخر بمقدار خمس دقائق و الوقت املحدد للمحاضرات. ( دقائق من 5)

واحدة فقط من الحصة الدراسية ويسمح له بدخول عن الوقت املحدد للحصة الدراسية وسيتم تسجيله غائبا لساعة 

ينطبق على الحصص على شرط أن ال يخل ذلك بجو الحصة. ما سبق ال   الحصة الدراسية في النصف الثاني من الحصة

نعقدة في الورش واملختبرات واملحاكيات حيث أن تأخر الطالب عن الحصة الدراسية ملدة خمس دقائق يمنعه الدراسية امل

 الصف على اإلطالق وسوف يسجل غائبا لساعتين. من دخول 
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 ويكون جدول مواعيد الدراسة كما يلي:  

 

 لغداء.افترة راحة لوجبة تكون هناك 

 

 ويمكن للكلية أن تقرر بأن يكون العمل بالكلية على نظام الفترات.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات بديل خالل شهر رمضان املبارك.يتم إصدار جدول محاضر 

 .عرضة للتغيير من وقت إلى آخركما أن جدول مواعيد الدراسة يكون 

 

 :الرسوم الدراسية وجدول سدادها 1-4

 

 مقدمة 1-4-1

 لقوانين الكلية وجدول سداد الرسوم املعتمدالذي 
 
على الطلبة سداد رسوم السنة األكاديمية وغيرها من املستحقات وفقا

يصدره قسم املالية بالكلية، ويمكن الحصول على نسخ منها من مكتب قسم املالية. وفي حال انسحاب الطالب من الكلية، 

تم االنسحاب خالل األسابيع الخمسة األولى من السنة األكاديمية/الفصل  يمكن استرجاع كل املبالغ املدفوعة فقط إذا

 أية مصاريف تحملتها عنه كلية عمان البحرية الدولية.األكاديمي، وفي مثل هذه الحاالت سوف يتم خصم 

 وقت االنتهاء وقت البدء الحصة

1 08:00 08:50 

2 08:50 09:40 

3 10:00 10:50 

4 10:50 11:40 

5 11:40 12:30 

6 12:30 13:20 

7 13:20 14:10 

8 14:10 15:00 

9 15:00 15:50 

10 16:10 17:00 

11 17:00 17:50 

12 17:50 18:40 

13 18:40 19:30 



 

Page 20 of 114 

 

النقل ويتم احتساب الرسوم الدراسية على أساس سنوي، ويستوجب سداد كل مستحقات الكلية من أجور السكن وتكاليف 

 ملا يحدده قسم املالية بالكلية
 
مثل ، من وقت إلى آخر وأية رسوم أخرى غير مضمنة في الرسوم الدراسية على حدة وفقا

  50قدره الذي  التجديد السنوي للتأشيرة و
 
 عماني رياال

 
 م.2018-2017لعام  ا

 

، أو بشيك )لن تقبل الشيكات األجنبية(، أو تحويل
 
 ويجب أن تسلم جميع الدفعات املالية إلى كلية عمان البحرية الدولية نقدا

 للمواعيد املقررة للسداد، وفي حال سداد الرسوم الدراسية عن طريق التحويل البنكي، 
 
بنكي يصرف قبل أو في موعده وفقا

يل املمول للدراسة، إرسال نسخة من إيصال استالم البنك لعناية املدير املالي بكلية عمان فان على الطالب/الطالبة أو الكف

 البحرية الدولية. 

افي تخاذ عدد من وإذا لم يتم سداد املبالغ املقررة قبل أو في مواعيدها املحددة، فان لكلية عمان البحرية الدولية الحق 

، بما في ذلك
 
 على سبيل املثال: اإلجراءات حسب ما تراه مناسبا

 الغرامة. -

 تعليق الدراسة. -

 عدم اعطاء بطاقة دخول االمتحان -

 . عدم إعطاء عالمات االمتحان -

 الدبلوم أو البكالوريوس.  عدم إعطاء شهادة -

 

 واحدة على األقل.
 
 مرة

 
 من اإلجراءات املذكورة أعاله إال بعد التواصل مع الطالب و/أو بعد إشعاره كتابيا

 
ما ك ولن ُيتخذ أيا

ويتم سداد مستحقات الكلية من خالل قسم املالية،  يتوجب على الطلبة توقيع تعهد لدى قسم املالية بسداد قيمة الرسوم.

يحتفظ به الطالب كمستند إثبات. 
 
 مختوما

 
 رسميا

 
وفي حال حدوث أي تغيير في الخطة  ويصدر أمين الصندوق إيصاال

 لذلك.الدراسية أو طرأت زيادة في مدة الدراسة، 
 
 فإنه قد تتغير الرسوم وفقا

 ألي خالفات قد تطرأ على املسائل املالية. وتحث الكلية الطلبة على االتصال الدائم بقسم
 
 املالية تجنبا

 

 الرسوم اإلدارية 1-4-2

 عما50يجب دفع رسوم إدارية في وقت تسجيل الطالب في كلية عمان البحرية الدولية، وتبلغ هذه الرسوم )
 
 للطلبة ( رياال

 
نيا

 للطلبة الوافدين إضافة إلى )50العمانيين و)
 
 عمانيا

 
 لتغطية تكاليف استصدار  تأشيرة السفر 50( رياال

 
 عمانيا

 
( رياال

،)
 
 عمانيا

 
 واملصاريف اإلدارية األخرى املتعلقة بذلك )يتحمل الطالب دفع قيمة أية مصاريف أخرى تتجاوز مبلغ الخمسين رياال

 بأن الرسوم  إما لرسومويمكن دفع هذه ا
 
 أو بشيك )لن تقبل الشيكات األجنبية( أو عن طريق التحويل البنكي، علما

 
نقدا

 اإلدارية غير قابلة لالسترداد.

رياالت عمانية لكل متقدم إلختبار تحديد املستوى، وسوف يخصم هذا املبلغ من الرسوم املقرره  10سيتم فرض مبلغ وقدره 

 (.1-6-1. )انظر الفقرة  الينطبق على الطلبة املبعوثين من قبل وزارة التعليم العاليللتسجيل. هذا الشرط 
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 رسوم البرنامج التأسيس ي 1-4-3

 2,625التأسيس ي )تبلغ الرسوم الدراسية للعام الواحد من البرنامج 
 
 عمانيا

 
 يتم تسديد رسوم البرنامج التأسيس ي وف و.( رياال

 
قا

 لجدول الرسوم الذي يصدره قسم املالية. وُينَصح الطلبة بمراجعة سياسة وطريقة الدفع بإمعان.  

 على موافقة 
 
 ارشادية ومطويات ومطبوعات أخرى تتعلق بالبرنامج التأسيس ي بناءا

 
وتوفر كلية عمان البحرية الدولية كتبا

 الكلية. 

 د رسوم دراسية للبرنامج الصيفي للسنة التأسيسيةال توج 

 

 امج مقررات الدبلوم والبكالوريوسرسوم بر  1-4-4

 في العام.3,675تبلغ الرسوم الدراسية لكل من برامج الدبلوم والبكالوريوس )
 
 عمانيا

 
 ( رياال

على شهادة دبلوم من كلية عمان البحرية الدولية حاصلين الغير سين في برنامج البكالوريوس بالنظام الجزئي و للطلبة الدار  1-4-4-1

 2600أعوام أكاديمية( إلستكمال درجة البكالوريوس وبرسوم دراسية وقدرها 3فصول دراسية ) 6فإن مدة الدراسة ستكون 

 ريال عماني للعام الواحد شاملة رسوم الكتب الدراسية.

الجزئي والحاصلين على شهادة دبلوم من كلية عمان البحرية الدولية فإن سين في برنامج البكالوريوس بالنظام للطلبة الدار  1-4-4-2

ريال  3675فصول دراسية )عامين أكاديميين( إلستكمال درجة البكالوريوس وبرسوم دراسية وقدرها  4مدة الدراسة ستكون 

 الدراسية. غير شاملة للكتبعماني للعام الواحد 

 

 إيداع التأمين واألمور األخرى  1-4-5

 لطلبة الدوام الكامل و)100مبلغ للتأمين وقدره) وجب على الطلبة عند التسجيل ايداعيت
 
 عمانيا

 
 200( رياال

 
 عمانيا

 
 ( رياال

 على إخالء الطرف وتسويةاملتأخ
 
رات لطلبة الدوام الجزئي. وسيتم إعادة هذا امللبغ حين االنتهاء من الدراسة من الكلية اعتمادا

 هم من الكلية. واألمور األخرى. ويتم إرجاع هذه املبالغ للخريجين بعد تخرج

 

األوفرول" وأحذية وبما أنه يجب على الطلبة ارتداء أدوات السالمة الشخصية فإنه يتوجب عليهم شراء تلك املواد بما فيها "

 السالمة أو أي من أدوات السالمة الشخصية األخرى حسب الحاجة.

 

 رسوم املسكن 1-4-6

 حرم الكليةة بتوفير املسكن لطلبتها، إال أنها يمكنهاتوفيرمسكن داخل على الرغم من أن كلية عمان البحرية الدولية غير ملزم

كل ما بوسعها لتسهيل الحصول على مسكن الئق خارج حرم الكلية  ملن يرغب من الطلبةالذكور، كما أن الكلية تبذل

. للطالبات. وتتوفر معلومات تكاليف املسكن لدى قسم املالية وقسم شئون الطلبة، وتكون األولوية 
 
 ملن يحجز أوال

وعلى جميع الطالب والطالبات الذين يتم إسكانهم بواسطة كلية عمان البحرية الدولية التوقيع قبل أو أثناء التسجيل على 

ملدة العقد  ملدة سنة واحدة. وال يمكن إلغاء العقد بعد توقيعه وعلى الطلبة تسديد رسوم املسكن عقد استئجار عادة ما يكون 

. ويسدد الطالب قيمة اإليجار للكلية مع واحكاملة )سنة 
 
، وتحدد كلية عمان البحرية الدولية رسوم املسكن سنويا

 
دة( مسبقا

 وقدره )
 
 تأمينيا

 
.50ايداع مبلغا

 
 عمانيا

 
 ( رياال
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 الكتب الدراسية 1-4-7

فصل دراس ي وذلك بموافقة  توفر كلية عمان البحرية الدولية الكتب الدراسية ومواد املنهج الدراس ي األخرى في بداية كل

 لشروط االتفاقية بين الوزارة والكلية، بين
 
ما الكلية، وفيما يتعلق بطالب منح وزارة التعليم العالي فيكون توفير الكتب وفقا

 بمبلغ )
 
( ريال عماني كحد أقص ى للعام األكاديمي. كما توص ي الكلية 200يجب على الطلبة اآلخرين دفع رسوم الكتب مقدما

 من املتطلبات األخرى على نفقتهم الخاصة مثل قاموس انجليزي طلبت
 
عربي، وملفات، وآلة حاسبة،  –ها باقتناء بعضا

 وحافظات أوراق، وأدوات هندسية وغيرها.

 

 يحتسب ثـمن الكتب للطلبة الذين يدرسون بدوام جزئي ضمن الرسوم الدراسية.

على الكتب من املكتبة، وأن يلتزم باملواعيد املحددة من قبل إدارة وعلى الطالب إبراز بطاقته الجامعية من أجل الحصول 

 املكتبة الستالم الكتب.

 من تاريخ استالمه، إال أنه إذا أنسحب أي طالب من طالب منح الوزارة خالل 
 
 للطالب اعتبارا

 
وتصبح الكتب الدراسية ملكا

 املكتبة وأن تكون بحالة جيدة.  ادة الكتب إلى مدير ي، فإن عليه إعاألسابيع الخمسة األولى من بداية الفصل الدراس 

 

 لطالب بطاقة الكلية ل 1-4-8

، إال أنه في ح صدار بطاقة الكليةيتم إ
 
الة للطالب في األسبوع األول من العام األكاديمي، وتمنح الكلية البطاقة للطالب مجانا

 ليتم إصدار بطاقة مؤقتة له سارية املفعول ملدة 
 
فقدانها فإنه يتوجب على الطالب إبالغ قسم القبول والتسجيل فورا

مقابل بديلة البطاقة املفقودة خالل فترة األسبوعين، حينئذ تقوم الكلية بإصدار بطاقة  إذا لم يتم العثور علىو أسبوعين. 

 ( رياالت عمانية. 5مبلغ وقدره )

 

حمل لبةفي مكان بارز على ثيابهم أثناء الدخول والتواجد في حرم الكلية. وعلى الط حمل بطاقة الكلية يستوجب على الطلبة

عندما يطلب منه ذلك  الطالب الذي ال يبرز بطاقة الكليةي حرم الكلية. وسوف يخضع هذه البطاقة دائما خالل تواجدهم ف

ي قد تتضمن إشعار الطالب للمساءلة من قبل إدارة الكلية والتي تحتفظ بحق اتخاذ أية إجراءات مناسبة حيال ذلك والت

 مغادرة حرم الكلية.بضرورة 

 

 االمتحاناتبطاقة دخول  1-4-9

على جميع الطلبة الحصول على بطاقة دخول القاعة من قسم املالية، إذ تخول هذه البطاقة حاملها  امتحانقبل كل فترة 

 ( رياالت عمانية.5سوف يتم فرض غرامة قدرها ) االمتحان.  وفي حالة فقدان بطاقة دخول االمتحانالدخول إلى مكان 

 

 لبكالوريوس أو غيرها من الشهاداتإصدار شهادة الدبلوم أو ا1-4-10

إصدار شهادات الدبلوم أو البكالوريوس أو غيرها من الشهادات للمرة األولى يكون بدون رسوم وفي حال أن الطالب فقد 

 ( ريال عماني.20ن بدل فاقد سيتم اصداره برسوم وقدرها )إته فاإحدى شهاد

 



 

Page 23 of 114 

 

 الّزي الطالبي 1-5

يتوجب على الطالب العمانيين الذكور حيث (. 5يمكن االطالع على التفاصيل الكاملة لقوانين الزي الطالبي في امللحق رقم )

بة في حين تلتزم الطالبات العمانيات بالزي املحتشم، وبالنس )مع العمامة أو الكمة( االلتزام بالزي الرسمي الدشداشة العمانية

للطلبة الوافدين فيجب عليهم االلتزام بالزي الالئق واملناسب. أما في فترة التدريب العملي وورش العمل فيعد "األوفرول" 

، وبالتحديد فإنه يجب على الطالبات أثناء التدريب في 
 
 إلزاميا

 
ي إرتداء أغطية الرأس اآلمنة التورش الوأدوات السالمة أمرا

 توفرها الكلية وليس أغطية الرأس املعتادة. 

 وكل طالب ال يلتزم بهذه القوانين لن يسمح له بدخول حرم الكلية وحضور املحاضرات. 

 

 االسناداإلداري للطلبة 1-6

 قسم القبول والتسجيل 1-6-1

اإلداري ألي طالب في املسائل غير األكاديمية. كما يقوم القسم يقدم قسم القبول والتسجيل كافة أشكال التوجيه والدعم 

بإفادة الطلبة وإبالغهم بكل ما يستجد من معلومات تتعلق بالكلية من خالل استخدام نظام الرسائل القصيرة. وُينصح الطلبة 

 أن يتواصلوا مع بعضهم بشأن هذه املستجدات.

 

 والبريد األلكترونيوبوابة الطالب االلكترونية نظام الرسائل القصيرة  1-6-2

يتحمل الطلبة املسؤولية الكاملة عن دقة أي من أرقام الهواتف املحمولة التي يتم تقديمها في ملف التسجيل الخاص بهم. 

 ة عمان البحريةوعليهم التأكد من إعالم الكلية في حالة تغيير أي من األرقام أو بيانات العنوان. خالفا لذلك، لن تتحمل كلي

كما يتحمل الطلبة املسؤولية الكاملة ملراجعة بريدهم األلكتروني الخاص الدولية مسؤولية الفشل في إيصال أي رسالة لهم. 

 بانتظام لقراءة الرسائل التي تصلهم من الكلية. وبوابة الطالب االلكترونية بالكلية

 

 قسم شؤون الطلبة 1-6-3

 لتزويدكم باملعلومات املتعلقة بجميع تساؤالتكم  وتسجيل الشكاوى أو توجيهكم للقسم 
 
إن قسم شؤون الطلبةمستعٌد دائما

املختص سواء تعلق األمر باألمور األكاديمية أو اإلدارية أو الشخصية، وفي حال عدم توفر الجواب بشكل مباشر لديهم فإن 

تتوفر اإلجابة، كما ينسق القسم  حاملالشخص املناسب أو أنهم سيعودون إليكم قسم شؤون الطلبةسيقوم بتحويلكم إلى ا

 انتخابات املجلس الطالبي.

 

 االمتحاناتمكتب  1-6-4

، اتاالمتحانبكخلية مركزية بين األقسام األكاديمية. فإذا ما كانت لديكم أية تساؤالت متعلقة ات االمتحانيعمل مكتب   

، فيجب الرجوع إلى مدرس املقرر في حال املحاضرات . أما في ما يتعلق بجدول االمتحاناتفسوف يساعدكم موظفو مكتب 

 وجود أية تساؤالت.
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 الطالبي ستشاري اإل املجلس  1-6-5

من قبل الطلبة  يتم انتخاب أعضاء املجلسبين إدارة الكلية والطلبة. و  كحلقة وصلللطلبة  الطالبي االستشاري يعمل املجلس 

 .أنفسهم

 

 الساعات املكتبية للمدرسين 1-6-6

لكل مدرس ساعات مكتبية يتواجد فيها بمكتبه ملناقشة األمور األكاديمية، لذا إن كان لديكم أي استفسار ألحد األساتذة، 

 فيرجى منكم مراجعة مكتب رئيس القسم لالستعالم عن أوقات تواجده في املكتب.
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 الجزء الثاني

 البرامج األكاديمية

 

 األقسام األكاديمية 2-1

 لية األقسام األكاديمية التالية:توجد في كلية عمان البحرية الدو 

 .قسم القبول والتسجيل 

 .قسم شؤون الطلبة 

 .قسم الدراسات البحرية 

  إدارة اللوجستيات والنقلقسم.  

  العمليات التحويليةقسم تقنيات. 

 .قسم البرنامج التأسيس ي 

 

 األقسام.ويوجد رئيس قسم لكل من هذه 

 

 البرامج األكاديمية واملناهج 2-2

 

 البرامج  األكاديمية 2-2-1

 تطرح الكلية البرامج الدراسية التالية:
 

 والرياضيات وتقنية املعلومات(. البرنامج التأسيس ي ) اللغة اإلنجليزية 

  ،)دبلوم وبكالوريوساملالحة البحرية ) ضابط سطح. 

 دبلوم وبكالوريوسندسة البحرية ) ضابط مهندس بحري(، اله. 

 دبلوم وبكالوريوس، إدارة اللوجستيات والنقل. 

 دبلوم وبكالوريوس، الهندسة التحويلية. 

 

 وتقييم املقررات الدراسيةملقررات ا مخطط املناهج/ 2-2-2

، ويقوم املدرس بتوزيع خطة االمتحانات قوانين يحصل الطلبة خالل األيام التعريفية على املناهج الدراسية الخاصة بهم وعلى

 املنهج الدراس ي في أقرب وقت ممكن فور بداية محاضرات املقرر، وتتألف خطة املقرر الدراس ي من:

 .أهداف املقرر 
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  س.و خطة الدر 

 .وصف الوحدة الدراسية مع معلومات مفصلة عن أهدافها 

  مقرر.لل تقييمالوصف لوسائل 

 

 التأسيس يالبرنامج  2-2-3

تم تصميم البرنامج التأسيس ي في كلية عمان البحرية الدولية بشكل يضمن تحقيق أهداف تعليمية محددة تؤمن للطلبة 

 من أجل تطوير آفاقهم الفكرية ومهاراتهم العلمية في أربعة مجاالت عامة:   ترتبط بدراستهم الالحقة قاعدة علمية متكاملة 

 

 اللغة اإلنجليزية

 قادرين على: يصبح الطلبة

  تحقيق مستوى من الكفاءة الشفهية )من خالل املناقشات والعروض التقديمية والرد على األسئلة وغيرها( بحيث تكون

 كافية لتمكين املشاركة الفعالة في برنامج الدبلوم. 

 ( كلمة مع ضبط النسق250كتابة النصوص التي تتكون من )  والتنظيم وعالمات الترقيم والهجاء وبناء الجملة وقواعد

 اللغة واملفردات. 

 ( أدلة البحث وتدوين املالحظات وإعادة الصياغة النصية والتلخيص واالقتباس 500إعداد تقرير من 
 
( كلمة موضحا

 واالستشهاد واملراجع بدون اللجوء إلى السرقة الفكرية. 

 ئلة املتعلقة بموضوع معين باالعتماد على محاضرة مطولة.تدوين املالحظات والرد على األس 

 .اتباع التعليمات 

 .قراءة نص ما وتحديد النقاط الرئيسة واستخالص معلومات محددة 

 .قراءة نص متعلق بجزء معين من الدراسة واإلجابة على األسئلة التي تتطلب مهارات التحليل 

 

 الرياضيات

 قادرين على: يصبح الطلبة

 رية هم الرياض ي واملهارات الالزمة لتلبية االحتياجات املعرفية والعملية للدبلوم والبكالوريوس في كلية عمان البحإظهار الف

 .الدولية

 

 تقنية املعلومات

 يصبح الطلبة قادرين على:

  تلبية تحقيق الفهم ومهارات الحوسبة وتقنية املعلومات الالزمة الستنباط املعلومات وتصنيفها وتبادلها من أجل

 املتطلبات املعرفية والعملية لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس بالكلية.

 

 التعلممهارات 
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 :يصبح الطلبة قادرين على

  .تحقيق املهارات الدراسية األساسية الالزمة لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس بالكلية 

 

 

 

 برامج الدبلوم 2-2-4

 يعادله، فإنه يستطيع االلتحاق ببرنامج الدبلوم في التخصصات التالية:باجتياز الطالب البرنامج التأسيس ي أو ما 

 

 الدراسات البحرية

إن مدة برنامج الدبلوم في تخصص ي املالحة البحرية والهندسة البحرية هي ثالث سنوات تعادل ستة فصول دراسية، وُيخصص 

 وريوس سنة إضافية أخرى. والسادس للتدريب في البحر. وتزيد مدة برنامج البكال ثالثالفصلين ال

 

( STCWويطبق قسم الدراسات البحرية في تعليم وتدريب طلبة الكلية معايير اتفاقية التدريب ومنح الشهادات واملناوبة )

 الصادرة من منظمة املالحة العاملية التابعة لألمم املتحدة.

 

 ن:وبالنسبة لضباط السطح فإن ذلك يتعلق بالوظائف التالية على متن السف

 .كيفية التخطيط لخط مالحي باستخدام الخرائط والدوريات البحرية وباالستعانة بالطرق االلكترونية املعاصرة 

  كيفية توجيه السفينة عن طريق ضبط الوضعيات األرضية والسماوية باإلضافة إلى استخدام الطرق األلكترونية

 الحديثة. 

  السفينة للحفاظ على خط مراقبة مالحي آمن.االستخدام الصحيح للمعدات اإللكترونية على متن 

  املناورة بالسفينة  في ظروف مختلفة.كيفية 

 .أنظمة التنبؤ بحالة الطقس واملحيطات 

 .التطبيق الصحيح للقوانين الدولية ملالحة أمنة وحماية للبيئة البحرية 

 .التشريعات املتعلقة بمتطلبات الوقاية من التلوث 

 ادثة وكتابة والقدرة على استخدام أنظمة التواصل الداخلية على متن السفينة.إجادة اللغة اإلنجليزية مح 

  القانون البحري الدولي 

  .إجراءات التواصل البحري الدولي 

 .كيفية التعامل والرد على إشارات االستغاثة في البحر 

 .كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة على متن السفينة 

  .مراقبة الشحن والتفريغ لجميع البضائع واالهتمام بها أثناء الرحلة 

  صالحية ابحار السفينة بما فيها اتزان وبناء السفينة.كيفية املحافظة على 

  .التفتيش واإلبالغ عن العيوب في مساحات الشحن وأغطية الفتحات وخزانات السفن 
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  والركاب والظروف التشغيلية األمنة واطفاء الحريق وغيرها من أنظمة كيفية الحفاظ على أمن وسالمة  السفينة والطاقم

 السالمة.

  .التحكم بتشغيل السفينة وكيفية توفير العناية لألشخاص على متن السفن 

 . كيفية وضع خطط الطوارئ و السيطرة على الضرر 

  على متن السفينة. املهارات العامة والسمات الشخصية األساسية التي تمكن من نجاح عملية اإلبحار 

 

 

 وبالنسبة لضباط الهندسة البحرية فإن هذا يتعلق بالوظائف التالية على متن السفن:

  كيفية الحفاظ على نظام مراقبة هندس ي آمن على متن السفينة بقوة محرك غير محدودة والتي تشمل تشغيل اآلالت

 الرئيسة واملساعدة ونظم التحكم املرتبطة بها. 

  .كيفية تشغيل الوقود ونظام التشحيم والخزانات وغيرها من أنظمة الضخ وأنظمة التحكم املرتبطة بها 

  متطلبات عملية السالمة وإصالح األنظمة الكهربائية على متن السفينة والتي تتضمن الهندسة الكهربائية واإللكترونيات

 وهندسة التحكم  وأنظمة توزيع الطاقة. 

  لألدوات اليدوية واآلالت وأدوات القياس وصيانة الهندسة البحرية. االستخدام الصحيح 

 .التشريعات املتعلقة باالمتثال لشروط ومتطلبات الوقاية من التلوث 

  .كيفية املحافظة على صالحية السفن لإلبحار بما في ذلك ثبات السفينة واستقرارها وبنيتها 

 شخاص على متن السفن. التحكم بتشغيل السفينة وكيفية توفير العناية لأل 

 .كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة على متن السفينة 

  .وكتابة للتمكن من استخدام أنظمة التواصل الداخلية على متن السفينة 
 
 إجادة اللغة اإلنجليزية تحدثا

 .النقل الدولي وقانون البحار 

 التشغيلية األمنة واطفاء الحريق وغيرها من أنظمة  كيفية الحفاظ على أمن وسالمة  السفينة والطاقم والركاب والظروف

 السالمة.

 . كيفية وضع خطط الطوارئ و السيطرة على الضرر 

 املهارات العامة والسمات الشخصية األساسية التي تمكن من نجاح عملية اإلبحار على متن السفينة 

 

 السفن:( باملستويات التالية من املسؤوليات على متن STCWوتتميز اتفاقية )

 .مستوى اإلدارة 

 .مستوى العمليات 

 .مستوى الدعم 

 

وتمتد فترة برنامج دبلوم الدراسات البحرية إلى ثالث سنوات تعادل ستة فصول دراسية، بما فيها سنة واحدة للتدريب في 

 لسجل التدريب.البحر كجزء من برنامج تدريب 
 
 يتم اعتماده وفقا
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والذي ، (STCWالبحرية الدولية املستوى التشغيلي من املسؤولية حسب تصنيف )ويعادل الدبلوم الصادر من كلية عمان 

 للكفاءة كضابط مسؤول عن املراقبة املالحية أو شهادة كفاءة كضابط  يؤهل الطالب
 
للحصول على شهادة معترف بها دوليا

 مسؤول عن املراقبة الهندسية. 

 

 ويتخرج الطلبة الذين يجتازون هذه الفترة باملؤهالت التالية: 

 دبلوم املالحة البحرية. 

 .دبلوم الهندسة البحرية 

 

 إدارة اللوجستيات والنقل

 إلى سنتين تعادالن أربعة فصول دراسية. (PST)إدارة اللوجستيات والنقلتمتد فترة الدراسة في برنامج الدبلوم في 

 

 يلي:ويتعلم الطالب ما 

 .كيفية عمل سلسلة النقل العاملي وأدوار املنظمات واملؤسسات والشركات املحلية والدولية املتخصصة في مجال الشحن 

  املفاهيم الرئيسة للموانئ واملحطات واملستودعات، والشحن، وعمليات وكاالت الشحن،والتخليص الجمركي والبضائع

 ومختلف أنواع السفن.

 و/ أو روابط شحن الترانزيت عبر البر والجو والسكك الحديدية  ة والبحرية ومناطقها الداخليةكيفية عمل املوانئ الجوي

 واملحيطات والشحن الساحلي والداخلي. 

  املنطقة اإلقتصادية.املفاهيم االقتصادية الرئيسة التي تؤثر على النقل ، وتأثير املوانئ على 

  .التخطيط والتنظيم واملشاركة في تنسيق املهارات الالزمة للعمل بنجاح في بيئة الخدمات اللوجستية 

  .التطبيق العملي للمفاهيم والعمليات من خالل دراسة بعض الحاالت ونماذج املحاكاة 

 السفينة. املهارات العامة والسمات الشخصية األساسية الالزمة لنجاح بيئة الخدمات اللوجستية على متن 

 

 ويتخرج الطلبة الذين يجتازون هذا البرنامج باملؤهل التالي:

 

 دبلوم إدراة املوانئ والشحن والنقل.

 

  الهندسة التحويلية

 أربعة  فصول دراسية.سنتين تعادل  إلى الهندسة التحويليةدبلوم تمتد فترة الدراسة لتخصص 

 

 ويتعلم الطلبة ما يلي:

  الكيميائية.كيفية عمل األنواع املختلفة ملعدات التشغيل 

  .التطبيقات األساسية للفيزياء والكيمياء  والرياضيات في محطات التشغيل 
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 .أساسيات تشغيل املحطات واإلجراءات األمنة للمحطات وكيفية عمل األنظمة امليكانيكية 

 .أنظمة  وعمليات محطات التشغيل وكيفية معالجة املشكالت 

 .أساسيات عمليات الكهرباء  واآلالت  ملحطات التشغيل 

  .ألنظمة البيئة 
 
 كيفية مناولة وتخزين ونقل الكيماويات طبقا

 .كيفية معاينة  وفحص وتقدير  وتحسين وضع وأداء املعدات التشغيلية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر 

  لتحقيق النجاح في أعمالهم. املعرفة واملهارات والقدرات اإلضافية الالزمة 

 

 زون هذا البرنامج باملؤهل التالي:ويتخرج الطلبة الذين يجتا

 

 الهندسة التحويليةفي الهندسة دبلوم 

 

 برنامج البكالوريوس  2-2-5

  بعد اجتياز مستوى الدبلوم، يمكن للمترشحين االنضمام إلى برنامج البكالوريوس. 

 

 الدراسات البحرية 

 برامج البكالوريوس لضابط سطح ومهندس بحري إلى سنة واحدة تعادل فصلين دراسيين.تمتد فترة 
 

، (STCWويعادل مستوى البكالوريوس الصادر من كلية عمان البحرية الدولية مستوى اإلدارة من املسؤولية حسب تصنيف )

 في رتبة كبير ضباط 
 
ربان السفينة أو كبير املهندسين أو  السطح أووهذا يؤدي إلى الحصول على شهادة كفاءة معترف بها دوليا

 مهندس ثاني.

 

 ويتخرج الطلبة الذين يجتازون هذين البرنامجين باملؤهالت التالية:

 املالحة البحرية. العلوم  في  بكالوريوس 

  الهندسة البحرية.العلوم في بكالوريوس 

 

 إدارة اللوجستيات والنقل

 .إلى سنتين أكاديميتين تعادالن أربعة فصول دراسية اللوجستيات والنقلدارة يمتد برنامج البكالوريوس إل 

 

 ويتعلم الطالب ما يلي:

 وقانون النقل وشحن البضائع وعمليات  ات واملستودعات والشحن واللوجستياتاملفاهيم املتقدمة للموانئ واملحط

 وكاالت الشحن وتخليص الجمارك.

  املشاريعاإلدارة األساسية ومهارات إدارة. 

 كيفية القيام ببحث مبسط. 
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  .كيفية التنسيق والتواصل مع أصحاب املصالح من ذوي العالقة داخل الشركة وخارجها 

 .مهارات التوظيف 

  .املعرفة واملهارات والقدرات اإلضافية الالزمة لتحقيق النجاح في أعمالهم 

 

 تالي:ويتخرج الطلبة الذين يجتازون هذا البرنامج بنجاح باملؤهل ال

 .إدارة اللوجستيات والنقل العلوم في  بكالوريوس

 

 الهندسة التحويلية

 أكاديميتين تعادالن أربعة فصول دراسية. إلى سنتين لهندسة التحويليةا بكالوريوسيمتد برنامج  

 

 ويتعلم الطلبة ما يلي:

 .مهارات جمع وتحليل البيانات باستخدام تقنيات إحصائية 

  بطرق إقتصادية فاعلة.مهارات إدارة املوارد 

 .كيفية استخدام املواد الهندسية 

 .كيفية فصل املواد من النفط والغاز 

 .مهارات العمليات الكيميائية الحسابية ملختلف املعدات والتصاميم للمعجات التشغيلية 

  .كيفية بدء التشغيل وإغالق وتدشين إجراءات مصانع التشغيل 

  والسالمة البيئية أثناء تشغيل مرافق االنتاج.كيفية تطبيق أنظمة  قواعد الصحة 

 .كيفية التنسيق والتواصل مع أصحاب املصالح من ذوي العالقة من داخل الشركة وخارجها  

  .املعرفة واملهارات والقدرات اإلضافية الالزمة لتحقيق النجاح في أعمالهم 

 

 ويتخرج الطلبة الذين يجتازون هذا البرنامج باملؤهل التالي:
 

 .الهندسة التحويليةفي  هندسةالبكالوريوس 
 

 أما بالنسبة لبرنامج طلبة الدوام الجزئي فهو يمتد لثالث سنوات، تعادل ستة فصول دراسية.

 

 لغة البرنامج 2-2-6

 جميع املحاضرات باللغة االنجليزية، ويطلب من جميع الطلبة التحدث فقط باللغة االنجليزية في حرم الكلية.

 

 العملآفاق  2-3
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 املالحة البحرية )ضابط سطح( 2-3-1

يستطيع ضابط السطح املتخرج أن يترقى في أي شركة للشحن، من ضابط مسؤول عن مراقبة اإلبحار إلى قبطان على متن 

 شاملين. ويتعلم الطالب خالل دراسته 
 
 وتدريبا

 
السفن الضخمة والعابرة للمحيطات، وتتطلب هذه املسؤولية الكبيرة تعليما

تدريبه كيفية اإلبحار واملناورة، وبصفة عامة كيفية تشغيل السفينة. وتشمل الدراسة كذلك دورات في السالمة مثل و 

 مكافحة الحرائق واإلنقاذ وتنظيم الشحنات وموازنةالسفينة باإلضافة إلى مسائل الجودة واألمور البيئية.

 

كثرها تطورا للقيام بمهام التحكم كاملة على متن السفينة، وذلك ويتدرب الطالب أثناء الدراسة على أحدث أجهزة املحاكاة وأ

بهدف إعداده على أفضل نحو ممكن للعمل في مجال املالحة البحرية. وسوف يتدرب الطالب على تشغيل كافة املعدات 

 للطالب لتفادي أية مخاطر محتمل
 
 كبيرا

 
ة عند التحاقه بالعمل املختلفة من خالل أجهزة املحاكاة. ويعد هذا التدريب تأهيال

 لدى شركات املالحة والشحن. 

 

، إذ أن شركات النقل البحري تجتهد 
 
 باهرا

 
وعندما يلتحق الطالب ببرنامج املالحة البحرية )ضابط سطح(، فإنه يضمن مستقبال

إذ يوجد حاليا في البحث عن عناصر شابة جديدة بسبب النقص الكبير في عدد العاملين األكفاء في قطاع الشحن البحري، 

 نقص في عدد البحارين على  مستوى العالم ومن املتوقع أن هذا النقص سيكون في ازدياد. 

 

 للمراكز اإلدارية 
 
 مهما

 
 ما تكون متطلبا

 
 لعليا.اكما و يفتح الباب أمام خريجي البكالوريوس ملتابعة دراساتهم العليا التي غالبا

 

 ري(هندسة البحرية )ضابط مهندس بحال 2-3-2

 كيفية عمل األجهزة املركبة على السفينة وكيفية إصالحها بصورة صحيحة.
 
 بحريا

 
 يتعلم الطالب بوصفه مهندسا

 

ويتدرب كذلك كجزء من دراسته، على أجهزة محاكاة عالية التقنية تمثل أجهزة غرفة املحركات ومعامل اآلليات بهدف إعداده 

ات ة املحاكاة يتعرف الطالب مثال، على اإلجراءات التي يجب اتباعها في غرفة املحركلعمله املنهي بطريقة فعالة. فمن خالل أجهز 

 وكيفية التصرف بمهنية في حاالت الطوارئ. 

 

 ء في قطاعافشركات النقل البحري تجتهد في البحث عن عناصر شابة جديدة بسبب النقص الكبير بعدد العاملين األكف

 قص في عدد البحارين على  مستوى العالم ومن املتوقع أن هذا النقص سيكون في ازدياد. ، إذ يوجد حاليا ن الصناعات البحرية

 

 للمراكز اإلدارية 
 
 مهما

 
 ما تكون متطلبا

 
 لعليا.اكما و يفتح الباب أمام خريجي البكالوريوس ملتابعة دراساتهم العليا التي غالبا

 

  إدارة اللوجستيات والنقل 2-3-3

، منها التحول إلى نظام الحاويات، وإدخال تقنيات الحاسوب صناعة النقل البحري اليوم تحديات كبيرة مديرو  يواجه

إلى تثقيف  إدارة اللوجستيات والنقلواملعلوماتية، والنقل املتعدد التقنيات واملفاهيم اللوجستية الحديثة، ويهدف برنامج 

 مديري املستقبل في إجراءات النقل.
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يقتصر دور برنامج إدارة النقل والشحن والنقل على تزويد املشاركين بقاعدة متينة في املوضوعات اإلدارية لتحقيق ذلك ال و 

 باملعرفة املتعمقة في قطاع النقل البحري وآخر ما يستجد فيه من تطورات. فحسب بل ويزودهم أيضا

 

على تأهيل وتدريب الطالب لتولي وظيفة في اإلدارة الوسطى أو على مستوى اإلشراف،  إدارة اللوجستيات والنقلويعمل برنامج  

ومن األمثلة على جهات العمل التي يمكن للطالب أن يحصل على وظيفة فيها: وكاالت الشحن وشركات إدارة املوانئ وشركات 

 الشحن وشركات تحميل وتفريغ السفن واملخازن، وجميعها آفاق واعدة للعمل.

 

 في الصناعات املرتبطة بها وبشركات التخزين والنقل، إ
 
 مطردا

 
وقد تم التخطيط ن املوانئ في تطور دائم، كما أن هناك نموا

ويحدث هذا النمو السريع داخل وخارج سلطنة عمان، فإذا لخطوط جوية جديدة ولسكك حديدية تعمل على نقل  البضائع، 

 من سلسلة قطاع ا
 
 لنقل البحري، فإن هذه البرنامج هو خيارك األمثل.كنت ترغب بأن تكون جزءا

  

 للمراكز اإلدارية 
 
 مهما

 
 ما تكون متطلبا

 
 لعليا.اكما و يفتح الباب أمام خريجي البكالوريوس ملتابعة دراساتهم العليا التي غالبا

 

 الهندسة التحويلية 2-3-4

ل عن التخطيط والتحليل والتحكم في عملية صنع إن العاملين في مجال عمليات التشغيل هم العنصر األساس ي املسؤو 

 –املنتجات، بداية من استالمها كمواد خام ومرورا بعمليات اإلنتاج وتوزيع تلك املنتجات للمستهلك. وهذه الصناعات تشمل 

ل، صناعات التنقيب وإنتاج النفط والغاز، وصناعات البتروكيماويات وتكرير البترو –على سبيل املثال وليس الحصر 

والصناعات الكيمائية والزراعية، وتوليد الكهرباء والطاقة، ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف، وتصنيع املواد الغذائية 

 واملشروبات الغازية، وصنع األدوية واملنتجات البيولوجية ومراقبة البيئة.

 

العمل بنظام املناوبة في مختلف الظروف والبد للعاملين في مجال عمليات التشغيل التحلي باملرونة، حيث يتعين عليهم 

 املناخية، وتقدم هذه املهنة خبرة متنوعة لألفراد الذين يتطلعون إلى وظائف ذات تحٍد أكبر.

 

يقدم برنامج التدريب في كلية عمان البحرية الدولية من خالل املصنع النموذجي املجهز بأحدث التقنيات، ومحاكيات عمليات 

ئم على استخدام الحاسوب باإلضافة إلى املحاضرات، صورة للطالب تحاكي واقع التحديات التي قد التصنيع والتعلم القا

 تواجهه في املصانع الحقيقية، حيث يطبق موظفو تقنيات عمليات التشغيل ما اكتسبوه من معرفة وخبرة.

 

عمليات التشغيل ) شهادة الدبلوم ( أو لتأهيل الطالب لاللتحاق بوظيفة فني يساعد برنامجنا على تطوير املهارات الالزمة 

 مهندس عمليات التشغيل ) شهادة البكالوريوس (.

 

الحصول على وظائف مثل فني أو مهندس تشغيل في عدد من الصناعات، منها  الهندسة التحويليةبرنامج ويمكن لخريجي 

استخالص وتكرير النفط، وصناعة البتروكيماويات، ومنصات إنتاج النفط، ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات معالجة 

 مياه الشرب ومياه الصرف الصحي باإلضافة إلى الصناعات املعدنية األولية. 
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 للمراكز اإلدارية كما و يفتح الباب أ
 
 مهما

 
 ما تكون متطلبا

 
 لعليا.امام خريجي البكالوريوس ملتابعة دراساتهم العليا التي غالبا

 

 استعراض البرامج االكاديمية 2-4

 

 البرنامج التأسيس ي 2-4-1

قدم جميع املحاضرات والتدريبات باللغة اإلنجليزية.
ُ
 ت

 اسم الكتاب املوضوع

 Total English (Series) اإلنجليزية العامة

 Q Skills (Series)  القراءة

 Q Skills (Series) الكتابة

 Q Skills (Series) االستماع واملحادثة

 مواد معدة في الكلية الرياضيات

 Microsoft: Plain & Simple Series (Series) تقنية املعلومات

 

 ومبرامج الدبل 2-4-2

 املالحة البحرية ) ضابط سطح (

الفصل 

                                      األول              

 1الرياضيات 

الفصل 

 الرابع

 3الرياضيات 

 3اللغة اإلنجليزية  1الفيزياء  

 الكيمياء العامة + الزيوت والتشحيم  1اللغة اإلنجليزية 

 3مناوبة السطح وقواعد االرتطام  1مناوبة السطح وقواعد االرتطام 

 3املالحة األرضية  بناء وأعمال السفن الروتينية

 1املالحة الفلكية  1املالحة األرضية 

 2مناولة وتخزين البضائع  التمارين الرياضية البدنية

 2االتزان الديناميكي وخطوط الطول   ريادة األعمال 

 2القانون البحري    

 التمارين الرياضية البدنية   

الفصل 

 الثاني

 2الرياضيات 

الفصل 

 الخامس

 4اللغة اإلنجليزية 

 4املالحة األرضية  2الفيزياء 

 2املالحة الفلكية  2اللغة اإلنجليزية    

 3مناولة وتخزين البضائع  1االتزان 

 4مناوبة السطح وقواعد االرتطام  1مناولة وتخزين البضائع 

 اإلبحار األلكتروني بواسطة الرادار  1القانون البحري 

 1األرصاد الجوية وعلوم املحيطات  2مناوبة السطح وقواعد االرتطام 

 3االتزان الديناميكي وخطوط الطول  2املالحة األرضية 

 1اتزان السفينة واملناورة  التمارين الرياضية البدنية

 GMDSSالتواصل الالسلكي  

 الرياضية البدنية والسباحةالتمارين  
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الفصل 

 الثالث
 (TRBالتدريب العملي في البحر )

الفصل 

 السادس
 (TRBالتدريب العملي في البحر )

 

 

يرجى العلم بأن املواد خالل الفصول الدراسية قد تتغير وتختلف عما هو مذكور في الجدول أعاله وذلك بسبب مراجعة خطة 

ة ووزار املنظمة البحرية الدولية  ( وذلك باالتفاق مع STCWمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للمالحين )البرنامج لتتالءم مع 

 النقل واالتصاالت. 
 

 (STCWمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للمالحين ) مة من خالل دورات قصيرة وفقيتم تدريب الطالب على برامج السال 

 

 التدريب العملي   - 3/6الفصول  

اثني  ضابط السطح الذهاب إلى البحر لفترة تدريب مدتهاتخصص يطلب من طلبة  والسادسالدراس ي الثالث  الفصلفي ا 

 على األقل.
 
 عشر شهرا

بالتنسيق الوثيق مع الصناعة البحرية وفقا للتقويم  التدريب العمليوتسعى كلية عمان البحرية الدولية جاهدة لتنظيم 

 األكاديمي. إال أنه بسبب اعتمادها الكامل على املؤسسات والشركات الخاصة التي ال تخضع لها إداريا، فإن كلية عمان البحرية

خير قد يحصل. كما الدولية ال يمكنها إعطاء ضمانات على موعد البدء بتلك الدورات. لذلك فهي ال تتحمل مسؤولية أي تأ

 آخر ملكان إجراء تدريبهم العملي.
 
 تشجع الكلية جميع الطلبة بإعالمها إذا كان لديهم خيارا

 

 الهندسة البحرية 
 

الفصل 

                                       األول             

 1الرياضيات 

الفصل 

 الرابع

 3الرياضيات 

 2الفيزياء  1الفيزياء 

 3اللغة اإلنجليزية  1االنجليزية اللغة 

 الكيمياء العامة + الزيوت والتشحيم  1الورشة امليكانيكية 

 2الرسم للهندسة البحرية  الهندسة البحرية وعلم السفن

 2التقنية الكهربائية  1الرسم للهندسة البحرية 

 2املعدات املساعدة  1بناء السفن واالتزان الديناميكي

 2محطات القوى البحرية  مراقبة السطح للمهندسين البحريين 

 التمارين الرياضية البدنية والسباحة 1والقانون البحري 

  التمارين الرياضية البدنية

  ريادة األعمال

الفصل 

 الثاني

 2الرياضيات 

الفصل 

 الخامس

 4زية اللغة اإلنجلي

 ديناميكا الحرارة  1الورشة امليكانيكية 

 3محطات القوى البحرية  2اللغة اإلنجليزية 

 مراقبة السطح للمهندسين البحريين 1املعدات املساعدة 

 3والقانون البحري  1املواد الهندسية 

 السيطرة اآللية مراقبة السطح للمهندسين البحريين 

 3التقنية الكهربائية  2والقانون البحري 

 2بناء السفن واالتزان  1التقنية الكهربائية 
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 مختبرات الهندسة البحرية 1محطات القوى البحرية 

 التمارين الرياضية البدنية والسباحة التمارين الرياضية البدنية

الفصل 

 الثالث
 (TRBالتدريب العملي في البحر )

الفصل 

 السادس
 (TRBالتدريب العملي في البحر )

 

بأن املواد خالل الفصول الدراسية قد تتغير وتختلف عما هو مذكور في الجدول أعاله وذلك بسبب مراجعة خطة  يرجى العلم

ة ووزار املنظمة البحرية الدولية ( وذلك باالتفاق مع  STCWالبرنامج لتتالءم مع معايير التدريب واإلجازة والخفارة للمالحين )

 النقل واالتصاالت. 

 

 العملي  التدريب 3/6الفصول 

( 12الذهاب إلى البحر لفترة تدريب مدتها اثنا عشر ) الهندسة البحريةيطلب من طلبة  والسادس الدراس ي الثالثالفصل في 

 
 
، وخالل فترة التدريب فإن الطالب يكون تحت إشراف مدرب شخص ي من جانب الكلية مع آخر من طرف على األقلشهرا

نه يترتب على كل طالب منهم إنجاز بعض املهام. وهذه املهام موضحة في كتاب سجل السفينة، وأثناء وجودهم على الباخرة فإ

 .(TRB)التدريب 

 

 للتقويم  التدريب العمليوتعمل كلية عمان البحرية الدولية جاهدة على تنظيم 
 
بالتنسيق الوثيق مع الصناعة البحرية وفقا

 األكاديمي. إال أنه بسبب اعتمادها الكامل على املؤسسات والشركات الخاصة التي ال تخضع لها إداريا، فإن كلية عمان البحرية

خير قد يحصل. كما الدولية ال يمكنها إعطاء ضمانات على موعد البدء بتلك الدورات. لذلك فهي ال تتحملمسؤولية أي تأ

 تشجع الكلية جميع الطلبة بإعالمها إذا كان لديهم خيارا آخر ملكان إجراء تدريبهم العملي.

 

  إدارة اللوجستيات والنقل 
 

الفصل 

                                      األول              

 مقدمة للموانئ 

الفصل 

 الثالث

 أنواع أخرى من املحطات 

 الشحن الخطي  للشحنمقدمة 

 إدارة اللوجستيات مقدمة للوجستيات 

 3محاكي سلسلة عمليات  النقل  1محاكي سلسلة  عمليات النقل 

 اللغة اإلنجليزية  1اللغة اإلنجليزية   

 اإلحصاء  1علم الحساب 

 اإلقتصاد مبادئ االقتصاد 

 ريادة األعمال أساسيات تقنية املعلومات 

    

الفصل 

 الثاني

 محطات الحاويات

الفصل 

 الرابع

 التخزين

 التجارة الدولية وكيل الشحن

 إدارة سلسلة التوريد إدارة الوسائط

 4النقل عمليات سلسلة محاكي  2محاكي سلسلة عمليات النقل 

 اللغة اإلنجليزية 2اللغة اإلنجليزية   

 اإلحصاء  2علم الحساب 
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 االقتصاد البحري  اإلقتصادمبادئ 

  تقنية املعلومات 

  

 

 الهندسة التحويلية
 

 اسم ملساق و رمزه  اسم املساق ورمزه 

الفصل 

                                      األول              

 1اللغة االنجليزية لتقنيات العمليات التحويلية 

الفصل 

 الثالث

 3 العمليات التحويليةاللغة االنجليزية لتقنيات 

 اآلالت الكهربائية واملحركات 1رياضيات تقنية  

 1معدات التشغيل والتحكم  كيمياء عامة 

 ميكانيكا السوائل التطبيقية فيزياء تطبيقية 

 عملية املحاكاه والتحكم مقدمة لتقنيات العمليات التحويلية

 ممارسة أدوات اآلالت السالمة والبيئة الصحةو

  الرسم الهندس ي

 
 

  

 

الفصل 

 الثاني

 2اللغة االنجليزية لتقنيات العمليات التحويلية 

الفصل 

 الرابع

 4اللغة االنجليزية لتقنيات العمليات التحويلية

 كيمياء صناعية 2رياضيات تقنية 

 الحرارة الكيميائيةهندسة ديناميكا  الكيمياء الهندسية 

 التحكم في العمليات أساسيات الهندسة الكهربائية وااللكترونية

 نظم تقنية العمليات تطبيقات الحاسب اآللي

 عمليات تشغيل املصانع وتصحيح األعطال معدات التشغيل امليكانيكية 

  أساسيات الورشة

  ريادة األعمال 

 

 برامج البكالوريوس 2-4-3
 

 املالحة البحرية ) ضابط سطح (

 السنة الرابعة
 

الفصل 

 السابع

 تنظيم الحمولة وكيفية التعامل معها وتأمينها

 2 املالحة االلكترونية

 تخطيط الرحالت وتنفيذها

 علوم موازنة السفن بالطول والعرض والسيطرة على األضرار

 محطات القوى البحرية

 مناولة السفن واملناورة

 القانون البحري 

 3األرصاد الجوية وعلوم املحيطات  

 إدارة املوارد البشرية على السفينة 

 مستوى اإلدارة –املالحة باستخدام الرادار  
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 محاكي الخرائط املالحية االلكترونية  

 إدارة موارد غرفة قيادة السفينة  

 البحث وإعداد وتقديم مشروع التخرج الفصل الثامن

 

العلم بأن املواد خالل الفصول الدراسية قد تتغير وتختلف عما هو مذكور في الجدول أعاله وذلك بسبب مراجعة خطة يرجى 

ة ووزار املنظمة البحرية الدولية ( وذلك باالتفاق مع  STCWالبرنامج لتتالءم مع معايير التدريب واإلجازة والخفارة للمالحين )

 النقل واالتصاالت. 

 

 البحريةالهندسة 

 ة الرابعةالسن
 القانون البحري  

 الطاقة البحرية 

 إدارة املوارد البشرية على السفينة 

الفصل 

 السابع

 الصيانة واكتشاف األعطال ومعالجتها

 4التقنيات الكهربائية 

 3معدات مساعدة 

 تقنيات املواد 

 2ديناميكا الحرارة 

 األضراروالسيطرة على   2بناء وموازنة السفن 

 إدارة موارد املحركات 

 

  

 البحث و إعداد وتقديم مشروع التخرج الفصل الثامن

 

يرجى العلم بأن املواد خالل الفصول الدراسية قد تتغير وتختلف عما هو مذكور في الجدول أعاله وذلك بسبب مراجعة خطة 

ة ووزار املنظمة البحرية الدولية ( وذلك باالتفاق مع  STCWللمالحين )البرنامج لتتالءم مع معايير التدريب واإلجازة والخفارة 

 النقل واالتصاالت. 
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 إدارة اللوجستيات والنقل

 والرابعة السنة  الثالثة 

الفصل 

 الخامس
 التدريب العملي  

الفصل 

 السادس

 مفاهيم التخزين

 قانون النقل 

 النقل الدولي والجمارك

 5عمليات النقل محاكي سلسلة 

 1إدارة األعمال 

 الكتابة في األعمال التجارية

  

الفصل 

 السابع 

 إدارة املوانئ

 التطبيقات التجارية في الشحن

 إدارة سلسلة التوريد املتكاملة

 6محاكي سلسلة عمليات  النقل 

 2إدارة األعمال 

 التواصل في األعمال التجارية ومنهجية البحث 

 

الفصل 

 الثامن
 مشروع التخرج

 

 الفصل الدراس ي الخامس )التدريب العملي(

 

(  على األقل في إحدى الشركات التي تعمل 16(، يتوجب على جميع الطلبة أن يتدربوا ملدة )5في العام الثالث )الفصل 
 
أسبوعا

الشحن أو شركات إدارة األرصفة أو هيئة موانئ وذلك  في قطاع إدراة املوانئ والشحن والنقل مثل مراكز التوزيع أو وكاالت

 لتقييم كتاب سجل التدريب 
 
 .(TRB)حتى يكتسبوا خبرة عملية، ويعمل هؤالء الطلبة وفقا

 

 الفصل الدراس ي الثامن )مشروع التخرج(

( على األقل مع إحدى الشركات املتخصصة في 16( أن يتدربوا ملدة )8يتطلب من جميع طلبة السنة الرابعة )الفصل 
 
أسبوعا

وذلك من  قطاع إدراة املوانئ والشحن والنقل مثل مراكز التوزيع أو وكاالت الشحن أو شركات إدارة األرصفة أو هيئة موانئ

 قد تفيد الطالب في بحث مشروع التخرج. أجل اكتساب الخبرة وجني املعرفة التي
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 لتنسيق الوثيق مع الشركات التي تعمل في قطاع الشحنباتوفير فرص تدريبية وتسعى كلية عمان البحرية الدولية جاهدة ل

، ف
 
 للتقويم األكاديمي. إال أنه بسبب اعتمادها الكامل على املؤسسات والشركات الخاصة التي ال تخضع لها إداريا

 
ة إن كليوفقا

. لذلك فهي ال تتحمل مسؤولية أي انات على موعد البدء لتلك الفرص التدريبيةعمان البحرية الدولية ال يمكنها إعطاء ضم

 آخر ملكان إجراء تدريبهم العملي.
 
 تأخير قد يحصل، كما تشجع الكلية جميع الطلبة بإعالمها إذا كان لديهم خيارا

 

 الهندسة التحويلية

 والرابعة  السنة الثالثة
 

 اسم ملساق و رمزه  اسم املساق ورمزه 

الفصل 

                                       الخامس             

 3الرياضيات التطبيقية لهندسة العمليات 

الفصل 

 السابع

 املراسالت واالتصاات التجارية

 املراقبة اإلحصائية للجودة كيمياء تحليلية

 عواميد الفصل املعالجةسالمة نظام 

 انتقال الحرارة ومبدالت الحرارة املواد الهندسية 

 علوم اقتصاد هندسة العمليات حساب العمليات الكيميائية 

 تصميم معدات العمليات نظم عملية توازن الطاقة

الفصل 

 السادس

 التدريب العملي

 

  12على الطلبة إجراء التدريب الصناعي ملدة 
 
في أسبوعا

صناعات العمليات تحت إشراف مشرفين من الكلية ومن 

 مجال الصناعة. وعليهم تقديم تقرير مبني على تدريبهم.

الفصل 

 الثامن

 بدء وإيقاف وحدة التشغيل

 إدارة األعمال الصناعية

 مشروع التخرج

 

 

 السنة الثالثة

 

أسبوعا على األقل( في التدريب العملي مع شركة  12دراس ي واحد ) ( على الطلبة  تكريس فصل6في السنة الثالثة )الفصل الدراس ي 

واستكمال كتاب سجل التدريب. يوفر هذا التدريب الفرصة للطالب لتطبيق مهارات ومفاهيم  الهندسة التحويليةمختصة بمجال 

سيتم تقييمهم من قبل كما  اص،بتقييم أدائهم الخالطلبة سيقوم حيث . بالهندسة التحويليةجديدة مناسبة للمبتدئين في العمل 

 .
 
 من سيقوم و مشرف من كلية عمان البحرية الدولية ومن قبل الشريك من مجال الصناعة أيضا

 
املشرف والشريك من مجال كال

ض الصناعة بتحديد املهام والنتائج املرجوه من التدريب خالل تجربة العمل. وسيتطلب من الطلبة تقديم تقرير التدريب املنهي وعر 

 شفهي بعد االنتهاء.

 

 ملحوظة:
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م على للتقويم األكاديمي. وبإعتماد الكلية التا سوف تسعى الكلية لتنظيم التدريب العملي بالتعاون الوثيق مع مجال الصناعة ووفقا

ي تأخير غير بدء التدريب. ولذلك، لن تتحمل الكلية املسؤولية عن أالفعلي لوعد املالطرف الثالث، فإنها ال تعطي أي ضمان حول 

 متوقع. كما أننا نشجيع الطلبة على اختيار مكان التدريب العملي الخاص بهم.

 

 

 

 نظام الدرجات 2-5

عشرية واحدة. شهادات  فاصلةوإلى أقرب ، 10.0 – 0.0يتم تقييم االمتحانات في كلية عمان البحرية الدولية على مقياس 

هي أدنى درجة للنجاح. وبالتالي يكون تحديد املستويات  6.0حيث أن  الدبلوم والبكالوريوس تعتمد هذا النظام أيضا.

 لتحصيل الطالب على النحو التالي:

 

 التقييم الدرجة

  إمتياز 10.0 – 8.5

  جيد  8.4 – 7.5
 
 جدا

 جيد 7.4 – 7.0

 متوسط 6.9 – 6.5

 مقبول  6.4 – 6.0

 غير مرض ي  5.9 – 1.0

 غائب  0.0

 

 "األمريكي" )مقياس ذو األربع درجات(  الدرجاتمعادلة تقريبية مع نظام 

 

 املعادلة الدرجة

10.0 4.0 

9.0 3.5 

8.0 3.0 

7.0 2.5 

6.0 2.0 

5.0 1.5 

4.0 1.0 
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 الجزء الثالث

 نظم وقوانين الكلية

 

 مقدمة 3-1

عليها جميع  عمان البحرية الدولية. ومن املتوقع أن يطلعتنطبق هذه النظم والقوانين على جميع الطلبة املسجلين بكلية 

 الطلبة بإمعان قبل البدء بأي من البرامج. 

 

إذا ظهرت أية تناقضات بين النسخة االنجليزية لهذه النظم والترجمة العربية املقابلة لها، فيتم األخذ بالنص االنجليزي 

 وإعطائه األولوية في جميع األحوال.

 

 وقوانين تتعلق بسلوك الطالبنظم  3-2

 

 التطبيق 3-2-1

تنطبق هذه النظم والقوانين على جميع األشخاص املسجلين كطلبة في كلية عمان البحرية الدولية بغض النظر عن املراحل 

 الدراسية أو الحضور أو موقع الدراسة. كما أنها تنطبق على الطلبة في فترات التأجيل واالنسحاب املؤقت.

 

 وك الطالبسل 3-2-2

 .على الطالب أن يراعي في تعامله جميع األشخاص الذين هم داخل كلية عمان البحرية الدولية أو من مرتاديها 

 .على الطالب عدم التورط في أي سلوك من شأنه أن يجلب املشاكل لكلية عمان البحرية الدولية 

 تدريس أو اإلدارة في كلية عمان البحرية الدولية، على الطالب االمتثال لجميع التعليمات الصادرة من أي عضو بهيئة ال

 للقوانين املذكورة في الفصل الخامس )إجراءات االستئناف(.
 
 ويمكن للطالب في مرحلة الحقة أن يستأنف وفقا

 .أية معلومات زائفة أو مضللة 
 
 على الطالب أن ال يقدم عمدا

 مه أو تحريض اآلخرين على استخدامه داخل حرم  كلية ال يجوز للطالب استخدام العنف الجسدي أو التهديد باستخدا

 عمان البحرية الدولية.

 حرم كلية  ال يجوز للطالب إتالف أية معدات أو ممتلكات أخرى أو التهديد بإتالفها أو تحريض اآلخرين على إتالفها داخل

 عمان البحرية الدولية.

  أو اإلزعاج أو مضايقة مرتادي حرم كلية عمان البحرية ال يجوز للطالب إصدار ضجة عالية قد تسبب في عدم الراحة

 الدولية.
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 لإلملام التام  على الطالب التقيد بجميع نظم كلية عمان البحرية الدولية وسياساتها. وتقع على عاتقه املسؤولية الكاملة

 بها.

 :يجب على الطالب عدم القيام بأفعال سيئة السلوك، كالتالي 

 السلوك التهديدي الخطير.االعتداء وأعمال العنف أو  •

 اإلتالف العدائي أو املتعمد ملمتلكات كلية عمان البحرية الدولية أو ممتلكات أي طالب آخر أو موظف. •

 السرقة أو ارتكاب أية جريمة جنائية داخل حرم كلية عمان البحرية الدولية. •

 اختالس أموال أو ممتلكات كلية عمان البحرية الدولية. •

 ء.املضايقة واالعتدا •

 السلوك الشاذ أو غير املعقول بما في ذلك السلوك الذي يسبب الخوف واألذى لآلخرين. •

املوظفين،  الحرية املشروعة في التعبير أوالعمل ألي طالب آخر أو أي فرد من التصرف غير القانوني الذي يتعارض مع •

)أو بالنيابة عن(كلية عمان البحرية  األنشطة املصرح بها والتي تنفذ بواسطة مع أو التصرف الذي يزعج أو يتعارض

 الدولية أو داخل حرمها الجامعي.

 أي تصرف قد يتسبب في إصابة أي شخص أو يعرض سالمته للخطر داخل حرم كلية عمان البحرية الدولية. •

 مخالفة أي من نظم وقوانين كلية عمان البحرية الدولية. •

( بدون استعمال نظم الحاسب اآللي لكلية عمان البحرية الدو  •
 
لية أو الشبكات التي توفر تلك النظم )اإلنترنت مثال

 غير سليم.
 
 تفويض أو استعمالها استعماال

 سيئة.  •
 
 أي تصرفات أخرى يمكن أن تعتبر أفعاال

 

 النقاط أعاله ليست شاملة لكل الحاالت. 

 

التي تقع داخل حرم كلية عمان البحرية في حالة الشكوى من سوء السلوك أو مخالفة الضوابط  وتطبق هذه النظم والقوانين

الدولية أو خارجها، أو أثناء وجود الطالب في أي مكان آخر لتأدية نشاط رسمي من أنشطة كلية عمان البحرية الدولية أو 

 لها.
 
 أو ممثال

 
 بصفته عضوا

 

 اإلجراءات التأديبية 3-3

 

 عام 3-3-1

مبين أدناه في الحاالت التي يدعى فيها سوء السلوك أو مخالفة قواعد يتم اتخاذ اإلجراءات التأديبية الرسمية كما هو 

 االنضباط، وفي الحاالت التي يصبح فيها القرار غير الرسمي إما غير مالئم أو أنه قد فشل في تحقيق أهدافه.

 

 طلبة ون الإجراءات مدير  شؤ  3-3-2

 عن خرٍق للنظم والقوانين فيما إذا كان سيطبق ون الطلبة  أن يقرر خالل خمسة أيام عمل من على مدير شؤ 
 
استالمه تقريرا

.
 
 اإلجراء التأديبي، ويطلب املستندات املتعلقة باألمر وينظر في شهادات الشهود ويجري التحريات األخرى بما يراه مناسبا
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 -يس القسم األكاديمي املختص ون الطلبة  تطبيق اإلجراء التأديبي، فعليه أن يجتمع بالطالب في حضور رئوإذا قرر مدير شؤ 

 
 
 من تقرير االتهامات املوج  -بمايراه مناسبا

 
 قبل خمسة أيام على األقل، وأن يقدم له نسخة

 
 خطيا

 
هة وأن يمنح الطالب إشعارا

إليه ونسخة من هذه النظم، ويجوز للطالب أن يصطحب معه أثناء هذه املقابلة من يرافقه من موظفي أو طلبة كلية عمان 

 حرية الدولية، ويحق له التحدث نيابة عنه.الب

 

 أو أكثر من القرارات التالية:ويجوز ملدير شؤ 
 
 ون الطلبة  اتخاذ واحدا

 .رفض الشكوى 

 .تحذير الطالب بطريقة غير رسمية من العواقب املترتبة على تكرار أي سوء سلوك 

  
 
. تأنيب الطالب رسميا

 
 وكتابيا

  كلية عمان البحرية الدولية.    ون األكاديمية الذي قد يقرر منع الطالب من دخول للشؤ  نائب العميدتحويل الشكوى إلى 

  مطالبة الطالب بدفع ثـمن أي تلف للممتلكات تسبب به، أو تعويض كلية عمان البحرية الدولية عن أية خسارة تعرضت

 لها أوأية تكلفة ترتبت عليها كنتيجة مباشرة لسوء سلوك الطالب.

  نائب العميد للشؤون األكاديمية التخاذ أية إجراءات أخرى مناسبة.تحويل األمر إلى 

 

 ون الطلبة  بإبالغ الطالب بقراره كتابيقوم مدير شؤ 
 
  بيا

 
 خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إجراء املقابلة معه، كما يقرر أيضا

 من الوثائق يستوجب تسجيلها في
 
 ملف الطالب ويتم إشعار مدير رئيس القسم املختص ونائب العميد للشؤون األكاديمية أيا

 شؤون الطلبة بذلك.

 

ب تحويل قضيته مباشرة إلى نائب العميد للشؤون شئوون الطلبة ، أن يطل لطالب في حال لم يقتنع بقرار مدير ويمكن ل

 األكاديمية خالل خمسة أيام عمل من استالمه القرار.

 ت نائب العميد للشؤون األكاديميةإجراءا 3-3-3

ظم يقوم نائب العميد للشؤون األكاديمية بمقابلة الطالب خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالمه لتقريرانتهاك الن

 قبل مدة ثالثة أيام عمل على األقل، ويجوز بحضور مدير  شؤ  والقوانين وذلك
 
 مكتوبا

 
ون الطلبة  بعد إعطاء الطالب إخطارا

 من موظفي أو طلبة كلية عمان البحرية الدولية،ويحق له التحدث نيابة 
 
للطالب أن يصطحب معه أثناء هذه املقابلة مرافقا

املستندات وفحص شهادات الشهود والقيام باملزيد من التحريات في عنه. ومن حق نائب العميد للشؤون األكاديمية طلب 

.
 
 األمر وفق ما يراه مناسبا

 

 أو أكثر من القرارات التالية بعد مناقشة األمر مع العميد:
 
 ويجوز لنائب العميد للشؤون األكاديمية اتخاذ واحدا

 .رفض الشكوى 

  على تكرار أي سوء سلوك.تحذير الطالب بطريقة غير رسمية من العواقب املترتبة 

 .
 
 وكتابيا

 
 تأنيب الطالب رسميا

 .فرض غرامة مالية 
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  مطالبة الطالب بدفع ثـمن أي تلف للممتلكات تسبب بها، أو تعويض كلية عمان البحرية الدولية عن أية خسارة تعرضت

 لها أو أية تكلفة ترتبت عليها بطريقة غير مباشرة نتيجة لسوء سلوك الطالب.

 أو جميع مرافق كلية عمان البحرية الدولية أو اتخاذ أي قرار آخر مناسب. منع الطالب 
 
 من استخدام واحدا

 .الحرمان املؤقت من الدراسة لحين اتخاذ اإلجراء املناسب 

 .إلغاء تسجيل الطالب 

 .رفع األمر للعميد 

 

تابة خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ يقوم نائب العميد للشؤون األكاديمية بإبالغ الطالب ورئيس القسم املختص بقراره ك

 من الوثائق التي يستوجب تسجيلها في ملف 
 
 نائب العميد للشؤون األكاديمية، أيا

 
إجراء املقابلة مع الطالب. كما يقرر أيضا

 إن استدعى األمر ذلك. قسم شؤون الطلبة مديرالطالب وإشعار 

 

 وء السلوك الذي يعد جريمة جنائيةس 3-3-4

العمل باإلجراءات  الجنحة جريمة جنائية غير أنها ال تعد خطيرة في القانون الجنائي العماني،  فيجوز حينذاكحيثما تشكل 

ل الواردةفي هذه النظم والقوانين. أما إذا كانت هناك تحقيقات أو مقاضاة يقوم بها اإلدعاء العام/الشرطة فقد يتم تعليق العم

 بها.

 

تحت القانون الجنائي العماني، فال يجوز اتخاذ أية إجراءات بموجب هذه النظم بخالف  وفي حالة ارتكاب أية مخالفة تندرج

 
 
طرد الطالب من الدراسة أو الحرمان املؤقت والجزئي من الكلية ما لم يكن األمر قد تم إبالغه للشرطة وصدر فيه قرارا

 ية أن يقرر ما إذا كانت اإلجراءات التأديبية بموجبباملقاضاة أو عدم املقاضاة، ويجوز للعميد/نائب العميد للشؤون األكاديم

 هذه النظم سوف يتم اتخاذها أو استئنافها.

 

وفي حال ارتكاب الطالب سوء السلوك وفي الوقت ذاته صدور حكم عليه من قبل محكمة جنائية بناء على الحقائق نفسها، 

 ذه النظم.فيجب أخذ عقوبة املحكمة في االعتبار عند تقرير العقوبة بموجب ه

 

 أثناء التحقيق املؤقت من الدراسة الطرد والحرمان 3-3-5

 للتحقيق من قبل الشرطة فيمكن 
 
 للمساءلة بسبب سوء سلوكه أو وجهت له تهمة جنائية أو خاضعا

 
إذا كان الطالب خاضعا

من قبل نائب العميد للشؤون األكاديمية حتى انتهاء التحقيق  كلية أو حرمانه مؤقتا من الدراسةفي تلك الحاالت طرده من ال

 من الكلية وعدم 
 
أو جلسة االستماع أو املحاكمة. وللكلية حق طرد الطالب بشكل نهائي، والطرد النهائي هو الخروج نهائيا

 االرتباط أو التواصل بها بأي شكل من األشكال.  

 

ن ل مؤقت، إلى أن يصدر فيه القرار النهائي في حال أرتأت لجنة اإلجراء التأديبي أوللكلية الحق في طرد الطالب من الكلية بشك

 سوء املعاملة أو التصرف غير املعقول الذي أرتكبه الطالب قد يؤثر على أمن وسالمة أحد املوظفين أو الطلبة.
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ان البحرية الدولية أو املنع من ممارسة منع بعض القيود االختيارية على الحضور أو الدخول إلى كلية عماملؤقت ويشمل الطرد 

 األنشطة أو الواجبات أو املشاركة في عضوية أي جماعة في الكلية، ويتم تحديد تفاصيل املنع كتابة.

 

أما الحرمان املؤقت فيشتمل على الحرمان التام من  الحضور أوالدخول إلى كلية عمان البحرية الدولية ومن املشاركة في أي 

 .االمتحاناتمن أنشطتها. إال أنه يمكن تجاوز ذلك في بعض الحاالت مثل اإلذن بحضور 

 

 و الخدمات املحددة غير كاٍف.الحرمان فقط عندما يكون الطرد املؤقت من األنشطة أويتم اللجوء إلى 

 

وقد يشتمل أمر الطرد أو الحرمان املؤقت على إلزام الطالب بعدم التواصل  بشخص أو بمجموعة أشخاص بأية طريقة 

 كانت.  

 

 ويجب أال يستخدم الطرد أو الحرمان املؤقت أثناء التحقيق كعقوبة.

 

حماية أعضاء كلية عمان البحرية الدولية بشكل عام، أو الطرد أو الحرمان املؤقت بموجب هذه النظم من أجل ويأتي 

بالتحديد لحماية عضو أو أعضاء معينين، ويجب استخدام هذه التدابير عندما يرى نائب العميد للشؤون األكاديمية ضرورة 

 اتخاذها.

 

 للطالب.
 
 ويجب تسجيل أسباب القرار كتابة على أن تكون متاحة أيضا

 

 أمام نائب العميد للشؤون  وال يجوز طرد أي طالب أو
 
 أثناء التحقيق ما لم يعطى الفرصة لعرض موقفه شخصيا

 
حرمانه مؤقتا

األكاديمية، أما إذا رأى العميد/نائب العميد للشؤون األكاديمية أنه ليس بمقدور الطالب الحضور شخصيا ألي سبب من 

.على القرار مت األسباب، فإنه يجوز للطالب حينذاك إرسال احتجاجه
 
 األسباب خطيا

 
 ضمنا

 

 وينفذ هذا القرار 
 
وفي حاالت الضرورة امللحة، فإن لنائب العميد للشؤون األكاديمية السلطة في أن يقرر طرد أي طالب مؤقتا

.
 
 فورا

 

 وعلى نائب العميد للشؤون األكاديمية أو أي شخص آخر يكون قد اتخذ قرار الحرمان املؤقت أو الطرد، أن يراجع هذا القرار

 كل أربعة أسابيع على ضوء أية تطورات أو أي احتجاج يتقدم به الطالب أو أي شخص آخر نيابة عنه.

 

 لدرجة أن ال
 
، فللكلية حق طرد الطالب طرد املؤقت أو الحرمان ال يعد عقاوعندما يكون تصرف الطالب س يء جدا

 
 كافيا

 
با

 من الكلية بشكل نهائي وتام، والطرد هو 
 
 لتواصل بها بأي شكل من األشكال.وعدم االرتباط أو االخروج نهائيا
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 الداخلية النظم 3-4

 

 والخدمات املرافق 3-4-1

 كلية عمان البحرية تقنية املعلومات هي الستخدام طلبةإن أجهزة الحاسب اآللي واملعدات األخرى املتوفرة في املكتبة ومعامل 

الدولية ليعتادوا على استخدام الحاسب اآللي ومختلف أنواع البرمجيات ولتطوير مهاراتهم في الطباعة والبرمجة وفي استخدام 

 البرامج التي ترتبط مباشرة بدراستهم.

 

لتمتع ببيئة اآلخرين في ا موا حقوق املستخدمينالذين يستخدمون املكتبة أو معامل تقنية املعلومات أن يحتر  وعلى الطلبة

 عمل هادئة ومنتجة.

 

ته الطالبية في أي وقت ويجوز للموظف الذي يشرف على املكتبة أو معامل تقنية املعلومات أن يطلب من الطالب إبراز بطاق

 .للتأكد من هويته

 

أو معامل تقنية  الذين ال يبرزون بطاقاتهم عندما يطلبها أحد أفراد الهيئة األكاديمية أو املشرف على املكتبة أما الطلبة

، ويتم اتخاذ إجراءات املعلومات، ف
 
 سوف يطلب منهم مغادرة املكان فورا

 
 ألمر املغادرة. تأديبية ضد أي طالب ال يمتثل فورا

 

من معامل ليسوا من طلبة كلية عمان البحرية الدولية على دخول املكتبة أو أي  عدم تشجيع أي أشخاص آخرين ى الطلبةوعل

 تخاذ إجراءات تأديبية ضد الطلبة املخالفين لهذه التعليمات.تقنية املعلومات، ويتم ا

 

على  (الفالش ديسك)مثل  الشخصيةبكافة أنواعها وأجهزة التخزين الخارجية  االسطوانات املدمجةال يسمح باستعمال و 

ية لكلية عمان البحرية الدولية بما في ذلك تلك املوجودة في املكتبة، بدون إذن صريح من مدير تقن التابعةأجهزة الحاسب اآللي 

 املعلومات أو أمين املكتبة.

 

 كما أن التدخين  كلية عمان البحرية الدولية سوى في املطعم. داخل أي مبنى من مباني  في باال يسمح بتناول الطعام أو الشر و 

 .مباني الكلية غير مسموح به داخل أي من

 

 قوانين املكتبة 3-4-2

تطبق التعليمات التالية في مكتبة كلية عمان البحرية الدولية. وسيتم االعالن عن أي تعديالت أو تحديثات في هذه القواعد 

 في الكلية.على صفحة املكتبة في املوقع االلكتروني للكلية وعلى صفحة االعالنات 
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 قواعد عامة 3-4-2-1

  يجب على جميع املستفيدين من خدمات املكتبة إبراز بطاقة هوية الكلية أو عضوية املكتبة في حال رغبتهم في استعارة

 أية مواد من املكتبة.

 لى آخر حيث أن كل مستخدم يعد تبة بتحويل االستعارة من مستخدم إال يسمح للمستفيدين من خدمات املك 
 
مسؤوال

 عن املواد التي يستعيرها من املكتبة عن طريق بطاقته.

  يمنع وضع أية عالمات أو القيام بقطع أو تخريب أي من مواد املكتبة. وسيتم تغريم أي مستخدم عن اتالف أو فقد أي

 من مواد املكتبة.

 ها او اتالف الكتب وكذلك عند يجوز تعليق خدمات االستعارة ألي مستخدم بسبب التأخير في اعادة املواد أو فقدان

االمتناع عن دفع الغرامات املترتبة على التأخير. وسيتمكن املستفيد من استعارة املواد فقط في حالة دفع كافة الغرامات 

 كاملة.

 .يجب التزام الهدوء في املكتبة ويجب على جميع املستخدمين التحدث بهدوء وضبط هواتفهم على الوضع الصامت 

 راء أية محادثات هاتفية في املكتبة.ال يسمح بإج 

 .تناول املاكوالت واملشروبات في املكتبة 
 
 باتا

 
 يمنع منعا

 .يجب على الطلبة عدم اعادة الكتب إلى الرفوف بعد االنتهاء من استخدامها وانما تركها على الطاوالت 

 .املكتبة غير مسؤولة عن أية ممتلكات شخصية تترك فيها 

 االنترنت فقط للبحث عن املعلومات املفيدة مثال البحث للمهام والواجبات التي يكلف بها الطلبة. يجوز الدخول إلى خدمة 

  تعطى األولوية لألفراد املنتمين لكلية عمان البحرية الدولية لالستفادة من خدمات املكتبة واالنترنت على أي مستخدمين

 آخرين.

  تقديم املساعدة واالرشاد والتوجيه في كيفية استخدام خدمة االنترنت يمكن ألمناء مكتبة كلية عمان البحرية الدولية

 للبحث والحصول على مصادر للمعلومات.

  يجب على مستخدمي املكتبة مغادرتها في وقت االغالق. ويجب تقديم أية مواد يرغب الشخص في استعارتها إلى مكتب

 االعارة خالل عشر دقائق على األقل من وقت اغالق املكتبة.

  يجب على مستخدمي املكتبة مغادرتها فور سماعهم لجرس االنذار من الحريق أو عندما يطلب منهم ذلك في حاالت

 الطوارئ.

 املكتبة بكافة الصالحيات لحجب عضوية أي مستخدم ال يلتزم بالقواعد املتبعة فيها.  مدير تمتعي 

  عالن عنها في صفحة عالنات أو الغرامات أو يتم اإل اإل  رسال بريد الكتروني للمستخدمين بكافة الخدمات الجديدة أوإيتم

عالنات عالنات أو في موقع الكلية. وينصح كافة املستخدمين بتفقد بريدهم االلكتروني بشكل منتظم أو قراءة لوحة اإل اإل 

 بالكلية.
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 ساعات عمل املكتبة    3-4-2-2

 

 التوقيت األعتيادي

 

 اليوم الوقت

 الخميس ـ األحد م 6 -ص  8

 الجمعة والسبت مغلقة

 

 املبارك رمضان شهر  توقيت 

 

 اليوم الوقت

 األحد ـ الخميس م 2 -ص 8

 الجمعة والسبت مغلقة

 

 

 تمديد ساعات عمل املكتبة    3-4-2-3

املكتبة  أمينيجوز تمديد ساعات عمل املكتبة خالل فترة االمتحانات. ويجب على املجلس الطالبي تقديم طلب رسمي إلى 

لى موافقة ضافية املطلوبة. وسيتم تمديد ساعات عمل املكتبة فقط في حالة الحصول عيوضح فيه اليوم وعدد الساعات اإل 

 لإلدارة.نائب العميد 

 

 

 التسجيل وبطاقة عضوية املكتبة    3-4-2-4

دمات املكتبة. ويتم تسجيل كافة ستفادة من خلال  تستخدم بطاقة الكلية الخاصة بالطلبة والهيئة التدريسية واملوظفين

ة طاملا أنهم يحملون بطاقاملعمول به في املكتبة اإللكتروني  النظاممنتسبي كلية عمان البحرية الدولية بشكل تلقائي عن طريق 

 املكتبة.براز بطاقة الهوية الخاصة بالكلية عند رغبتهم باستعارة أية مواد من إكلية سارية املفعول ولذا يجب على الطلبة 

 

 ويجب على جميع مستخدمي املكتبة التقيد بسياساتها.
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 عارةاإل  امتيازات    3-4-2-5

 

 عارةاإل مدة 

 

 الفئة املادة الكمية مدة االعارة

 الطلبة كتب 2 اسابيع 3

 كتب 4 اسابيع 3
 هيئة التدريس

 مواد سمعية وبصرية 4 اسابيع 3

 كتب 2 اسابيع 3
 املوظفين

 مواد سمعية وبصرية 2 اسابيع 3

 املكتبات كتب 3 اسابيع 4

 

 عارتهاإاملواد التي ال تتم     3-4-2-6

 عارتها ولذا ال يمكن ألي مستخدم استعارتها. لكن في حالةإتعد الكتب املصنفة "مغلقة" وكتب املراجع من املواد التي ال تتم 

 أمينعارة مثل هذه املواد لعدة ساعات أو ليلة واحدة أو خالل أيام العطالت وذلك حسب مايراه إالضرورة امللحة يمكن 

.
 
 املكتبة مناسبا

 

 الكتب املحجوزة    3-4-2-7

غالق إدقيقة من  30املكتبة بذلك، على أن يتم استعارتها قبل  مديريمكن استعارة الكتب املحجوزة ملدة ليلة واحدة إذا سمح 

 املكتبة وإعادتها في اليوم التالي خالل الثالثين دقيقة األولى من فتح املكتبة. 

 الدوريات    3-4-2-8

عارة األعداد السابقة، ويمكن لهيئة التدريس واملوظفين إال يمكن استعارة األعداد الجديدة من املجالت ولكن من املمكن 

 الل عطلة نهاية األسبوع. استعارة عددين كحد اقص ى ملدة ليلة واحدة أو خ

 

 رجاعاإل     3-4-2-9

وفي الوقت املناسب، ويجب إعادة املواد  سليمةلية إرجاع مواد املكتبة التي استعارها ببطاقته يتحمل مستخدم املكتبة مسؤو 

 . املستعارة املستعارة إلى طاولة اإلعارة في الوقت املحدد على ظهر املادة

 

 التجديد   3-4-2-10

مرات ما لم يكن قد تم حجز تلك املادة من  ثالثيمكن للمستخدم املستعير ملادة ما من املكتبة أن يجدد مدة االستعارة إلى 

املرات  ال هاتفي، ولكن بعد استنفاذرسال بريد إلكتروني أو اتصإقبل مستخدم آخر، ويمكن تجديد االستعارة عن طريق 

 ة املادة إلى املكتبة. الثالث لتجديد االستعارة فإنه يجب إعاد
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 االستعادة   3-4-2-11

 آخر  (5)يمكن للمكتبة أن تطلب استعادة مادة ما بعد أن تمت إعارتها ملستخدم ما ملدة 
 
أيام على األقل في حال أن مستخدما

 من موظف املكتبة يطلب منه 
 
 إلكترونيا

 
 أو بريدا

 
 ة املادة املكتبيةعادإكان يريدها بشكل عاجل، وسيستلم املستخدم اتصاال

على ظهر املادة، وأي مستخدم ال يستجيب ملثل هذا 
 
في املوعد املحدد الجديد بغض النظر عن املوعد الذي تم تحديده مسبقا

 الطلب فإنه يدفع غرامة التأخير. 

 

 الحجز   3-4-2-12

ملدة يومين من تاريخ إرسال الطلب يمكن للمستخدم حجز أي كتاب قيد اإلعارة، ويتم حجز هذا الكتاب للمستخدم اآلخر 

 عبر البريد اإللكتروني.

 

 املواد املتأخرة   3-4-2-13

عارة باملكتبة في الوقت املحدد على ظهر املادة )املواد(، وإذا لم يقم املإيجب إعادة أو تجديد 
ُ
ستخدم عارة املادة )املواد( امل

 بذلك فإنه يتم تنبيهه بالطرق التالية:

 

 ستعارة املادة.ثالثة إخطارات إلعادة أو تجديد ا عن طريق البريد اإللكتروني للكلية يستلم املستخدم 

  .إذا لم يستجب املستخدم إلى هذه اإلخطارات فإنه ُيحرم من صالحيات اإلعارة باملكتبة إلى أن يعيد املواد إلى املكتبة 

  واد بسعر السوق مع غرامة التأخير باإلضافة إلى بجميع الغرامات، وعلى املستخدم دفع قيمة امل قسم املالية يتم إبالغ

 من قيمة املادة في السوق كرسوم إدارية، ولكن إذا قام بإعادة املادة إلى املكتبة فعليه فقط دفع غرامة التأخير.  50%

 دام خدمات يتم حرمان  أي مستخدم يرد اسمه أكثر من ثالث مرات في قائمة التأخير التي ترسل إلى إدارة الكلية من استخ

 اإلعارة.

 

 غرامات التأخير    3-4-2-14

 لسياسة
 
 الكلية: مكتبة إذا لم يتم إعادة املواد إلى املكتبة في الوقت املحدد فإنه يتم احتساب غرامة تأخير وفقا

 

 200 .بيسة لكل يوم تأخير 

 500 .بيسة لكل يوم تأخير للمراجع واملواد املطلوبة بشكل مستمر 

 

 

 فقدان أو تلف أو تشويه مواد املكتبة   3-4-2-15

 من مواد املكتبة التي استعارها ببطاقته، وعلى كل طالب يقوم يتحمل املستخدم مسؤو 
 
لية فقدان أو تلف أو تشويه أيا

بالتخطيط أسفل الكلمات في كتاب ما أو يضع عالمات أو يقص ويشوه الكتاب أن يدفع التكلفة الكاملة للكتاب حسب قيمته 

 وق الستبداله في املكتبة، وتحتسب غرامات الفقدان والتلف والتشويه كالتالي:في الس
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 )رسوم إدارية(. %50سعر املادة+ 

 

طبع من جديد أو من الصعب إيجاد بديل لها.
ُ
 ويمكن أن يتحمل املستخدم غرامة أكبر إذا كانت املادة ال ت

 

 من دفع الغرامة فإنه يحق للمستخدم استرداد املبلغ شريطة أن يتم إرجاع  (30)وإذا تم العثور على املادة في غضون 
 
يوما

 املادة بحالة جيدة، إال أن غرامة التاخير املعتادة يتم فرضها على املستخدم. 

 

 ويتم حرمان املستخدم من جميع صالحيات االستعارة إلى حين دفع جميع الرسوم والغرامات. 

 

 اخالء الطرف   3-4-2-16

يجب على جميع طالب كلية عمان البحرية الدولية الحصول على إخالء طرف من املكتبة قبل التخرج أو االنسحاب أو 

التأجيل، وال تصدر املكتبة أي إخالء طرف إال بعد التأكد من إعادة جميع املواد املستعارة ودفع جميع الغرامات والرسوم إن 

 ُوجدت. 

 

 تبةأجهزة الحاسوب باملك   3-4-2-17

له من قسم تقنية املعلومات ليتمكن من استخدام أجهزة  حصول على اسم املستخدم وكلمة املروريجب على كل طالب ال

 وعلى الطلبة املحافظة على أجهزة الحاسوب عند استخدامها. الحاسوب باملكتبة.

 

 املباني والساحات واملعدات 3-5

  لية أو تشويه أو إتالف أي من املباني أو املعدات أو املمتلكات األخرى التي تتبع أو تقع تحت سيطرة ك إزالةال يجوز للطالب

لية اإلصالح الكلي أو الجزئي بما يرض ي تسبب في أي تلف في ممتلكاتها مسؤو عمان البحرية الدولية. ويتحمل الطالب امل

 الكلية.

 ملعدات أو أية ممتلكات أخرى تابعة أو تحت سيطرة كلية عمان البحرية كل طالب يتم ضبطه وهو يتلف أي من املباني أو ا

الدولية، سوف يتعرض للطرد من الكلية ويمكن كذلك توجيه التهم ضده أمام شرطة عمان السلطانية بارتكاب جنحة 

 جنائية.

 على األرض. ال يسمح للطالب بإلقاء املخلفات أو النفايات 

 إرشادات املرور وحدود و مراعاة نظام مواقف السيارات املعمول به الذين يحضرون مركباتهم إلى الكلية  على الطلبة

السرعة وأال يتسببوا في إعاقة حركة املرور وأن يعملوا على إيقاف مركباتهم في األماكن املخصصة فقط كما عليهم التزام 

 القيادة بحرص وانتباه.

 أماكن  البناء بدون إذن خطي، وتعد أسطح مباني الكلية تي تقع تحت سيطرة مقاوليال ساحاتال يجوز الدخول إلى ال

 بدون إذن خطي. ايمنع الدخول إليهمحظورة 

  حدودهاال تتحمل كلية عمان البحرية الدولية أية مسؤولية تجاه املمتلكات الخاصة داخل. 
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  الكليةأثناء تواجدهم في  تجاه اآلخرين السلوكحسن على الطلبة مراعاة. 

  والتي تتماش ى مع هذه القوانين من موظفي الكلية الصادرةعلى الطلبة التقيد بالتعليمات. 

 وأي طالب يتصرف بطريقة غير مقبولة قد يطرد من  ،التصرف بلياقة مع بعضهم البعض ومع موظفي الكلية على الطلبة

 الكلية إما بشكل مؤقت أو نهائي.

  أو  لبةللطالفوتوغرافي أو التسجيل املرئي أو الصوتي الغير قانوني أو غير املصرح به أو على حين غرة تصويراليحظر

 املحاضرين.

  
 
 بتناول الوجبات واملشروبات في املكتبة أو قاعات املحاضرات. ال يسمح بتاتا

 بكلية عمان البحرية الدولية. ألمن والسالمة والبيئة املعمول بهاعلى الطلبة وفي جميع األوقات التقيد بسياسة ا 

 

 قوانين قاعات الدراسة 3-6

 ،املقررات الدراسية أو البرامج التدريبية في كلية عمان البحرية الدولية كلتستخدم هذه القوانين والنظم كدليل ارشادي في 

 بأي تغيير الطلبة. وسوف يحاط لتتوافق مع أي مقرر  لزم األمرمن وقت إلى آخر أو تعديلها إذا  النظمهذه  مراجعة ويجوز 
 
علما

 أو تعديل يتم إجراؤه في حينه.

  وبحسب الجدول املعلن. 19:50  الساعة إلى 08:00، من الساعة حد وحتى الخميسمن األ الدراسة  تحديدتم 

 بداية املحاضرة مستعدين لحضور األستاذ. قبلدقائق  خمسفي قاعات الدراسة  يجب أن يتواجد الطلبة 

  قيد بهذه القواعد قد التالية. وعدُم الت حاضرةالتواجد والجلوس في أماكنهم قبل موعد امل استراحة، على الطلبةبعد كل

 دخول القاعة أو إخراجهم منها أو تسجيلهم متغيبين.منعهم من إلى  يعرض الطلبة

 بإستثناء مقرري اللغة اإلنجليزية ،  العملية ألي مقرر أو /من الدروس النظرية و %75 من أكثرحضور  يجب على الطلبة

، هذا بجانب %85أكثر من  حضور نسبة وم ، حيث يتطلب لللبرنامج التأسيس ي واللغة اإلنجليزية للسنة األولى من الدب

 .%80مقرر اللغة اإلنجليزية للسنة الثانية والذي يتطلب نسبة حضور أكثر من 

ولن يسمح ألي طالب الدخول إلى يتم تسجيل ورقة الحضور مباشرة فور بدء املحاضرة عند الساعة األولى من املحاضرة، 

القاعة الدراسية إذا تأخر بمقدار خمس دقائق عن الوقت املحدد للحصة الدراسية وسيتم تسجيله غائبا لساعة واحدة 

راسية في النصف الثاني من الحصة  على شرط أن ال يخل ذلك فقط من الحصة الدراسية ويسمح له بدخول الحصة الد

نعقدة في الورش واملختبرات واملحاكيات حيث أن تأخر الطالب عن بجو الحصة. ما سبق الينطبق على الحصص الدراسية امل

 الحصة الدراسية ملدة خمس دقائق يمنعه من دخول الصف على اإلطالق وسوف يسجل غائبا لساعتين.

 ومقرر  برنامج التأسيس يلقرر اللغة اإلنجليزية لمماعدا ) %25ذين يتغيبون عن املحاضرات للمقرر الواحد بنسبة ال الطلبة

( للسنة الثانية من الدبلوم اللغة اإلنجليزية مقرر من  %20نسبة و ( %15بنسبة ) اللغة اإلنجليزية للسنة األولى من الدبلوم

 طيل االمتحانمن ُيحرمون بعذر أو بدون عذر وبصرف النظر عن السبب 
 
ة العام النهائي لتلك املادة ، ويظل الحرمان ساريا

 لية متابعة غيابهم. ولن يتم اصدار أية تقارير غياب للطلبة.أنفسهم مسؤو  األكاديمي، ويتحمل الطلبة

  مغادرة قاعة املحاضرة على الطالب إحضار الكتب والقواميس وغيرها من املواد املطلوبة في كل محاضرة، وقد يطلب منه

 في حال لم يلتزم بذلك.

 حوث الدراسية حسب توجيهات املحاضر.على الطالب ضرورة أداء جميع واجباته والب 
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  إلى املطعم فقط.ال يمكن إحضار الطعام و/أو املشروبات إلى أي قاعة عامة بل 

 سير  عرقلةتماع في أية قاعة خالية، ويجب عدم ال يسمح بتجمع الطلبة في املمرات و/أو املداخل واألروقة بل يمكنهم االج

 .املحاضرات والدروس بأية طريقة

  االمتحانات انعقادال يسمح بالتجمع خارج القاعات بالقرب من أماكن  
 
  ، إذ يجب أن يبقى املكان خاليا

 
 طوال الوقت. وهادئا

 للطلبة باستخدام هواتفهم النقالة ألي سبب. ال يسمح االمتحانات وحاضرات يجب إغالق الهواتف النقالة خالل فترة امل 

 فإذا أن تكون الهواتف إما في الحقائب أو الجيوب وليس في ايدي الطلبة أو على طاوالتهم.كان داخل غرف الدراسة. والبد 

 من األجهزة خالل املحاضرات فإن رن 
 
من الب الط. أما إذا تكرر األمر فحينذاك يطرد للمرة األولى يتم إنذار الطالب هأيا

 قاعة الدراسة. 

  داخل مباني الكلية بما في ذلك املطعمال يسمح بالتدخين . 

  منع
ُ
  املشروباتت

 
  الكحولية و/أو املخدرات منعا

 
 وليةشروبات الكحفي جميع مواقع الكلية، وتعد حيازة املخدرات و/أو امل باتا

 .عنهاجنائية وسوف يتم إبالغ شرطة عمان السلطانية  مخالفة

  الطالب أن  يتحمل مسؤولية تدوين املالحظات أثناء املحاضرات وأعمال الورش واملعامل.على 

 .ال يسمح أثناء املحاضرات وأعمال الورش واملعامل بانشغال الطالب بأي ش يء ال يرتبط بموضوع الدرس 

 لين في جميع األوقات.اللتزام بتعليمات األساتذة املسؤو على الطالب ا 

 إال بإذن منه مغادرة قاعة الدراسة أو املعمل أو الورشة قبل أن ينتهي األستاذ من تقديم الحصة ال يسمح للطلبة . 

 اإلجراءات التالية:قد تؤدي إلى اتخاذ التقيد الصارم بجميع قوانين السالمة. ومخالفتها  لطلبةجميع ا على 

•  
 
 .تحذير الطالب خطيا

 حالة املخالفة إلى رئيس القسم للتحقيق فيها.إ •

 تحديد مهام أخرى بديلة في الصف. •

 اعطاء الطالب درجة راسب في املقرر  •

 .البرنامج الدراس يخراج الطالب من إ •

 

  جميع مرافق لية العناية الجيدة بالغرف والقاعات ومعدات التدريب في مسؤو  الطلبةيتحمل 
 
  الكلية، ويمنع منعا

 
 باتا

أو املعدات، وعلى كل طالب يتسبب عن قصد أو غير قصد، بأي ضرر أو  الجدرانالكتابة أو الرسم على املفروشات أو 

 بدالها.ستيلحق باملعدات أن يتحمل تكاليف ا تلف

  
 
 عن أي حادث أو تلف أو عطل في املعدات. يجب إبالغ أحد املوظفين فورا

 .يجب تسليم جميع الواجبات في التاريخ والوقت املحددين 

  أو واجبات لم يدركها بسبب الغياب.ل عن تعويض أي دروس كل طالب مسؤو 

 

 األكاديمية لشؤونا 3-7
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 مقدمة 3-7-1

 األكاديمية لكلية عمان البحرية الدولية، وفي حالة وجود أي تعارض بين لنظمابيجب قراءة البنود التالية والعمل بها مقرونة 

 األكاديمية. النظماألكاديمية ،فإنه يتم ترجيح  النظمما يرد في دليل الطالب و 

 

 الدراس ي تقييم الطالب، التقدم والتحصيل 3-7-2

 نهاية كل فصل دراس ي في التقويم األكاديمي للكلية.في  االمتحاناتتنشر مواعيد  

 

يجب على الطالب تسليم الواجبات األكاديمية والعملية الخاصة بتقييم املقررالدراس ي كما تحدده هيئة التدريس. كما يطلب 

و أيتسبب التأخير في تسليم الواجبات و الرسمية في األوقات التي تحددها كلية عمان البحرية الدولية.  االمتحاناتمنه االلتزام 

املذكورة في الفقرة  الحاالتفي رسوب الطالب ما لم يكن ذلك بسبب تسليم املواد املكتوبة دم تسليمها أو الغياب وعدم ع

 .االستئناف االستئناف وأسس اتالخاصة بطلب

 

لب نائب العميد للشؤون األكاديمية بأن الطا يوافقال يجوز أن ينتقل الطالب من مرحلة في البرنامج إلى املرحلة التالية ما لم 

 . لذلكمؤهل 
 
إذا  في الدراسة الستمراره ويجوز لنائب العميد للشؤون األكاديمية أن يلغي تسجيل الطالب أو أن يضع شروطا

 كان الطالب ال يحافظ على مستوى التقدم الذي يتطلبه البرنامج.

 

 

 روف املؤثرة على األداء والتقييمالظ 3-7-3

باألدلة املتعلقة بالظروف  شؤون الطلبة مديرتزويد كلية عمان البحرية الدولية عن طريق  تقع على عاتق الطالب مسؤولية

 .في أي عمل مقيم كبيرة على أدائهالتي أثرت بصورة 

 

 .بأسرع وقتويحرص الطالب على توثيق تلك األدلة قدر اإلمكان  وتقديمها 

 

 .بذلك شعار رئيس القسم املنتسب إليه الطالبوإ ملف الطالب فيتلك األدلة  بحفظ لبةشؤون الط مدير يقوموسوف 

 

 ر املعلومات للطلبة ونشر النتائجتوفي 3-7-4

إجراءات مجلس االمتحانات سرية وال يجوز الكشف عنها من قبل أي عضو من أعضائها أو أعضاء هيئة التدريس أو موظفي 

 كلية عمان البحرية الدولية، فيما عدا ما تسمح به هذه النظم.

 

 ملا ذكر أعاله، فإن
 
 الكليةبعد أن يصادق عليها مجلس و إال بواسطة الهيئة األكاديمية  الدرجات للطلبةكشف ال يجوز  هووفقا

 يحصل الطالب على الدرجات الخاصة به فقط. و ، فقط رشاد األكاديمياال  بهدفذلك و 

 

الخاص  الدرجاتالقبول والتسجيل إشعار كل طالب بكشف  مديرثالثة أسابيع من تاريخ قرار مجلس الكلية، فإنه على  خالل

 التي حصل عليها في كل مقرر. االمتحاناتوالذي يوضح املقررات الدراسية التي تم تسجيله بها ونتائج  بناء  على طلبه به
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 تبرتعتاريخه لدى قسم املالية.يتم اعالن النتائج بعد انهاء الطلبة اللتزامتهم املالية من خالل دفع جميع الرسوم املستحقه حتى 

جميع السجالت والوثائق األكاديمية بما في ذلك سجل الدرجات وسجل الحضور مستندات محظورة وهي من خصوصيات 

الطالب ، لذلك التسمح كلية عمان البحرية الدولية ألي طالب بمعرفة نتيجة أو درجات أي طالب آخر، )حيث أن درجات 

أو جهة  م الجامعي ( وتقوم كلية عمان البحرية الدولية بإصدار كشف العالمات للطالب نفسه،الطلبة تنشر عن طريق الرق

ويمكن مراعاة الطلبات  ويمنع إصدار أو تسليم أي وثائق آلي طرف آخر مثل األصدقاء واألقارب. اإلبتعاث حسب الطلب.

 على حده.
 
 الخاصة كال

 

 

 سجالت الكلية عن الطلبة 3-7-5

لية إبالغ الكلية وواضحة، ويتحمل الطالب نفسه مسؤو  الطلبة فقط عندما تكون هناك حاجة ملحةيتم جمع معلومات عن 

 بأي تغيير في عنوانه أو 
 
، وتعد املستندات الطبية وأوراق االستشارة مثل اسمه أو رقم هاتفه تخصهمعلومات  أيةكتابيا

يتطلب عملهم القيام بذلك،  نسجالت الطالب بالكلية على املوظفين الذيالخاصة بالطالب سرية، ويقتصر الوصول إلى 

 . الواردة فيه ويجب على كل شخص يطلع على سجالت الطالب أن يحتفظ بسرية املعلومات

 

 على طلب/ موافقة مدته املوجودة بسجالته فيما عدا األمور املتعلقة بالسرية وذلك اويمكن للطالب االطالع على بيان
 
ير بناءا

 .لذلك اإلطالع على هذه املعلومات فقط في حال وجود سبب مقنع وإعطاء فرصة كافيةبالقبول والتسجيل، ويسمح 

 

 قوانين الحضور والغياب 3-7-6

على جميع املحاضرات وحلقات النقاش والندوات أو األنشطة الدراسية األخرى التي تقررها كلية عمان  لقوانينتنطبق هذه ا

 داخل حرم الكلية أو في مكان آخر. تقامالبحرية الدولية بغض النظر عما إذا كانت 

 

بكل مقرر دراس ي يكون  فعلى الطالب حضور جميع املحاضرات املقررة وحلقات النقاش والندوات أو األنشطة األخرى الخاصة

 
 
 قاعة املحاضرات )بغض النظر عن األسباب(، سوف يسجل غايب في سجل  فيه. مسجال

 
الطالب الذي اليحضر  فعليا

 الحضور.

 

 في البرنامج التأسيس ي العام نسبة ومقرري الرياضيات والحاسوب اذا وصل غياب الطالب في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس

لن يتم يقع على عاتق الطالب مسؤولية متابعة حضوره وغيابه. فسوف يتم حرمانه من الجلوس لإلمتحان النهائي.  25%

وسيتم  )ماعدا مقرر اللغة اإلنجليزية( لكل مقرر  %20إصدار تقارير الغياب  ولكن سيتم إصدار إنذار اذا بلغت نسبة الغياب 

ً   إعالم الطالب بواسطة البريد اإللكتروني
 
والرسائل النصية القصيرة، وفي نفس الوقت سيتم إبالغ ولي األمر بذلك أيضا

)ماعدا مقرر اللغة  من مجموع ساعات أي مقرر  %25اذا بلغت نسبة غياب الطالب  بواسطة الرسائل النصية القصيرة.

 فسوف يحرم من الجلوس لإلمتحان النهائي لذلك املقرر. اإلنجليزية(

 

فسوف يتم حرمان الطالب من الجلوس والسنة األولى من الدبلوم  البرنامج التأسيس ي العام اإلنجليزية في مقرر اللغة أما في 

لن يتم  من مجموع الساعات فسوف يحرم من الجلوس لإلمتحان النهائي.  %15لإلمتحان النهائي اذا وصلت نسبة غيابه 
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وسيتم إعالم الطالب بواسطة البريد اإللكتروني  %10تقارير الغياب  ولكن سيتم إصدار إنذار اذا بلغت نسبة الغياب إصدار 

ً  بواسطة الرسائل النصية القصيرة. 
 
 والرسائل النصية القصيرة، وفي نفس الوقت سيتم إبالغ ولي األمر بذلك أيضا

 

الدبلوم ) الفصل الخامس والفصل السادس لتخصص ي املالحة والهندسة  أما في مقرر اللغة اإلنجليزية للسنة الثانية من

من مجموع الساعات فسوف   %20البحرية( فسوف يتم حرمان الطالب من الجلوس لإلمتحان النهائي اذا وصلت نسبة غيابه 

 %15غت نسبة الغياب يحرم من الجلوس لإلمتحان النهائي. لن يتم إصدار تقارير الغياب  ولكن سيتم إصدار إنذار اذا بل

وسيتم إعالم الطالب بواسطة البريد اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة، وفي نفس الوقت سيتم إبالغ ولي األمر بذلك 

ً  بواسطة الرسائل النصية القصيرة
 
 أيضا

المتحانات من مجلس الدى  يطعن في قرار الحرمانأن  الجلوس لالمتحان بموجب هذه النظميجوز للطالب الذي يحرم من 

 املحرومين صدار قائمة الطلبةأيام من تاريخ إ ثالثةإال إذا تقدم به الطالب خالل  ي الطعن. وال ينظر فخالل مكتب االمتحانات

 .االمتحانمن 

يتم اعتماد الحاالت االستثنائية فقط للغياب والتي عادة ما تكون محصورة في الظروف العائلية الخاصة مثل حاالت الوفاة 

أية  التي يسمح فيها بالتغيب ملدة ثالثة أيام للعزاء  أو الحمل أو األمراض املزمنة،  وال يتم قبول ألقرباء من الدرجة األولى و 

 سسة طبية معتمدة من قبل الحكومة.اعذار طبية مالم تصدر من مؤ 

جهة أخرى أن يتفق معهم على السماح لكلية  ةأو أي منحة دراسية أو تمويل من جهة عمله قد يكون على الطالب الحاصل على

 بحضوره وغيابه ومدى تقدمه ومستوى أدائه العام. تتعلقمعلومات معينة بمتناولهم  أن تضععمان البحرية الدولية 

 

 الخاصة بالغياب كما حددتها وزارة التعليم العالي على جميع الحاالت األخرى التي لم تذكر أعاله. والنظمتطبق القوانين 

 

 طرق التقييم 3-7-7

 تستخدم األساليب التالية في التقييم األكاديمي:    

 تحريري و/أو اختبار  )متضمنة التقييمات املستمرة كالواجبات( تقييم. 

 متضمنة تقييم املحاكيات( و/أو اختبار عملي تقييم(. 

 و/أو اختبار شفهي تقييم. 

  والجماعيةأاملشاركة في قاعة الدراسة واملشاريع الفردية. 

 الصفية واملنزلية واجباتال. 

 للوحدات. االمتحانات وحل املعاضل 

 امللفات املشتملة على تقييمات واعمال الطلبة. 

 

 السرقة الفكريةالغش/ 3-7-8

إلى حرمان الطالب من ذلك التقييم مع  االمتحاناتأو في نوع من أنواع الغش خالل التقييم التحريري أو الشفهي يؤدي أي 

جراءات أخرى إذا استدعى األمر ذلك. كما يؤدي أي نوع من ، وقد يتم اتخاذ إالتقييم أو االختبارفي ذلك  صفرإعطاءه درجة 
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خرى أشد صرامة إذا تكرر األمر ، مع اتخاذ إجراءات أفي ذلك التقييم إلى رسوب الطالب أي تقييمفي أنواع السرقة الفكرية 

 . االمتحانات نظمالفصل الرابع املتعلق ببالتفصيل في موضحة عقوبات الغش والسرقة الفكرية مرة أخرى. 

 

 وقوانين الدبلوم ودرجة البكالوريوس نظم 3-8

 

 مقدمة 3-8-1

تقدمه كلية عمان البحرية الدولية مع الوصف التفصيلي بكل برنامج أكاديمي مقرونة مع النظم الخاصة  النظمتقرأ هذه 

 في قوائم املقررات للبرامج األكاديمية. محددللبرنامج كما هو 

 

الدبلوم ودرجة البكالوريوس هذه، فإن هذه  نظمفي حال تعارض أي تعبير متضمن في النظم املحددة للبرنامج أو تضاربه مع و

 سبقية في كل حالة.هي التي يجب أن ترجح وتأخذ األ  النظم

 

 تعريفات 3-8-2

  
 
  " برنامج "  تعني برنامجا

 
 في مجال معين ومحدد ويتكون من عدد محدد من املواضيع واملقررات الفردية. دراسيا

 
 متكامال

  

  
 
 ولكل منها وحدة تقييميه. " مقرر " تعني مكونات الدرس الواحد التي تشكل برنامجا

 

تتوقع  الساعات أو عبئ العمل املرتبط بمقرر معين، ويتكون كل برنامج من عدد من الوحدات." تعني عدد " النقطة املعتمدة 

ساعات من الوقت لكل وحدة. وهذا الوقت يتضمن الدراسة الذاتية )كالقراءة  10الكلية من كل طالب أن يستثمر حوالي 

عملية وتمارين املحاكيات والورش التدريبية والتحضير للواجبات( ويتضمن ايضا حضور املحاضرات وورش العمل واألعمال ال

 والنشاطات امليدانية. 

 

 يجب إكماله بنجاح قبل البدء في املقرر التالي. لزاميةاملقررات اإل" 
 
 " تعني مقررا

 

 .حراز درجة النجاح في املقررات ذات الصلةعني إكمال " ت" إ

 

 التطبيق 3-8-3

 كلية عمان البحرية الدولية. درس فيالبكالوريوس التي تو الدبلوم برامج على  النظمتنطبق هذه  

 

 املقررات 3-8-4

 بالعام الذي ُيدرس فيه عادة، األول والثاني والثالث والرابع على التوالي. 
 
 ملستواه األكاديمي مقرونا

 
 يعرف  املقرر تبعا

  

 كما يلي: 
 
 وتصنف املقررات التي تكّون برنامجا
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 مقررات أساسية: 

ن املقررات التي تعد إجبارية في البرنامج الدراس ي والتي تغطي األفكار واملهارات األساسية التي تعتبر ضرورية للدراسة ضمهي 

 البرنامج.

 

  مقررات غير أساسية )اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، تقنية املعلومات،الفيزياء، الكيمياء وغيرها من املقررات

 :املساندة

 لتحقيق النجاح في املقررات األساسية.هي مقررات مصممة للمساعدة في تحقيق املستوى الضروري 

 

 لبرامجابنية ومتطلبات  3-8-5

تقنيات  أو تخصص إدارة اللوجستيات والنقلنقطة معتمدة في برنامج الدبلوم تخصص  240الطالب الذي يحصل على 

 حويلية.عمليات التال تقنيات أو في إدارة اللوجستيات والنقلسوف يحصل على شهادة بدرجة دبلوم في  العمليات التحويلية

 

نقطة معتمدة في برنامج الدبلوم تخصص املالحة البحرية أو الهندسة البحرية سوف يحصل  360الطالب الذي يحصل على 

 .على شهادة بدرجة دبلوم في املالحة البحرية أو الهندسة البحرية

 

إدارة في  بكالوريوس العلومنقطة معتمدة في برنامج البكالوريوس سوف يحصل على درجة  480حصل على يالطالب الذي 

في املالحة  العلوم بكالوريوسأو درجة  العمليات التحويليةتقنيات  في أو درجة بكالوريوس الهندسة اللوجستيات والنقل

 البحرية أو درجة بكالوريوس في الهندسة البحرية.

 

 في شهادة الدبلوم أو البكالوريوس.الطالب  املؤهل الذي حصل عليه ويتم توثيق

 

 و 
 
. إذا احتاج الطالب إلعادة مقرر تم إلغاؤه فسوف يحدد له رئيس القسم مقررا

 
 مناسبا

 
 بديال

 

 ملقرر محدد في و 
 
 اعتبره رئيس القسم املختص مماثال

 
، جأحد البرنام نظمإذا اجتاز الطالب في كلية عمان البحرية الدولية مقررا

 .فيجوز أن تحتسب الدرجة املمنوحة عن ذلك املقرر بتوصية من نائب العميد للشؤون األكاديمية

 

 مدة التأهيل للبرنامج 3-8-6

املالحة البحرية  يأعوام لبرنامج أربعةلبرنامج الدبلوم هي  للتأهل أخرى، فإن الفترة األقص ىيد بصيغة ما لم يتم التحد

 . العمليات التحويليةتقنيات و  إدارة اللوجستيات والنقلثالثة أعوام لبرنامجي   ووالهندسة البحرية، 
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لبحرية والهندسة املالحة ا يلبرنامج واحدتأهل لبرنامج البكالوريوس هي عام لل قص ىاأل، فإن الفترة يرد خالف ذلكما لم 

العمليات التحويلية )مدة الدراسة بنظام الدوام الجزئي  وتقنيات إدارة اللوجستيات والنقل لبرنامجي  البحرية، وعامين

 .(أعوام 3لبكالوريوس تقنيات العمليات التحويلية هي 

 

املطلوبة  للتأهل إعادة عام واحد فقط خالل فترة الدراسة  يتمكن من تحقيق عدد النقاط األكاديميةلم ويحق للطالب الذي 

 في مرحلة الدبلوم أو البكالويوس بالكلية.

 

جتياز كل مقرر خالل عادة، ويجب ااإل ومرتا رة األولى مرات: امل ثالث يبلغ الحد األقص ى لعدد محاوالت االجتياز لكل مقرر و 

االنتهاء من البرنامج عن طريق اجتياز جميع املقررات في غضون التأهل أو سنتين من بعد املرة األولى، وإذا فشل الطالب في 

 وتطلب منه االنسحاب من الكلية.  ملزمة بحقة رسالة استبعاد ستصدرالفترة املحددة أعاله، فإن الكلية 

 

 واملقررات غير املتوافقة لزاميةاملقررات اإل 3-8-7

ساسية اكاديمي محدد على أنها مواد ا لوصول إلى مستوى من أجل ا يجتازها الطالبيجب أن " التي  لزاميةتعد "املقررات اإل

اسة. في املرحلة التالية من الدر ن املتوقع أن يحصل عليها الطالب وذلك ألنه يتم احتسابها واضافتها إلى النقاط املعتمدة التي م

 التي يجب أن لزاميةاملقررات اإلعد أن يجتاز الجديد إال بكاديمي ل ألي من املقررات في املستوى االوال يمكن للطالب أن يسج

 رئيس القسم، وفي بعض الحاالت االستثنائية
 
كمال عفاء الطالب من إقرر رئيس القسم افإنه قد ي املحدودة يعتمدها أوال

 من أجل االنتقال إلى املرحلة التالية من الدراسة. لزاميةاملقررات اإل

 

 والدرجات املرتبطة بها ألكاديميةالبرامج ا 3-8-8

س و رييؤدي بطبيعة الحال إلى حصول الطالب على درجة الدبلوم أو البكالو األكاديمية إن النجاح في إنهاء دراسة أحد البرامج 

 د. وفي الحاالت االستثنائية فإنه قد يقرر العميد منح الطالب درجة أخرى بخالف الدرجة التي سجل فيها عنفي ذلك البرنامج

ستيفاء اس إال أنه بسبب عدم تمكنه من و دراسة، فعلى سبيل املثال قد يكون الطالب قد سجل لبرنامج البكالوريبدء ال

 متطلبات البرنامج فإنه سيمنح درجة الدبلوم.

 

 صدار شهادة الدبلوم /البكالوريوسإ 3-8-9

بمنحه تلك  تقوم الكليةالبكالوريوس،  الدبلوم أو حينما يكمل الطالب متطلبات برنامج دراس ي يؤدي للحصول على درجة

 الدرجة.

 

من جميع األمور املرتبطة بكلية عمان البحرية الدولية  الطالب طرفهبعد إخالء  البكالوريوس صدار شهادات الدبلوم وويتم إ

 املتأخرة إن وجدت.  الرسوم الدراسية بما فيها دفع

 برامج الدبلوم والبكالوريوسل النظم  األكاديمية  3-9
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 مقدمة 3-9-1

 الدليل.ا البكالوريوس املوضحة في هذو  نظم برامج الدبلوممنح الدرجات و  نظممقرونة مع  النظمتقرأ هذه  

في حالة تعارض أي حكم من أحكام هذه النظم مع النظم الخاصة بالدبلوم والبكالوريوس، فإن هذه النظم هي التي ترجح و

 وتأخذ األولوية في جميع الحاالت.

 

 التطبيق 3-9-2

تطبق هذه النظم على مختلف البرامج الدراسية املعتمدة من قبل العميد، والتي تؤدي ملنح الدبلوم ودرجة البكالوريوس في 

 .العمليات التحويلية تقنياتالهندسة في وفي  إدارة اللوجستيات والنقلية، و الهندسة البحر و املالحة البحرية )ضابط سطح(، 

 

 التأسيس يالبرنامج  3-9-3

د وققاعدة متينة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات وتقنية املعلومات،  ن ينمي برامج الدبلوم، عليه أ دقبل أن يبدأ الطالب بأح

ٌصمم البرنامج التأسيس ي بكلية عمان البحرية الدولية من أجل أن يرفع مستوى الطالب إلى درجة تتناسب مع دراسة برنامج 

 الدبلوم.

 

 ة، وتشمل التقييمات املستمر البرنامج التأسيس ي، ينبغى على الطالب أن يكون في املستوى املتوسط من اللغة االنجليزيةوبإنهاء 

 واختبارات نهاية الفصل.  الشفهية باإلضافة إلى االمتحانات والواجبات والعروض تقييم أعمال الطالبللطالب 

 

 برامج الدبلوم أو البكالوريوس.لفيه أية درجات تحصيلية  أو تحتسب فال تعتمدن البرنامج التأسيس ي هو برنامٌج تأهيلي أوبما 

 

وال يعد  ويتم منح الطالب الذي يجتاز البرنامج التأسيس ي في اللغة اإلنجليزية والرياضيات وتقنية املعلومات شهادة بذلك.

 لإلنضمام إلى برنامج الدبلوم إال إذا اجتاز 
 
 تقنية املعلومات.النجليزية والرياضيات و اللغة ا مقرراتالطالب مؤهال

 

 التدريس والتقييم 3-9-4

 العمليةوالدروس  شكالتومهام حل امل املحاضرات الصفية والدروسعلى مل التدريس في كلية عمان البحرية الدولية تيش

توصيف خاص ومتطلبات  وكل مقرر لديهالدراسية واملشاريع الدراسية.  لواجباتاة والبحث و يدراسة املكتبالوالنقاشات و 

فة إلى تقييم نهاية الفصل منتصف الفصل باإلضا الدراسية في الواجبات تقييم تقييمة معينة، وفي معظم الحاالت فإنها تشمل

 وقد يتخذ التقييم النهائي للمقرر عدة أنماط فإما أن يكون  للمقرر.
 
 أو تجارب مختبرية  رسميا اختبارا

 
 .إلخ ،أو مشروعا

 

 األهداف والخطة الدراسية لكل مقرر ومتطلبات التقييم. بويتم إعالم الطالب عند بداية البرنامج 
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 نظم االختبارات بكلية عمان البحرية الدولية: الجزء الرابع

 

 . 2017 – 2016 تلخص املعلومات التالية النقاط األساسية لنظم االختبارات املتضمنة في النظم األكاديمية للعام األكاديمي 

 

 أن بعض البنود في التسلسل الوارد لم يتم ذكرها   مالحظة: 
 
 .عن قصدعلما

 

 القسم األول: عام

 

 هيكلة البرنامج  1-4

لى فصلين، وينقسم العام األكاديمي إ األكاديمي الواحد. للعامنقطة معتمدة  120 البكالوريوسوم و لكل برنامج من برامج الدبل

  17-16من  ويتكون كل فصل عادة
 
 دراسيا

 
كل فصل النهائية وهذا يعني أن ل االمتحاناتوفترة  ()من غير اإلجازات أسبوعا

 .نقطة معتمدة 60دراس ي 

 

 الجتياز للبرنامج التأسيس ي العاممعايير القبول وا 1-6

ى تحديد املستو العمانيين الخضوع المتحان غير  والطلبة أو ما يعادلها ين لدبلوم الشهادة العامةالعمانيين الحامل على الطلبة 1-6-1

يتم إلحاق الطلبة باالعتماد على نتائج اختبار تحديد املستوى، تحاق بكلية عمان البحرية الدولية و تقديم طلب االل عند

تم سي لبرنامج التأسيس ي، وتعتمد هذه املستويات على مستوى الطالب في اللغة اإلنجليزية. الناجحين بواحد من مستويات ا

رياالت عمانية لكل متقدم إلختبار تحديد املستوى، وسوف يخصم هذا املبلغ من الرسوم املقرره  10فرض مبلغ وقدره 

 (.2-4-1 الفقرة )انظرللتسجيل. هذا الشرط الينطبق على الطلبة املبعوثين من قبل وزارة التعليم العالي.

 

بشرط  ام مباشرة إلى أحد برامج الدبلومفي اختبار تحديد املستوى باالنضم فما فوق  75الذين يحرزون درجة  ُيسمح للطلبة 1-6-2

 .( ملادتي الرياضيات و تقنية املعلومات قبل بدء برنامج الدبلومExit Testاإلجتياز )إمتحان  النجاح في

تم شرط صالحية الشهادة  فإنه ي على(IELTS)في اختبار  5.0الطلبة الذين يتقدمون للكلية ما يثبت حصولهم على معدل          1-6-3

 (Exit Testإمتحان اإلجتياز ) النجاح فيبشرط  لدبلومإعفائهم من اختبار تحديد املستوى، ويسمح لهم باالنضمام مباشرة إلى برنامج ا

 غير قابلة لالسترجاع رياالت عمانية 10 اقدرهرسوم سيتم فرض و  .املعلومات قبل بدء برنامج الدبلوم تقنيةملادتي الرياضيات و 

 . IELTSاختبارللتحقق من درجة 

 

باالنضمام وتقنية املعلومات(  والرياضيات يسمح فقط للطلبة الذين يجتازون مقررات البرنامج التأسيس ي )اللغة اإلنجليزية 1-6-4

 .دبلومإلى برنامج ال
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وكذلك  بالسنة التأسيسيةاملعلومات الخاصة  تقنيةمن دراسة واختبار مادة   IC3سيتم إعفاء الطلبة الحاصلون على شهادة  1-6-5

 الجلوس إلمتحان اإلجتياز ملادة تقنية املعلومات.

 

 

 

 

والرياضيات  مقررات اللغة اإلنجليزيةز لم يجت لن يتم إصدار شهادة البرنامج التأسيس ي ألي طالب في البرنامج التأسيس ي ما 1-6-6

 CEFRفي اختبار   B 2.1في اختبار اآليلتس و مستوى  5.0وإن اجتياز السنة التأسيسية يعادل درجة  .. تقنية املعلوماتو 

 

 مدة البرنامج التأسيس ي العام 1-7

 في شهر سبتمبر.الذين يبدأون الدراسة  للطلبة عام أكاديمي واحدمدة البرنامج التأسيس ي عادة ما تكون  1-7-1

 

 17-16وتكون مدة كل فصل  )الفصل الدراس ي األول والفصل الدراس ي الثاني( من فصلين دراسيينيتكون العام األكاديمي  1-7-2

 .أسبوع

 

 إلنهاء البرنامج التأسيس ي هو عامين أكاديمين. الحد األقص ى املسموح للطلبة 1-7-3

 

مادة  أو خالل السنة التأسيسية اإلنجليزيةاللغة مادة الذي يرسب في يتوجب على الطالب هذين العامين األكاديميين خالل  1-7-4

يتم جمع الدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار سو  اإلعادة. متحاناتال الجلوس تقنية املعلومات  مادة الرياضيات أو

 ليتم احتساب الدرجة النهائية. التقويم املستمر للمادةمع درجات  اإلعادة

 

 

 أي مادة اللغة اإلنجليزية خالل السنة التأسيسية إعادةالذين درسوا  ةلبال يسمح للط 1-7-5
 
س أو الجلو نجليزية من مقررات اللغة اإل  ا

في  ينعامين أكاديمي البرنامج التأسيس ي إذا تعدت مدة وجوده اجتيازمن أجل نجليزية اللغة اإل لإلمتحان اإلعادة ملقرارات 

 أدناه(. 9-8-1لفقرة ل)انظر  البرنامج التأسيس ي

 

 مقررات البرنامج التأسيس ي العام 1-8

 . تقنية املعلوماتو الرياضيات و  مقررات اللغة اإلنجليزيةنضمام إلى برنامج الدبلوم إذا أكمل بنجاح يسمح للطالب باإل  1-8-1

 

. مقرر اللغة اإلنجليزيةنهائية في ، وعلى جميع الطلبة الجلوس لإلمتحانات الليزية لجميع املستويات في كل فصلنجيطرح مقرر اللغة اإل  11-8-2

 لطالب الذي اليجلس لإلمتحان النهائي يعتبر غير ناجح في ذلك املقرر.ا
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 على مجموع درجات اإلمتحانات         1-8-3
 
متحان ( من اإل  %50) :سوف يتم احتساب الدرجة  النهائية ملادة اللغة اإلنجليزية لكل فصل بناءا

ز إلجتيا( Intermediate Levelفي املستوى املتوسط ) الطالب النجاح ستمر للفصل. يجب على ( من درجات التقويم امل%50النهائي و )

 البرنامج التأسيس ي.

 

ة واحدة كإمتحان أساس ي ومرة )مر  اإلنجليزية في البرنامج التأسيس يقرر اللغة مل لإلمتحان النهائييمكن للطالب الجلوس مرتين  1-8-4

 .لكل مستوى  فرصة إلعادة اإلمتحاناتتكون هناك حيث سكإمتحان إعادة( 

 

 ( intake st1)   التحاق الطلبة بالبرنامج التأسيس ي خالل الفصل الدراس ي األول  1-8-5

 

 

  لنتائج اختبار كلية 
 
سيتم وضع الطلبة الذين ينضمون إلى الكلية بشهر سبتمبر في املستوى ما قبل املتوسط أو املتوسط وفقا

 لتحديد املستوى.عمان البحرية الدولية 

 

  الطلبة الذين يجتازون مستوى ما قبل املتوسط خالل الفصل الدراس ي األول سينتقلون لدراسة املستوى املتوسط في الفصل

 قنيةالرياضيات وت مقرريالدراس ي الثاني. وبإمكان من يجتاز املستوى املتوسط االنضمام إلى برنامج الدبلوم بعد اجتيازهم 

 .البرنامج التأسيس ي العامباملعلومات الخاصة 

 

  الفصل في املستوى  هذا بإعادة سيقومون  األول  الدراس ي الفصل خاللالطلبة الذین یرسبون في مستوى ما قبل املتوسط 

ي. وإن اجتازوه في الفصل الدراس ي الثاني سيتمكنون من االلتحاق بالبرنامج التأسيس ي الصيفي. أما إن لم الثان الدراس ي

 اجتياز مستوى ما قبل املتوسط فعليهم إعادة السنة التأسيسية بأكملها.يتمكنوا من 

 

  االنضمام إلى برنامج يحق لهم الطلبة الذين يباشرون دراستهم باملستوى املتوسط في الفصل الدراس ي األول ويجتازوه بنجاح

 س ي العام.الدبلوم بعد اجتيازهم مقرري الرياضيات وتقنية املعلومات الخاصة بالبرنامج التأسي

 

  املستوى املتوسط في الفصل  يتوجب عليه إعادةالطالب الذي يرسب في املستوى املتوسط خالل الفصل الدراس ي األول

مقرري الرياضيات  إلى برنامج الدبلوم بعد اجتيازه االنضمام فيحق لهالدراس ي الثاني. وإن نجح في الفصل الدراس ي الثاني 

 وتقنية املعلومات الخاصة بالبرنامج التأسيس ي العام.

 

  من الفصل الدراس ي األول والثاني سوف يقومون بإعادة السنة التأسيسية 
 
الطلبة الذين يرسبون في اللغة االنجليزية في كال

   بأكملها.

 

  البرنامج التأسيس ي إعادةالصيفي  الفصل ي ولم يجتازواأكملوا عامين أكاديميين في البرنامج التأسيس ال يمكن للطلبة الذين 

 للمرة الثالثة.
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 ( intake nd2)   الثانيالتحاق الطلبة بالبرنامج التأسيس ي خالل الفصل الدراس ي  1-8-6

 

 

  املتوسط.سيوضع الطالب الذي يلتحق بالبرنامج التأسيس ي خالل الفصل الدراس ي الثاني في املستوى ماقبل املتوسط أو 

  إجتاز املستوى املتوسطوإن يحق للطالب الذي يجتاز املستوى ما قبل املتوسط في الفصل الدراس ي الثاني األلتحاق بالفصل الصيفي 

  االنضمام إلى برنامج الدبلوم بعد اجتيازه مقرري الرياضيات وتقنية املعلومات الخاصة بالبرنامج التأسيس ي العام. فيحق له

  البرنامج التأسيس ي يتوجب عليه إعادة لثانياملتوسط خالل الفصل الدراس ي ا ما قبل يرسب في املستوى الطالب الذي.  

  برنامج الدبلوم بعد اجتيازه مقرري الرياضيات وتقنية األنضمام إلى  املتوسط في الفصل الدراس ي الثاني الذي يجتاز املستوى يحق للطالب

  لعام.املعلومات الخاصة بالبرنامج التأسيس ي ا

  اإللتحاق بالفصل الصيفي  الفصل الدراس ي الثاني الذي يرسب في املستوى املتوسط خالليحق للطالب 

 إعادة السنة التأسيسية بأكملها في حال  يهميتوجب عل الثانيبالبرنامج التأسيس ي خالل الفصل الدراس ي  الذين يلتحقون  الطلبة

 في البرنامج الصيفي قبل البدء بدراسة أي برنامج دبلوم. في املستوى املتوسط رسوبال

  مقرري الرياضيات وتقنية املعلومات الخاصة  منضمام إلى برنامج الدبلوم بعد اجتيازهاإل الطلبة الذين يجتازون الفصل الصيفي يحق لهم

    بالبرنامج التأسيس ي العام.

 

 

 

 

( في الفصل 2ساعات دراسية لكل أسبوع ويطرح مقرر رياضيات ) 4األول بمعدل ( في الفصل الدراس ي 1يطرح مقرر رياضيات ) 1-8-7

 ساعات دراسية لكل أسبوع. 4الدراس ي الثاني بمعدل 

 

علومات امل( في الفصل الدراس ي األول بمعدل ساعتين دراسيتين لكل أسبوع ويطرح مقرر تقنية 1علومات )امليطرح مقرر تقنية  1-8-8

 الثاني بمعدل ساعتين دراسيتين لكل أسبوع.( في الفصل الدراس ي 2)

 

 1) تقنية املعلوماتال يعد اجتياز مقرر  1-8-9
 
 لزاإ(1)، وال يعد اجتياز مقرر رياضيات (2) مقرر تقنية املعلوماتلدراسة  ( إلزاميا

 
 ميا

 .(2)رياضيات مقرر ال لدراسة

 

باالعتماد على  (2) تقنية املعلومات( و 1) تقنية املعلومات(، و 2ورياضيات)( 1)رياضيات  ملقررات  عامةساب الدرجة اليتم احت 1-8-10

 .للتقويم املستمر %50ولكل مقرر   لالختبار النهائي  50%
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( 2( وتقنية املعلومات )1تقنية املعلومات )، ومقررات (2( ورياضيات )1رياضيات )الذين اجتازوا مقررات  ال يحتاج الطلبة 1-8-11

ختبارات أو حضور محاضرات مقررات الرياضيات أو إمقررات اللغة اإلنجليزية إلى إعادة  صفوف بإعادة يقومون لكنهم و 

 . تقنية املعلومات

 

لبرنامج  يتوجب على الطلبة املحرومين في مادتي الرياضيات وتقنية املعلومات والذين نجحوا في مادة اللغة اإلنجليزية، الحضور  

. األسبوع األول سوف يخصص ملادة 
ً
صيفي قصير في مادتي الرياضيات وتقنية املعلومات ملدة أسبوعين حيث سيكون الحضور إلزاميا

تقنية  ساعات دراسية في اليوم ملادة 4و  1ساعات دراسية في اليوم ملادة الرياضيات  4بمعدل  1املعلومات ومادة تقنية  1الرياضيات 

تحان أعلى من حتى ولو كانت نتيجة االم 6.0. وسيكون االختبار النهائي في نهاية األسبوع األول وسوف يتم منح الناجحين  درجة 1املعلومات 

 4و  2ت ساعات دراسية في اليوم ملادة الرياضيا 4بمعدل  2ومادة تقنية املعلومات  2ادة الرياضيات ذلك. األسبوع الثاني سوف يخصص مل

 6.0ين  درجة . وسيكون االختبار النهائي في نهاية األسبوع الثاني. وسوف يتم منح الناجح2ساعات دراسية في اليوم ملادة تقنية املعلومات 

 ذلك. حتى ولو كانت نتيجة االمتحان أعلى من

 

قنية أو ت 2أو الرياضيات  1سوف يمنح الطلبة الذين نجحوا في مادة اللغة اإلنجليزية ولكن فشلوا في النجاح في مقررات الرياضيات 

 فرصة االنضمام إلى البرنامج الصيفي. 2أو تقنية املعلومات  1املعلومات 

 

 

 

 سيسمح للطلبة التسجيل في برنامج اللغة االنجليزية الصيفي إذا تم استيفاء الشروط التالية:   1-8-12

 

 

ألول أو ااملستوى ما قبل املتوسط خالل الفصل الدراس ي في الطالب االلتحاق ببرنامج اللغة االنجليزية الصيفي إذا نجح يستطيع  .أ

 الفصل الدراس ي الثاني خالل نفس العام األكاديمي.

قنية تعلى الطلبة الذين ينجحون في مادة اللغة االنجليزية الخاصة بالسنة التأسيسية ولكنهم يرسبون في مادة الرياضيات أو  .ب

 املعلومات التسجيل في البرنامج الصيفي الخاص بالرياضيات أو تقنية املعلومات.

 

 

ة ة االنجليزية أو الرياضيات أو تقنية املعلومات للسنسيمنح الطلبة املحرومون فرصة التسجيل الختبارات اإلعادة ملقررات اللغ

 التأسيسية

 

 

 برنامج الدبلوم 1-9

 لتجاوز البرنامج التأسيس ي عندما يجتاز الطالب البرنامج التأسيس ي العام 1-9-1
 
 ، فإنه يصبح أو كان مؤهال

 
نضمام إلى لال  مؤهال

 من هذه النظم(. 4-6-1و  2-6-1)راجع الفقرتين  برنامج الدبلوم.
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ربعة فصول دراسية تكون أ .دراسية فصول  ملدة ثالث سنوات ما يعادل ستة برنامج الدبلوم لتخصص ضابط سطح تمتد فترة 1-9-2

 من  اثنى الفصل الدراس ي الثالث والسادس كتدريب عملي في البحر بمجموع  مع عمان البحرية الدولية ليةفي ك
 
عشر شهرا

 اإلبحار كمتطلب أساس ي.

 

ربعة فصول دراسية تمتد فترة برنامج الدبلوم لتخصص الهندسة البحرية ملدة ثالث سنوات ما يعادل ستة فصول دراسية. أ 1-9-3

 بالفصل الدراس ي الثالث والسادس كتدريب عملي في البحر  معفي كلية عمان البحرية الدولية تكون 
 
مجموع  اثنا عشر شهرا

 تقل فترة التدريب في البحر عن ستة والورش التدريبية العملية وعلى أن الأو بمجموع  اثنا عشر شهرا من اإلبحار من اإلبحار 

 أشهر.

 

للتدريب العملي في السنة الثانية )الفصل الدراس ي الثالث( من  تخصص ي ضابط سطح وضابط هندسة بحرية سيلتحق طلبة 1-9-4

( القصيرة، والتدريب األساس ي، ومهام األمن STCWبرامج )استكمال و  ساعة معتمدة على األقل 80 اجتيازبرنامج الدبلوم بعد 

املحددة، وتدريب عمليات النفط األساسية وناقالت املواد الكيميائية، وتدريب العمليات األساسية لناقالت الغاز املسال. 

 260 يازاجتوسيسمح للطلبة االلتحاق بالتدريب العملي في العام الثالث )الفصل الدراس ي السادس( من برنامج الدبلوم بعد 

من املواد األساسية، والتي تتضمن املعرفة ذات األهمية القصوى خالل التدريب  %75على األقل والنجاح في ساعة معتمدة 

 العملي.

 

(، IMOتخضع مقررات درجة الدبلوم في تخصص ي ضابط سطح وضابط هندسة بحرية ملعايير املنظمة البحرية الدولية ) 1-9-5

 (نقطة معتمدة.360هما )(، ويحتسب لSTCWومعايير )

 

شهادة الكفاءة لالتقدم  وا دراسة برنامج الدبلوم لتخصص ي ضابط سطح وضابط هندسة بحريةنهأين ذال بإمكان الطلبة 1-9-6

(CoC و .)بعد أن يجتاز خريجو الدبلوم االختبار الشفهي الذيوذلك ، من قبل وزارة النقل واالتصاالت شهادات الكفاءة تصدر 

 الوزارة. تنظمه

 

ملدة أربعة فصول دراسية بكلية عمان البحرية الدولية،  إدارة اللوجستيات والنقلتمتد فترة برنامج الدبلوم  لتخصص  1-9-7

 .نقطة معتمدة (240)لها وتحتسب 

 

الدولية، وتحتسب لها اسية بكلية عمان البحرية در ملدة أربعة فصول  الهندسة التحويليةلتخصص برنامج الدبلوم تمتد فترة  1-9-8

 .نقطة معتمدة (240)

 

 الذي يحصل عليه الطالب على شهادة الدبلوم.مؤهل الدبلوم سمى يتم اعتماد م 1-9-9

 

في السنة معتمدة  نقطة  (80)فقط في حال حصوله على في الدبلوم يسمح للطالب أن ينتقل من السنة األولى إلى السنة الثانية  1-9-10

 األولى.
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 أعوام أكاديمية. 7تكون فترة استكمال درجة البكالوريوس بالعادة   1-9-11

 

ثالث سنوات لبرنامج الدبلوم كحد أقص ى + : سنتين للبرنامج التأسيس ي كحد أقص ى + الهندسة التحويليةو  إدارة اللوجستيات والنقل

 سنتين لبرنامج البكالوريوس كحد أقص ى.

التأسيس ي كحد أقص ى + أربع سنوات لبرنامج الدبلوم كحد أقص ى + سنه واحدة لبرنامج الدراسات البحرية: سنتين للبرنامج 

 البكالوريوس كحد أقص ى.

 

 البكالوريوس برنامج 1-10

 نهائهم لبرنامج الدبلوم.إالبكالوريوس بعد  برنامجأن يواصلوا  يمكن للطلبة 1-10-1

 

من الذين لم ينهوا برنامج الدبلوم ولكنهم يرغبون في  اللوجستيات والنقلإدارة السنة الثانية من تخصص  يمكن لطلبة 1-10-2

 نقطة معتمدة على األقل. (200)بذلك شريطة حصولهم على  القياماالنضمام إلى برنامج البكالوريوس ومواصلة التدريب 

 

ج نضمام إلى برنامال برنامج الدبلوم ويرغبون في اراسة الذين لم ينهوا دو  الهندسة التحويلية السنة الثانية تخصص  يمكن لطلبة 1-10-3

 على األقل.معتمدة  نقطة  (200)، بإمكانهم القيام بذلك في حال حصولهم على والبدء بالسنة الثالثةالبكالوريوس 

 

 120نقطة في السنة األولى والثانية +  200نقطة ) 320املعيار األساس ي لدخول برنامج البكالوريوس مذكور في نظم التأهل:   1-10-4

 (. املعايير اآلتية تقرأ استكماال لنظم التأهل وليست بديلة عنها. طالب السنة الثالثة في تخصصTRBنقطة في التدريب العملي 

لهندسة البحرية والذي لم يكمل درجة الدبلوم بنجاح ويرغب في دخول برنامج البكالوريوس فأنه يمكنه املالحة البحرية أو ا

 ذلك ولكن بشرط:

 نقطة 240أن يكون قد اكمل  -

 أن يكون قد اكمل وقت ابحار ملدة ستة أشهر  -

 أن يكون قد اكمل تقريبا نصف سجل التدريب العملي -

 

 سبقة من قبل نائب العميد للشؤون األكاديمية.استثناء ما سبق ممكن بشرط املوافقة امل

 

و ضابط هندسة بحرية ملدة سنة واحدة تعادل فصلين دراسيين مج البكالوريوس لتخصص ي ضابط سطح تمتد فترة برنا 1-10-5

العلوم بكالوريوس نقطة معتمدة درجة  480صلوا بنجاح على الذين ح لبة، ويتم منح الطنقطة معتمدة 120 تحتسب مقابلها

 في املالحة البحرية )ضابط سطح( أو في الهندسة البحرية.

 

درس مقررات ضابط سطح 1-10-6
ُ
 ملعايير املنظمة البحرية الدولية حتىالهندسة البحرية ضابط و  ت

 
 مستوى درجة البكالوريوس وفقا

(IMO)  األمن والسالمة  نظمو(STCW)  كمال مستوى الدرجة وكجزء من إ، نقطة 120 وتحتسب مقابلهااملستوى اإلداري، في

 بحثه بنجاح. مشروع بحث ومسودة تقرير ويعرضعداد ه يجب على الطالب افإن الجامعية
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ا فصلين دراسين ادالن أربعة فصول دراسية، بما فيهإلى سنتين تع إدارة اللوجستيات والنقلتمتد فترة برنامج بكالوريوس  1-10-7

نقطة معتمدة  480نقطة. ويحصل الطالب الذي ينهي بنجاح  240 املحتسبة لهذه الفصول تبلغ النقاط لزامي. و للتدريب اإل

، وحتى يتمكن الطالب من الحصول على إدارة اللوجستيات والنقلفي العلوم بكالوريوس ي برنامج البكالوريوس على درجة ف

يعرض بجدارة مشروع وأن  سجل التدريبالواجبات الواردة في ينهي جميع ، فإن على الطالب أن كاملةالنقاط املعتمدة 

 ملتطلبات واجبات سجل التدريب فإنه يجب اعادتها واجتيازها.وفي حال الرسوب في أي من  تخرجه.
 
وال يعتبر الطالب مستوفيا

 بمشروع التخرج  هحددالذي تإال إذا قام بإعداد بحث يتالءم مع املستوى  برنامج البكالوريوس
 
الكلية، وأن يسلم تقريرا

 بكل جدارة. يعرضهو 

 

أربعة فصول دراسية بما فيها فصل واحد للتدريب،  نإلى سنتين تعادال  الهندسة التحويلية تمتد فترة برنامج بكالوريوس    1-10-8

نامج البكالوريوس على درجة نقطة معتمدة في بر  480 يحرز ويحصل الطالب الذي  نقطة معتمدة. 240 وتحتسب مقابلها

 التحويلية الهندسةبكالوريوس 

 

 يتم اعتماد مؤهل البكالوريوس الذي يحصل عليه الطالب في شهادة البكالوريوس.   1-10-9

 

نظام الكلية يتطلب  .تتبع الكلية نظام تأهل سنوي وليس على حسب املقرارات في جميع برامج الدبلوم والبكالوريوس 1-10-10

دة من اإلنتقال الى العام الذي يليه. ويتوجب على الطالب إعاتحقيق عدد معين من النقاط في نهاية كل عام ليتمكن الطالب 

للطالب  لم يتمكن من تحقيق النقاط املطلوبة بنهاية العام األكاديمي )بعد إختبار اإلعادة األول(. ويحق إذاالعام األكاديمي 

تبر إعادة عام أكاديمي واحد فقط خالل فترة دراسته للدبلوم أو البكالوريوس بالكلية أما اذا رسب في أكثر من عام فإنه يع

 من ذلك، يمكن للطالب التأجيلمن الكلية.  غير الئق أكاديميا إلكمال الدراسة وسيتم إقصاءه
 
 أكاديمي ملدة عام وبدال

 اإعادة دراستهعن طريق السابقة السنة أو السنوات  فياملواد التي رسب فيها اجتياز  محاولة يستطيعوخالل فترة التأجيل 

 مع دفع رسوم.

 

 

 

 الدوام الكامل/ الدوام الجزئي 1-11

 ملعلومات منمن ا مزيٍد يمكنكم الحصول على ، بدوام جزئي الهندسة التحويلية في البكالوريوسدراسة برنامج يمكن  1-11-1

 . الجزئيأو الرجوع إلى أنظمة وقوانين الدوام  بالكلية قسم القبول والتسجيل

 

 

 لغة التدريس 1-12

 تعد اللغة االنجليزية لغة تدريس جميع البرامج وجميع األنشطة الصفية. 1-12-1

 جميع البرامج باللغة االنجليزية. تقييماتتعقد  1-12-2

 أعاله. 2-12-1و  1-12-1في حاالٍت فردية، يمكن ملجلس االختبارات إعفاء الطلبة من الفقرات  1-12-3
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 جراءات العامة لالختباراتاإل  1-15

  الطلبةيبلغ  1-15-1
 
 .املقررة االختباراتبموعد ومكان  مسبقا

 

ول االختبارات. ويمكن لرئيس مكتب االختبارات أن يقوم بإجراء أية اجميع االختبارات في املواعيد املحددة بجد تبدأ وتنتهي1-15-2

 تعديالت على الجدول إذا تطلب األمر ذلك.

 

 

 القسم الثاني: أداء االختبارات

 

 برنامج البكالوريوسالتأهل ل 2-1

 إال أن هناك حاالت استثنائيةالتسجيل في برنامج البكالوريوس إذا اجتازوا جميع متطلبات برنامج الدبلوم،  يمكن للطلبة 2-1-1

 .الواردة في هذا الجزء األكاديمية النظممن  4-10-1و  3-10-1و  2-10-1 الفقرات تها فييرجى مراجع

 

والفرص اإلضافية اإلعادة والحضور والحرمان  متحاناتوا األساس ي واالمتحانوالتقييمات املستمرة  االمتحاناتجدول  2-4

  وائح والرسوم ذات الصلة باالمتحاناتوغيرها من الل

 

 االمتحاناتجدول  2-4-1

 

 االمتحاناتمن السنة الدراسية وإبالغ مكتب  األسابيع األربعة األولىخالل  االمتحاناتعادة بوضع جدول  يقوم مجلس االمتحانات

. ويمكن 
 
ريطة شلنائب العميد للشؤون األكاديمية إجراء تغيير في الجدول خالل العام الدراس ي في الظروف االستثنائية الطارئة، خطيا

 أن يتم اإلعالن عن التغيير في وقٍت مناسب.

 

عة بأرب متحاناتاال النهائية التحريرية في كل عام و يتم اإلعالن عن الجدول قبل بدء موعد  االمتحاناتجدول  االمتحاناتيضع مجلس 

 على األقل. أسابيع

 

 

 التقييمات املستمرة 2-4-2

 

 يحدد املقييم مواعيد التقييمات املستمرة وذلك بالتشاور مع الطلبة املعنيين إن أمكن. وتكون نسبة التقييمات املستمرة ألي مقرر ما

بالنسبة ملقرر اللغة االنجليزية الخاص ببرنامج السنة من الدرجة الكلية. أما   %60و  %40بما فيها امتحانات املنتصف ما بين 

 من الدرجة الكلية. %50التأسيسية، تصل نسبة التقييمات املستمرة ملقرر اللغة اإلنجليزية إلى 
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 االمتحان األساس ي 2-4-3

 

خيار األول  ب المتحان النهائي األساس ي اال املحاولة األولى لطلبة الدوام الكامل الجتياز مساق ما. ويسمى  ساس يالنهائي األ  االمتحانيعد 

بار الجلوس لهذا اإلختفي نهاية الفصل الدراس ي وعلى الطلبة  االمتحانأو الخيار الثاني بالنسبة لطلبة الدوام الجزئي. يعقد هذا 

 الجتياز املساق. ليكونوا مخولين

 

 

 اإلعادة امتحانات 2-4-4

 

 من العام الدراس ي 
 
ملساق   األساس ي النهائي االمتحانالطلبة املنتظمين ممن يرسب أو يحرم من أداء  حصلتسيم 2018-2017بدءا

ويعرف هذا  األساس ي للمساق.االمتحان من وقت  عام أكاديمي واحد أقصاهامدة في االمتحان عادة إل  على فرصتين إضافيتينمعين 

 قرر ما.ملعلى نقاط معتمدة  يتحصلوااإلعادة فقط للطلبة الذين لم  امتحاناتيمكن تأدية  بإسم إمتحان اإلعادة.

 

 مباشرة. األساسية النهائية االمتحاناتاإلعادة األول خالل فترة اإلعادات التي تلي فترة امتحان يعقد 

 خالل فترة اإلعادات في نهاية السنة األكاديميةوستكون فرصة اإلعادة الثانية متاحة 

 

 لجدول المتحانات يتحمل الطالب مسؤولية حضوره 
 
. و سترصد درجة الرسوب للطلبة الذين اليحضرون االمتحاناتاإلعادة وفقا

 للجلوس لهذا االمتحان اإلعادة ولن يحصل الطالب على أي فرص إضافية  امتحان
 
بعد ذلك ولكن سيسمح له بإعادة املقرر وفقا

 لجدول الكلية لإلعادة.

 

ة الدراس ي األول. و بالنسب الفصلالمتحانات بعد انتهاء الفترة الرسمية  الدراس ي األول  للفصل امتحان اإلعادة األول تكون فترة 

ك وستكون هناثاني. الرسمية للفصل الدراس ي الاالمتحانات الدراس ي الثاني فستكون بعد انتهاء فترة  للفصل إلمتحان اإلعادة األول 

 الثاني للفصلين األول والثاني بعد نهاية فترة امتحان اإلعادة األول للفصل الدراس ي الثاني.فترة مستقلة إلمتحان اإلعادة 

 

 

عملية  فيهو الحال جمع درجات التقويم املستمر مع درجة اإلمتحان كما  عن طريقاإلعادة األول  امتحانويتم حساب درجة 

 %100التي يحصل عليها الطالب من  ادة الثاني. ويتم احتساب درجة امتحان اإلعاالمتحان األساس ي إحتساب درجة

 

 من العام الدراس ي 
 
ة اإلعاد المتحانأن يقوموا بالتسجيل  االمتحان األساس يم لن يتوجب على الطلبة الراسبون في 2018-2017بداءا

 ويتحمل الطلبة مسؤولية الحضور 
 
ن كلية. ويعد التخلف عاإلعادة في الوقت الذي تحدده ال المتحانحيث انه سيتم تسجيلهم تلقائيا

 وسيتم  حضور امتحان
 
 ساب هذه الفرصة ضمن املحاوالت الثالث املتاحة للطلبة . سيتم تذكير الطلبة املستحقينتحإاإلعادة رسوبا

 لإلعادة برسالة عبر البريد االلكتروني وفي صفحة الطالب االلكترونية.
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 ما خالل العام الدراس ي الحالي أو العام الدراس ي السابق. امتحانفي حال رسوب الطالب في إعادة حانات االمتيجب إعالم مكتب 

 

 .6.0درجة النجاح هي  الثاني اإلعادةامتحان وإن أعلى درجة يمكن للطالب الحصول عليها في 

 إعادة دراسة مساق لم يتم اجتيازه بنجاح. 2-4-5

 

" في املساق ولن يحصل على فرصة إعادة إضافية.  اختبار اإلعادة الثانيوإن لم يستطع الطالب اجتياز 
 
فسوف يعتبر "راسبا

 وسيتوجب على طالب السنة الثانية والثالثة أن يعيدوا دراسة جميع املساقات التي لم .على الطالب إعادة دراسة املساقوسيتوجب 

معتمدة  نقطة 40كان عليهم إعادة دراسة مقررات بما يزيد على ذه املساقات و رسبوا في اختبار اإلعادة الثاني لهكانوا قد يجتازوها اذا 

 البدء فيوينصح طالب الدبلوم بإعادة دراسة كل املساقات التي لم يتم اجتيازها بنجاح قبل  معتمدة كحد أقص ى. نقطة 80وحتى 

وإذا قرر الطالب أن يبدأ دون إعادة املقررات التي رسب فيها فسيتوجب عليه توقيع تعهد يتحمل  البكالوريوسمقررات  دراسة

ا لم يجب على الطالب إعادة سنة دراسية كاملة إذ بموجبه كامل املسؤولية إلستكمال البكالوريوس وفقا للقوانين األكاديمية للكلية.

 ساعة معتمدة لتلك السنة. 80يحصل على 

 

وسيطبق عليه النظام املتبع للغياب وسيتم  يريد إعادة دراستهريال عماني لكل مساق ( 250)قدرها رسوم  دفع الطالب علىسيتوجب 

تسجيل الحضور خالل الفصل وإن بلغ غياب الطالب الحد الغير مسموح به فسيتم حرمانه من دخول اإلختبار النهائي. عندما يقوم 

. واستبدالها بدرجة الصفر ، فسيتم إزالة درجة الرسوب من كشف عالمات الطالببهالطالب بإعادة تسجيل املساق الذي رسب 

 ستسجل فقط نتيجة املساق املعاد.

 

 

 

املا املساقات التي قام بإعادة دراستها فسيسمح له باستمرار الدراسة وتسجيل مساقات العام التالي ط/عندما ينجح الطالب في املساق

 .املعتمدة املطلوبة قبل االنضمام للعام الدراس ي التاليقام بإستكمال الساعات 

 

 .املساقات للمرة الثانية فسيتم إنهاء دراسته بكلية عمان البحرية الدولية/وإن رسب الطالب في املساق

 

 

 إعادة سنة دراسية 2-4-6

 

املعتمدة املطلوبة لالنضمام للعام الدراس ي يتوجب على الطالب إعادة السنة الدراسية في حال عدم تمكنه من استكمال الساعات 

ات التالي. وعند تسجيل الطالب إلعادة سنة دراسية، ستتم إزالة درجة الرسوب للمساقات التي يعيدها الطالب من كشف عالم

 على ثالث فرص الطالب .يحصلاملعادة  الجديدة للسنة الدرجات النهائية. ستسجل فقط الصفرالطالب واستبدالها بدرجة 

تمرار املساقات التي قام بإعادة دراستها فسيسمح له باسالب في عندما ينجح الطو لكل املساقات  (و امتحاني إعادة النهائي )اإلختبار

لم ن وإ. الدراسة وتسجيل مساقات العام التالي طاملا قام بإستكمال الساعات املعتمدة املطلوبة قبل االنضمام للعام الدراس ي التالي

 ب من استكمال الساعات املعتمدة املطلوبة للمرة الثانية فسيتم إنهاء دراسته بكلية عمان البحرية الدولية.يتمكن الطال
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 تأجيل سنة دراسية 2-4-7

 

لسنة ا املواد التي رسب بها في محاولة اجتيازيمكن للطالب التأجيل ملدة عام أكاديمي )بدون دفع رسوم( وخالل فترة التأجيل يستطيع 

راسية سبيل املثال، بإمكان الطلبة الذين لم يستكملوا الساعات املعتمدة املطلوبة لالنتقال من السنة الد. على السابقةالسنوات  أو

ي رسبوا فيها محاولة اجتياز مواد السنة األولى والثانية التالثانية إلى الثالثة أن يأجلوا دراستهم ملدة سنة وخالل هذه السنة بإمكانهم 

 بعد انتهاء سنة التأجيل. ةالثالث السنة الدراسيةؤهلين لالنتقال إلى يصبحوا مكي  إعادة دراستها  عن طريق

 

 

 طلبة تخصص ي ضابط سطح والهندسة البحرية 2-4-8

 

متواجدين خالل فترة امتحانات اإلعادة  يكونوا ال بالنسبة لطلبة السنة الثانية لتخصص ي ضابط السطح والهندسة البحرية الذين

لظروف تدريبهم في البحر فأنه سيتم إعطاءهم فرصة واحدة للجلوس إلعادة جميع املواد املتبيقية من مواد الفترة املمتدة من الفصل 

رها يتم اعتبا. وسوف الثانية للسنة الدراسية النهائية لفصل الربيعالدراس ي األول إلى الفصل الدراس ي الرابع وذلك بعد فترة اإلمتحانات 

التي بإمكانهم محاولتها. ولو اختار الطالب عدم اتباع هذه الطريقة فعليه اتباع تعليمات الفرصتين كفرصة واحدة لإلعادة من ضمن 

 الكلية الواضحة لإلعادة كباقي الطلبة من دون منح فرص إضافية.

 

حرية طلب إعادة امتحان مباشرة بعد انهاء فترة التدريب في البحر في حالة كما انه بإمكان طالب تخصص ي ضابط السطح والهندسة الب

ما اذا كانت لديه مادة واحدة فقط تؤخره عن التخرج. بينما في حال وجود أكثر من مادة واحدة لإلعادة فأنه يلتزم بجدول امتحانات 

 ضور امتحانات اإلعادة حسب املواعيد املعتادة.اإلعادة املعتاد. يتوقع من طلبة باقي التخصصات أن يكونوا قادرين على ح

 

أو متطلبات  (IMO)يمكن تغيير امتحانات طلبة  تخصص ي ضابط السطح والهندسة البحرية ملالئمة متطلبات املنظمة العاملية للمالحة 

 وزارة النقل واإلتصاالت.

 

 مشروع التخرج 2-4-9

 

املقررات األخرى وعلى الطالب إعادته في حالة الرسوب. يجب على الطالب إكمال يعتبر مشروع التخرج مقرر له نقاط معتمدة كبقية 

مشروع التخرج بنجاح خالل سنة من املوعد املحدد للتسليم خالل السنة الرابعة من الدراسة. أما فيما يخص مشاريع التخرج املتأخرة 

 (.6-2-3على حدة. )أنظر الفقرة  ( فإنه سيتم النظر  فيها كل2013-2005)على سبيل املثال: طلبة دفعات 

 

 

 الحضور والحرمان 2-4-10
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  النهائي لالمتحانسواءا بعذر أو بدون عذر مقبول فسيتم حرمانه من الجلوس  %25إذا بلغت نسبة غياب الطالب في أي مقرر 

م )ماعدا مقررات اللغة االنجليزية للبرنامج التأسيس ي العام واللغة االنجليزية الخاص بالعام األول من برنامج الدبلو  األساس ي

(. %20، وبرنامج اللغة االنجليزية الخاص بالعام الثاني من برنامج الدبلوم فستكون نسبة الغياب %15فستكون نسبة الغياب 

 من الحصص النظرية و/أو العملية ألي مقرر ماعدا اللغة االنجليزية في البرنامج التأسيس ي %75يتوجب على الطالب حضور أكثر من 

من الحصص الدراسية. بينما في مساق اللغة االنجليزية من  %85والعام األول من برنامج الدبلوم، فعلى الطالب حضور أكثر من 

 من الحصص الدراسية. %80من  العام الثاني من الدبلوم سيكون على الطالب حضور ما نسبته أكثر

 

يقع على عاتق الطالب مسؤولية متابعة حضوره وغيابه عن طريق بوابة الطالب االلكترونية. لن يتم إصدار تقارير الغياب ولكن 

 إلى بريد الطالب االلكتروني اذا بلغت نسبة الغياب 
 
جليزية، إلنلكل مقرر  )ماعدا مقرر اللغة ا %20سيتم إرسال إنذار الحضور تلقائيا

ين انظر أدناه(. سوف يظهر إشعار اإلنذار/الحرمان للطالب في تقرير الحضور االلكتروني في بوابة الطالب. سيتم حرمان الطلبة الذ

 بول.لذلك املقرر سواءا كان غيابهم بعذر أو بدون عذر مق األساس ي  النهائيلالمتحان اليلتزمون بنسبة الحضور املطلوبة من الجلوس 

 

 إلى في مقرر اللغة اإلنجليزية في البرنامج التأسيس ي العام  والسنة األولى والثانية من الدبلوم سيتم إرسال إنذار الحضور تأما 
 
لقائيا

بة لطل %15في البرنامج التأسيس ي العام و السنة األولى  من الدبلوم، ونسبة  %10بريد الطالب االلكتروني اذا بلغت نسبة الغياب 

من الدبلوم )الفصل الرابع والفصل الخامس لتخصص ي املالحة والهندسة البحرية(. سوف يظهر إشعار  السنة الثانية

اإلنذار/الحرمان للطالب في تقرير الحضور االلكتروني في بوابة الطالب. سيتم حرمان الطلبة الذين اليلتزمون بنسبة الحضور 

 قرر سواءا كان غيابهم بعذر أو بدون عذر مقبول.لذلك امل األساس ي  النهائيلالمتحان املطلوبة من الجلوس 

 

 2018-2017يسري الحرمان ألي مقرر لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس ابتداءا من العام الدراس ي 
 
لالمتحان م ويظل الحرمان ساريا

 و األساسية  النهائيةنات عادة األول بعد أسبوعين من فترة االمتحااإل المتحان . وسيمنح الطلبة فرصة الجلوس األساس ي  النهائي

 شهر. 12اإلعادة الثاني بعد  امتحان

 

 
 
 اإلعادة.المتحان لطلبة البرنامج التأسيس ي وسيمنح الطلبة فرصة الجلوس  األساس ي  النهائيلالمتحان يظل الحرمان ساريا

 الجلوس إلمتحان اإلعادة.وبالنسبة لطالب السنة التأسيسية فيتم حرمانهم من اإلمتحان النهائي األساس ي ويمكن لهم 

 

يتم اعتماد الحاالت االستثنائية فقط . االمتحانيسمح للطالب بتقديم عذر للغياب خالل ثالثة أيام فقط من إعالن قائمة الحرمان من 

يسمح فيها التي ألقرباء من الدرجة األولى و للغياب والتي عادة ما تكون محصورة في الظروف العائلية الخاصة مثل حاالت الوفاة ل

بالتغيب ملدة ثالثة أيام للعزاء أو الحمل أو األمراض املزمنة، وال يتم قبول أية اعذار طبية مالم تصدر من مؤسسة طبية معتمدة من 

 قبل الحكومة.

 

 

 باالمتحاناتلوائح أخرى متعلقة  2-4-11
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ى التحريري النهائي لذلك املقرر في السنة األولالمتحان اإذا تم حذف مقرر ما من املنهاج، فإن الطالب سيمنح فرصتين إضافيتين ألداء 

 من حذفه. 

 

 األكاديمي. ذلك العام النهائي ألي مقرر لم يتم تدريسه فياالمتحان سيمنح الطالب فرصة واحدة على األقل في العام األكاديمي ألداء 

 

 الجديدة.ما فإن على الطالب أن يدرس املادة المتحان إذا تم تغيير مادة تدرس 

 

بطريقة تتناسب ما أمكن مع نوع وطبيعة إعاقاتهم، وإذا لزم االمتحانات يمنح الطلبة ذوي االعاقات البدنية أو الحسية الفرصة الداء 

 األمر يمكن ملجلس االمتحانات أخذ مشورة أحد الخبراء قبل اتخاذ القرار املناسب في هذا الصدد.

 

 من املقيمين قد صحح االمتحانات ما، فسيقوم مجلس  حانامتفي حالة قيام أكثر من مقيم بوضع 
 
 االمتحان بالتأكد من أن كال

 
وفقا

 للمعايير ذاتها. كما سيتم تعيين مقيم آخر للتأكد من ذلك إن تطلب األمر.

 

 

 باالمتحاناتالرسوم املتعلقة  2-4-12

 

للطالب بالجلوس إلعادة امتحان للمره الثالثة فإنه في حال وجود ظروف إستثانية تستدعي موافقة مجلس اإلمتحانات بالسماح 

( لكل مقرر. 50سيتم فرض رسوم قدرها 
 
 عمانيا

 
 )خمسون رياال

 

 )عشر رياالت عمانية( عن كل مقرر. 10النهائي عليه دفع مبلغ وقدره االمتحان أي طالب يرغب في مراجعة ورقة 
 

 

 

 االمتحاناتطبيعة  2-5

خالل فترة أسابيع االختبارات التي تم تخصيصها لهذا  التقييمات الشفهية النهائيةالتحريرية النهائية و االمتحانات تؤدى  2-5-1

 الغرض.

 

سواء مجتمعة  التلخيصيةأو التطبيقية  أو الشفهية أو التمارينالتحريرية شكالها في جميع أ ستمرةجميع التقييمات املتؤدى  2-5-2

 الفصل الدراس ي. طوالخالل فترات معينة يحددها القسم  أو متفرقة

 

 كشرط أساس ي إلجتياز ذلك املقرر بنجاح. النهائي للمقرر الجلوس لإلمتحان يجب على الطالب    2-5-3

 

بأداء ، فإنه يتوجب عليه تقديم عذٍر مقبول حتى ُيسمح له الختبارات أو التقييمات املستمرةإذا تغيب الطالب عن أي من ا 2-5-4

 وذلك بموافقة رئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب،  عادةاختبار اإل 
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في برنامجي الدبلوم أو البكالوريوس بسبب ظروف طارئة، سيسمح  ساسيةاأل  النهائيةاالمتحانات إذا تغيب الطالب عن أي من  2-5-5

 .االمتحاناتبعد موافقة مجلس اإلعادة امتحانات في فترة  االمتحان األساس يله بإعادة 

 

 بتقرير طبي، حادث سيارة، أو    2-5-6
 
وفاة في حالة  ويمكن أن تشمل األعذار )دون أن تقتصر على( عذر من املستشفى مصحوبا

 العائلة.

 

 

 التي تم اجتيازها بنجاحمدة صالحية االختبارات  2-8

يفرض يمكن ملجلس االمتحانات أن اختبار تم اجتيازه أو الجلوس له فإنه  أي جزء من أي في حالة مرور ثالث سنوات على 2-8-1

 .مماثلة قبل جلوس الطالب لالختبار املحدداختبارات اضافية أو 

 

اإلجراءات ( أو بشكل غير رسمي )عدم إكمال الرسمية )بعد إكمال جميع اإلجراءات نسحب الطالب بشكل رسميإذا ا 2-8-2

التي أجبرت الطالب اإلبتعاد عن  بعض الظروف االستثنائية  وفي عادة.يصبح غير مستحق ألداء اختبار اإل  ، فإنهالرسمية(

 ملا تقتضيه كل حالةفإنه يتم التعامل معه مثل االصاباتالكلية لفترة 
 
 . ا وفقا

 

 داء االختباراتالقسم الثالث: القواعد املتعلقة بأ

 

 لتسجيل لالختباراتا 3-1

 

خيار  . بينما على طلبة الدوام الجزئي التسجيل فياألساسيةالنهائية لالمتحانات ال يتوجب على طلبة الدوام الكامل التسجيل  3-1-1

 النهائية األول أو الثاني.االمتحانات 

 

. ويتحمل 2018-2017اإلعادة بدءا من العام الدراس ي امتحانات النهائية و لالمتحانات ال يتوجب على الطلبة التسجيل  3-1-2

 
 
الطلبة مسؤولية الحضور الختبار اإلعادة في الوقت الذي تحدده الكلية. ويعد التخلف عن حضور اختبار اإلعادة رسوبا

 ساب هذه الفرصة ضمن املحاوالت الثالث املتاحة للطلبة .تحإوسيتم 

 

م يتمكن الطالب الدارس بالنظام الجزئي من يمكن ملجلس االمتحانات أن يستثني تاريخ التسجيل املشار إليه أعاله إذا ل 3-1-3

ظروف قاهرة مثل املرض أو ظروف عائلية بسبب  التسجيل في الوقت املحدد وبصورة صحيحة إلجراء امتحان نهائي.

 في أقرب وقت ممكن. هخاصة. وعلى الطالب تقديم طلب

 

 للنظم    3-1-4
 
ئي، وفي كل واالرشادات، فإنه لن يسمح له بأداء االختبار النهاإذا لم يسجل طالب الدوام الجزئي لالختبار النهائي طبقا

 األحوال حتى إذا قام الطالب بتأدية االختبار النهائي فإن مجلس االمتحانات لن يعتمد الدرجة.

 



 

Page 77 of 114 

 

 ال يمكن ألي طالب التسجيل ألي اختبار نهائي أو اختبار إعادة إذا تم حرمانه من ذلك االختبار 3-1-5

 

 

 الكليةبطاقة الحضور و  3-2

حضور بفي الوقت واملكان املحددين، وينصح  لية تواجدهطة بأوقات وأماكن اختباراته ومسؤو حاية اإل ليتحمل الطالب مسؤو  3-2-1

الوقت املحدد لبدء االختبار، وُيعلن مكتب االختبارات عن جداول قبل دقيقة على األقل  15الطلبة إلى قاعة االختبارات 

 بطاقة الكليةأن يحضروا معهم  ويجب على الطلبة .فترة االختبارات سبوع إلى أربعة أسابيع من موعدأاالختبارات قبل 

أو عدم  ، وال يمكن اعتماد "النسيان" أو "عدم القصد" سببين لقبول عذر الطالب للتأخيرباإلضافة لتذكرة دخول اإلمتحان

مؤقته  طالب رياالت مقابل إصدار بطاقة 5يتوجب على الطالب دفع في حالة عدم إحضار بطاقة الكلية  .معرفة مكان االختبار

 لدخول قاعة اإلختبار.

 

عالن باإل املدرس الرسمي، سوف يقوم  بطرق أخرى غير االختبار التحريري كلي أو جزئي بقصد االختبار  تقييمجراء إ في حال 3-2-2

 .جراءاتبهذه اإل  ملاماإللية الطالب في ومن ثم تأتي مسؤو  جراءات املناسبةعن اإل 

 

أو أنه من  بسبب مرض أو سبب قهري أو ظرف طارئ إذا لم يتمكن الطالب من الحضور إلى االختبار تحت الظروف العادية  3-2-3

ذه ه قد تتضمنجراءات خاصة. و بإتأدية االختبار باملحتمل أن يتضرر بشكل كبير في حال تأديته لالختبار فإنه يسمح له 

 أو تحديد موعد آخر لالختبار أو استخدام وسيلة لإلمالء أو غيرها من الوسائل أو إجراءات اإل 
 
 اضافيا

 
عطاء الطالب وقتا

 من قبل مجلس االمتحانات.أيتم يجب أن  جراءاتاإل مباني خارج حرم الكلية، وجميع هذه استخدام 
 
وفي  عتمادها مسبقا

داء ءات خاصة أل الذين يطلبون إجر الطلبة وعلىاصة باالختبارات. الكلية الخ نظميتم تطبيق الحاالت األخرى فإنه جميع 

خاصة  جراءاتإالذين يطلبون  ، أما الطلبةبذلك أو أية وثائق ثبوتية طبية أن يقدموا شهادات طبية ألسباب اتاالختبار 

 .املبالغ املترتبة على ذلكدفع قد يطالبون ب أخرى فإنه ألسباب

 

تبارات بسبب مرض أو حادث أو أي سبب مباشرة في حال عدم تمكنه من تأدية االخ ختباراتمكتب اال يجب على الطالب إبالغ  3-2-4

 على أدائه في اال  دية االختبارأل أو أثناء فترة تخرى قبخر، أو بسبب ظهور عوامل أآ
 
ختبار والتي يعتقد الطالب بأنها ستؤثر سلبا

تفاصيل ويتمنى بأن تؤخذ بعين الحسبان أثناء تصحيح ورقة اختباره. ويجب أن توضح رسالة الطالب بشكل واضح ودقيق 

مع  ت املرضية وغيرهاادائه على أن ترفق املستندات الثبوتية من الشهادأالتي أثرت على  سبب الغياب أو الظروفاالختبار و 

 الرسالة.

 

عمل من بعد االختبار فإنه قد يومي خالل  أعاله 4-2-3في البند  إبالغ مكتب االختبارات حسبما وردفي حال فشل الطالب في  3-2-5

 من مجلس االمتحانات.بحقه يفقد الفرصة ألن تؤخذ حالته بعين االعتبار أو أن يستأنف ضد القرار الصادر 

 

 ن لدى الطالب مقرر واحدإذا كارات لكل فصل إال خارج الفترة املحددة لتأدية االختبا اتداء االختبار يقبل أي طلب أل  لن 3-2-6

والينطبق ذلك على الطلبة املحرومين من الجلوس لإلمتحان بسبب الغياب بما اليتعارض مع  يعتمد عليه تخرجه من الكلية.
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اله بخصوص املقرر الواحد يضاف إليها مشروع التخرج والذي يتم تحديد القاعدة املذكورة أع أسس وضوابط الحرمان.

 (.8-4-2أنظر الفقرة الدائرة املختصة. ) موعد إكماله بواسطة

 

إذا قام املدرس بتسجيل أحد الطلبة على أنه غائب في تاريخ قبل تاريخ التسجيل/إعادة التسجيل، فإنه سيتم إلغاء هذا الغياب  3-2-7

 التسجيل.القبول و من قبل قسم 

 

 دخول ومغادرة قاعة االختبارات التحريرية 3-3

لكي يتمكن الطالب  يسمح فقط للطلبة املسجلين لالختبار بأداء االختبار وهم فقط من يسمح لهم بدخول قاعة االختبارات. 3-3-1

 من دخول قاعة اإلمتحان البد من ابراز بطاقة الكلية مع تذكرة دخول اإلمتحان لرئيس املراقبين.

 

 قبل بدء االختبارعشر تكون أبواب قاعة االختبارات مفتوحة ملدة  3-3-2
 
 .دقائق تقريبا

 

م بالدخول إلى قاعة االختبارات إال بعد أن يأذن لهم املراقب بذلك، وبمجرد دخولهم إلى قاعة االختبارات فإنه ال يسمح للطلبة 3-3-3

 .هايصبحون خاضعين لتعليمات املراقب ويتوجب عليهم اتباع

 

قبل بدء األقل  على خمس دقائقالجلوس في أماكنهم  عليهمختبارات في املوعد املحدد و الحضور إلى قاعة اال  على الطلبة 3-3-4

 االختبار.

 

دقيقة من بدء االختبار بالدخول إلى  30الذين يحضرون إلى قاعة االختبار بعد  ال يسمح للطلبةأثناء االختبارات النهائية  3-3-5

 القاعة وسيحصلون على درجة )صفر( في االختبار.

 

الصفية(، ال يسمح  متحاناتالتقييمات املتوسطة، اال ، منتصف الفصل، قييمات املستمرةلجميع التقييمات األخرى )الت 3-3-6

 .سيحصلون على درجة صفرالتقييم بأداء التقييم و وقت  بداية عندقيقة  15 يتأخرونالذين  للطلبة

 

املوجودين في  زعاج للطلبةعدم إحداث فوض ى أو إ عة االختبار بعد بدء االختبارالذين يسمح لهم بالدخول إلى قا على الطلبة 3-3-7

 .ضافيٍ إبوقٍت الطلبة املتأخرين يتم تعويض ولن  .القاعة

 

 للطلبة أثناء أداء االختبار. أية أجهزة تنبيه قد تسبب إ غالقإيجب  3-3-8
 
ة أو أي أجهزة تنبيهالذين يحملون  الطلبةويجب على زعاجا

 أن يغلقوها.
 
 أجهزة أخرى تسبب إزعاجا

 

 .ين دقيقة األولى من بدء االختبارالثالثمغادرة القاعة في  ةالتحريري اتيأدون االختبار ال يسمح للطلبة الذين  3-3-9

 

ورقة االختبار ونسخة على الطلبة الذين يغادرون قاعة االختبار قبل انتهاء الوقت املحدد تسليم جميع أوراقهم وأية مسودات  3-3-10

 مع وجود اسم الطالب عليها ورقمه الجامعي.
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 زعاج للطلبة املتواجدين بالقاعة.إحداث فوض ى أو الختبار عدم إالطلبة الذين يغادرون قاعة االختبار قبل انتهاء موعد ا على 3-3-11

 

ف والحقائب الشخصية التي ال تستدعي الحاجة لها خالل فترة االختبار مثل املعاط واملقتنياتيجب وضع جميع األغراض  3-3-12

 ت.إن ُوجدخارج قاعة االختبار أو يتم وضعها في خزانة ما في مقدمة القاعة أو في الخلف خرى إألغراض األ والهواتف املحمولة وا

غالق جميع الهواتف املحمولة وجميع األجهزة إكما يجب  غالق الحقائب وأن تكون بعيدة عن متناول يد الطالبإويجب 

 بعيدة عن متناول يد الطالب.وضعها األلكترونية و 

 

ولن تتحمل الكلية  الشخصية عند مدخل قاعة االختبار وذلك خشية تعرضها للسرقة. مقتنياتهمبعدم وضع  ينصح الطلبة 3-3-13

 في حال فقدانها أو تعرضها للسرقة.املقتنيات أية مسؤولية تجاه تلك 

 

 تتعارض معالذين يعانون من مشاكل صحية  ، وعلى الطلبةتبارحضار الطعام واملشروبات إلى قاعة االخبإ ال يسمح للطلبة 3-3-14

مثل هذه الحاالت في  الطلبةأولئك ، وعلى ين قبل بدء االختبارقبملراا رئيسأن يحضروا ما يثبت ذلك ويقدموه ل النظمهذه 

 للطلبة اآلخرينااللتزام بهذه القوانين حتى ال يحد
 
 .ثوا تشتيتا

 

االختبار التحريري، ويتم  الذي يعقد فيه بنىاملمتحانات وضع قواعد خاصة تتعلق بدخول ومغادرة القاعة في يمكن ملجلس اال  3-3-15

 عالن عن هذه القواعد بطريقة مناسبة وقبل وقت كاٍف.اإل 

 

 تأدية االختبار بالنظام أثناءقوانين عامة تتعلق  3-4

 لمراقب حينذاكل، وفي حال عدم التقيد بذلك فيحق داخل قاعة اإلمتحان االمتثال الرشادات املراقب على جميع الطلبة 3-4-3

 .عتماد أية نتائج لهمن تأدية باقي االختبار مع عدم ا حرمان الطالب

 

سارية  الكليةبراز بطاقة إإثبات هويتهم من خالل الذين يتقدمون لتأدية االختبار  على جميع الطلبةاملراقب، بناء  على طلب 3-4-4

 .الصالحية أو أي إثبات رسمي آخر للهوية 

 

ر ختبار وأوراق االختباوبطاقة دخول اال  الكليةء تأديته لالختبار باستثناء بطاقة أي ش ي على طاولة الطالب أثنا يسمح بوضعال  3-4-5

اآللة الحاسبة والكتب أو أية مصادر أخرى  دراسية مثل أية مواد كما ال يسمح بوضعجابة وأدوات الكتابة ومسطرة. وأوراق اإل 

وتم كتابة ذلك على ورقة الغالف في ورقة االختبار،  املقيمبشكل صريح من قبل استخدامها ب السماحللمعلومات إال إذا تم 

استخدام القاموس بدي فقط، وال يسمح للطالب هي لالستخدام الفر  مالحظات عليها(وجميع هذه املواد )بدون وجود أية 

 أثناء االختبار.

 

 أو أجهزة التنبيه أو الحاسبات اآلل الساعات الرقميةاستخدام بال يسمح  3-4-6
 
ن أو الهواتف النقالة أو أي نوع مية املبرمجة مسبقا

 خالف ذلك. املقيماألجهزة داخل قاعة االختبار إال إذا قرر 
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 من األجهزة أو املواد. ما بحوزتهاملراقب أن يظهر أو يسلم املقيم/يمتثل الطالب بأمر من  3-4-7

 

 .على كل طالب أن يقوم بتعبئة استمارة الحضور  3-4-8

 

 املراقب.املقيم/جابة إال بإذن من للطالب البدء باإل  ال يمكن 3-4-9

 

شكل من أشكال املساعدة  سواء  خالل فترة االختبار أو تقديم أو استالم أيبالتحدث أو التواصل مع بعضهم  ال يسمح للطلبة 3-4-10

 كاديمية أم غيرها.أ

 

أوراقه للطالب باستخدام  األسئلة في االختبارات التحريرية، وال يسمح عنجابة لإل  الكليةها تستخدم فقط األوراق التي توفر  3-4-11

 الخاصة.

 

 على األسئلة. جابةة على ورقة الغالف قبل البدء باإل قراءة التعليمات املوجود على الطلبة 3-4-12

 

وجود بشارة إفي حال وجود قبل البدء باإلجابة، وفي حال وجود خطأ في ورقة األسئلة أو  ختباراال  ورقةمراجعة على الطلبة  3-4-13

 إمرفقات أخرى ولكنها لم تسلم فيجب عندئٍذ 
 
 .بذلك بالغ املراقب فورا

 

سؤال، وعليهم االنتباه لجميع التعليمات العامة سواء املذكورة في ورقة الغالف أو تلك املذكورة عند بداية كل  على الطلبة 3-4-14

 اإل 
 
 رشادات وتعليقات املراقب بين الحين واآلخر.إنصات إلى أيضا

 

 يتأكد وسوفجابة، إ كراسةعلى الصفحة األمامية لكل بكل وضوح مع التوقيع  الب كتابة اسمه ورقم الطالبعلى الطيجب  3-4-15

 تسليم املسو  جراءمن صحة هذا اإل  املراقب
 
دة التي كتب عليها قبل أن يستلم األوراق من الطالب، ويجب على الطالب أيضا

 .املراقبإلى 

 

مع املراقب مع مر التواصل لهم بالحديث إال عندما يستدعي األ ثناء فترة االختبار وال يسمح التزام الصمت أ على جميع الطلبة 3-4-16

 ملن حولهم من الطلبةذلك إ مراعاة أال يسبب
 
من  خراجهإالطالب من مواصلة االختبار و  ، ويمكن للمراقب أن يحرمزعاجا

 نذار إملن حوله بعد أن يتم توجيه زعاج تبار في حالة إصراره على مواصلة إحداث إاالخ قاعة
 
 .بذلك له ا

 

 التوقف عن الكتابة عندما يطلب منهم املراقب ذلك. على جميع الطلبة 3-4-17

 

 جمع جميع أوراق االختبار من الطلبة.هم بعد انتهاء االختبار لحين ماكنالبقاء في أ على جميع الطلبة 3-4-18

 

 أخذ ورقة األسئلة معهم بعد االنتهاء من االختبار.للطلبة  ال يحق 3-4-19
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برفع راقب امل سوف يقوم، و خطاء قد ترد في األسئلة أو وجود غموض أو حذفأ استفسارات أو بأيةبالغ املراقب إيتم  3-4-20

 .املعنيين بالكليةإلى  املالحظات

 

أداء فعندئٍذ يمكنه وقف لغاء أو تأجيل االختبار، إاملراقبين ضرورة  رئيسار ورأى مر طارئ خالل فترة االختبأإذا حدث أي  3-4-21

 بذلك مباشرة. مكتب االختباراتبالغ إبأسرع وقت ممكن و  االختبار وجمع األوراق

 

مهمة  مع مكتب اإلختبارات القسم األكاديمي، فسوف يتولى السابقعندما يتم اإلبالغ عن الظرف الطارئ كما ذكر في البند  3-4-22

 عداد اختبار جديد، فإن االختبار الجديد ُيعد إ. وفي حال تقرر التحري في األمر واتخاذ اإلجراء املناسب
 
 وإ اختبارا

 
 لبديال

 
 زاميا

 بذلك إلى نائب العميد للشؤ ويرفع ت
 
 ون األكاديمية.قريرا

 

 ساعدةاملاستخدام املواد  3-5

 أن يوفروا ألنفسهم األدوات املطلوبة للكتابة والرسم. على الطلبة 3-5-1

 

ورقة اإلجابة الخاصة و )األزرق أو األسود( قلم الحبر استخدام فقط تبارات التحريرية يجب خلإلجابة على األسئلة في اال  3-5-2

 سواء كان تحر في أي اختبار  الختبارات. وال يسمح لجميع الطلبةضافية ومختلف املواد التي توفرها الكلية ألداء اواألوراق اإل 
 
يريا

 باستخدام
 
 من املواد املساعدة إال ملالحظات أو القواميس أو كتب أو ااألوراق أو الأو حيازة  أم تطبيقا

 
ُسمح  إذااألدوات أو أيا

 لإل 
 
املسموح عالم الطلبة بأية تفاصيل عن املواد إب املقيمون ورقة األسئلة. ويقوم رشادات املذكورة على باستخدامها وفقا

 قبل بدايتهفي االخت باستخدامها
 
 املراقب.إلى مراقبة املواد  تلكتخضع ، و بار مسبقا

 

ة إال إذا يجب التأكد أن هذه الحاسبات غير قابلة للبرمجاإللكترونية في االختبارات ف في حال السماح باستخدام الحاسبات 3-5-3

يمتلك الطلبة  يجب أن الكما ، تعمل بالوضع الصامتأن و  وصغيرة الحجم مزودة ببطاريةن تكون تم السماح بذلك، ويجب أ

وال يمكن  .(بياناتن اليتخز  وساعةلكتروني اإلكالقاموس ) أي رسومات أو كلمات أو (سماعات األذنمثل )أي أجهزة سمعية 

الساعات املمغنطة و لكترونية مثل كتيب االرشادات والبطاقات استخدام وسائط خارحية مرتبطة بالحاسبة اإل للطلبة

وعليه أن يتأكد وأنها مشحونة كفاية لكترونية وعلى الطالب أن يتأكد من عمل حاسبته اإل البيانات. أجهزة تخزينالذكية و 

من كد أن الطالب مسؤول عن التأكما تعطل الحاسبة أثناء االختبار. في حال  يةلحسابللعمليات امن وجود بديل آخر 

لكترونية الحاسبات اإلأنواع تعليمات تجاه أية هناك  كانت وما إذا التصريح باستخدام الحاسبة من عدمه أثناء االختبار

 استخدامها في االختبار.باملسموح 

 

 وجميع املواد التي توفرها الكلية لالستخدام في فترة االختبار من مكان االختبار. الحسابيةول اجدالزالة عدم إ يجب 3-5-4

 

التقييمات في ظروف معينة فقط إذا وجد  بعضيمكن السماح باستخدام أجهزة الحاسوب املحمولة وأجهزة املحاكاة في  3-5-5

 القسم ذلك 
 
 .ضروريا
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 جمع األوراق 3-6

 

 .ال يمكن ألي من الطلبة تسليم ورقة اإلجابة خالل الثالثين دقيقة األولى من بدء االختبار 3-6-1

 

االختبار تقييم جميع ما يتعلق بأن جابة و اإل  كراسةداخل  بإحكام تثبيت جميع األوراق لية التأكد منيتحمل الطالب مسؤو  3-6-2

 .قد تم تسليمه

 

 .ورقة كانت خارج قاعة االختبار ةال يجوز للطالب حمل أي 3-6-3

 

 بنفسه من مكان االختبار. خراجهإبأي عمل قام الطالب  املصححون  قبللن ي 3-6-4

 

 املتقدمين لالختبارسلوك  3-7

 .في قاعة االختبار على الطالب أن يمتثل لجميع التعليمات التي يمليها عليه املراقب 3-7-1

 

ليه في وعدعى األمر أن يتحدث إلى املراقب على الطالب أن يلزم الصمت داخل قاعة االختبار وال يمكن له التحدث إال إذا است 3-7-2

 .زعاج لباقي الطلبةلفوض ى واإل داث احهذه الحالة أن يراعي عدم إ

 

ض ى ملن حوله بعد أن زعاج وفو تبار في حالة إصراره على مواصلة إحداث إيمكن للمراقب أن يحرم الطالب من مواصلة االخ 3-7-3

 له بذلكإيتم توجيه 
 
 .نذارا

 

 .شخصيته في أي اختبارال يجوز ألي شخص أن ينتحل شخصية الطالب وال يجوز ألي طالب أن يسمح ألي شخص بأن ينتحل  3-7-4

 

ال يسمح للطلبة بالتحدث أو التواصل مع بعضهم خالل فترة االختبار أو تقديم أو استالم أية معلومات أو مواد أو مساعدة  3-7-5

 .رح بها في االختبارأو استخدام أية مواد أو مساعدة لم يص

 

يقافه عن إبالغ الطالب بذلك و إعند رصد حالة غش أو ارتكاب أي شكل من أشكال املخالفة األكاديمية سوف يقوم املراقب ب 3-7-6

جراء كإ خراج الطالب من قاعة االختباراملراقبين إ رئيسيمكن ل  كما تكملة االختبار بموجب السلطة املمنوحة له من الكلية.

. إذا أرتأى ذلك تأديبي
 
 أو ضروريا

 
 مناسبا

 

االختبارات سوء سلوك أكاديمي حتى وإن لم يثبت أن الطالب قد استفاد من هذه املخالفة ومثال ذلك: إذا  نظمتعد مخالفة  3-7-7

قد  ذلكمن جيبه فإن  يغلقه أو يخرجهأخذ الطالب الهاتف املحمول أو أي جهاز الكتروني آخر إلى قاعة االختبار ولكنه لم 

 يعد سوء سلوك أكاديمي.

 

 صدار درجات االختبار خالل فترة التحقيق.للكلية الحق في عدم إ 3-7-8
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 وغيرها من أشكال خيانة األمانة األكاديمية الغش والسرقة الفكرية 3-8

 

 مقدمة  3-8-1

 شسياسيات صارمة فيما يتعلق بالغوضعت كلية عمان البحرية الدولية معايير عالية تخص التعليم األكاديمي، وتتبع الكلية 

 .سواء كانت من قبل الطالب أو املوظفين وغيرها من أشكال خيانة األمانة األكاديمية والسرقة الفكرية

 

 الغش 3-8-2

 مدى معرفة الطالب وفهمه وقدراته. نتقييم دقيق عإجراء من  املقيمينيمنع الغش 

 

تقديم و  الت على نحو مستقل، ومن أجل تطويرالطالب كيفية تحليل وتعريف املشكويأتي الهدف من التعليم األكاديمي تعليم 

 م وتطبيق هذه املهارات بنجاح. نفسه من فرصة تعل، فيما يحرم الطالب الذي يغش بأسلوب مترابط أفكار جديدة

 

القسم والكلية، كما أن  إساءة سمعة الطالب وإنما إلى إساءة سمعةليس فقط إلى  التي يتم اكتشافها وتؤدي حاالت الغش

 . الصادرة في تخصص ما الغش يقلل من قيمة املؤهالت

 

التدريس واالختبارات بكلية عمان  نظملدانتهم بالغش على أنهم مخالفين تثبت االذين  الطلبة ويعتبر، مخالفةيعد الغش و 

 البحرية الدولية.

 

  تأوراق الغش في االختبارا  3-8-2-1

 وي على معلومات تحتالتي صغيرة ال االوراقيعد حيازة 
 
 على الغش، بصرف الباالختبار  ال تتعلق وأ تتعلقسواءا

 
 كافيا

 
نظر دليال

، فخالل فترة االختبارات يجوز للطالب استخدام مواد الدراسة املسموح عما إذا كان الطالب قد استخدمها أم لم يستخدمها

بذلك. ة والكتب الدراسية إال إن صرح للطالب الكتيبات والحاسبات اآلليالدراسة مثل  ، وال ُيسمح باستخدام موادبها فقط

ضافية مثل إية معلومات يجب أن ال تحتوي على أ اح باستخدام القواميس أو الكتيبات أو الكتب الدراسية فإنهوإذا سم

 .والتعليقات املالحظات

 

 انتحال الشخصية 3-8-2-2

يعد انتحال شخصية طالب ما خالل أحد االختبارات أو السماح لشخص آخر بالجلوس ألداء االختبار نيابة عن الطالب املسجل 

ٌص وباملثل فإنه ال يمكن للطالب أن يقوم بتسليم أية واجبات أو أوراق أو تقارير على أنها عمله الخاص في حين قام شخلالختبارمخالفة، 

 .عدته فيهاأو بمسا آخر بإعداداها

 

 عقوبة الغش في االختبار   3-8-2-3

 



 

Page 84 of 114 

 

 من الحاالت التالية خالل فترة االختبار
 
 :في حالة حدوث أيا

 

  عندما ينتحل طالب شخصية طالب آخر، وعندما يسمح الطالب بانتحال شخصيته،يتم  في العادة إيقاف الطالبين من

الدراجات أو أي أوراق رسمية خالل هذه الفترة وفي حالة طلب شهرا ولن يتم إصدار كشف  12الدراسة مباشرة ملدة 

 الشهادة، يتوجب دفع رسوم ذلك الفصل كاملة.

 

 لب.عندما يتم العثور على أية أوراق أو مالحظات أو مواد غير مسموح بها مثل البراشيم على طاولة االختبار أو بحوزة الطا 

 

  غير مشروعة مع أي شخص داخل أو خارج قاعة االختبار.عندما يتواصل الطالب أو يحاول التواصل بطريقة 

 

  من املواد غير املسموح بها داخل قاعة االختبار مثل أوراق املالحظات والكتب واألجهزة 
 
عندما يستخدم الطالب أيا

 االلكترونية مثل الهاتف املحمول والقاموس االلكتروني وساعات تخزين البيانات.

 

  يحاول نقل إجابات أو عمل طالب آخر.عندما ينقل الطالب أو 

 

 .عندما يدخل الطالب ويخرج من قاعة االختبار دون إذن من املراقب 

 

 .عند إصرار الطالب على مواصلة إحداث الفوض ى والتشويش على باقي الطلبة بعد أن تم إنذاره 

 

 .عندما ال يمتثل الطالب لتعليمات املراقب 

 

، وبناء  عليه يحرم ها تعد فإن
 
حال الطالب من أداء االختبار ويعطى درجة صفر في ذلك املقرر. وفي الحاالت القصوى كحاالت إنتغشا

الشخصية يتم تشكيل لجنة تأديبية للنظر في القضية ومن املمكن تطبيق عقوبات شديدة كما يتم تسجيل تلك اإلجراءات في ملف 

 الطالب.

 

 

 

 السرقة الفكرية 3-8-3

 من أشكال الغش وهي تعد السرقة الفكرية 
 
،  إذ أن الشخص الذي يرتكب السرقة الفكرية يعاقب عليها القانون جريمة شكال

 لآلخرين وانتفع بها لنفسه. يكون قد سلب امللكيات الفكرية
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 مقدمة3-8-3-1

 
 
بهدف  عداد بحوث منطقية وواضحةإالطالب كيفية  هو تعليمع التخرج واجبات وتقارير مشاريمن أهم أهداف ال واحدا

عمل الكاديمية وأوراق األقاالت االستعانة بامللطالب عداد تلك البحوث يمكن لإدوعن ل مستقل.بشك النقاش والتحليل

خ، وع تخرج إلكتابته لورقة عمل أو مشر  .وعنداملصادر إما عن طريق اإلنترنت أو املكتبات تلككتب، ويمكن الحصول على الو 

 املقاالت والوثائق عبر اإلنترنت.  وردتبها فيبالطريقة التي والرؤى الطالب األفكار فإنه من املنطقي أن يوظف 

 

باستخدام نص من مقال عبر اإلنترنت بين "االستخدام" و"النسخ". فعلى سبيل املثال إذا قام الطالب  كبيرهناك فرق  إال أن

دون عالمتي  تب الطالب هذا النصالتخرج ثم ك أو من كتاب قام أحدهم بكتابته على أنه عمله الخاص أو تقرير ملشروع

 فإن 
 
يُعد سرقة  ذلكالتنصيص إما عن طريق "النسخ واللصق" من املستندات األلكترونية أو عن طريق نقل الكالم حرفيا

 .
 
 وحتى فكرية وبالتالي غشا

 
.ولدى امل إن كان النص املنسوخ جزءا

 
 إال أنه يظل غشا

 
لية في كلية عمان البحرية الدو  قيمينبسيطا

 .Turn-it-in سح األلكتروني باستخدام برنامج السرقة الفكريةاملرق للتعرف على السرقة الفكرية بما في ذلك عدة ط

 

 من اال 
 
وتقارير  املستخدمة في الواجباتجل وضع مراجع للمصادر أيجب على الطالب اتباعها من رشادات التي هناك عددا

كانت من طالب آخر أو مواد أخرى قدمها  فكار شخص آخر سواء  أيستخدم الطالب كلمات أو التخرج، فعندما  مشاريع

 أن يوضح بشكل دقيق 
 
املدرس خالل فترة تدريس املقرر أو من مقال من اإلنترنت أو من كتاب فإنه يجب على الطالب دائما

 من ورقة طالب آخر أو من مستند  فرق فيما إذا كان وجد هناك أي، وال يرإلى من تعود هذه الكلمات أو األفكا
 
النص مأخوذا

 ذلك. بمن اإلنترنت أو مقال أكاديمي، فإذا ما قام الطالب باستخدام نص كتبه شخص آخر فإن عليه أن يقر 

 

 فإنه من الضروري أن يتبع الطالب القواعد التالية:االتهام بالسرقة الفكرية،  ولتفادي

  "مستوى لغتك اإلنجليزية على درايةب فاملقيمأمل أنه لن يتم اكتشاف ذلك،  علىعدم استخدام طريقة "نسخ ولصق

 .بسهولة وسيتمكن من اكتشاف ذلك

  بمستوى لغتك اإلنجليزية  الغير بكتابة الواجبات لك فهذا ايضا يعتبر سرقة فكرية واملقيم على دراية تكليفعدم

 بسهولة.وسيتمكن من اكتشاف ذلك 

  بوضع 
 
 رجع.بين عالمتي التنصيص وأعط معلومات كافية عن امل االستشهادقم دائما

  كلمة من أي مرجع 35بأكثر من  ا نقال مباشر  ال تنقل 

  ،من الكالم فإذا قمت باال تقم بإعادة صياغة كالم اآلخرين وتقدمه على أنه عملك الخاص 
 
فيجب عادة صياغة بعضا

عاد صياغته، مع وضع املصدر املنقول منه. عليك توضيح مكان بداية
ُ
 ونهاية الكالم امل

  أفكار اآلخرين على أنها أفكارك الخاصة، ال 
 
.حتى وإن قمت بتقديمها تقدم أبدا

 
 بكلماتك الخاصة. ضع املصدر دائما

  بوضع قائمة كاملة باملصادر التي استخدمتها بطريقة أكاديمية مقبولة في 
 
 في نهاية التقرير.قائمة املراجع قم دائما

 .ال تقم بترجمة النصوص باللغة العربية ترجمة تلقائية للغة اإلنجليزية وابرازه على انه من انتاجك 
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اإلشارة إلى عدم  يستخدمونها.التي صادر فيما يتعلق باملاألكاديمية  األمانةوباملثل، يتعين على املعلمين االلتزام بمعايير عالية من 

 مصادر مقاطع الفيديو، ومصادر الرسم البياني، ومصادر مقاالت املجلة، ومصادر الكتب(ذكر املصادر بشكل صحيح )مثل 

 على مواد التدريس 

 على املذكرات التدريسية 

  خطط املقرر الدراس يعلى 

 على شرائح العروض التقديمية 

 على صفحات االمتحانات 

 .سيؤدي إلى اتخاذ قرارات حازمة ضد املوظف

 

 نسخ مقتطفات أو فصول من كما 
 
 باتا

 
من فصول مختارة من الكتاب  ةقتطفمكتب )على سبيل املثال "هذه الكراسة يمنع منعا

 
 
دون  إذ ال يجوز نسخ أي جزء من أي كتاب ا سرقة أدبية.لحقوق الطبع والنشر، وسيعامله املوظف على أنه التالي".( يعد هذا انتهاكا

 يجب على  الطبع والنشر.إذن صريح من صاحب حقوق 
 
  اإلشارة إلى املصدر املوظف دائما

 
ل انظر إلى دلي) مع املراجع الصحيحة. كامال

 (.2017-2016األکادیمیة  الكلية لألمانة

 

 تحري حاالت السرقة الفكرية 3-8-3-2

 تحري ال.  وسوف يتم ممكن ذلك وكتابة النتائج في أقرب وقتعن تحري ال سوف يتمتباه بالسرقة الفكرية، فإنه في حال االش

ويجب أن ُيعطى الطالب الفرصة إلضافة أية مالحظات كتابية إلى التقرير الكتابي   %10اذا بلغت نسبة التطابق اإللكتروني 

في أقرب وقت و رئيس القسم املختص  مكتب االختباراتات أخرى إلى ، ويجب تسليم التقرير الكتابي وأية مالحظمقيملل

 ممكن.

 

 السرقة الفكرية عقوبات    3-8-3-3

 التالية: اتخاذ اإلجراءاتأن الطالب مدان بالسرقة الفكرية، فإنه يتم  عندما يثبت بالتحري 

  ،كحد أدنى. 6عادة تسليمه واجتيازه بمعدل إعليه ويجب ، الطالب على درجة صفر للواجب املكلف به يحصلللمرة األولى 

 لذلك املقرر. الواجباتللمقرر ويجب عليه تسليم جميع ثانية، يحصل الطالب على درجة صفر للمرة ال 

  ،حال القضيللمرة الثالثة
ُ
ملدة يحددها العميد أو نائب العميد للشؤون  الطالب إيقافب توصيةة إلى العميد مع ت

 .األكاديمية

 أشكال أخرى من خيانة األمانة األكاديمية    3-8-4

 تقديم األعمال االحتيالية: التزوير والتلفيق    3-8-4-1

 :التزوير

تزوير الطلبة يشير إلى التالعب، أو تغيير أو حذف البيانات من أجل دعم املطالب أو الفرضيات، على سبيل املثال في مقال 

و تزوير املعلومات. ومن الوثائق أو تزوير التواقيع أأو  واملستندات الرسميةألسجالت على تزوير ابحثي. يتضمن تزوير الطلبة 

 األمثلة على ذلك ما يلي:

 البحوث بشكل خاطئ في مقال للنشر. وعليها يتم طباعة مزورة بيانات •
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، على سبيل املثال التزوير في كتيب ة )مثل شهادة إيلتس مزورة( أو كشف درجات مزور أو مرجع أو توقيعمزور تقديم شهادة • 

 التدريب.

 آخر على أنه خاص بك. تقديم عمل من إعداد شخص• 

 تزوير تقرير طبي لتجنب الحرمان من أداء االمتحان.• 

 شھر. 12وسيتم التعامل مع التزوير بصرامه. حيث سیتم فصل الطالب عادة بشکل فوري ملدة ال تقل عن 

 

 :التلفيق

عمل التجارب. وبالتالي فإن التلفيق هو اختراع و / أو إضافة بيانات أو مالحظات لم تحصل خالل عملية جمع البيانات أو 

 .هاوعدم التحديد بدقة كيف تم جمع تبعةالتلفيق  يتضمن تقديم بيانات لم يتم جمعها بشكل صحيح وفقا لإلجراءات امل

 شھر. 12بصرامه. حيث سیتم فصل الطالب عادة بشکل فوري ملدة ال تقل عن  لفيقوسيتم التعامل مع الت

 املساعدة والتحريض:    3-8-4-2

املساعدة والتحريض على عدم األمانة األكاديمية يساعد شخص أو أشخاص آخرين على الحصول على مساعدة بطريقة إن 

.
 
 أكاديميا

 
مثال: إذا شارك طالب في تعاون غير مصرح به في تقييم مستمر مع طالب آخر، على سبيل املثال طالب  تعتبر خداعا

أكاديمية غير عادلة للطالب الضعيف. تعتبر هذه الحالة مساعدة  بمستوى قوي "يساعد" طالب أضعف، مما يعطي ميزة

 وتحريض.

سيتم التعامل مع املساعدة والتحريض بصرامة حيث أن الطالب الذي يقدم املساعدة والذي يتلقاها يعتبران مذنبان. سیتم 

 شھر. 12فصل الطلبة املذنبين عادة بشکل فوري ملدة ال تقل عن 

 التواطؤ:    3-8-4-3

. على سبيل لتواطؤ هو شكل من أشكال الغش الذي يحدث عند عمل مجموعة من الطال
 
 بطريقة غير نزيهة أكاديميا

 
بة معا

. فردي أو شخص ي بأن يقوم الطالب بإعداده بشكل طلوباملثال، عندما يتلقى الطالب مساعدة في إعداد تقييم مستمر م

، حيث أنه یجب علی الطلبة القيام بواجباتهم بمفردهم ]ما لم وإن تجنب التعاون غير املصرح به هو مسؤولية الطالب

یشارکوا في مشروع جماعي یتطلب مشاركة املجموعة[. وفي حين أن التعاون في التعلم مقبول، أما التعاون غير املصرح به في 

.
 
 إعداد الواجبات يعد تواطؤا

 شھر. 12شکل فوري ملدة ال تقل عن وسيتم التعامل مع التواطؤ بصرامه. حيث سیتم فصل الطالب عادة ب

وفي حالة العمل الجماعي في سياق التعليم املوجه للمشاكل أو تعليم املشاريع، يتحمل جميع أعضاء املجموعة املسؤولية 

املشتركة عن النتيجة النهائية. وإذا تم اكتشاف أدلة على الغش، يتحمل جميع طلبة املجموعة مسؤولية ذلك، بغض النظر 

 تورطهم.عن مدى 

 

 رسائل األعذار 4-1

 من أقارب الدرجة األولىتقدم رسالة العذر عند وفاة  4-1-1
 
  واحدا

 
 على الطالب بطريقة أو بأخرى. وأثر ذلك أو كان مريضا
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سلم شهادة الوفاة  4-1-2
ُ
تثبت قرابة املتوفى  نطقة مصدقة من مكتب الوالياملشيخ رسالة من لوفاة أو بالغ ا وأفي حالة الوفاة، ت

أما بالنسبة للطلبة الغير عمانيين فعليهم تسليم الوثائق الثبوتية .مكتب االختباراتلى حالة التي مر بها الطالب إالللطالب و 

 أو السفارة العمانية في بلدهم األم. بعد تصديقها من قبل سفارات بلدانهم في السلطنة

 

 بذلك من رسمي ، فإنه يجب تقديم خطاباختباراتهخالل فترة  قبل الجهة التي يعمل بهارسال طالب إلى خارج البالد من إعند  4-1-3

 العمل. جهة

 

بدون عقوبة في الفترة التالية  االختبارعادة إه لعذر طبي مقبول أو ألسباب قاهرة، فإنه يمكن عند تغيب الطالب عن اختبار 4-1-4

 خاصة ملثل هؤالء الطلبة. اختباراتأية تجرأ املقررة. وال 

 إلى عميد الكلية. عذاراأل رسائل جميع  توجه 4-1-5

 

 

 لقياس مدى التقدم الدراس ي قوانيين 5-1

 

بالنسبة لقياس تقدم الطلبة السنوي، يستخدم مجلس االمتحانات قواعد الحساب التالية لتحديد النقاط املعتمدة لنتائج  5-1-1

 .الحصول عليهاالدراسة التي تم 

 

يتم  أو أعلى. 10.0من  6.0نقاط املعتمدة للمساقات التي يتم اجتيازها بنجاح. أي عندما يحصل الطالب على درجة تمنح ال 5-1-2

 لخطة الدبلوم أو البكالوريوس التي يتبعها الطالب.لسنة الدراسية التي في ا النقاط املعتمدةمنح 
 
 ينجح بها الطالب ووفقا

 

 

 املخطط األساس ي: التقريبية واملتوسطة و الدرجاتتحديد  5-4

 

 للنجاح. ومن درجةأدنى  6.0حيث تعد ، وإلى أقرب فاصلة عشرية واحدة. 10.0إلى  0.0يتم تقييم االختبارات على مقياس  5-4-1

 .0 درجةختبار، سيمنح يتغيب من الطلبة عن حضور اإل 

 

إلى  0.0 النهائية على مقياس  الدرجةالنهائية للطالب عن طريق تقييم واحد أو أكثر. سيتم رصد  الدرجةسيتم تحديد  5-4-2

 4وتحويلهن إلى مقياس  الدرجاتنظام تصنيف  5-2، الفقره 41الصفحة رقم للنجاح )انظر  درجةأدنى  6.0حيث تعد  10.0

  املبنية على املعدل التراكمي عند الطلب.األربع درجات ذو  قياسامل(. كما يمكن للطالب الحصول على نسخة متوازية مع طنقا

 

إذا تم تقييم املقرر الدراس ي عن طريق اختبارات املستوى املتوسط أو غيرها من طرق التقييم املستمر، ستكون هذه  5-4-4

 العالمات متوسطة بحسب األحكام املنصوص عليها في خطة املقرر.

 

 أو استخراج املتوسط: الدرجاتتقريب يجب تطبيق القواعد التالية إذا تم  5-4-5
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 إذا تم تقييم املقرر بأكثر من تقييم، سيتم تطبيق القواعد التالية للحصول على الدرجة النهائية لالختبار: -

  يتم تقريب 
 
 قبل رفعها. الدرجاتدائما

 
 أوال

  و 5.5تصبح  5.45قبل عمل الحسابات التالية )وبالتالي فإن  ةواحد ةعشريأقرب فاصلة االختبارات إلى  درجاتيتم تقريب ،

 ، إلخ(.5.4تصبح  5.44، و 7.0تصبح  6.95

 جاتوالدر فما أعلى يتم تقريبها للرقم األعلى،  0.5حيث أن العالمات التي تنتهي ب  الدرجاتيتم تطبيق القواعد املعتادة في تقريب 

 (و الخ... 5.4تصبح  5.44و  7.0تصبح  6.95و  5.5تصبح  5.45)بالتالي فإن  .األدنى يتم تقريبها للرقم 0.5التي تنتهي بأقل من 

  

 

 حساب املعدل التراكمي: 5-4-6

. أما كشوف عالمات طلبة األعوام السابقة لن تتأثر باستثناء  2015-2014طلبة العام األكاديمي سيتم تطبيق النظام التالي ل
 
فصاعدا

نتيجة الفصل األخير من درجة الفصل إلى متوسط الدرجة وسيتم تسمية املعدل التراكمي: متوسط الدرجة ما يلي: سيتم تغيير مسمى 

 التراكمي.

 

ل ( املعد2( املعدل الفصلي و )1سيكون النظام على النحو التالي؛ سيكون هناك معدلين: ) 2015-2014ابتداءا من العام األكاديمي 

 التراكمي.

 للمعادلة التالية: سيتم احتساب املعدل الفصلي -
 
 وفقا

 

 
n  to1, 




i

C

CEM
GPASEM

i

ii 
n  to1, UM 




i

C

CEM
GPAC

i

ii

   

 

 هو املعدل العام لدرجة الفصل الدراس ي. SEM GPAحيث أن  -

- CUM GPA .هو املعدل التراكمي العام لجميع املقررات املدروسة 

-  Mi  التي تم الحصول عليها في املقرر  الدرجةهيi 

- CEi  هو معدل الساعات املعتمدة التي تم الحصول عليها من املقررi 

- Ci  هو معدل الساعات املعتمدة املخصصة للمقررi 

- N هو عدد املقررات في الحساب 

 على النحو التالي: SEM GPAعلى سبيل املثال فإن درس الطالب املقررات التالية، سيحتسب ال  -

 

 للمقرر  املكتسبة نقاطال
 املقرر  الدرجة النتيجة للمقرر  املعتمدةنقاط ال

 

 سماسرة النقل 7.2 ناجح 10 10

 الشحن والتفريغ عام 5.5 راسب 10 0

 وكيل السفن 3.6 راسب 10 0
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 قلللننجليزية اإل  6.7 ناجح 10 10

 الحساب 8.2 ناجح 5 5

 أساسيات تقنية املعلومات 6.2 ناجح 5 5

 الجغرافيا والتجارة 7.1 ناجح 5 5

 أساسيات األقتصاد 6.1 ناجح 5 5

 

6.4
555510101010

51.651.752.652.8107.606.305.5102.7
 









GPASEM 

 

 سماسرة النقل 7.8 ناجح 10 10

 الشحن والتفريغ للحاويات 8.2 ناجح 10 10

 وكيل السفن 6.7 ناجح 10 10

  اللغة اإلنجليزية 3.6 راسب 10 0

 الحساب 6.8 ناجح 5 5

 أساسيات نظم املعلومات 7.9 ناجح 5 5

 والتجارةالجغرافيا  7.1 ناجح 5 5

 مبادئ االقتصاد 5.2 راسب 5 0

 

7.5

555510101010

02.551.759.758.606.3107.6102.8108.7

 










GPASEM 

1.5

555510101010555510101010

02.551.759.758.606.3107.6102.8108.751.651.752.652.8107.606.305.5102.7

 UM 










GPAC 

 

 وراق املصححةأطالع على الحق في اال  6-2

عن مكتب االختبارات . سوف يعلن املصححة متى ما استلموا نتائجهم سوف يتم إخطار الطلبة بحقهم باالطالع على األوراق 6-2-1

للطالب خاللها بمراجعة أوراق اختباراته النهائية املصححة، ويحدد املقيم املكان والوقت املناسبين الفترة التي يسمح 

ح للمراجعة. ويجوز للطالب خالل مقابلته مع املقيم أن يطلب ورقة األسئلة وورقة إجابته واملعايير التي تم اتباعها في التصحي

. كما يمكن للطلبة االطالع بحضور أحد أعضاء الهيئة األكاديمية،ضروكما يمكنه الحصول على التغذية الراجعة من املحا

على الطالب أن ال يعتبر هذه فرصة القناع املحاضر وذلك قبل انتهاء األسبوع الدراس ي األخير. و على أحد التقييمات املستمرة 

 للشؤون األكاديمية عن طريق رئيس القسمبتغير أو رفع الدرجة. أي تغيير في أي درجة البد من رفعه مع مبراراته لنائب العميد 

 كتابيا 5-2املختص للموافقة من قبل نائب العميد للشؤون األكاديمية. )راجع اجراءات اإلستئناف  
 
(  سوف يتم تحرير انذار ا

 اذا اتضح السبب وراء التغيير خطأ من املعلم أو املصحح ألي سبب ما.

 

حدد الفترة التي يتمكن الطالب خال 6-2-2
ُ
في أقرب وقت ممكن من بعد  التحريرية النهائية األخرى  لها من مراجعة درجات التقييماتت

وأن ال تتأخر عن موعد يومين قبل الفرصة الثانية.  عالن النتائجإأيام عمل من تاريخ  10املدة  شريطة أن ال تتجاوز تصحيحها 
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في حال ما اذا كانت مدة عشر أيام عمل كانت خالل إجازة عامة بالكلية )بعد نهاية فصل الربيع( تحسب املدة نفسها ولكن 

راجعة. موافقة عمل هي مدة فترة امل (خمس أيام) أسبوع من بداية العام األكاديمي الالحق )فصل الخريف(. عادة ما تكون مدة

 رئيس القسم املختص ضرورية في حاالت اإلستثناء من هذه القاعدة.

 

في املوعد واملكان الذين تم  هحضور ة بو صعثباته إ لالطالع على نتائج تقييماته في حال موعد بديليمكن منح الطالب  6-2-3

 .رادتهإخارجة عن بسبب ظروف وذلك له  تحديدهما

 

 قواعد عامة      8

مواصلة  ليتمكن منبنهاية السنة الدراسية األولى من برنامج الدبلوم نقطة معتمدة  80على األقل  حرز يجب على الطالب أن ي 8-1

 الرجاء مراجعة النظم األكاديمية. السنة الثانية.

 

 بأي حال وال يسمح عادة السنة الدراسية األولى.إنقطة معتمدة ب 79إلى  50 يمكن للعميد أن يسمح للطلبة الذين يحرزون  8-2

  عادة السنة األولى.إب %30الذين تجاوزت نسبة غيابهم  للطلبة

 

 بأي حال ، وال يسمحتهاعادإفي السنة الثانية ب أو أقل نقطة معتمدة 159 يمكن للعميد أن يسمح للطالب الذي حصل على 8-3

 % بإعادة السنة الثانية.  30الذين تجاوزت نسبة غيابهم  للطلبة

 

 يميةمن الكلية ألسباب أكادإلقصاء ا 9-1

حيث بالدراس ي  إذا كان الطالب غير الئق أكاديميا في البرنامج  كمال الدراسةعن إ طالب من الكليةأي يمكن للعميد إقصاء      9-1-1

ظروف ويتم هذا اإلقصاء بعد األخذ بعين اإلعتبار ال 2-8كانت درجاتة ال تحقق القواعد العامة املنصوص عليها في املادة رقم 

 وسوف يكون هذا اإلقصاء دائم.الشخصية للطالب. 

 

ل أسابيع متتالية بدون سبب وبدون إعالم قسم القبول والتسجيل أو إكمال إجراءات التأجي 4في حالة غياب الطالب ملدة     9-1-2

  إعتمادهقبوله و وال يمكن إعادة تسجيلة إال في حالة تقديم طلب رسمي يتم اإلنسحاب، فإن الطالب يعتبر منسحبا رسميا  أو 

وكما يحق أيضا للعميد أو نائب العميد للشؤون األكاديمية رفض طلب من قبل العميد أو نائب العميد للشؤون األكاديمية. 

 إعادة التسجيل هذا.

 

 في النقاطة التالية : أيضا  يحدث اإلقصاء من الكلية     9-1-3

 .جميع املواد الدراسية بالكلية بعد إختبار اإلعادة األول للسنة األكاديمية األولى منذ القبول بالكلية 

 .جميع املواد الدراسية بعد إختبار اإلعادة األول للسنة األكاديمية الثانية منذ القبول بالكلية 

 

سيتم إقصاء جميع الطلبة الذين أخفقوا في إستيفاء متطلبات رسالة إقصاء رسمية. الطالب باإلقصاء عن طريق  يتم ابالغ     9-1-4

النظم األكاديمية، يتحمل الطالب مسؤولية تحديث بياناته بدقة، والتتحمل الكلية مسؤولية عدم وصول رسالة اإلقصاء إلى الطالب 
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في حال لب وسيتم تسليمها له في حالة عدم توفر البيانات الصحيحة. وفي هذه الحالة سيتم حفظ رسالة اإلقصاء في ملف الطا

 حضوره للكلية.

 

لطلبة لاالقل خالل السنة األكاديمية األولى بعد القبول بالكلية لى يقوم قسم شؤون الطلبة بإجراء إرشاد أكاديمي مرتين ع    9-1-5

يجب أن يحققها  فيما يتعلق بعدد النقاط التي 2-8إستيفاءهم للقواعد العامة املنصوص عليها في املادة املتوقع عدم 

 الطالب. 

 

 الشهادة وكشف العالمات 11-3

ناء الدبلوم أو البكالوريوس عند االلتحاق بالبرنامج التأسيس ي، أي أث جب على الطالب االختيار ما بين االلتحاق ببرنامجي 11-3-1

 األول بكلية عمان البحرية الدولية. لالتسجي

 

سيمنح مجلس االختبارات شهادة موقعة من العميد للتأكيد من أنه تم استيفاء جميع مقررات الدبلوم/البكالوريوس. كما  11-3-2

 ستثنائية.إل حاالت االسيعقد حفل تخرج الطلبة الرسمي للعامة مالم يقرر مجلس االختبارات خالف ذلك في 

 

 من شهادة ترصد الدرجات التي يحصل عليها الطالب باج 11-3-3
 
تيازه للمقررات بنجاح في كشف الدرجات والذي يشكل جزءا

 التخرج.

 

 

 نشر و أرشفة النتائج 11-4

 يقوم املعلمين بإرسال درجات االمتحانات التحريرية واالختبارات األخرى إلى مكتب االمتحانات.

 

ة بواب موقع الكلية و اإلجمالية للمقرر متاحة للطلبة فييتم حفظ الدرجات و رصدها في نظام متابعة الطالب. ومن ثم تكون الدرجة 

 الطالب االلكترونية. 

 

 و/أو ختم. حينها يمكن للطالب التقدم 
 
وفي بعض الحاالت، يحتاج الطالب إلى كشف رسمي لدرجاته أي أن يتضمن الكشف توقيعا

 .مكتب اإلختبارات بطلب إلكتروني إلى

 

 

 كشف الدرجات 11-5

الفصل الدراس ي تتضمن درجات  نسخة  من كشف الدرجات بعد نهاية كل فصل دراس ييستطيع الطالب التقدم بطلب الحصول على 

سيتم اصدار الكشف خالل التسجيل، و تقديم الطلب لقسم القبول و يتم . بالكلية أو درجات جميع الفصول الدراسية منذ االلتحاق

 ساعة. 72
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انية لإلعادة الث  R2لإلعادة األولى لالختبار و R1برمز اإلعادة، ستظهر درجة املقرر في كشف الدرجات عندما يجتاز الطالب اختبار 

ال (. أما في ح5-4-2حيث سيمنح الطالب فرصتين كحٍد أقص ى إلعادة االختبار كي يجتاز املقرر الدراس ي )أنظر إلى الفقرة  .لالختبار

 .(4-2لفقرة )انظر امنع الطالب من دخول االختبار سيظهر ذلك في الكشف. 

 

نية على خصوصية الطالب. كما اليسمح يتم التعامل مع جميع السجالت األكاديمية بما في ذلك سجل الدرجات والحضور بأسس مب

ر نظام الكلية بإعطاء أي طالب درجة طالب آخر )ولذلك يتم اإلعالن عن نتائج التقييم بأرقام الهوية الخاصة بالكلية فقط(. ستصد

 طالب آخر أو أليالكلية كلية عمان البحرية الدولية كشف الدرجات للطالب أو ولي أمره فقط عند الطلب. أما غير ذلك، فلن تسمح 

  كشف الدرجات بالنيابة عن الطالب. أما في بعض الطلبات الخاصة يمكن النظر في الحالة.باستالم صديق أو قريب 

 

 ريال عماني للحصول على كشف درجات رسمي. 2على الطالب دفع رسوم قيمتها 

 

 لتخرجإفادة ا: 6-11املادة 

ع متطلبات الدبلوم/ البكالوريوس لإلثبات بأن الطالب قد أنهى جميع استيفاء جميبعد الطالب على إفادة رسمية للتخرج سيحصل 

ب متطلبات البرنامج الذي التحق به. تعد هذه اإلفادة مبدئية لحين حصول الطالب على الشهادة األصلية في حفل التخرج الرسمي. يج

ل. قد يستغرق إعداد هذه اإلفادة فترة اسبوعين حيث على الطالب تقديم طلب الحصول على إفادة التخرج لقسم القبول والتسجي

 بعد إصدار اإلفادات، سيتم إرسالهن إلى وزارة التعليمأن في هذه الفترة يتقدم العديد من الطلبة بطلب الحصول على إفاداتهم. 

 العالي للتصديق، وسيتم التواصل مع الطالب حين انهاء تصديق اإلفادة.
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 الجزء الخامس

 ستئنافجراءات اال إ

 

 م2015 - 2014للعام األكاديمي  9-2إلى  1-2اإلجراءات التالية تم اقتباسها من األنظمة األكاديمية 

 

 جراء غير الرسمياإل  2-1

 إى البسيطة أو تلك التي ال تتطلب يمكن التعامل مع العديد من الشكاوى بطريقة غير رسمية. فالشكاو 
 
 رسميا

 
 تأديبيا

 
جراءا

كانت من أحد  النضباط، سواء  عادة ما يتم رفع شكاوى سوء السلوك أو مخالفة قواعد ا معها بهذه الطريقة.يجوز التعامل 

دارة ضد أحد من أحد أعضاء هيئة التدريس أو اإل  ضد أحد أعضاء هيئة التدريس أو اإلدارة أو ضد طالب آخر أو الطلبة

سوء السلوك أو مخالفة لقواعد االنضباط لعناية نائب العميد  ضدوعند تقديم شكوى  .ن الطلبةطلبتهاإلى قسم شؤو 

  تحالللشؤون األكاديمية أو العميد مباشرة، فإن هذه الشكوى 
 
وعندما ال يقتنع الشاكي  .ن الطلبةقسم شؤو  مديرإلى  عادة

 العميد./للشؤون األكاديمية يمكنه عندها رفع املسألة لعناية نائب العميدف، ن الطلبةقسم شؤو  مديربالقرار الصادر من 

 

 االختباراتمجلس  االستئناف ضد قرار 2-2

تص. فيجب مبدئيا مناقشة املوضوع مع معلم املادة أو رئيس القسم املخ االختباراتفي حالة عدم رضا الطالب بقرار مجلس                 

 إلى 
 
وعند امكانية التعامل مع الشكوى بطريقة مرضية دون اللجوء لجلسة استئناف، يجوز لرئيس القسم إعادتها مجددا

 للبت فيها.االختبارات نائب العميد للشؤون األكاديمية  أو مجلس 

 

 لطالب القوانين التي يجب أن يتبعهاادناه أجراءات توضح اإل 
 
صادر من قبل مجلس ضد أي قرار عند االستئناف رسميا

األخرى دون الحصول على  ال بعد التماس كافة وسائل التسويةإفي بعض الحاالت املحددة. وال ُيعمل بهذه القوانين االختبارات 

 مع رئيس القسم.ب الذي يرفض أي قرار أن يناقش األ نتيجة مرضية للطالب. وعليه، فعلى الطال
 
 مر أوال

 

 االستئناف الستئناف وأسسا طلب  2-3

 على األسس اآلتية فقط: ايجوز للطالب تقديم استئناف 
 
 بناءا

 .على أدائه 
 
 عندما يعتقد الطالب بأن هناك ظروفا أثرت سلبا

 .
 
 إداريا

 
 أو إهماال

 
 أو تقصيرا

 
 عندما يعتقد الطالب بأن هناك خطأ

 في ذلك الوقتتتم حسب النظم املعمول بها  عندما يعتقد الطالب بأن هناك مخالفة ما أو بأن التقييم  )التقييمات( لم. 

                    

 لالستئناف.
 
 ال يعد عدم الرضا بالدرجة أو املعدل أساسا

 

  ويجب تقديم طلب االستئناف
 
 من قبل الطالب وأن يتضمن ما يلي: مكتب االختباراتإلى  كتابيا

 
 وموقعا

  ستأنف ضده.املاالختبارات ضح لقرار )قرارات( مجلس ابيان و 



 

Page 95 of 114 

 

  دناهالستئناف كما هو مذكور أباألسس الرسمية لبيان واضح. 

  قضية الطالب يشتمل على أية أدلة موثقة. ببيان 

 

 وفي حال عدم استيفاء هذه املتطلبات فإن لرئيس القسم الحق في رفض االستئناف.

 

 رفض االستئناف  2-4

 يجوز لرئيس القسم أن يرفض االستئناف إذا:

  االستئناف وأسس االستئنافطلب االستئناف ال يندرج ضمن األسس املسموح بها واملحددة في الفقرة "كان". 

 " ستئناف وأسس االستئناف"اال  طلبكان ال يفي باملتطلبات املذكورة في الفقرة. 

 

يمكن لرئيس مجلس و عن قراره برفض االستئناف. االختبارات في هذه الحاالت فإن على رئيس القسم أن يبلغ رئيس مجلس 

 رئيس القسم إذا تظلم منه الطالب.أن يعيد النظر بقرار االختبارات 

 

 حالة للمصدر مرة أخرى اإل  2-5

حالة قرار مجلس إمكانية التعامل بطريقة مرضية مع الشكوى دون اللجوء لجلسة استئناف، يجوز لرئيس القسم إعند 

 .للشؤون األكاديمية للبت فيهعميد محل شكوى الطالب إلى نائب الاالختبارات 

 

 الستئنافجراءات جلسة اإ 2-6

مدير الطالب، فعلى  لدىحالة إلى رئيس القسم النتيجة املرجوة اإل  لكافية لالستئناف وفي حال لم تعطفرت األسس ااإذا تو 

 خالل فترة معقولة من رفع االستئناف.االستماع جلسة عدادلاإل شؤون الطلبة 

 

 جلسة االستئناف 2-7

 قرار الصادر من على كلية عمان البحرية الدولية أن تشكل لجنة مستقلة. وتعمل هذه اللجنة كلجنة لالستئناف ضد ال

 .االختباراتمجلس 

  ن الطلبةشؤو  مديريكون  
 
 للجنة االستئناف. أو من يمثله أمينا

  يمثله في ذلك.يجوز أن تطلب لجنة االستئناف من رئيس القسم حضور جلسة االستئناف أو أن يسمي من 

  شؤون الطلبة مديرستئناف عن طريق يحق للطالب ولرئيس القسم تقديم أية أدلة إضافية موثقة إلى لجنة اال. 

 لى مذكرات رئيس القسم ذات العالقة بموضوع االستئناف وعلى التقييم الذي حصل ع عطال ناف اال يحق للجنة االستئ

 عليه الطالب وعالمات ودرجات االختبار.

  ليكون إلى جانبه  أثناء جلسة استماع ية عمان البحرية الدولية أو من طلبتهاللطالب ترشيح "صديق" من موظفي كليحق ،

 االستئناف.
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 خطار الطالب ورئيس إأية توصيات تراها مناسبة. ويتم  بداءإاف أن تؤيد أو ترفض االستئناف، و يحق للجنة االستئن

 بقرار لجنة االستئناف و 
 
 .االختباراتملجلس جتماع التالي عنه خالل اال  ينوهالقسم خطيا

 

 نتائج جلسة استماع االستئناف  2-8

 االختباراتئذ يسري القرار األصلي ملجلس دإذا لم تؤيد لجنة االستئناف أمر االستئناف، عن. 

  حال إلى مجلس االختبارات إذا أيدت لجنة االستئناف القرار األصلي ملجلس
ُ
التخاذ القرار االختبارات ، فإن القضية ت

 لجميع األطراف وال يسمح بمزيد من االستئناف.
 
 النهائي الذي يكون ملزما

  ر بها أكثر من طالب واحد، يجوز
ّ
لغي التقييم بكامله أو أي يأن االختبارات  ملجلسإذا اكتشف وجود خطأ أو مخالفة تأث

 جزء منه.

 جراءات املصالحةوإ شكاوى الطلبة 2-8-1

 )، جراءات محددةم يقنن بإد أي نشاط في الكلية لضإذا رغب طالب في التعليق أو الشكوى 
 
 شفعليه أن يتواصل أوال

 
خصيا

( بقسم 
 
 . الطلبةشؤون أو خطيا

 خالل عشرة أأو وفي حال لم يتسن ذلك 
 
 مقنعا

 
ية رسمية أن يتقدم بشكوى خط فعليه عندئٍذ يام عمل، أن الطالب لم يتلق ردا

 رئيس القسم املعني.إلى 

 

 الشكوى الرسمية: ترفع بسببهاالحاالت التي على فيما يلي أمثلة و 

 داء التدريس أو تقديم الخدمات.أبالطرق غير الرسمية، مثل مشاكل  عندما يكون هناك سبب متكرر للشكوى ولم يعالج 

 .الفشل املتكرر في الحفاظ على املواعيد 

 لغاء الحصص بدون سبب وجيه.إ 

  في توفير خدمة ما. اإلخفاقاستمرار 

 للشكوى، مثل التصرفات التي من املحتمل أن تؤد 
 
 وكافيا

 
أو تؤثر على  صاباتإحداث ي إلى إحدوث أي تصرف يعد خطيرا

 السالمة، أو في حال الكشف عن معلومات سرية بدون تفويض.

 

لخ. إذ يتوجب في مثل هذه الحاالت إعتداء، والتهديد واإل السرقة جراءات على املسائل األكثر خطورة مثل وال تنطبق هذه اإل 

بالغ إأو جراءات التأديبية بموجب اإل املناسب لقرار كلية عمان البحرية الدولية التخاذ ااملختصة بسلطات لمر لبالغ األ إ

 الشرطة.

 

 خالل عشرة  أيام عمل إذا كان  بالتحرياتعلى رئيس القسم املعني أن يقوم و 
 
التي يراها ضرورية وأن يستجيب للشكوى خطيا

.
 
 ذلك ممكنا

 

العميد /للشؤون األكاديمية نائب العميد فإن األمر في هذه الحالة ُيحال إلى بعدم الرض ىوفي حال أن الطالب ال يزال يشعر 

الشكوى. ويمكن للطالب تعبئة استمارة شكوى يجدها في مكتب  رفعللبحث في املصالحة مع الحفاظ على حق الطالب في 

 استقبال قسم القبول والتسجيل.
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 موضوع شكواه.في  ومناقشته تهالطالب ملقابل يستدعيالعميد أن لنائب العميد للشؤون األكاديمية/يجوز و 

 

 في القرار.  بالغإخطوات الصلح املناسبة وسوف يتم  يجب تحديدفعند وقف الشكوى في أية مرحلة و 
 
الطالب بصفته طرفا

 :خطوات الصلح ما يلي وقد تشمل

 .تفسير كامل لظروف القضية 

  عتذار.اإل 

 ضمان عدم تكرار املوقف. 

  نهاء أسباب الشكوى.يجابي إلالعمل اإل 

 

 املغرضة أو العبثية قد تكون  إن شكاوى الطلبة
 
 األحكام. بهذهللعمل  دافعا
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 (Academic Progressionالتدرج األكاديمي )( 1رقم )امللحق 

 

 نظام الدوام الكامل )ينطبق على جميع برامج الدبلوم والبكالوريوس(: .1
 

 النقاط املكتسبة مالحظات

النقاط املعتمدة للسنة 

 الدراسية 

 49-0 .التوقف عن الدراسة واإلنسحاب من  الكليةينصح ب

 نقطة )السنة األولى( 120

 79-50 السنة األولىإعادة 

ي ف لم يتم إجتيازهااملقررات التي دراسة  عادةبإ  الطالب ينصحلكن  و. اإلنتقال الى السنة الثانيةيمكن 

 السنة األولى.
80-119 

 120-120 .سنة الثانيةالاإلنتقال الى 

السنة  مجموع مواد نقطة معتمدة من 80 أقل من أحرز إذا  لطالب إعادة السنة الثانيةراسب، يجب على ا

 200وبأجمالي  أقل من  نقطة معتمدة أو أكثر في السنة الثانية 80 اذا نجح الطالب في إحراز . ولكنالثانية

يقوم خالله بإعادة دراسة   ل الدراسة ملدة عام أكاديمي واحدتأجيللطالب   يمكن،ف نقطة معتمدة

إلى  إلنتقالل نقطة معتمدة 200صول على لحل نيةاملقررات التي لم يتم إجتيازها من السنة األولى والثا

 .السنة الثالثة 

81-199 

 نقطة )السنة الثانية( 240

ي ف لم يتم إجتيازهااملقررات التي دراسة  عادةبإ  و لكن ينصح الطالب .لثةاإلنتقال الى السنة الثايمكن 

 .والثانية السنة األولى
200-239 

 240-240 .نة الثالثةاإلنتقال إلى الس

نقطة معتمدة من مجموع مواد السنة  80أقل من  لثة إذا أحرز لطالب إعادة السنة الثاراسب، يجب على ا

 320نقطة معتمدة أو أكثر في السنة الثالثة وبأجمالي  أقل من  80اذا نجح الطالب في إحراز  . ولكنالثالثة

يقوم خالله بإعادة دراسة   أكاديمي واحدل الدراسة ملدة عام تأجيللطالب   نقطة معتمدة ،فيمكن

إلى  إلنتقالل نقطة معتمدة 320صول على لحل املقررات التي لم يتم إجتيازها من السنة األولى والثانية

 . رابعةالسنة ال

200-319 

 نقطة )السنة الثالثة( 360

ل قب لم يتم إجتيازهااملقررات التي دراسة  عادةبإ و لكن ينصح الطالبرابعة. اإلنتقال الى السنة اليمكن 

 .الدخول إلى السنة الرابعة
320-359 

 360-360 .سنة الرابعةاإلنتقال إلى ال

لم يتم  جميع املقررات التيالنجاح في ريب و يتوجب على الطالب النجاح في مشروع التخرج وكتيب التد

 . إجتيازها

إجتيازها عن طريق تسجيلها وحضورها بشكل كامل بما مالحظة: يجب إعادة دراسة املقررات التي لم يتم 

 فيها اإلمتحانات الفصلية والنهائية.

321-479 
 نقطة )السنة الرابعة( 480

 480-480 خريج 
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 (الهندسة التحويليةبرنامج الدوام الجزئي )بكالوريوس  .2

 النقاط املكتسبة مالحظات

النقاط املعتمدة للسنة 

 الدراسية 

 209-160 األولىإعادة السنة 

نقطة* )السنة األولى( 240   
في  الم يتم إجتيازهاملقررات التي دراسة عادة بإ و لكن ينصح الطالب. اإلنتقال الى السنة الثانيةيمكن 

 السنة األولى.
210-239  

 240-240 سنة الثانية الالبكالوريوس اإلنتقال الى 

نقطة معتمدة من مجموع مواد  90أقل من  إذا أحرز  لطالب إعادة السنة الثانيةراسب، يجب على ا

  نقطة معتمدة أو أكثر في السنة الثانية وبأجمالي 90اذا نجح الطالب في إحراز  . ولكنالسنة الثانية

يقوم خالله   ل الدراسة ملدة عام أكاديمي واحدتأجيللطالب   نقطة معتمدة ،فيمكن 330أقل من 

نقطة  330صول على لحل بإعادة دراسة املقررات التي لم يتم إجتيازها من السنة األولى والثانية

 .إلى السنة الثالثة  إلنتقالل معتمدة

 

241-329  

نقطة )السنة الثانية( 360  

في  إجتيازهالم يتم املقررات التي دراسة  عادةبإ و لكن ينصح الطالبلثة. اإلنتقال الى السنة الثايمكن 

 .والثانية السنة األولى
330-359  

 360-360 .نة الثالثة الس البكالوريوس اإلنتقال إلى

لم يتم  جميع املقررات التيالنجاح في ريب و يتوجب على الطالب النجاح في مشروع التخرج وكتيب التد

 . إجتيازها

رها بشكل كامل وحضو عن طريق تسجيلها مالحظة: يجب إعادة دراسة املقررات التي لم يتم إجتيازها 

 بما فيها اإلمتحانات الفصلية والنهائية.

361-479 نقطة )السنة الثالثة( 480   

 

480-480 خريج   

 نقطة معتمدة عند بداية الدراسة بالسنة األولى وذلك نظير معادلة شهادة الدبلوم. 160*يحصل الطالب على 
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 (الهندسة التحويليةبرنامج الدوام الجزئي )دبلوم  .3

 

 النقاط املكتسبة مالحظات

النقاط املعتمدة للسنة 

 الدراسية 

 44-0 إعادة السنة األولى

نقطة* )السنة األولى( 75   
املقررات دراسة عادة بإ و لكن ينصح الطالبالدبلوم.  اإلنتقال الى السنة الثانيةيمكن 

 في السنة األولى. لم يتم إجتيازهاالتي 
45-74  

 75-75 الدبلوممن السنة الثانية اإلنتقال الى 

نقطة معتمدة من  55أقل من  إذا أحرز  راسب، يجب على الطالب إعادة السنة الثانية

نقطة معتمدة أو أكثر في  55اذا نجح الطالب في إحراز  . ولكنمجموع مواد السنة الثانية

للطالب  تأجيل الدراسة ملدة  نقطة معتمدة ،فيمكن 130السنة الثانية وبأجمالي  أقل من 

يقوم خالله بإعادة دراسة املقررات التي لم يتم إجتيازها من السنة   عام أكاديمي واحد

 .إلى السنة الثالثة  إلنتقالل نقطة معتمدة 130لحصول على ل األولى والثانية

 

76-129  

 نقطة )السنة الثانية( 160

م لم يتاملقررات التي دراسة عادة بإ ينصح الطالبو لكن لثة. اإلنتقال الى السنة الثايمكن 

 .والثانية في السنة األولى إجتيازها
130-159  

 160-160 .من الدبلوم اإلنتقال إلى السنة الثالثة

 . لم يتم إجتيازها يتوجب على الطالب النجاح في جميع املقررات التي

إجتيازها عن طريق تسجيلها وحضورها مالحظة: يجب إعادة دراسة املقررات التي لم يتم 

 بشكل كامل بما فيها اإلمتحانات الفصلية والنهائية.

161-239 نقطة )السنة الثالثة( 240   

 

240-240 خريج   
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 للطلبة رشادات االختبارات( ا2) لحقامل

 

  اختباراتهداء كافة تعد مسؤولية الطالب وحده الجلوس أل. 

 ويجب  تمكن من دخول قاعة االختبارلي للمراقب ختباربطاقة الكلية الخاصة به وبطاقة دخول اال  برازالطالب إ على بيج

 الطاولة. فوق  ن توضع البطاقتينأ

  على األقل  قائقد خمساالختبار في القاعة املحددة ألداء  مقاعدهم املحددةيجب على جميع الطلبة االلتزام بالجلوس على

 .قبل بداية االختبار

  بالتحدث داخل القاعة منذ لحظة دخول الطلبة اليها.ال يسمح 

  يجب إغالق الهواتف النقالة وأيةأجهزة ذاكرة ووضعها في حاملة األوراق بالنسبة للذكور وفي حقيبة اليد بالنسبة لالناث

 إما في مقدمة أو مؤخرة قاعة االمتحان.

 الختبار.يجب وضع كل الحقائب والكتب واملذكرات في مقدمة أو مؤخرة قاعة ا 

  ،ي كما لن يتم اعطاء ألن يسمح بدخول الطلبة املتأخرين بأكثر من نصف ساعة من بداية االختبار إلى قاعة االختبار

 وقت اضافي.

 خمسة عشر دقيقة االخيرة من أو خالل الـثالثين دقيقة األولى من االختبار خالل الـسمح للطلبة بمغادرة قاعة االختبار ال ي

 .زمن االختبار

  ذلك.منهم طلب املراقب على الطلبة توقيع قائمة الحضور عندماييجب 

 عندما يسمح املراقب بذلك. االختباربشكل مقلوب ويمكن للطلبة بدء  سيتم توزيع ورقة االختبار 

 ولى من ورقة االختبارى الصفحة األ يجب على الطلبة كتابة اسمائهم وصفهم ورقم الطالب عل. 

 ليمات املوجودة ولى  بحرص وكذلك التعالطالب قراءة التعليمات املوجودة على الصفحة األ ، يجب على قبل بدء االختبار

 .لكل مادة على ورقة االختبار

  ولى وتوقيعها وتسليم جميع األوراق على الصفحة األ  جوبةيجب على الطالب كتابة عدد أوراق األ ، من االختبار اءهنتبعد اإل

 .ختبار(ختبار )مجموعة اال اال املتعلقة بتقييم 

 تتضمن توقيع الطالبولى التي جابة والصفحةاأل وراق اإل وكافة أ ئلة االختبارمن أس تتكون مجموعة االختبار. 

 ى دورة املياه قبل بداية االختبارللدورة املياه. لذا يرجى الذهاب إ ال يسمح للطلبة بالذهاب خالل االختبار. 

 وفي حالة عدم . وقلم الرصاص إلى كل اختبار واملمحاة والقلم الحبر لة الحاسبة الخاصة بهحضار اآليجب على كل طالب إ

. دواتأو املراقبون هذه األ الكلية خر،كما لن توفر مع طالب آ االدوات تبادلو استعارة أللطالب ب االلتزام بذلك لن يسمح

 فإن على الطالب أن يتذكر لذا 
 
 .أدواتهمعه إلى االختبارحضار إدائما

 رفع يده لتنبيه املراقب. وتتوفر األوراق فعليه خرى مساعدة أ ةو أيأتابة ضافية للكإورقة  طلب إذا رغب الطالب في

 .لبعض االختبارات ضافية فقطاإل 

 ال مع املراقب.ختبارإشكال التواصل داخل قاعة اال ال يسمح بوجود أي شكل من أ 
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  يسمح بالتدخين داخل قاعة االختبارال. 

 ختبارلى قاعة اال مشروبات أو أطعمة إة يحضار أال يسمح للطلبة بإ. 

 يتم فشارة استخدام لغة اإل  خر أولى طالب آالتحدث إأو  يام الطالب بالغش عن طريق الهمسقاكتشف املراقب ذا إ

ثر ذلك بكتابة إعلى . ويقوم املراقب تم طرد الطالب خارج قاعة االختباريفاملخالفة  تكررتذا وإ، فقط ةواحد ه مرةتحذير 

 .صفرجابات  الطالب وسوف يحصل على درجة ولن يتم تصحيح إ  الثبوتية. دلةرفاق األ إو  يشرح فيه املخالفةتقرير 

 ورقة غير خر عن طريق حيازة و محاولة النقل من طالب آذا اكتشف املراقب قيام الطالب بالغش عن طريق النقل أإ

م ال(أو عن أذا كان يستخدمها خرى )بغض النظر عما إأة مالحظات يجابات أو أتحتوي على اإل االختبار مصرح بها في قاعة 

من قاعة  نه يتم طرده مباشرةإطريق استخدام أو محاولة استخدام جهاز ذاكرة أو بانتحال شخصية طالب آخر ف

وعادة في حال أن طالب  .صفرجابات الطالب وسيحصل على درجة لن يتم تصحيح إ كما. االختبارويحرر تقرير باملخالفة

 شهرا. 12انتحل شخصية طالب آخر فأنه سوف يفصل من الدراسة ملدة 
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 تحديد املستوى  اختبار ( معلومات حول 3امللحق )

 معلومات للطلبة
 

ج االختبار، البحرية الدولية. وبناءا على نتائيعقد اختبار تحديد املستوى لتحديد إجادة اللغة االنجليزية للطلبة امللتحقين بكلية عمان 

تميزة في يتم توزيع الطلبة الناجحين في أحد مستويات اللغة االنجليزية األربع في السنة التأسيسية. أما الطلبة الذين يحققون درجات م

.
 
 هذا االختبار فسيتم السماح لهم بالبدء بدراسة برنامج الدبلوم مباشرة

 

 نواحي لغوية مثل االستماع والقراءة واستخدام اللغة في القواعد واملفردات والكتابة وتكون مدة االختبار يتضمن االختبار عدة

 ساعتين.

. سيتم تشغيل التسجيالت مرتين فقط وتتراوح مدة هذا االختبار ما  15يتكون اختبار االستماع من قسمين يتضمن كل منهم 
 
سؤاال

 دقيقة. 20-15بين 

 

 اآلخر و  يتضمن االختبار نصين أحدهما قصير دقيقة. 35-30القراءة حوالي تتراوح مدة اختبار ومن املتوقع أن 
 
 أي ما ؛أطول قليال

  15كلمة. يلي هاتين الفقرتين  600مجموعه أقل من 
 
  صمموا لتجد اإلجابات في النصوص.سؤاال

 

االختبار موضوعين أحدهما موضوع نقاش ي واآلخر  دقيقة. سيتضمن 30اختبار الكتابة حوالي تتراوح مدة ومن املتوقع أيضا أن 

 .كلمة 150وعلى الطالب اختيار احد املوضوعين للكتابة عنه . موضوع وصفي

 

 متعدد الخيارات. ويتوقع أن تتراوح مدة اإلجابة على هذا الق 60ويحتوي قسم استخدام اللغة في القواعد واملفردات على 
 
سم سؤاال

 دقيقة. 35-30مدة 

 

 لناجحين في املستويات وفقا للجدول التالي:طلبة االزيع تو سيتم 

 

 املستوى  الدرجة

 ج ب ةشعب –مستوى ما قبل املتوسط  0-20

 ج أ ةشعب –مستوى ما قبل املتوسط  21-39

 ب ةشعب –مستوى ما قبل املتوسط  40-55

 أ إلى املستوى ما فوق املتوسط ةشعب –املستوى املتوسط  56-74

 الدبلوم فما أعلى 75
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 الهندسة التحويليةقسم  –( معلومات لطلبة الدوام الجزئي 4امللحق )

 

 الهندسة التحويليةقسم 

 

 تعليمات لطلبة الدوام جزئي

 

 

كلية عمان البحرية الدولية بنظام الدوام الجزئي جميع األنظمة األكاديمية للعام األكاديمي  تنطبق على جميع طلبة .1

الدوام الجزئي مطالبين بقراءة  وعليه فأن طلبة م2017سبتمبر  1مدعومة بأنظمة الدوام الجزئي اعتبارا من  م2017-2018

 في بوابة الطالبإلضافة إلى أنظمة الدوام الجزئي املتوفرة بام 2018-2017األنظمة األكاديمية بدليل الطالب للعام األكاديمي

 قراءة متأنية لفهمها والعمل بها. االلكترونية

 

)بعذر أو  %25بلغ مجموع غياب الطالب . فاذا الدوام الجزئي تنطبق عليهم سياسة الكلية املتبعة في غياب الطلبةطللبة  .2

الساعات املحددة للدراسة ألي مقرر وبصرف النظر عن السبب، فإنه لن يسمح للطالب بأداء اختبار مجموع بدون عذر( من 

ن مما يعني فقدان الطالب للمحاولة األولى الجتياز املقرر. وسيتبقى لديه فرصتين الجتياز املساق م. الفصل لذلك املقرر نهاية 

من مسؤولية طالب . %15خالل اختبار اإلعادة األول والثاني. يحصل الطالب على انذار واحد فقط في حال تجاوز غيابه نسبة 

وحضور امتحانات املنتصف وتسليم جميع الواجبات وانهاء جميع التقييمات  الدوام الجزئي ضمان حضوره للمحاضرات

 في أي مقرر. %25املستمرة وان ال يتجاوز نسبة غياب 

 

ال انه في ظل إ. وذلك خالل الفصل الدراس ي ملسح الغيابال يتم اعتبار الشهادات املرضية أو رسائل جهة العمل كعذرا  .3

تسلم لرئيس القسم  العذرن رسالة إالسلطنة أو التزامه بعمل طارئ من قبل جهة العمل فانخراط الطالب في تدريب خارج 

 املوافقة على وفي حالاملختص إما قبل مباشرة الغياب أو بعد فترة الغياب خالل شهر واحد وذلك خالل الدورة الواحدة. 

 % من املجموع الكلي لعدد املحاضرات.25ن فأنه من غير املقبول غياب الطالب تحت أي ظروف ألكثر م هذه  العذر رسالة

 

اال انه  .لتوضيح اعذار الغياب أيام عمل  3بعد اعالن قائمة الحرمان سوف يمنح طالب الدوام الجزئي مهلة  .3

ولن يسمح للطلبة بتقديم اعذار لم تسلم حين وقت الغياب.  التي الشهادات املرضية لن تقبل وباملثل رسائل جهة العمل

 .من املجموع الكلي لعدد املحاضرات %35ألكثر من  غيابهم في حال غيابهم 

 

 

ن . حيث أنه البد مينبغي على طالب الدوام الجزئي التقيد بالتقويم األكاديمي وجداول االمتحانات لطلبة الدوام الجزئي .4

 حضور جميع املحاضرات واداء امتحانات املنتصف 
 
 واالمتحانات النهائية وامتحانات اإلعادة وجميع التقييمات املستمرة طبقا

لى عفي حال تعذر . 2والخيار رقم  1سيكون هناك جدولين المتحانات الدوام الجزئي النهائية؛ الخيار رقم . ملواعيد الكلية

 الفترة املقبلة لإلمتحانات.طالب الدوام الجزئي حضور أي امتحان فأنه لن يسمح له باداء االمتحان لغاية 
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ينبغي على طالب الدوام الجزئي تسليم طلب اداء االمتحان قبل نهاية الفترة املحددة لذلك طبقا لجدول اإلمتحانات.   .5

استمارة طلب اداء االمتحات سوف تكون متوفرة لدى قسم القبول والتسجيل. وهذا يشمل اإلمتحانات النهائية 

 سمح ألي طالب تحت أي ظرف باداء أي امتحان اذا لم يلتزم بالتسجيل في الفترة املحددة لذلك.. ولن يوامتحانات اإلعادة

 

لن يتم اعتبارالتأخر في  ينبغي على طالب الدوام الجزئي إكمال التسجيل قبل بداية الفصل الدراس ي بدون أي تأخير. .6

من املجموع  الكلي  %25وصلت نسبة غيابة  التسجيل كعذر في عدم الحضور. الطالب سوف يحرم من اداء االمتحان اذا

 للمحاضرات في أي مقرر حتى وان كان سبب الغياب بشكل رئيس ي أو جزئي هو التأخر في التسجيل.

 

فأنه البد من انهاء االستمارة املخصصة لذلك مع ضرورة وجود  اذا رغب طالب الدوام الجزئي بتغيير مجموعته الدراسية .7

ن طالب إاإلستمارة لقسم القبول والتسجيل. وعليه فويتم تسليم  الهندسة التحويليةرئيس قسم املوافقة املسبقة من قبل 

الدوام الجزئي تقع عليه مسؤولية ابالغ معلم صفه بالتغيير في املجموعة الدراسية وكذلك يتوجب عليه متابعة غيابه مع نفس 

 املجموعة.

 

فأنه البد من ابالغ رئيس القسم  ""ملدة أسبوع مثال بشكل مؤقت الدراسيةاذا رغب طالب الدوام الجزئي بتغيير مجموعته  .8

. وعليه سوف يتم ادخال الغياب في نظام إدارة املعلومات قبل موعد التغيير بشهر املختص ومعلم الصف بشكل رسمي

  ."Axpert"ِ الخاص بالكلية
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 الدوليةقوانين الزي لطلبة كلية عمان البحرية ( 5امللحق )

 

 تمهيد

ه وجزائي يتعرف من خالل -في املقام األول  -أقرت كلية عمان البحرية الدولية الئحة الزي لطلبة الكلية وذلك لوضع نظام إرشادي 

 الطالب على حقوقه وواجباته فيما يخص الزي الذي يرتديه داخل حرم الكلية لتتمكن إدارة الكلية وبشكل قانوني من متابعة تطبيق

 هذه الالئحة وتوجيه ومحاسبة املخالفين لها.بنود 

 

 
 
  وقد وضعت هذه الالئحة أساسا لحماية الطالب واملجتمع ممثال

 
مية لألعراف األكادي بإعرافه وتقاليده من تبعات املخالفة وتكريسا

 كما أن هذه الالئحة تهدفالتي تستلزم اإلنضباط سلوكا وشكال لتحقيق الهدف األسمى من وجود الطالب داخل املؤسسة األكاديمية. 

ن مإلى تقويم سلوك الطالب داخل حرم الكلية باستخدام العقوبات املقرة  وذلك حماية له وملن حوله من الطلبة واملوظفين والزوار 

و ات أالسلوكيات التي يفسرها املجتمع والعرف باملنحرفة أو غير الالئقة أو الخادشة للحياء وكذلك للحيلولة دون وقوع أية مواجه

خالفات بين مرتادي الكلية أو انطباعات سلبية قد تضر بسمعة الكلية بسبب تفسير أو جدل على مضمون أو إيماء قد يصدر عن 

 الزي. 

   

 سلطة اإلنشاء واملصادقة:

التعليم  ها إلى وزارةقامت إدارة الكلية بإنشاء هذه الالئحة ومراجعتها من قبل مجلس الكلية. وبعد تزكيتها من قبل عميد الكلية تم رفع

 العالي للمصادقة عليها إيذانا بتطبيقها.

 

 معايير الزي داخل حرم الكلية -1

 يتوجب على جميع الطلبة االلتزام بالزي داخل حرم الكلية وفقا للمعايير واملتطلبات التالية:

 

سب ء بمختلف تصاميمها التقليدية املعروفة حااللتزام بالزي الرسمي العماني الدشداشة العمانية البيضا الطالب العمانيون: 1-1

يجب  مناطق السلطنة وغطاء الرأس )املصر أو الغترة أوالكمة العمانية( بما يتماش ى مع القوانين والعادات والتقاليد العمانية. كما

 لبس الدشداشة بالشكل املتعارف عليه من إغالق الجيب وعدم حسر األكمام تعمدا للفت النظر.

 

لتقاليد االلتزام بالزي املحتشم )العباءة أو الجلباب مع غطاء الرأس الساتر( الذي يتماش ى مع العادات وا الطالبات العمانيات: 1-2

ار أثناء العمانية. كما يمنع منعا باتا ارتداء املالبس الضيقة والشفافة والقمصان بدون أكمام، واليسمح أيضا بارتداء النقاب أو الخم

م الكلية. وسوف يترك تقدير مدى احتشام الزي في حالة الخالف على تفسيره إلى عميد الكلية ونوابه شريطة أن تواجدهن في حر 

 يكونوا عمانيين وذلك إلملامهم بالعرف السائد في املجتمع العماني.

 

عماني. وال يسمح بارتداء االلتزام بالزي الالئق واملناسب الذي اليتعارض مع ثقافة وعادات املجتمع ال الطالب الوافدون: 1-3

املالبس الضيقة والقمصان بدون أكمام أو لبس املالبس بأسلوب غير الئق كالبنطال املبالغ في طوله أو القصير أو في وضع 
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غير صحيح مثل إبراز املالبس الداخلية أو فتح أزرار القميص. كما تحث إدارة الكلية الطلبة الخليجيين على ارتداء الزي 

 دانهم أثناء تواجدهم بحرم الكلية.الرسمي لبل

 

ن ال تشجع الكلية ارتداء التنانير القصيرة التي تبرز الساقين حتى مع ارتداء الجوارب التي تغطيها ولك الطالبات الوافدات: 1-4

 حدود املتعارف عليها.يسمح بها للطالبات األجنبيات حسب الثقافة السائدة في بلدانهن ومن باب تقبل الثقافات األخرى والتسامح في ال

ويمنع ارتداء التنانير التي تظهر الركب فأعلى. كما يمنع لبس القمصان الشفافة وذوات الجيوب الواسعة التي تظهر املفاتن بشكل 

 واضح وكذلك القمصان بدون أكمام أو ذوات األكمام القصيرة فوق املرفق. ويمنع لبس البنطال الضيق أو القصير أو الشفاف. 

 

بات االلتزام بارتداء الزي املحدد للتدريب العملي كاألفرول وأدوات السالمة الالزمة. كما يجب على الطال زي التدريب العملي: 1-5

 ارتداء أغطية الرأس اآلمنة التي توفرها الكلية وليس أغطية الرأس املعتادة عند حضورهن في الورش.

 

 طلبة املسكن الطالبي بالكلية: 1-6

ئحة على الطلبة القاطنين في املسكن الطالبي بالكلية أثناء تواجدهم فيه مع وجود استثناءات املالبس الرسمية. أما تنطبق هذه الال 

 البنود األخرى فسوف يتم تقييمها وتحديد مدى مخالفتها في حالة تقديم بالغ من قبل املشرفين أو الطلبة اآلخرين. أما في حالة تواجد

لطالبي وتحديدا املنطقة املواجهة لحرم الكلية فإنه يمنع منعا باتا تجول الطلبة باملالبس الداخلية الطالب خارج حدود املسكن ا

لك ذالتقليدية )الوزار والفانيلة أوالشلش وما في حكمهم( أو بيجامات النوم إال بعد إنتهاء الدوام الرسمي بساعة على األقل. كما يمنع 

 ية أو جهات خارجية وحتى مغادرة القائمين عليها حرم الكلية. ويستثنى من ذلك الساحة الخلفيةفي حالة وجود فعاليات سواء لطلبة الكل

 للمسكن الطالبي.

اضية كما يمنع التجول داخل حرم الكلية وفي أثناء الدوام الرسمي باملالبس الرياضية إال بغرض القيام بالرياضة أو أثناء الفعاليات الري

 الكلية. وعلى الطالب ارتداء املالبس الرياضية املناسبة والساترة.املقرة من قبل إدارة 

 

 تعليمات عامة:  1-7

يمنع منعا باتا وألي سبب من األسباب تغطية الوجه بأي نوع من األردية أو األقنعة وسوف ينظر في الحاالت الطبية فقط والتي  1-7-1

 ما يمنع لبس القبعات الشبيهة بقبعة البيسبول. تستدعي وضع الكمامة الطبية من خالل التقارير الطبية. ك

 

يمنع منعا باتا لبس القمصان واملالبس األخرى التي تحمل أي نوع من العبارات أو الصور أو الرموز بغض النظر عن محتواها أو  1-7-2

امين أو قد تفسر أو تنوه عن معاني تفسير الطالب الذي يلبسها ومثال عليها العبارات أو الشعارات أو الصور أو الرموز التي تحمل مض

دينية أو مذهبية أو عرقية أو سياسية أو جنسية أو تمجد الجماعات اإلرهابية والجماعات املسلحة أو العصابات اإلجرامية أو الفرق 

بات وبإذن من املوسيقية أو املشاهير. ويسمح بلبس القمصان أو الزي الرسمي للشركات أو الجهات الكفيلة للطالب في بعض املناس

 إدارة الكلية.

 

يمنع لبس بعض األكسسوارات مثل السالسل الكبيرة واألطواق في األعناق أو األكسسوارات التي تش ي بمعاني عنصرية أو  1-7-3

ت سياسية أو دينية أو خادشة للحياء. كما يمنع لبس اإلكسسوارات التي قد تشكل خطرا أو أذى لآلخرين. ويسمح بارتداء األكسسوارا
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املتعارف عليها مثل الدبابيس التي تحمل األعالم الوطنية أو شعارات املؤسسات أو الهيئات أو املنظمات الرسمية املحلية أو العاملية 

 وبما ال يتعارض مع قوانين السلطنة.

 

الرياضية أو بقصد أداء يمنع لبس القمصان الرياضية أو املالبس التي تحمل شعارات األندية الرياضية إال أثناء األنشطة  1-7-4

 الرياضة.

  

 

 سلطة الضبط والتنفيذ -2

 يحق للفئات واألفراد التالين تطبيق سلطة الضبط والتنفيذ للمخالفات املنصوص عليها في هذه الالئحة: 2-1

 عميد الكلية ومن يقوم مقامه في حالة غيابه. -

 اإلدارية ومن ينوب عنهما.نائب العميد للشؤن األكاديمية ونائب العميد للشؤون  -

 رؤساء األقسام األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس. -

 رئيس وأعضاء قسم شؤون الطلبة.  -

 أفراد األمن بالكلية. -

 مشرفي املسكن الطالبي في الحاالت التي تقع داخل املسكن الطالبي أو حوله. -

ة ليسوا مخولين بالضبط ولكن عليهم اإلمتناع عن تقديم أية خدمات رؤساء األقسام وأعضاء الهيئة اإلدارية واإلدارية املساند -

 للمخالف ولن يتم االستثناء إال من قبل العميد أو نوابه في الحاالت امللحة والضرورية القصوى.

 

 

ات لهم تطبيق العقوب سوف يقوم األفراد املخولين بالتنبيه على الطلبة بضرورة االلتزام بقوانين هذه الالئحة ويحق حدود التخويل: 2-2

 كالتالي:

 

في الحاالت املؤكدة التي تنطبق عليها قائمة املمنوعات فإنه يحق لرؤساء األقسام األكاديمية أو هيئة التدريس ودون الرجوع   2-2-1

 سماح لطالب املخالفإلدارة الكلية بمنع الطالب من الدخول إلى قاعات الدراسة أو أية مرافق أكاديمية أو تدريبية أخرى. وفي حالة ال

بالدخول فإنه ستتم مسآءلة رئيس القسم أو عضو هيئة التدريس عن السبب وإن اتضح عدم صحته فإنه يتم توجيه رئيس القسم أو 

 عضو هيئة التدريس بعدم تكرار املخالفة نظرا ملا قد تسببه من تساهل اآلخرين مع قوانين الالئحة.

 

ه ومن يقوم مقامهم في حالة غيابهم وكذلك رئيس وأعضاء قسم شؤون الطلبة وأفراد األمن بأمر يحق فقط لعميد الكلية ونائبي 2-2-2

 املخالفين مغادرة حرم الكلية وذلك بعد توثيق الحالة مع قسم شؤون الطلبة وبعد األخذ بظروف املغادرة للمخالف. 

 

إلى مرافق الدراسة أو التدريب رغما عن املوظفين املخول في حالة رفض الطالب مغادرة حرم الكلية أو إصراره على الدخول   2-2-3

لهم سلطة الضبط فيتم ضبط النفس وعدم االشتباك مع الطالب لفظيا أو جسديا وإبالغ قسم شؤون الطلبة فورا عن الواقعة 

 للتعامل مع املخالف بالطريقة القانونية.
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 العقوبات -3

إن مخالفة قوانين الزي في الكلية تترتب عليها عقوبات قد تشتمل على الحرمان من حضور املحاضرات أو التدريب أو عدم   3-1

السماح بدخول حرم الكلية وقد يتم توجيه إنذار بالفصل من الكلية، مع العلم بأن تكرار هذه املخالفات قد يترتب عليه الفصل املؤقت 

 أو النهائي من الكلية.

 

سوف تقوم إدارة الكلية ممثلة في قسم شؤون الطلبة أو عميد الكلية أو نائبيه بتوجيه النصح واإلرشاد للمخالفين وقد يتم  3-2

 االكتفاء بإنذارهم شفهيا للمرة األولى حسب درجة املخالفة وتقديرها.

 

خالفة من خالل التقارير املوثقة من قبل قسم سوف تطبق العقوبات باإلنذار والفصل املؤقت أو النهائي بعد تداول الحالة امل 3-3

 شؤون الطلبة وبما يتفق مع القوانين األكاديمية املقرة في الكلية.

 

 توجيه اإلنذار الشفهي أو الكتابي ال يعني السماح للطالب بالدخول إلى قاعة الدراسة أو حرم الكلية في يوم املخالفة.  3-4

 

حضور الطالب بالزي املخالف في يوم االختبار ال يعني تساهل إدارة الكلية معه والسماح له بدخول قاعة االختبار من قبيل فرض  3-5

 األمر الواقع.

 

 

 التظلم -4

لب يمكن للطالب الذي وقعت عليه عقوبة جراء مخالفته بنود هذه الالئحة رفع تظلمه وفقا للقوانين املنصوص عليها في كتيب الطا

 بالكلية.

 

 بنود عامة -5

على إدارة الكلية نشر هذه الالئحة على جميع الطلبة من خالل البريد اإللكتروني املخصص لهم من الكلية وكذلك عبر موقع الكلية  5-1

ت بها إال إذا ثبعلى اإلنترنت وإبالغ الطالب عنها وإقراره بمعرفتها عند التسجيل ألول مرة بالكلية. ولن يعذر أي مخالف بحجة الجهل 

ذا ذلك قطعا. إال أن ذلك ال يمنع إدارة الكلية من محاسبته وفقا للقوانين األخرى املعمول بها في السلطنة أو وفقا لألعراف السائدة إ

 كانت املخالفة تسبب ضررا كبيرا أو إهانة ألي طرف أو جهة. 

 

الزي مع قوانين الكلية وسوف يكون لها الحق في اتخاذ القرار وفقا في بعض الحاالت سوف تقوم إدارة الكلية بتحديد مدى توافق  5-2

 ملا تراه مناسبا ملصلحة الكلية ومرتاديها دون األخذ بوجهة نظر الطالب/الطالبة.

 

خالل إدارة كلية عمان البحرية الدولية ممثلة في عميدها أو من ينوب عنه لها الحق في استثناء أية حالة من هذه اللوائح دون اإل  5-3

بالقصد منها وبما يتفق مع بعض الظروف االستثنائية التي ال تتعارض مع األعراف السائدة في املجتمع العماني وبما ال يسبب ضررا 

 للغير. 
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ن قبل متنطبق هذه الالئحة على طلبة الكلية أثناء تواجدهم في الزيارات التدريبية أو الترفيهية خارج حرم الكلية أو في حال ابتعاثهم  5-4

ء الكلية إلى أية جهة أخرى بقصد التعليم/التدريب أو التمثيل أو الترفيه. وسوف يتم التعامل مع الطلبة املخالفين خالل أو بعد انتها

 املهمة حسب تقدير إدارة الكلية. 

 

 

 مراجعة الالئحة -6

ثغرة يمكن استغاللها من قبل أي طرف أو وجود سوف تتم مراجعة هذه الالئحة من قبل مجلس الكلية عند اكتشاف خطأ قانوني أو 

تعارض ألحد بنودها مع لوائح أخرى داخلية أو خارجية أو في حصول متغيرات أو مستجدات أو وقوعها تحت التقييم الداخلي أو الخارجي 

ي حالة تلقيهم مالحظات من والذي يستوجب التعديل. كما يمكن مراجعة الالئحة بطلب من عميد الكلية أو نائبيه أو رؤساء األقسام ف

قبل األطراف املعنيين بها وبعد إبداء األسباب كتابة إلى مجلس الكلية. وبعد املراجعة سوف ترفع الالئحة متضمنة مقترحات التعديل 

 إلى وزارة التعليم العالي إلقرارها.
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 الدولية نظام املالحظة األكاديمية لكلية عمان البحرية( 6امللحق )

الطالب حتت املالحظة  حيث يوضع كما هو متوقع أكادمييًا ملب ال يتقدعلى أن الطا هي مؤشر يدل املالحظة األكادميية

 أكادمييًا ادميية عندما يبدي تقدمًااألك ةاملالحظ رحلةالطالب م يتخطى ،هاألكادميية لفرتة حمددة وكما هو موضح أدنا

 ة ومتى ميكنه ختطي مرحلة املالحظة.ى يوضع الطالب يف املالحظة األكادميياليت توضح مت. وفيما يلي البيانات ملحوظًا

إمنا هي طلوبة ال يستويف املقاييس األكادميية امل لدولية ال تهدف ملعاقبة الطالب الذياملالحظة األكادميية بكلية عمان البحرية ا

واإلرشاد األكادميي املناسب جي األكادميي العالالدعم  تمكن من تقديممبكر للتعرف على مثل هذه احلاالت لل تشخيص

 كل حالة.على مستوى املالحظة األكادميية ل اعتمادًا

 : هيو الدولية لية عمان البحريةهناك ثالث مستويات للمالحظة األكادميية بك

  مرحلة املالحظة األكادميية األوىل(AP1) :عة.مستوى منخفض يتطلب التوجيه واملتاب 

  مرحلة املالحظة األكادميية الثانية(AP2) :الدقيقةابعة تطلب االستشارة واملتي مستوى متوسط. 

  مرحلة املالحظة األكادميية الثالثة(AP3):  الية الفصل من الدراسة بكلية عماناحتم الطالبفيه  قد يواجهمستوى عال 

راقبة مب برنامج إرشادي منتظم متبوعًا وىهذا املستتطلب يلوائح األكادميية. والبحرية الدولية كونه اليليب متطلبات ال

 مكثفة.

 الكلية يفمن الدراسة  الطالب فصل ة أو تاريخحيدد احتماليمان البحرية الدولية لن األكادميية بكلية ع ةكما أن إجراء املالحظ

  يفكادميية بالكلية وحتديدًااأل الكلية منصوص عليه بوضوح يف األنظمة حيث أن املسار األكادميي أو فصل الطلبة من

ف مع األنظمة األكادميية وسو ائيًاسوف يتوافق تلقفإن هذا اإلجراء  وبالتالي (. 2.4.16و 1.10.11و 1.10.10و  1.9.11) الفقرات

 .لإليفاء بهاالطالب  يدعم

فإنه من   )خالل فصل واحد قرراتملعدد من ا على سبيل املثال رسوب الطالب يف(الب على مستوى األداء األكادميي للط واعتمادًا

 ور باملرحلة األوىل. الحظة األكادميية الثانية دون املريف مرحلة امل مباشرة املمكن أن يوضع الطالب

ختبارات و ات وإعادة االستمر وجدول االختباراإلختبارات والتقييم امل عدد فصلي يةبالكلاألكادميية نظمة من األ 2.4 حتدد املادة

 اإلضافية ومدة صالحية التقييمات.الفرص 

 

  :ةيالطلبة يف السنة التأسيس

 التالية: حتت املالحظة يف احلاالت لتأسيسية االطالب يف السنة  سيتم وضع للكلية،  األكادميية نظمةمن األ 1.8املادة متاشيًا مع 

 (AP1)مادة يف نهاية كل فصل  أية يف إذا رسب .1

 (AP2)السنة التأسيسية  إذا أعاد .2

 (AP3)ما يعيد السنة التأسيسية رسب يف أي مادة يف نهاية كل فصل بينإذا  .3

 
 توجب عليه:األكادميية يمن املالحظة الطالب ولكي خيرج 

 اجتياز مجيع اختبارات اإلعادة. .4

 وجود أي اختبارات إعادة.  النجاح يف السنة التأسيسية املعادة بدون .5

 طلبة الدبلوم والبكالوريوس 

الحظة نامج الدبلوم أوالبكالوريوس حتت املية، سيتم وضع أي طالب سواء كان يف برمن األنظمة األكادمي 2.4املادة  متاشيًا مع 

  األكادميية يف احلاالت التالية:

 (AP1)مل جيتز مقرر يف نهاية الفصل الدراسي  .6

 .AP2)) لى التدريب يف نهاية الفصل الدراسيعمل تمل ينجح يف أكثر من مقرر واليت قد تش .7

 (AP1)األكادميي لعام هاية اقد فشل يف اكمال الربنامج التدرييب يف ن .8

 (AP2)ثالثة(  وىل ، سنة ثانية أو سنةعادة أي من السنوات األكادميية ) سنة أإ .9

 (AP3)العام اذا كان يعيد مقرر أو أكثر  مل جيتز االختبار الرئيسي ألي مقرر خالل .10
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 ية يتوجب عليه:األكادمياملالحظة  رحلةمالطالب  تخطىولكي ي

 ن إعادة أي اختبارات املعادة بدو ةالنجاح يف السنة األكادميي .11

  )التدريب(    كتملةماختبارات إعادة/ مقررات غري اجتياز اية  .12

 إىل عدم وجود اختبارات معادة  ي من املقررات املعادة باإلضافةاجتياز أ .13

 تصنيفات املالحظة األكادميية

  ةالتأسيسيلطلبة السنه 

  األكادميية األوىل  مرحلة املالحظةتعترب  أعاله 1النقطة رقم(AP1) 

  أعاله تعترب مرحلة املالحظة 2النقطة رقم ( األكادميية الثانيةAP2) 

  أعاله تعترب مرحلة املالحظة 3النقطة رقم ( األكادميية الثالثةAP3) 

 طلبة الدبلوم والبكالوريوس ل

  ظة األكادميية األوىل مرحلة املالحأعاله تعترب  8و  6النقطة رقم(AP1) 

  ظة األكادميية مرحلة املالحأعاله تعترب  9و  7النقطة رقم( الثانيةAP2) 

  مرحلة املالحظةأعاله تعترب  10النقطة رقم ( األكادميية الثالثةAP3) 

 اشعارات املالحظة األكادميية

الب اجلامعي من خالل البوابة يف حساب الط  ( سيعرض يف كشف الدرجاتAP3او   AP2, AP1األكادميية )االشعار باملالحظة 

بقا حتى بقى معروضة يف املواقع املذكورة مساشعارات املالحظة األكادميية ستبي. االلكرتونية للطلبة ويف نظام اإلرشاد الطال

 يتخطى الطالب مرحلة املالحظة األكادميية.

 ادميية.حفظ وتسجيل تفاصيل املالحظات األكمبتابعة و (Axpert) نظام معلومات الطالب وسوف يقوم

 مسؤولية الطلبة

 باإلضافة إىل ة املالحظة األكادمييةجيب عليه ختطي مرحل AP1ادميية األوىل أي طالب يقع يف تصنيف مرحلة املالحظة االك

رحلة مالطالب يف ختطي وإزالة سجالته من  إذا أخفقام أكادميي واحد. وىل خالل عإزالة سجالت مرحلة املالحظة األكادميية األ

إضايف.  لعام أكادميية األكادميية الثانية ميي فإنه سوف ينقل إىل مرحلة املالحظخالل عام أكاد املالحظة األكادميية األوىل

كادميي ة األكادميية الثانية خالل عام أحظمن خالل ختطي مرحلة املالي الطبيعي يف استعادة وضعه األكادمي وإذا فشل الطالب

لبة ضعه األكادميي. كما سيتم حرمان الطحة األكادميية الثالثة حتى يستعيد وفسيتم وضعه بشكل دائم يف مرحلة املالواحد 

لدراسة دميية للكلية ولن يتم حرمانهم من اعدم اتباعهم ملتطلبات األنظمة األكامن استكمال دراستهم يف الكلية فقط نتيجة ل

 بسبب وضعهم حتت املالحظة األكادميية.

 مسؤولية املرشدين األكادمييني

 ,(AP2)  (AP1)ألكادميية األوىل أوالثانية ااعدة الطالب الذي يقع حتت املالحظة كادميي بالكلية مبسرشاد األسيقوم نظام اإل

 ة سجالتها.ختطي املالحظة األكادميية وإزالليتمكن من 

ل مره يف ملرشد األكادميي املخصص له على األقالثانية أن يلتقي با دميية األوىل أوواقع حتت املالحظة األكاجيب على الطالب ال

ألداء االكادميي للطالب مثل يع اجلوانب االكادميية املتعلقة بامجكل شهر. وخالل هذه اجللسات اإلرشادية فإن 

كما ل وسوف تناقش بالتفصي منتائج التقييللطالب واالختبارات و ئص األكادمييةاحلضورواملشاركة يف قاعة احملاضرات واخلصا

لبة. سيتم للط الدعم من مزيدا الطلبة سوف يقدم رورة. وإذا تطلب األمر فإن قسم شؤونستطبق االجراءات العالجية حيثما اقتضت الض

 ملدة ال تقل عن مخس سنوات. ظهامن سجالت الطلبة اإلرشادية و يتم حفضتسجيل كل االجتماعات اإلرشادية مع الطلبة 

 االقل ادميي املخصص له مرتني يف الشهر علىدميية الثالثة أن يلتقي باملرشد األكعلى أي طالب واقع يف مرحلة املالحظة األكا

ت للقسم إلزاميا يف كل من االجتماعا تواجد املستشار الطالبي سبقا. وسيكونمملناقشة األمور األكادميية املنصوص عليها 

ف اإلرشادي ظ بسجالت اجللسات اإلرشادية يف امللوسوف يتم االحتفاألكادميية الثالثة. رشادية للطلبة الواقعني حتت املالحظة ااال

 للطالب ملدة ال تقل عن مخس سنوات.
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 ( أرقام التواصل املهمة7امللحق )

 

 البريد اإللكتروني رقم املحول  رقم الهاتف الوظيفة األسم م

عــــــــلــــــــي بــــــــن عــــــــزان د. هــــــــالل بــــــــن  1

 الحضرمي

 hilal@imco.edu.om 700 26827777 عميد الكلية

نائب العميد للشؤون  هنريك آري فيرهوق  2

 األكاديمية 

26827777 755 hendrik@imco.edu.om 

عبدالعزيز بن ســـــــــــــالم بن عبدهللا  3

 الهنائي

 abdulaziz@imco.edu.om 733 26827777 العميد لإلدارة نائب

 john@imco.edu.om 756 26827777 رئيس التطوير األكاديمي جون دينس اتكنز 4

 benjamin@imco.edu.om 717 26827777 رئيس قسم الدراسات البحرية بينجامين سميت 5

إدارة اللوجستيات قسم  رئيس باناجيوتس نيكوالو 6

 والنقل

26827777 715 panagiotis@ imco.edu.om 

 amin@imco.edu.om 748 26827777 الهندسة التحويليةرئيس قسم  د. أمين يحيى فيروزي  7

 falah@ imco.edu.om 723 26827777 رئيس قسم البرنامج التأسيس ي فالح بن محمد بن خديم الجابري  8

 ali.ahmed@ imco.edu.om 767 26827777 مدير شؤون الطلبة علي بن أحمد بن علي البلوش ي 9

 nabeel@ imco.edu.om 714 26827777 مدير القبول والتسجيل نبيل بن مصبح بن راشد اليحيائي 10

 salimaljabri@imco.edu.om 724 26827777 مدير الدورات القصيرة سالم ربن ربيع الجابري  11

 

 للرسوم الدراسية واإلستفسارات املالية

 

 nabhilhaji@ imco.edu.om 799 26827777 مدير املالية نبيل بن حاجي بن اسماعيل البلوش ي 1

 thomas@ imco.edu.om 820 26827777 مساعد مدير املالية توماس ماثيو 2

 

 

 إلستفسارات القبول والتسجيل 

 

القبول رئيس قسم مساعد  بن سعيد بن مسعد الشعيليأحمد  1

 والتسجيل

26827777 735 ahmed@ imco.edu.om 

mailto:abdulaziz@imco.edu.om
mailto:john@imco.edu.om
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 zainab@ imco.edu.om 728 26827777 قبول ال قسم  منسقة زينب بنت محمد ال مكي  2

 

 

 إلستفسارات طلبة الدوام الجزئي:

مساعد إداري لرئيس قسم  ابراهيم بن جمعه بن غميل اليعقوبي  1

البرنامج الجزئي للهندسة 

 التحويلية 

26827777 743 yaqoobi@ imco.edu.om 

 

 إلستفسارات اإلمتحانات والجداول 

 

 alshibili@ imco.edu.om 757 26827777 اإلمتحاناتقسم مسؤول  عبدهللا بن محمد بن مبارك الشبلي 1

 areej@ imco.edu.om 710 26827777 دراسيةمخطط جداول  أريج بنت سليمان الزدجالي 2

 

. وسوف يتم إتحتفظ كلية عمان البحرية الدولية بحق مراجعة هذا الكتيب أو تغيير محتواه مت
 
بالغ الطلبة وأية ى ما كان ذلك مناسبا

 .وضعها حيز التنفيذجهات معنية أخرى بأية تغييرات أو تعديالت قبل 

 قد تم ذكرها في النسخة العربية يرج ى الرجوع إلى النسخة اإلنجليزية. في حالة وجود أي خالف في أي مادة
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