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 مقدمة
ي كلية عمان البحرية الدولية، مني  الفكر والعلم ومنارة العلوم البحرية 

ى
والخدمات اللوجستية وتقنيات العمليات التشغيلية؛   اللوجستيات والنقلإدارة  و أهال بكم ف

ها عىل العلوم البحرية قد  الفريدةهذه الكلية  ى كي 
ي المنطقة وذلك بير

ى
ة العلمية توافرت لها مقومات ومرتكزات متينة وقوية تؤهلها من تبؤ المكانمن نوعها ف

ف بانضمامكمواألكاديمية المرموقة  ي حرمها بصحار.  . وبدورنا نتشر
ى
 للكلية ف

اكة حكومية  مع  2005لكلية عام تأسست ا (ومقرها روتردام بمملكة هولندا الصديقة وهدفها توفي  مستوى عال من التعليم والتدريب STCمجموعة)م بشر

ي مجال العلوم البحرية والتخصصات 
ى
وكيماويات.  إدارة اللوجستيات والنقلب المتعلقةالعمىلي ف   2000حاليا قرابة الكلية تضم و وهندسة العمليات والبير

 
 طالبا

المغرب، مرص، ، لمملكة العربية السعوديةيدرس بالكلية طلبة من اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة قطر، ا إذ  ،خارجها و  السلطنةمن وطالبة 

انيا، الهند، ى يا،  بنجالديش، لبنان، اليمن، سوريا، تيى  وكازاخستان. ، جنوب أفريقيا جزر القمر نيجي 

ى اإلدارية واألكاديمية، لذا الكلية من  أنظمةدليل الطالب هذا فكرة عامة عن يقدم  المتعلقة والتعليمات وبالتحديد األنظمة يرج  التكرم بقراءته بتمعن الناحيتي 

. والجميع بكلية عمان البحرية الرد عىل االستفساراتمن المعلومات و  الشأن بالكلية لمعرفة المزيد. كما يرج  التواصل مع أصحاب باألمور األكاديمية والمالية

بتخصصاتها المختلفة سواءعىل مستوى درجة الدبلوم أو والرد عىل استفساراتكم. وال تنسوا أن برامج الكلية تقديم المساعدة الدولية عىل أتم االستعداد ل

ي مهن دوليةتؤهلكم من الحالبكالوريوس 
ى
 . واعدة صول عىل تأهيل عال ف

 . نسأل هللا لكم التوفيق

مي 
 د/ هالل بن عىلي بن عزان الحرصى

 عميد الكلية                
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 تمهيد
 رؤية الكلية

ي مجال المالحة  وما جاورها  أن تكون مؤسسة تعليمية رائدة تتطلع إىل تزويد سلطنة عمان والمنطقة
ى
ى لمواجهة التحديات الناشئة ف ى المتخصصي  بالمهنيي 

ي  والصناعات التحويلية. 
 البحرية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانى

 رسالة الكلية

ي مجاالت المالحة البحرية والخدمات اللوجستية والصناعات ا
ى
ي االحتياجات المتخصصة ف لتحويلية الداعمة للتنمية توفي  تعليم عاىلي الجودة وتدريب عمىلي يلب 

 االقتصادية. 

 القيم األساسية للكلية

 : تسىع كلية عمان البحرية الدولية إىل تعزيز القيم األساسية التالية

 أيجاد مستويات عالية من المهارات والسلوكيات الشخصية.  : المهنية .1

ي السلوك.  : الشفافية .2
ى
 الوضوح، والصدق واالنفتاح ف

 يتحمل كل فرد مسؤولية قراراته أوإجراءاته.  المسؤولية:  .3

ي المثالي  .4
 
.  : السلوك األخالق  أن يكون لدى كل فرد فكرة واضحة عن السلوك الصحيح والسلوك الخاط 

ام إنجازات اآلخرين وتشجعيهم عىل اكتشاف إمكانياتهم.  : الفرص المتكافئة .5  إعطاء جميع األفراد نفس الحقوق والفرص، واحير

 من الفريق. وج : روح الفريق .6
 
ك ومساعدة اآلخر باعتباره جزءا ي العمل المشير

ى
 ود الرغبة ف

ي كلية عمان البحرية الدولية: 
ى
 أهداف الدراسة ف

 تهدف كلية عمان البحرية الدولية إىل تخري    ج طلبة يتسمون بالمواصفات التالية: 

  المعرفة 

ي الواقع.  .1
ى
ي تواجههم ف

ي حل المشاكل البر
ى
ي مجال الدراسة، والقدرة عىل تطبيق تلك المفاهيم ف

ى
 االستيعاب الجيد للمفاهيم األساسية ف

  المهارات والكفاءات 

ية ومهارات تقنية المعلومات.  .1 ى  مهارات التواصل الكتابية والشفهية باللغة اإلنجلي 

 مهارات التصور والتحليل وحل المشاكل.  .2

 خطيط وإدارة الوقت ومهارات اتخاذ القرار. الت .3

 البحث الفعال والتحري ومهارات التفكي  الناقد.  .4

 السمات الشخصية 

ام بالتعلم مدى الحياة.  .1 ى  وجود الدافع وااللير

 االبتكار والقدرة عىل االرتجال.  .2

 القدرة عىل القيادة والعمل الجماعي والعمل الفردي.  .3

 المسؤولية االجتماعية والمقدرة عىل إيجاد تصور عالمي للقضايا.   .4
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 الجزء االول

 معلومات عامة .1

 

لكامل 1.1 ا لدوام  ا لتأجيل واالنسحاب )طلبة  لقبول والتسجيل وا ا  )إجراءات 

ي الكلية. ألول مرة كقبول جديد ، يجب عىل الطالب زيارة مكتب
ى
القبول والتسجيل.  تعتي  إدارة القبول والتسجيل مسؤولة عن جميع إجراءات القبول والتسجيل ف

ي السنة التالية من خالل بوابة الطالب  
ى
 . )tal.imco.edu.omhttps://por(بينما يمكن التسجيل ف

لطلبة 1.2 ا لقبول لجميع  ا لمتطلبات   الحد األدنى 

ط كلية عمان البحرية الدولية المتطلبات التالية للقبول:   تشب 

( أو ما يعادلها.  .1 ي عشر
 دبلوم التعليم العام )شهادة الصف الثانى

ى قد يجب  .2 ية وا درسأن يكون المتقدمي  ى  . والرياضيات اللغة اإلنجلي 

امج الهندسة البحرية  .3 ى لي  ياء.  والهندسة التحويليةيجب أن يكون المتقدمي  ى ي الكيمياء والفي 
 قد درسوا مادنر

ي برامج الدبلوم و 
ن
وط القبول ق  البكالوريوسشر

ى يخضع  .1  70أعىل من  معدلوعىل الطالب الحصول عىل الذي تضعه كلية عمان البحرية الدولية ،  تحديد المستوى الختبار جميع الطلبة المتقدمي 

ي اختبار اآليلتس  5.0أو درجة الجتياز اختبار تحديد المستوى 
ى
 الغي  منتهي الصالحية.  (IELTS)ف

ي الرياضيات وتقنية المعلومات الجلوس الختبارات عىل جميع الطلبة .2
ي مادنر

ى
الجتياز  50والحصول عىل ما ال يقل عن معدل  تحديد المستوى ف

 . االختبار 

نامج التأس .3 امج التأسيسية المعتمدة. اجتياز الي   يسي الخاص بكلية عمان البحرية الدولية بنجاح أو ما يعادله من الي 

نامج التأسيسي العامتقنية المعلومات واد مالحصول عىل إعفاء من دراسة  ICDLو  IC3يمكن لحامىلي شهادة  .4  . الخاصة بالي 

 المستندات المطلوبة الستكمال اجراءات التسجيل: 

ي ع أصل شهادة دبلوم .1
( أو ما يعادلها التعليم العام )الصف الثانى ي الرياضيات وتقنية المعلومات باإلضافة إىل ،شر

 . اجتياز مادنر

 بحجم صورة جواز السفر.  صورتان .2

 أو البطاقة الشخصية.  من جواز السفر ساري المفعول نسخة .3

 أو البطاقة الشخصية لوىلي األمر.  من جواز السفر ساري المفعول نسخة .4

 شهادة الميالد. نسخة من  .5

 : ن  الطلبة الدوليي 

ة دراستهم لضمان  ي جميع جوانب الدعم األكاديمي طوال فير
ى فى ة لدعم الطلبة الدوليي  ى يش كلية عمان البحرية الدولية تقديم خدمات متمي 

 من قسم القبول وال
 
ي الكلية. ويقوم الطلبة باتباع تعليمات وإرشادات محددة، بدءا

تسجيل. حيث يتابع القسم حصولهم عىل أفضل تجربة فى

إجراءات التسجيل واختبارات تحديد المستوى لتحديد الكفاءة اللغوية ومهارات الرياضيات والحاسوب. كما يقوم القسم بتفعيل بوابتهم 

ونية والتواصل مع رعاتهم وتسليم بطاقات الهويه الجامعية وتسجيل أرقام االتصال من أجل المزيد من التواصل. ويقد م قسم شؤون الطلبة االلكير

ي للطلبة الجدد، إضافة إىل عرض نبذة عن ا
نامج التعريفى لحياة لمحة عن الكلية وقواعدها وأنظمتها وخدماتها التعليمية والثقافية كجزء من الي 

ي بالطلبة وأولياء األمور ورعاتهم لتعريفهم عىل الكلية و 
نامج التعريفى اإلجابة عىل استفساراتهم. عالوة الجامعية والثقافة العمانية. كما يرحب الي 

جع عىل ذلك، يقوم قسم شؤون الطلبة بمساعدة الطالب الدوىلي للحصول عىل السكن الالئق ووسائل النقل المناسبة بناًء عىل طلبهم، كما أنه يش

ي جميع فعاليات وأنشطة الكلية. 
ى عىل المشاركة فى  الطلبة الدوليي 

https://portal.imco.edu.om/
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ة طالب وبطاقة الهويه وإضافة إىل ذلك، يقوم قسم شؤون الطلبة  ية إلرشاد الطلبة حول كيفية الحصول عىل تأشي  بالتنسيق مع قسم الموارد البشر

ي تقديم الطلبات المتعلقة بالخدمات األكاديمية أو خدمات الدعم
ى
ى ف  وكيفية تجديدها. كما يقوم قسم شؤون الطلبة بمساعدة الطلبة الدوليي 

 بالتعاون م
 
 ونفسيا

 
ى أو رعاتهم. وتوجيههم أكاديميا  مع أولياء أمور الطلبة الدوليي 

 
. ويكون التواصل مستمرا ى  ع المرشدين األكاديميي 

 

ن  ة للطلبة الدوليي   إجراءات استخراج تأشب 

 : ي سلطنة عمان، وتتم العملية عىل النحو التاىلي
ى
ة الدراسة ف ى للحصول عىل تأشي   تدعم كلية عمان البحرية الدولية جميع الطلبة الدوليي 

ي الكلية. . 1
ى
 عىل الطالب استكمال إجراءات التسجيل ف

ة. 2  . يقوم قسم القبول والتسجيل بإعداد طلب التأشي 

ية وإرفاق المستندات التالية: )نسخة من جواز السفر وصورة ملونة بمقاس صورة جواز سف3 ة إىل قسم الموارد البشر ر . يتم إرسال طلب التأشي 

 وفاتورة التسجيل(. 

ة من الجهات المعنية. . يكون قسم الم4  عن الحصول عىل التأشي 
ً
ية مسؤوال  وارد البشر

طة عمان السلطانية إلصدار بطاقة اإلقامة. 5 ية بمرافقة الطالب إىل المديرية العامة لألحوال المدنية بشر  . تقوم إدارة الموارد البشر

 

ى  العام أو ما يعادلها، وتكون مصدقة من قبل وزارة التعليم التابعة لبلد الطالب ومن عىل المتقدم إحضار أصل شهادة دبلوم التعليم يتوجب عىل الطلبة الدوليي 

ي سلطنة عمان. 
ى
بية والتعليم ف ي بلد الطالب وسفارة بلد الطالب ووزارة الخارجية ووزارة الير

ى
 السفارة  العمانية ووزارة الخارجية ف

 

لمقيدين(تس 1.3 ى )ا لمنتظمي  ا لطلبة  ا  جيل 

ة التس ي التقويم األكاديعادة ما تكون فير
ى
ة التسجيل ف ى من بداية كل سنة أكاديمية، وُيوضح تاري    خ بدء وانتهاء فير ى )المقيدين(قبل أسبوعي  مي جيل للطلبة المنتظمي 

ي قسم القبول والتسجيل لكل 
ى
استمراريته عام أكاديمي وذلك من أجل ضمان فصل دراسي من كل لكلية عمان البحرية الدولية،  وعىل كل طالب أن يسجل نفسه ف

 . لمواصلة الدراسة بالكلية خالل العام األكاديمي 

تأجيل  1.4 ل ا  إجراءات 

ة دراست .1 ى خالل فير ي كلية عمان البحرية الدولية. يسمح للطالب بتأجيل دراسته لمدة ال تزيد عن فصلي 
ى
ي التأجيل لمدة  ه ف

ى
ي حالة رغبة الطالب ف

ى
وف

 من قبل وزارة التعليم العاىلي  نائب العميد للشؤون األكاديمية.  هذا اإلستثناء من قبللالحصول عىل الموافقة  يجبأطول 
ى ويجب عىل الطلبة المبتعثي 

 الحصول عىل موافقة الوزارة. 

ام بدفع  الدراسة تأجيلادة ما يسمح للطالب بتقديم طلب وع .2 ى يطة أن يتم ذلك خاللأي رسوم مالية دون االلير ي التقويم  شر
ى
ة المحددة للتأجيل ف الفير

 إن وجدت.  -لية بعد ذلك الوقت دفع أية تكاليف تتطلبها الكه عىل الطالب ، إال أناألكاديمي 

 إ .3
ً
الموافقة وعىل الطلبة الذين يؤجلون الفصل أو السنة الدراسية دون الحصول عىل  ال إذا حصل عىل الموافقة الرسمية. وال يعد الطالب مؤجال

 ام. أن يدفعوا الرسوم الدراسية لذلك الفصل أو العالمسبقة 

ى تسليم استمارة طلب التأجيل إىل قسم القبول والتسجيل مع توضيح أسباب التأجيل، والفصل أو العام المراد تأجيله.   .4 كما يجب عىل الطلبة المؤجلي 

 استكمال جميع االجراءات الالزمة. 

ى أخذ مو  .5 ي افقة الجهة المبتعثة عىل التأجيل قبل تقديم اليتوجب عىل الطلبة المبتعثي 
ى
 الكلية. طلب ف
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لتأجيل 1.5 ا لدراسة بعد  ا  استئناف 

 قسم القبول والتسجيل.  التواصل مع بعد التأجيل بمواصلة دراستهبجب عىل الطالب الراغب 

 إجراءات اإلنسحاب 1.6

ى منعادة يمكن للطالب اإلنسحاب من الكلية  ة فعليه أن  خالل أول أسبوعي  ، وأي طالب يتقدم بطلب انسحاب بعد انقضاء هذه الفير بداية كل فصل دراسي

 . الرسوم الدراسية للفصل الدراسي  يتحمل

ي االنسحاب من الكلية  .1
ى
  . قسم القبول والتسجيل التواصل معيجب عىل الطالب الراغب ف

 

 عىل تاري    خ االنسحاب.  .2
 
 أو جزيئا

 
داد الرسوم كليا  يعتمد اسير

إجراءات االنسحاب أو التأجيل،  دون إكمالدون إعالم قسم القبول والتسجيل أو و  أسابيع متتابعة بدون وجود أي سبب مقنع طالب يتغيب ألكير من  أربعة أي

، وال يمكن  إعادة قبوله من جديد ما لم يتقدم بطلب خطي إىل العميد أو إىل نائب العميد للشئو 
 
 رسميا

 
 منسحبا

 
ن األكاديمية، ويحق للعميد أو فإنه يعد طالبا

 ه للشئون األكاديمية رفض  الطلب. لنائب

لتعلم المسبق اعتماد  1.7  (APL)ا

ف والمعتمد  لملحق )لمزيد من التفاصيل، انظر إىل اتسمح سياسة الكلية الخاصة باعتماد التعلم المسبق بمنح نقاط أكاديمية معتمدة عن التعلم السابق المعير

 (9رقم 

ي الفحص  1.8 لطب  لتقرير ا لدراسات لطلبة للبحارة وا لبحرية ا  ا

ي   عىل األقل بموجب النظم البحرية الدولية، يستلزم إخضاع الطلبة الذين يختارون دراسة المالحة البحرية )ضابط سطح( أو الهندسة البحرية للفحص الطب 

 : ى  مرتي 

 شهادة الدبلوم.  قبل التسجيل كطلبة .1

ة التدريب البحري  .2  خالل السنة الثانية. قبل البدء بفير

ي متخصص أو مستشفى يختاره الطالب، وعىل الطالب إ ي أي مركز طب 
ى
ي برنامج الدبلوم (، ف

ى
ي األول ) قبل التسجيل ف ي يمكن القيام بالفحص الطب  عالم المركز الطب 

ي يمكن الحصول عليها من قسم القبول والتسجيل
 بمتطلبات الفحص كما تحددها النظم الدولية والبر

 
ي كلية عمان البحرية الدولية.  مسبقا

ى
ي   ف

ى
اذا فشل الطالب ف

ي األول ي  اجتياز الفحص الطب  اطات المنظمة البحرية الدولية و يمكن لطالب الدراسات البحرية فأن الكلية ترص عىل اجراء فحص  لعائق طب  ي وفق اشير طب 

ي التخصص اذا تمكن من 
ى
ي االستمرار ف ي حال ما ظل الطالب غالفحص ا واجتياز  التغلب عىل العائق الطب 

ى
ي األول وف ي البحر فإلطب 

ى
ن الكلية ي  الئقا طبيا للخدمة ف

ي وفق  تنصح الطالب بتغيي  تخصصه. ويمكن للطالب أن يتقدم بإلتماس إىل وزارة النقل واإلتصاالت وفق اإلجراءات المتبعة إذا لم  يقتنع بنتيجة الفحص الطب 

اطات المنظمة البحرية الدولية .  ي )قبل البدء أما فياشير
ي الثانى ة التدريب خالل السنة الثانيةما يتعلق بالفحص الطب  ي بفير ي مركز طب 

ى
( فيجب القيام به فقط ف

ف به من قبل وزارة النقل واالتصاالت.ويمكن الحصول عىل التفاصيل من كلية عمان البحرية الدولية عند الطلب.  ويمكن للطالب أيضا أن يتقدم بإلتماس  معير

اطات المنظمة البحرية الدولية . إىل وزارة ا ي وفق اشير  لنقل واإلتصاالت وفق اإلجراءات المتبعة إذا لم  يقتنع بنتيجة الفحص الطب 

ي من العنارص التالية:   ويتألف الفحص الطب 

 . الحالة البدنية العامة .1

 حاسة السمع.  .2

 حاسة البرص.  .3

ي  ورسوم سجل البحارة جزءا من الرسوم الدراسية أو أية الكحول وفحص الحم الصفراء  وفحصفحص المؤثرات العقلية و وال تعد تكلفة إجراء الفحص الطب 

عىل طلبة المنح. 
 
 رسوم إضافية أخرى، بل يتحملها الطالب، وهذا ينطبق أيضا
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ى السفن. وال يمكن للطالب المتدرب  ي عىل الطلبة أن يكون لديهم )سجل البحارة( عند ذهابهم للتدريب العمىلي عىل مير
الحصول عىل هذا السجل بدون وينبىعى

ف به من قبل وزارة النقل واالتصاالت  ي معير ، ويمكن للطلبة  (STCW) األساسية السالمةإضافة إىل اجتيازه دورة  شهادة طبية سارية المفعول من مركز طب 

ى الحصول عىل سجل  البحارة من وزارة النقل واالتصاالت.  العماني 

األكاديمي   1.9 لتقويم   ا

 للتواري    خ المبينةالدراسية وتنتهي بكلية عمان البحريتبدأ الفصول 
 
ي التقويم األكاديمي للكلية، ويصدر هذا ا ة الدولية وفقا

ى
لتقويم قبل بدء السنة األكاديمية ويكون ف

ي للكلية وعىل 
ونى  عىل الموقع االلكير

 
ونية.  بوابةمتاحا ة الدراسة منالطالب االلكير  وحبر الساعة الثامنة اعة الثامنة صباألحد إىل الخميس، من الس تمتد فير

 
احا

اتالمواعيد البديلة لعن  وسيتم اإلعالن مساًء.  ى شهر رمضان المبارك. خالل  لمحارصى ى دراسيي    . تتكون السنة األكاديمية عادة من فصلي 

 

لخدمات الرسوم والدفع 1.10  وتوفي  ا

ي كلية عمان البحرية الدولية، وتبلغ هذه الرسوم )
ى
ي وقت تسجيل الطالب ف

ى
ى و)50يجب دفع رسوم إدارية ف  للطلبة العمانيي 

 
 عمانيا

ً
 للطلبة 50( رياال

 
 عمانيا

ً
( رياال

داد( 50الوافدين إضافة إىل )  )غي  قابلة لالسير
 
 عمانيا

ً
ة السفر والمصاري لتغطية تكاليف استصدار ( رياال ف اإلدارية األخرى المتعلقة بذلك )يتحمل الطالب تأشي 

 أو بشيك )لن تقبل الشيكات األجنبي
 
(، ويمكن دفع هذه الرسوم إما نقدا

 
 عمانيا

ً
ى رياال ة( أو عن طريق التحويل دفع قيمة أية مصاريف أخرى تتجاوز مبلغ الخمسي 

داد.   بأن الرسوم اإلدارية غي  قابلة لالسير
 
، علما  البنكي

: رسوم البر  نامج التأسيسي ) نامج التأسيسي ي للسنة 2,625تبلغ الرسوم الدراسية للعام الواحد من الي 
نامج الصيفى . سيتم اإلعالن عن رسوم الي 

 
 عمانيا

ً
( رياال

 لجدول الرسوم الذي يصدره قسم المالية.  . و التأسيسية ويجب دفعها بشكل منفصل إن وجدت
 
نامج التأسيسي وفقا وُينَصح الطلبة بمراجعة  يتم تسديد رسوم الي 

 سياسة وطريقة الدفع بإمعان.  

 عىل موافقة الكلية. 
 
نامج التأسيسي بناءا  ارشادية ومطويات ومطبوعات أخرى تتعلق بالي 

 
 وتوفر كلية عمان البحرية الدولية كتبا

 

ي العام. 3,675والبكالوريوس ): تبلغ الرسوم الدراسية لكل من برامج الدبلوم رسوم برامج الدبلوم والبكالوريوس
ى
 ف
 
 عمانيا

ً
 ( رياال

 

ن واألمور األخرى.  ى لمرة واحدة فقط وقدره) إيداع التأمي   عند التسجيل لطلبة الدوام الكامل 100يتوجب عىل الطلبة الجدد إيداع مبلغ للتأمي 
 
 عمانيا

ً
( رياال

. وسيتم إعادة هذا الملب200و) ي
 لطلبة الدوام الجزن 

 
 عمانيا

ً
 عىل إخالء الطرف وتسوية المتأخرات واألمور ( رياال

 
ى االنتهاء من الدراسة من الكلية اعتمادا غ حي 

ى بعد تخرجهم من الكلية.   األخرى. ويتم إرجاع هذه المبالغ للخريجي 

اء تلك المواد بما فيها " أحذية السالمة أو أي من أدوات السالمة األوفرول" و وبما أنه يجب عىل الطلبة ارتداء أدوات السالمة الشخصية فإنه يتوجب عليهم شر

 الشخصية األخرى حسب الحاجة. 

 

لمن يرغب من  حرم الكلية: عىل الرغم من أن كلية عمان البحرية الدولية غي  ملزمة بتوفي  المسكن لطلبتها، إال أنها يمكنها توفي  مسكن داخل رسوم السكن

ي األماكن المجاورة للطالبات. وتتو 
ى
فر معلومات تكاليف الطلبة الذكور، كما أن الكلية تبذل كل ما بوسعها لتسهيل الحصول عىل مسكن الئق خارج حرم الكلية ف

 .
ً
 المسكن لدى قسم المالية وقسم شؤون الطلبة، وتكون األولوية لمن يحجز أوال

الذين يتم إسكانهم بواسطة كلية عمان البحرية الدولية التوقيع قبل أو أثناء التسجيل عىل عقد استئجار عادة ما يكون لمدة سنة وعىل جميع الطالب والطالبات 

، وتحدد كلية عمان الب
 
رسوم حرية الدولية واحدة. وال يمكن إلغاء العقد بعد توقيعه وعىل الطلبة تسديد رسوم المسكن لمدة العقد كاملة )سنة واحدة( مسبقا

 وقدره )
 
 تأمينيا

 
. ويسدد الطالب قيمة اإليجار للكلية مع ايداع مبلغا

 
. 50المسكن سنويا

 
 عمانيا

ً
 ( رياال

ى الطالبات القادمات من مناطق بعيدة وذلك بالتعاون واالستعانة بمزودي سكن الطالبات : توفر كلية عمان البحرية الدولية تسهيالت لتسكي 

ى من مصادر خار  ى الطلبة. ويخضع السكن ألنظمة سكنات الطلبة المستأجرة خدمات التسكي  اف الكلية من خالل لجنة تسكي  جية وتحت إشر

. ويوفر سكن الطالبات العديد من ا ي كتيب دليل السكنات المستأجرة الذي تم إصداره من قبل وزارة التعليم العاىلي
لمرافق وللمواصفات المذكورة فى

ي ذلك خدمات النقل 
نت. والخدمات، بما فى ورة وخدمة اإلنير  من السكن إىل الكلية والتسوق وزيارة المؤسسات الصحية عند الرصى
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 كلية عمان البحرية الدولية متوفر   الطعام: 
 
يقدم مجموعة متنوعة من المواد الغذائية بأسعار معقولة للطلبة وتحرص الكلية عىل أن يكون  طعما

ي االحتيا  ويلب 
 
ة مساًء من يوم األحد إىل  طعملطلبة. يعمل المجات الغذائية لالطعام المقدم صحيا  وحبر الساعة العاشر

 
من الساعة السابعة صباحا

 يوم الخميس. 

 

ي لكل وثيقة رسمية يتقدم بطلب الحصول عليها عىل سبيل المثال ال للحرص  2: عىل الطالب دفع رسوم وقدرها رسوم الحصول عىل وثائق رسمية
ريال عمانى

 ائل القبول ورسائل حضور اإلمتحانات. رسائل إثبات القيد، ورس

 

ة امتحان عىل جميع الطلبة الحصول عىل بطاقة دخول القاعة من قسم المالية، إذ تخول هذه البطاقة حاملها الدخول  بطاقة دخول االمتحانات:  قبل كل فير

ي حالة تزوير بطاقة دخول االمتحان سوف يتم فرض غرامة قدرها )
ى
 رياالت عمانية. ( 5إىل مكان االمتحان. وف

 وحبر الرابعة  المرافق الطبية: 
 
ي االوحدة الطبية من الساعة الثامنة صباحا

ى
توفر الكلية خدمات طبية حيث تتواجد ممرضة مؤهلة ف

ي حاالت 
ى
ي تتطلب دخول المستشفى أو ف

ي الكلية ألجل الحاالت البر
ى
مساًء من يوم األحد إىل يوم الخميس. وتتوفر سيارة إسعاف ف

 الطوارئ. 

 

ي حالة فقدانه بطاقة الكلية للطالب: 
ى
، إال أنه ف

 
، وتمنح الكلية البطاقة للطالب مجانا ي األسبوع األول من العام األكاديمي

ى
ا فإنه يتم إصدار بطاقة الكلية للطالب ف

ى   ليتم إصدار بطاقة مؤقتة له سارية المفعول لمدة أسبوعي 
 
إذا لم يتم العثور عىل البطاقة المفقودة و . يتوجب عىل الطالب إبالغ قسم القبول والتسجيل فورا

، حينئذ تقوم الكلية بإصدار بطاقة بديلة مقابل مبلغ وقدره ) ى ة األسبوعي   ( رياالت عمانية. 5خالل فير

ي حرم الكلية. وعىل الط
ى
ي مكان بارز عىل ثيابهم أثناء الدخول والتواجد ف

ى
طاقة دائما خالل تواجدهم حمل هذه البلبة يستوجب عىل الطلبة حمل بطاقة الكلية ف

ي تحتفظ بحق اتخ
ز بطاقة الكلية عندما يطلب منه ذلك للمساءلة من قبل إدارة الكلية والبر ي حرم الكلية. وسوف يخضع الطالب الذي ال يي 

ى
اذ أية إجراءات ف

ي قد تتضمن إشعار الطالب بمغادرة حرم الكلية. 
 مناسبة حيال ذلك والبر

 

، وفيما توفر كلية  الكتب الدراسية:  ي بداية كل فصل دراسي
ى
ي توافق عليها الكلية ف

عمان البحرية الدولية جميع الكتب الدراسية ومواد المنهج الدراسي األخرى البر

ى الوزارة والكلية، بينما يجب عىل الطلبة اآلخري وط االتفاقية بي   لشر
 
 ن دفع رسو يتعلق بطالب منح وزارة التعليم العاىلي فيكون توفي  الكتب وفقا

 
م الكتب مقدما

 من المتطلبات الدراسية األخرى عىل نفقتهم الخاصة مث200بمبلغ )
 
. كما توصي الكلية طلبتها باقتناء بعضا ي كحد أقص للعام األكاديمي

ل الملفات، ( ريال عمانى

ها.   وآلة حاسبة، وحافظات أوراق، وأدوات هندسية وغي 

ي 
 ضمن الرسوم الدراسية. وعىل الطالب إبراز بطاقته الجامعية من أجل الحصول عىل الكتب من المكتبة، يحتسب ث من الكتب للطلبة الذين يدرسون بدوام جزن 

م بالمواعيد المحددة من قبل إدارة المكتبة الستالم الكتب.  ى  وأن يلير

 من تاري    خ استالمه، إال أنه إذا أنسحب أي طالب من طالب منح 
 
 للطالب اعتبارا

 
الوزارة خالل األسابيع الخمسة األوىل من بداية وتصبح الكتب الدراسية ملكا

، فإن عليه إعادة الكتب إىل مدير المكتبة وأن تكون بحالة جيدة.   الفصل الدراسي

. كما النقل ي  عند وصولهم ألول مرة إىل السلطنة من المطار إىل السكن الطالن 
ى توفر : توفر كلية عمان البحرية الدولية خدمة النقل للطلبة الدوليي 

ي عطل كلية النقل لحاالت الطوارئال
 نهاية األسبوع.  الطبية خالل أيام العمل وفى

 

 

لدراسية وجدول سدادها  1.11 ا  : الرسوم 
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ى الكلية وجدول سداد الرسوم المعتمد   لقواني 
 
ها من المستحقات وفقا الذي يصدره قسم المالية بالكلية، ويمكن  عىل الطلبة سداد رسوم السنة األكاديمية وغي 

جاع المبالغ المدفوعة فقط إذا تم االنسحاب خ ي حال انسحاب الطالب من الكلية، يمكن اسير
ى
ة الل الحصول عىل نسخ منها من مكتب قسم المالية. وف الفير

ي التقويم األكاديمي 
ى
ي مثل هذه الحاالت سوف يتم خصم الزمنية المحددة لذلك ف

ى
 ريف تحملتها عنه كلية عمان البحرية الدولية. أية مصا، وف

ي ويتم احتساب الرسوم الدراسية عىل أساس سنوي، ويستوجب سداد كل مستحقات الكلية من أجور السكن وتكاليف النقل وأية رسوم أخرى غي  مضمن
ى
ة ف

 لما يحدده قسم المالية بالكلية
 
ي تط الرسوم الدراسية عىل حدة وفقا

ةمن وقت إىل آخر رأ وبحسب التعديالت البر  . ، مثل التجديد السنوي للتأشي 

، أو بشيك )لن تقبل الشيكات األجنبية(، أو تحويل بنكي يرصف
 
  ويجب أن تسلم جميع الدفعات المالية إىل كلية عمان البحرية الدولية نقدا

 
ي موعده وفقا

ى
قبل أو ف

ي حال سداد الرسوم الدراسية عن طري
ى
، فان عىل الطالب/الطالبة أو الكفيل الممول للدراسة، إرسال نسخة من للمواعيد المقررة للسداد، وف ق التحويل البنكي

 إيصال استالم البنك لعناية المدير الماىلي بكلية عمان البحرية الدولية. 

ي مواعيدها المحددة، فان لكلية عمان البحرية الدولية الحق 
ى
ي تخاذ وإذا لم يتم سداد المبالغ المقررة قبل أو ف

ى
ي عدد من اف

ى
، بما ف

 
اإلجراءات حسب ما تراه مناسبا

 ذلك عىل سبيل المثال: 

 الغرامة.  .1

 تعليق الدراسة.  .2

 عدم اعطاء بطاقة دخول االمتحان .3

 الدبلوم أو البكالوريوس.  عدم إعطاء شهادة .4

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

 
 واحدة عىل األقل. كما يتوجب عىل الطلبة توقيع تعهد لدى ولن ُيتخذ أيا

ً
مرة

يحتفظ به الطالب كمستند  قسم المالية بسداد قيمة الرسوم. 
 
 مختوما

 
 رسميا

ً
ى الصندوق إيصاال ويتم سداد مستحقات الكلية من خالل قسم المالية، ويصدر أمي 

ي الخطة الدراسية أو طرأت ز  إثبات. 
ى
ي حال حدوث أي تغيي  ف

ى
 لذلك. وف

 
ي مدة الدراسة، فإنه قد تتغي  الرسوم وفقا

ى
 يادة ف

 ألي خالف وتحث الكلية الطلبة عىل االتصال الدائم بقسم
 
 ات قد تطرأ عىل المسائل المالية. المالية تجنبا

 

 المنح الدراسية 1.11

القبول الموحد. ويجب أن تحصل جميع المنح الدراسية تمنح الكلية أربعة منح دراسية عىل مستوى السلطنة حيث يمكن للطلبة التقدم عي  برنامج 

ي الكلية. 
  عىل موافقة مسبقة من وزارة التعليم العاىلي للتسجيل فى
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 اإلداري للطلبة االسناد 1.12

لقبول والتسجيل 1.12.1 ا  قسم 

ي المسائل غي  األكاديمية. كما يقوم 
ى
القسم يقدم قسم القبول والتسجيل كافة أشكال التوجيه والدعم اإلداري ألي طالب ف

ي  بإفادة الطلبة وإبالغهم بكل ما يستجد من معلومات تتعلق بالكلية من خالل
ونى يد اإللكير ي ظروف استثنائية عي   الي 

ى
وف

ة  . وُينصح الطلبة أن يتواصلوا مع بعضهم بشأن هذه المستجدات. الرسائل النصية القصي 

ة  ونية نظام الرسائل القصب  يد وبوابة الطالب االلكب  ي والبر
ن
ون  األلكب 

ي ملف التسجيل الخاص 
ى
ي يتم تقديمها ف

يتحمل الطلبة المسؤولية الكاملة عن دقة أي من أرقام الهواتف المحمولة البر

ي حالة تغيي  أي من األرقام أو بيانات العنوان. خالفا لذلك، لن تتحمل كلية عمان 
ى
بهم. وعليهم التأكد من إعالم الكلية ف

ي إيصال أي رسالة لهم.  البحرية الدولية مسؤولية الف
ى
كما يتحمل الطلبة المسؤولية الكاملة لمراجعة بريدهم شل ف

ي الخاص بالكلية
ونى ونية األلكير ي تصلهم من الكلية. بانتظام لقراء وبوابة الطالب االلكير

 ة الرسائل البر

لطلبة  1.12.2 ا  قسم شؤون 

ويدكم بالمعلومات المتعلقة بجميع  ى  لير
 
 دائما

ٌ
تساؤالتكم  وتسجيل الشكاوى أو توجيهكم إن قسم شؤون الطلبةمستعد

ي حال عدم توفر الجواب بشكل مباشر 
ى
للقسم المختص سواء تعلق األمر باألمور األكاديمية أو اإلدارية أو الشخصية، وف

تتوفر اإلجابة،  حالما سيقوم بتحويلكم إىل الشخص المناسب أو أنهم سيعودون إليكم  لديهم فإن قسم شؤون الطلبة

. ينسق سكما  ي  القسم انتخابات المجلس الطالن 

 االمتحاناتمكتب   1.12.3

ى األقسام األكاديمية. فإذا ما كانت لديكم أية تساؤالت متعلقة االمتحانات  يعمل مكتب  ، باالمتحاناتكخلية مركزية بي 

ي ما يتعلق بجدولاالمتحاناتفسوف يساعدكم موظفو مكتب 
ى
ات . أما ف ي المحارصى

ى
 ، فيجب الرجوع إىل مدرس المقرر ف

ي القسم رقم  ومهاموتحدد الالئحة األكاديمية أدوار  حال وجود أية تساؤالت. 
ى
مكتب  ، فرع7مكتب االمتحانات ف

 االمتحانات. 

ي  ستشارياإل المجلس  1.12.4  الطالن 

ي  االستشارييعمل المجلس  ى إدارة الكلية والطلبة. و  كحلقة وصلللطلبة   الطالن  من قبل  يتم انتخاب أعضاء المجلسبي 

 . الطلبة أنفسهم

ى  1.12.5 المكتبية للمدرسي   الساعات 

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

ي المكتب. 
ى
ج  منكم مراجعة مكتب رئيس القسم لالستعالم عن أوقات تواجده ف  في 

 

ي   1.13 لطالن  لّزي ا  ا

ي الملحق رقم )
ى
ي ف  الزي الطالن 

ى ام بالزي الرسمي الدشداشة حيث (. 5يمكن االطالع عىل التفاصيل الكاملة لقواني  ى ى الذكور االلير يتوجب عىل الطالب العمانيي 

م الطالبات العمانيات بالزي المحتشم، وبالنسبة للطلبة الوافدين فيجب عليهم )مع العمامة أو الكمة( العمانية ى ى تلير ي حي 
ى
ام بالزي الالئق والمناسب. أما  ف ى االلير

ة التدريب العمىلي وورش العمل فيعد "األوفرول"  ي فير
ى
ي الورش إرتداء أغطية ف

ى
، وبالتحديد فإنه يجب عىل الطالبات أثناء التدريب ف

 
 إلزاميا

 
وأدوات السالمة أمرا

ي توفرها الكلية وليس أغطية الرأس المعتادة 
 الرأس اآلمنة البر
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ى لن يسمح له بدخول  وكل طالب ال  م بهذه القواني  ى ات الفصول الدراسيةيلير ي بعض الحاالت مغادرة حرم الكلية.  . وحضور المحارصى
ى
 وقد يطلب من الطالب ف
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ي 
ن
 الجزء الثان

امج األكاديمية .2  البر

كاديمية 2.1  األقسام األ

ي كلية عمان البحرية الدو             
ى
 التالية: وأقسام الدعم األكاديمي لية األقسام األكاديمية توجد ف

 قسم القبول والتسجيل.  .1

 قسم شؤون الطلبة.  .2

 البحرية.  الدراساتقسم  .3

  . إدارة اللوجستياتقسم  .4

 . الهندسةقسم  .5

6.  . نامج التأسيسي  قسم الي 

 سم لكل من هذه األقسام. ويوجد رئيس ق        

لمناهج 2.2 األكاديمية وا امج  لي   ا

األكاديمية 2.2.1 امج   لي   ا

امج الدراسية التالية: تطرح الكلية   الي 

 . دبلوم وبكالوريوسالمالحة البحرية ) ضابط سطح(،  .1

 . دبلوم وبكالوريوسندسة البحرية ) ضابط مهندس بحري(، اله .2

 . دبلوم وبكالوريوس، إدارة اللوجستيات والنقل .3

 . دبلوم وبكالوريوس، الهندسة التحويلية .4

لمناهج/   2.2.2 ا الدراسيةلمقررات ا مخطط  المقررات   وتقييم 

ى     ، ويقوم المدرس االمتحانات يحصل الطلبة خالل األيام التعريفية عىل المناهج الدراسية الخاصة بهم وعىل قواني 

ات المقرر، وتتألف خطة المقرر الدراسي من:  ي أقرب وقت ممكن فور بداية محارصى
ى
 بتوزي    ع خطة المنهج الدراسي ف

 أهداف المقرر.  .1

 س. و خطة الدر  .2

 معلومات مفصلة عن أهدافها. وصف الوحدة الدراسية مع  .3

 مقرر. لل تقييمالوصف لوسائل  .4

لتأسيسي   2.3 ا نامج  م البر لعا  ا

ية والرياضيات وتقنية المعلوماتلقد تم  ى ي اللغة اإلنجلي 
ى
إلكساب الطالب المهارات  ومهارات الدراسة تصميم برنامج السنة التأسيسية والذي يتكون من مواد ف

نامج التأسيسي الذي تطرحه الكلية بشكل ، وتتم مراجعة وإعادة تصميم محتوى وطرق تقديم الي  مستمر لتلبية  الالزمة للتعامل مع متطلبات التعليم العاىلي
نامج التأسيسي النهج القائم عىل نتائج الو توصيات الهيئة العمانية لإلعتماد األكاديمي ،   تعلم. يتبع الي 
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 اختبارات تحديد المستوى  2,3,1

ية والرياضيات وتقنية المعلومات عند تقديم طلب اإللتحاق بالكلية.  جميع الطلبةيجب عىل  .1 ى ي اللغة اإلنجلي 
ى
الجلوس الختبارات تحديد المستوى ف

نامج التأسيسي  ي الي 
ى
ي المستويات المناسبة ف

ى
ي حال تم تأدية اال أو إعفائهم من دراسة مادة معينة  وبناًء عىل النتائج سيتم توزي    ع الطلبة ف

ى
بشكل  ختبار ف

ية من دراسة مقررات إعفاءات  الحصول عىلسب. يمكن منا ى مثل شهادة اآليلتس  سارية المفعولالمعلومات عند تقديم شهادة  وتقنيةاللغة اإلنجلي 
ية بدرجة  ى ى من تاري    خ الحصول عليها، وشهادة 5.0لمقرر اللغة االنجلي  ي عامي 

يطة عدم مصى  لتقنية المعلومات.  ICDLو  IC3  شر
ى الختبار تحديد المستوى عند وقت التسجيل، وال تشي هذه  10وقدره سيتم خصم مبلغ  .2 ى المسجلي  رياالت كرسوم تسجيل من جميع المتقدمي 

 . ى عىل نفقة وزارة التعليم العاىلي  الرسوم عىل الطلبة الدارسي 
ية حسب الجدول الموضح أدناه:  .3 ى ي مستويات اللغة اإلنجلي 

ى
 سيتم توزي    ع الطلبة ف

 

 

ية اختبار تحديد مستوى ن اللغة اإلنجلب   

 الدرجات المستويات

ي )ج(
 25-0 المستوى اإلبتدان 

 50-26 المستوى ماقبل المتوسط )ب(

 69-51 المستوى المتوسط )أ(

 70 فما فوق المستوى مافوق المتوسط 

  ة لمستوى ما فوق المتوسط إىل برنامج الدبلوم أو البكالوريوسإىل اسينضم الطلبة الذين يصلون  . مباشر

 

ي الرياضيات وتقنية المعلومات .4
ى
ي اختبارات تحديد المستوى ف

ى
ي مواد الرياضيات وتقنية المعلومات وفقا لنتائجهم ف

ى
 .سيتم توزي    ع الطلبة ف

 

ي الرياضيات وتقنية المعلومات
ن
 اختبارات تحديد المستوى ق

 مجتاز مجتازغب   المادة

FMATH001 0 – 49 50 – 100 

FMATH002 0 – 49 50 – 100 

FCOM001 0 – 49 50 – 100 

FCOM002 
0 - 49 50 - 100 

 

نامج التأسيسي   2,3,2   هيكل ومدة الي   

نامج التأسيسي سنة أكاديمية واحدة.  .1  المدة المعتادة للي 
اتتنقسم السنة األكاديمية ألربعة ف .2 .  ير ى ى أكاديميي   دراسية عىل مدى فصلي 
نامج التأسيسي هي  .3 ي الي 

ى
 . 10من  5,5درجة النجاح ف

ي ) .4
ة دراسية عىل مجموع درجات االختبار النهان  ي كل فير

ى
نامج التأسيسي ف %(. يعتي  50%( والتقويم المستمر )50تعتمد الدرجة النهائية لمواد الي 

ي المستوى المتوسط )
ى
.  إلجتياز ( متطلبا Intermediateالنجاح ف نامج التأسيسي ي الي 

ى
ية ف ى  مادة اللغة اإلنجلي 



©IMCO 2019  Page 18 of 86 

 

ية والرياضيات وتقنية المعلومات الجلوس الختبارات اإلعادة لهذه المواد. يجب عىل الطالب الذين ل .5 ى م يجتازوا االختبارات النهائية لمواد اللغة اإلنجلي 
 %( للحصول عىل الدرجة النهائية للمادة. 50%( مع درجات التقويم المستمر )50وستجمع درجات اختبار اإلعادة )

ي اختبار اإلعادة درجة النجاح )( 10 من 7.0)% 70سيمنح الطالب الحاصلون عىل  .6
ى
ي حالة عدم إجتيازهم للمادة بواقع مجموع درجات 5.5أو أكير ف

ى
( ف

 %(. 50%( مع درجات التقويم المستمر )50اختبار اإلعادة )
ة .7 ي الفير

ى
ة دراسية لمستوى اللغة التاىلي ف

ي أي فير
ى
ية ف ى ي مستوى من مستويات اللغة اإلنجلي 

ى
ي تليها.  سينتقل الطالب الذي ينجح ف

 الدراسية البر
ي تليها.  .8

ة الدراسية البر ي الفير
ى
ة دراسية نفس مستوى اللغة ف ي أي فير

ى
ية ف ى ي مستوى من مستويات اللغة اإلنجلي 

ى
 سيعيد الطالب الذي يخفق ف

 (. Intermediate( والمستوى المتوسط )Pre-intermediateيتم طرح مواد الرياضيات وتقنية المعلومات فقط للمستوى ماقبل المتوسط ) .9
نامج الدبلوم .10 ية، الرياضيات ، تقنية المعلومات( ليلتحق بي  ى / البكالوريوس يجب عىل الطلبة اجتياز جميع مواد برنامج السنة التأسيسية )اللغة اإلنجلي 

ي الكلية. 
ى
 ف

 

 الساعات التدريسية عنوان المادة رمز المادة

EFNG000 ية ى ي للغة اإلنجلي 
 24 المستوى اإلبتدان 

EFNG001 ية ى  18 المستوى ماقبل المتوسط للغة اإلنجلي 

FMATH001  1الرياضيات  (Math-1) 4 

FCOM001  1تقنية المعلومات  (IT-1) 4 

EFNG002 ية ى  18 المستوى المتوسط للغة اإلنجلي 

FMATH002  2الرياضيات  (Math-2) 4 

FCOM002  2تقنية المعلومات  (IT-2) 4 

 

الدبلوم 2.4 لوريوس برامج  لبكا  وا

ي الدبلوم والبكالوريوس:  الكلية تطرح
ى
امج التالية ف  الي 

 المالحة البحرية ) ضابط سطح( .1

 الهندسة البحرية ) ضابط مهندس بحري( .2

 إدارة اللوجستيات والنقل .3

 الهندسة التحويلية .4

اتجميع  امج محارصى ية، وتقييمات هذه الي  ى ي  تقدمها الكلية سواءا كان  باللغة االنجلي 
ي االنشطة التعليمية البر

ى
ويتوقع من الطلبة المشاركة ف

ات والزيارات الدراسية إىل جانب تقييم المقرر.   أم ال. وهذا ينطبق عىل المحارصى
 
حصل عليه يالمؤهل الذي اعتماد مسم يتم  النشاط إلزاميا

 ىل شهادة البكالوريوس. الطالب ع

I. نامج لي  ا  هيكلة 

ى  ينقسم ى )الخريف والربيعالعام األكاديمي إىل فصلي   120. وتم تصميم الخطة الدراسية بحيث يسجل الطلبة  دراسيي 

. و 
 
ي تعنقطة معتمدة سنويا

ى
ى إ. من قبل األقسام االكاديميةخطة الدراسة المقدمة الرض التفاصيل ف ضافة إىل ذلك، يتعي 

ة حضور دور طلبة الهندسة البحرية والمالحة البحرية عىل   ات قصي 
 
االتفاقية الدولية لمعايي  التدريب لمعايي  تطبيقا

ى   . STCWواإلجازة والخفارة للمالحي 

ي جميع برامج الدبلوم والبكالوريوس
ى
نظام الكلية يتطلب  .تتبع الكلية نظام تأهل سنوي وليس عىل حسب المقرارات ف

ي نهاية كل عام ليتمكن الطالب من اإلنتقال اىل العام الذي يليه. و 
ى
ى من النقاط ف يتوجب عىل الطالب قد تحقيق عدد معي 

ي إعادة العام األكاديمي إذا لم يتمكن من تحقيق النقاط المطلوبة بنهاية العام األكاديمي )بعد إختبار اإلعادة 
قد (. و الثانى
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ة دراسته للدبلطالب يعيد ا ي أكير من عام فإنه لوم أو البكالوريوس بالكلية أما إعام أكاديمي واحد فقط خالل فير
ى
ذا رسب ف

 
 
 من ذلك، يمكن للطالب التأجيل لمدة عام  يعتي  غي  الئق أكاديميا

ً
إلكمال الدراسة وسيتم إقصاءه من الكلية. وبدال

ة التأجيل يستطيع محاولة اجتياز  ي  أكاديمي وخالل فير
ى
ي رسب فيها ف

السنة أو السنوات السابقة عن طريق  المواد البر

 . الدراسية كاملة رسومالإعادة دراستها مع دفع 

 

 الدراسات البحرية .1

ي تخصص المالحة البحرية )ضابط سطح(: 
ن
ة برنامج الدبلوم لتخصص ضابط سطح لمدة  درجة الدبلوم ق تمتد فير

ي كلية عمان البحرية الدولية مع الفصل الدراسي  ثالث سنوات ما يعادل ستة فصول دراسية. أربعة
ى
فصول دراسية تكون ف

 .  من اإلبحار كمتطلب أساسي
 
ي البحر بمجموع  اثبى عشر شهرا

ى
 الثالث والسادس كتدريب عمىلي ف

ي تخصص الهندسة البحرية: 
ن
ة برنامج الدبلوم لتخصص الهندسة البحرية لمدة ثالث سنوات  درجة الدبلوم ق تمتد فير

ي كلية عمان البحرية الدولية مع الفصل الدراسي الثالث ما يعاد
ى
ل ستة فصول دراسية. أربعة فصول دراسية تكون ف

ة   من اإلبحار والورش التدريبية العملية وعىل أن ال تقل فير
 
ي البحر بمجموع  اثنا عشر شهرا

ى
والسادس كتدريب عمىلي ف

ي البحر عن ستة أشهر. 
ى
 التدريب ف

ي السنة الثانية )الفصل الدراسي الثالث( سيلتحق طلبة تخصصي ضابط 
ى
سطح وضابط هندسة بحرية للتدريب العمىلي ف

، STCWساعة معتمدة عىل األقل واستكمال برامج ) 80من برنامج الدبلوم بعد اجتياز  ة، والتدريب األساسي ( القصي 

وتدريب العمليات األساسية  ومهام األمن المحددة، وتدريب عمليات النفط األساسية وناقالت المواد الكيميائية،

ي العام الثالث )الفصل الدراسي السادس( من برنامج 
ى
لناقالت الغاز المسال. وسيسمح للطلبة االلتحاق بالتدريب العمىلي ف

ي  260الدبلوم بعد اجتياز 
ى
ي تتضمن المعرفة ذات 75ساعة معتمدة عىل األقل والنجاح ف

% من المواد األساسية، والبر

. األهمية القصوى خ  الل التدريب العمىلي

ي تخصصي ضابط سطح وضابط هندسة بحرية لمعايي  المنظمة البحرية الدولية 
ى
تخضع مقررات درجة الدبلوم ف

(IMO(  ومعايي ،)STCW( ويحتسب لهما ،)نقطة معتمدة. 360) 

نامج الدبلوم.  برامج البكالوريوس:   يمكن للطلبة أن يواصلوا برنامج البكالوريوس بعد إنهائهم لي 

بإمكان الطلبة الذين أنهوا دراسة برنامج الدبلوم لتخصصي ضابط سطح وضابط هندسة بحرية التقدم لشهادة الكفاءة 

(CoC وتصدر شهادات الكفاءة من قبل وزارة النقل واالتصاالت، وذلك بعد أن يجتاز خريجو الدبلوم االختبار الشفهي .)

 الذي تنظمه الوزارة. 

 المعايي  اآلتية تقرأ استكم
ً
 لنظم التأهل وليست بديلة عنها.  اال

ي تخصص المالحة البحرية أو الهندسة البحرية والذي لم يكمل درجة الدبلوم بنجاح ويرغب يمكن ل
ى
طالب السنة الثالثة ف

ط:  ي دخول برنامج البكالوريوس فأنه يمكنه ذلك ولكن بشر
ى
 ف

 نقطة 240أن يكون قد اكمل  .1

 أشهر  أربعةأن يكون قد اكمل وقت ابحار لمدة  .2

 أن يكون قد اكمل تقريبا نصف سجل التدريب العمىلي  .3

ط الموافقة المسبقة من قبل نائب العميد للشؤون األكاديمية.   يمكن استثناء ما سبق بشر

ى  ى دراسيي  ة برنامج البكالوريوس لتخصصي ضابط سطح و ضابط هندسة بحرية لمدة سنة واحدة تعادل فصلي  تمتد فير

نقطة معتمدة درجة بكالوريوس  480قطة معتمدة، ويتم منح الطلبة الذين حصلوا بنجاح عىل ن 120تحتسب مقابلها 

درس مقررات ضابط سطح وضابط الهندسة البحرية 
ُ
ي الهندسة البحرية. ت

ى
ي المالحة البحرية )ضابط سطح( أو ف

ى
العلوم ف

 لمعايي  المنظمة البحرية الدولية 
 
ي STCWونظم األمن والسالمة ) (IMO)حبر مستوى درجة البكالوريوس وفقا

ى
( ف
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ه يجب عىل الطالب نقطة، وكجزء من إكمال مستوى الدرجة الجامعية فإن 120المستوى اإلداري، وتحتسب مقابلها 

وع بحث ومسودة تقرير ويعرض بحثه بنجاح. إ  عداد مشر

 

 الخطة الدراسية لقسم الدراسات البحرية )تخصص الهندسة البحرية( الدبلوم/البكالوريوس

 النقاط المعتمدة اسم المقرر والرمز   النقاط المعتمدة اسم المقرر والرمز  

ل
ألو

ل ا
ص
لف
ا

 

 I–DMATH (  10 (  1الرياضيات 

ني  ن
ثا
 ال
ل
ص
لف
ا

 

 II–MMATH ( 10( 2الرياضيات 

ية  ى ية  I-DENG(  10( 1اللغة االنجلي  ى  II-DENG( 10( 2اللغة االنجلي 

 II-MMASHOP( 7( 2الورشة الميكانيكية  7 )I-MMASHOP( 1الورشة الميكانيكية 

 I-MAUXMACH( 7( 1المعدات المساعدة  6 )I-MMARENG 1 الهندسة البحرية وعلم السفن

 MEMAT( 6-( 1المواد الهندسية  6 )I-MDRAW(1الرسم للهندسة البحرية 

ى والقانون البحري  I-MCONSTAB( 6( 1بناء السفن واالتزان الديناميكي  ى البحريي  مراقبة السطح للمهندسي 
2 )II–MEWATCH ( 

6 

ى   والقانون  ى البحريي  مراقبة السطح للمهندسي 
 ) I–MEWATCH( 1البحري 

 I–MPOWER ( 7( 1التقنية الكهربائية  5

 I–MPOWER ( 7( 1محطات القوى البحرية  

 60 المجموع الفرعي  60 المجموع الفرعي 

      

ث
ثال
 ال
ل
ص
لف
ا

 

 

 

 

 

ي البحر )
 TRB )1التدريب العمىلي فى

)1 –DTRB ( 

 

 

 

 

60 

بع
را
 ال
ل
ص
لف
ا

 

 III-MMATH( 8( 3الرياضيات 

ية  ى  III-MENG( 8( 3اللغة اإلنجلي 

 I –MCHEM ( 7(الكيمياء العامة + الزيوت والتشحيم 

ياء  ى  8 (MPHYS-II) 2الفي 

 II-MDRAW( 7( 2الرسم للهندسة البحرية 

 II-MELECTRO( 8( 2التقنية الكهربائية 

 II-MAUXMACH( 8 2المعدات المساعدة 

-MPOWER) (Diesel) 2محطات القوى البحرية 
II) 

6 

 60 المجموع الفرعي  60 المجموع الفرعي 

س
ام
خ
 ال
ل
ص
لف
ا

 

ية  ى  IV-MENG( 8( 4اللغة االنجلي 

س
اد
س
 ال
ل
ص
لف
ا

 

 

 

 

ي البحر )التدريب 
 TRB )2العمىلي فى

(MTRB- II) 

 

 

 

60 

 I-MTHERMO( 8(ديناميكا الحرارة 

 III-MPOWER( 8(3محطات القوى البحرية 

ى والقانون البحري  ى البحريي  مراقبة السطح للمهندسي 
3)III–MEWATCH ( 

6 

 MAUTO( 8(السيطرة اآللية

 III-MELECTRO( 8(3التقنية الكهربائية 

 II-MCONSTAB( 8(2بناء السفن واالتزان 

ات الهندسة البحرية  I-MMELAB( 6(مختي 

 60 المجموع الفرعي  60 المجموع الفرعي 

بع
سا
 ال
ل
ص
لف
ا

 

 II-MMARLAW( 10( 2القانون البحري 

ن
ام
لث
ل ا

ص
لف
ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبينات  2)التوربينات البخارية  4 البحريةالطاقة  والير
 ) IV–MPOWER(الغازية( 

15 

ية عىل السفينة  MHRMAN( 7( إدارة الموارد البشر

 MMAINT( 10( الصيانة واكتشاف األعطال ومعالجتها 
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  IV-MELECTRO( 15( 4التقنيات الكهربائية 

وع التخرج   (MGP- I)البحث و إعداد وتقديم مشر

 

 III-MAUXMACH( 13( 3معدات مساعدة  15

 II–MTECHMAT ( 7( 2تقنيات المواد 

 II-MTHERMO( 12( 2ديناميكا الحرارة 

ار   2بناء وموازنة السفن   والسيطرة عىل األرصى
)III-MCONSTAB( 

12 

 ERM( 4(القيادة والعمل الجماعي 

 15 المجموع الفرعي  105 المجموع الفرعي 

 معتمدة(نقطة  480نهاية برنامج البكالوريوس )

 

ة تدريب الستكمال كتاب سجل التدريب طلبة الدبلوم عىل  ي الفصل الدراسي الثالث والسادس لفير
ى
الذهاب إىل البحر ف

(TRB)  ي كتاب سجل التدريب الرسوماتواستكمال بعض المهام و
ى
ويحصل الطالب  (TRB). وهذه المهام موضحة ف

 . عىل نقاط معتمدة تحتسب لنيل درجة الدبلوم عند انجازها 

 للتقويم 
 
وتعمل كلية عمان البحرية الدولية جاهدة عىل تنظيم التدريب العمىلي بالتنسيق الوثيق مع الصناعة البحرية وفقا

 . كة العمانيةاألكاديمي ي الوقت الحاىلي مع الشر
ى
للنقل البحري لتوفي  التدريب البحري  و لدى كلية عمان البحرية اتفاقية ف

إن كلية عمان البحرية الدولية ال يمكنها إعطاء ضمانات عىل أطراف ثالثة، فإال أنه بسبب اعتمادها الكامل عىل لطلبتها. 

موعد البدء بتلك الدورات. لذلك فهي ال تتحمل مسؤولية أي تأخي  قد يحصل. كما تشجع الكلية جميع الطلبة بإعالمها 

. إذ  ا كان لديهم خيارا آخر لمكان إجراء تدريبهم العمىلي

 

 

 

 

 الخطة الدراسية لقسم الدراسات البحرية )تخصص المالحة البحرية( الدبلوم/البكالوريوس

 النقاط المعتمدة اسم المقرر والرمز   النقاط المعتمدة اسم المقرر والرمز  

ل
ألو

ل ا
ص
لف
ا

 

 I–DMATH (  10 (  1الرياضيات 

ل 
ص
لف
ا

ني  ن
ثا
ال

 

 II–MMATH ( 6( 2الرياضيات 

ياء  ى ياء  I-DPHYS( 10( 1الفي  ى  II-MPHYS( 6( 2الفي 

ية  ى ية  I-DENG(  10( 1اللغة االنجلي  ى  II-DENG( 10( 2اللغة االنجلي 

 1مناوبة السطح وقواعد االرتطام 
)I-DWATCH( 

 II-DTNAVE( 8( 2المالحة األرضية  10

 2مناوبة السطح وقواعد االرتطام  I-DSEAM(  10(الروتينيةبناء وأعمال السفن 
)II-DWATCH( 

8 

 II-DSEAM( 8( 2مناولة وتخزين البضائع  10  )I-DTNAV( 1المالحة األرضية 

 I-DSTAB(  8( 1االتزان   

 I-DMARLAW( 6(  1القانون البحري   

  المجموع الفرعي  60 المجموع الفرعي 

ل 
ص
لف
ا

ث
ثال
ال

 

 

 

 

ل  
ص
لف
ا

ع
راب
ال

 

 III-MMATH( 8( 3الرياضيات 

ية  ى  III-MENG( 8( 3اللغة اإلنجلي 
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ي البحر )
ى
 TRB )1التدريب العمىلي ف

)1 –DTRB ( 

 

60 

الكيمياء العامة + الزيوت والتشحيم 
)I –MCHEM ( 

8 

 3مناوبة السطح وقواعد االرتطام 
(DWATCH-III) 

6 

 III-DTNAV( 6( 3المالحة األرضية 

 I-DCNAV( 6( 1المالحة الفلكية 

 III-DSEAM( 6( 2مناولة وتخزين البضائع 

 2االتزان الديناميكي وخطوط الطول 
(DSTAB-II) 

6 

 6 (DMARLAW-II) 2القانون البحري 

  المجموع الفرعي  60 المجموع الفرعي 

س
ام
خ
 ال
ل
ص
لف
ا

 

ية  ى  IV-MENG( 6( 4اللغة االنجلي 

س
اد
س
 ال
ل
ص
لف
ا

 

 

 

 

ي البحر )
ى
 TRB )2التدريب العمىلي ف

(MTRB- II) 

 

 

 

60 

 IV-DTNAV( 6( 4المالحة األرضية 

 II-DCNAV( 6( 2المالحة الفلكية 

 IV-DSEAM( 6( 3مناولة وتخزين البضائع 

 4مناوبة السطح وقواعد االرتطام 
)IV-DWATCH( 

6 

ي بواسطة الرادار 
ونى  I-DENAV( 6(اإلبحار األلكير

 1األرصاد الجوية وعلوم المحيطات 
)I-DMETEO( 

6 

 3االتزان الديناميكي وخطوط الطول 
)III-DSTAB( 

6 

 V–DSEAM ( 6( 1اتزان السفينة والمناورة 

 GMDSS )DMARCOM( 6التواصل الالسلكي 

 60 المجموع الفرعي  60 المجموع الفرعي 

ع
ساب

 ال
ل
ص
لف
ا

 

ونية   II-DENAV(  8( 2المالحة االلكير

ن
ام
لث
ل ا

ص
لف
ا

 

 

 

 

 

 

وع التخرج  البحث و إعداد وتقديم مشر
(MGP- I) 

 

 

 

 

 

60 

علوم موازنة السفن بالطول والعرض والسيطرة 
ار   )IV-DSTAB( عىل األرصى

10 

 DMARPOWER( 10( محطات القوى البحرية

 II-DSHIPMAN( 12( مناولة السفن والمناورة

 III -DMARLAW( 10( 3القانون البحري

 تنظيم الحمولة وكيفية التعامل معها وتأمينها 
)VI-DSEAM( 

10 

 2األرصاد الجوية وعلوم المحيطات
)II-DMETEO( 

8 

ية عىل السفينة  إدارة الموارد البشر
)DHRMAN( 

7 

 مستوى اإلدارة –باستخدام الرادار المالحة 
(DRNML) 

8 

ونية مستوى اإلدارة -نظام قراءة الخرائط اإللكير
)DECDIML( 

8 

 DBRM(4 4( القيادة والعمل الجماعي 

 15 المجموع الفرعي  105 المجموع الفرعي 
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 نقطة معتمدة( 480نهاية برنامج البكالوريوس )

 

ة تدريب الستكمال كتاب سجل التدريب  ي الفصل الدراسي الثالث والسادس لفير
ى
عىل طلبة الدبلوم الذهاب إىل البحر ف

(TRB) ي كتاب سجل التدريب واستكمال بعض المهام والرسومات
ى
ويحصل الطالب  (TRB). وهذه المهام موضحة ف

 عىل نقاط معتمدة تحتسب لنيل درجة الدبلوم عند انجازها. 

 للتقويم   وتعمل
 
كلية عمان البحرية الدولية جاهدة عىل تنظيم التدريب العمىلي بالتنسيق الوثيق مع الصناعة البحرية وفقا

كة العمانية للنقل البحري لتوفي  التدريب البحري  ي الوقت الحاىلي مع الشر
ى
. و لدى كلية عمان البحرية اتفاقية ف األكاديمي

، فإن كلية عمان البحرية الدولية ال يمكنها إعطاء ضمانات عىل أطراف ثالثةعىل ل لطلبتها. إال أنه بسبب اعتمادها الكام

موعد البدء بتلك الدورات. لذلك فهي ال تتحمل مسؤولية أي تأخي  قد يحصل. كما تشجع الكلية جميع الطلبة بإعالمها 

 .  إذا كان لديهم خيارا آخر لمكان إجراء تدريبهم العمىلي

 والنقلإدارة اللوجستيات  .2

ة برنامج الدبلوم  لتخصص إدارة اللوجستيات والنقل لمدة أربعة فصول دراسية بكلية عمان : برنامج الدبلوم تمتد فير

 ( نقطة معتمدة. 240البحرية الدولية، وتحتسب لها )

نامج الدبلوم.  بإمكان الطلبة مواصلة: برنامج البكالوريوس لبة السنة الثانية يمكن لط برنامج البكالوريوس بعد إنهائهم لي 

ي االنضمام إىل برنامج 
ى
من تخصص إدارة اللوجستيات والنقل من الذين لم ينهوا برنامج الدبلوم ولكنهم يرغبون ف

يطة حصولهم عىل )  ( نقطة معتمدة عىل األقل. 200البكالوريوس ومواصلة التدريب القيام بذلك شر

ة برنامج بكالوريوس إدارة اللوجستيات والنقل ى  تمتد فير ى دراسي  ى تعادالن أربعة فصول دراسية، بما فيها فصلي  إىل سنتي 

. وتبلغ النقاط المحتسبة لهذه الفصول  نقطة  480نقطة. ويحصل الطالب الذي ينهي بنجاح  240للتدريب اإللزامي

ي إدارة اللوجستيات والنقل، وحبر يتمكن ال
ى
ي برنامج البكالوريوس عىل درجة بكالوريوس العلوم ف

ى
طالب من معتمدة ف

ي سجل التدريب
ى
وأن  (TRB) الحصول عىل النقاط المعتمدة كاملة، فإن عىل الطالب أن ينهي جميع الواجبات الواردة ف

ي أي من واجبات سجل التدريب 
ى
ي حال الرسوب ف

ى
وع تخرجه. وف فإنه يجب اعادتها واجتيازها.  (TRB)يعرض بجدارة مشر

 لمتطلبات برنامج 
 
البكالوريوس إال إذا قام بإعداد بحث يتالءم مع المستوى الذي تحدده وال يعتي  الطالب مستوفيا

وع التخرج ويعرضه بكل جدارة.   بمشر
 
 الكلية، وأن يسلم تقريرا

نامج إدارة اللوجستيات والنقل  الخطة الدراسية لبر

 النقاط المعتمدة اسم المقرر والرمز   النقاط المعتمدة اسم المقرر والرمز  

ل
ألو

ل ا
ص
لف
ا

 

 PPOR I.I( 10(مقدمة للموانى  

ني  ن
ثا
 ال
ل
ص
لف
ا

 

 PPOR I.II( 10( محطات الحاويات

 I.II PSHI( 10( وكيل الشحن 10 )I.I PSHI( مقدمة للشحن

 PTRL I.II( 10( إدارة الوسائط 10 )PTRL I.I(مقدمة للوجستيات 

 PSIM) 2النقل محاكي سلسلة عمليات  PSIM I.I( 10( 1محاكي سلسلة  عمليات النقل 

)I.II 
10 

ية    ى ية PENG I.I( 5( 1اللغة اإلنجلي  ى  PENG I.II( 5( 2 اللغة اإلنجلي 

 PMATH I.II( 5( 2علم الحساب  5 )PMATH I.I( 1علم الحساب 

 PECON I.II( 5( مبادئ اإلقتصاد  5 )PECON I.I(مبادئ االقتصاد 

 PIT I.II( 5(أساسيات تقنية المعلومات  5 )PIT I.I(أساسيات تقنية المعلومات 

 60 المجموع  60 المجموع

ا ل ف ص ل 
ا ل ثا ل ث

 
 PPOR II.I( 10(أنواع أخرى من المحطات 

ا ل ف ص ل 
ا ل را ع
ب

 

 PPOR II.II( 10( التخزين
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 II.II PSHI( 10( التجارة الدولية 10 )II.I PSHI(الشحن الخطي 

 PTRL II.II( 10( سلسلة التوريد إدارة  10 )PTRL II.I( إدارة اللوجستيات

 PSIM) 4محاكي سلسلة عمليات النقل  PSIM II.I( 10( 3محاكي سلسلة عمليات  النقل 

II.II) 
10 

ية  ى ية  PENG II.I( 5( 3اللغة اإلنجلي  ى  PENG II.II( 5( 4اللغة اإلنجلي 

 PCALC II.II( 5(اإلحصاء  5 )PCALC II.I(اإلحصاء 

 PECON II.II( 10(االقتصاد البحري  10 )II.I PECON( اإلقتصاد 

   - )PENT II.I( ريادة األعمال: اإلبداع واالبتكار 

 60 المجموع  60 المجموع

 نقطة معتمدة( 240نهاية برنامج الدبلوم )

 

ي العام الثالث )الفصل 
ى
كات 16(، يتوجب عىل جميع الطلبة أن يتدربوا لمدة )5* ف ي إحدى الشر

ى
( عىل األقل ف

 
أسبوعا

ي قطاع اللوجستيات والنقل واستكمال كتاب سجل التدريب 
ى
ي تعمل ف

يوفر هذا التدريب الفرصة للطالب  . (TRB)البر

ي الع
ى
ى ف ي مجال اللوجستيات، أو التخصصات ذات الصلة. حيث لتطبيق مهارات ومفاهيم جديدة مناسبة للمبتدئي 

ى
مل ف

يك  ف من كلية عمان البحرية الدولية ومن قبل الشر سيقوم الطلبة بتقييم أدائهم الخاص، كما سيتم تقييمهم من قبل مشر

يك من مجال الصناعة بتحديد المهام والنتائج المرجوه ف والشر  من المشر
ً
. وسيقوم كال

 
من  من مجال الصناعة أيضا

ي وعرض شفهي بعد االنتهاء
 التدريب خالل تجربة العمل. وسيتطلب من الطلبة تقديم تقرير التدريب المهبى

 : ملحوظة

 للتقويم 
 
تسىع كلية عمان البحرية الدولية جاهدة لتوفي  فرص تدريبية بالتنسيق الوثيق مع الصناعة البحرية وفقا

. إال أنه بسبب اعتمادها الكامل عىل  ، فإن كلية عمان البحرية الدولية ال يمكنها إعطاء ضمانات طراف ثالثةأاألكاديمي

عىل موعد البدء لتلك الفرص التدريبية. لذلك فهي ال تتحمل مسؤولية أي تأخي  قد يحصل، كما تشجع الكلية جميع 

 .  آخر لمكان إجراء تدريبهم العمىلي
 
 الطلبة بإعالمها إذا كان لديهم خيارا

 الهندسة التحويلية  .3

ة برنامج الدبلوم  لتخصص الهندسة التحويلية لمدة أربعة فصول دراسية بكلية عمان البحرية : برنامج الدبلوم تمتد فير

ى تعادل ( نقطة معتمدة. 240الدولية، وتحتسب لها ) ة الدراسة لتخصص دبلوم الهندسة التحويلية إىل سنتي  تمتد فير

 أربعة  فصول دراسية. 

نامج الدبلوم. يمكن لطلبة السنة الثانية : بإمكابرنامج البكالوريوس ن الطلبة مواصلة برنامج البكالوريوس بعد إنهائهم لي 

ي االنضمام إىل برنامج البكالوريوس 
ى
من تخصص الهندسة التحويلية من الذين لم ينهوا برنامج الدبلوم ولكنهم يرغبون ف

يطة حصولهم عىل ) والبدء بالسنة الثالثة  طة معتمدة عىل األقل. ( نق200القيام بذلك شر

ى تعادالن أربعة فصول دراسية، بما فيها فصل دراسي للتدريب  ة برنامج بكالوريوس الهندسة التحويلية إىل سنتي  تمتد فير

. وتبلغ النقاط المحتسبة لهذه الفصول  ي  480نقطة. ويحصل الطالب الذي ينهي بنجاح  240العمىلي
ى
نقطة معتمدة ف

 ة بكالوريوسبرنامج البكالوريوس عىل درج

ي 
 
، يمكنكم الحصول عىل مزيٍد من الدوام الجزن ي

ي الهندسة التحويلية بدوام جزن 
ى
: يمكن دراسة برنامج البكالوريوس ف

ي فب   المعلومات
ى الدوام الجزن   . قسم القبول والتسجيل بالكلية( او بمراجعة 1)انظر إىل المحلق رقم   أنظمة وقواني 
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نامجالخطة الدراسية   الهندسة التحويلية لبر

 النقاط المعتمدة اسم المقرر والرمز   النقاط المعتمدة اسم المقرر والرمز  

ل
ألو

ل ا
ص
لف
ا

 

ية لتقنيات العمليات التحويلية  ى  1اللغة االنجلي 
)I-TENG( 

5 

ني  ن
ثا
 ال
ل
ص
لف
ا

 

ية لتقنيات العمليات التحويلية  ى اللغة االنجلي 
2 )II-TENG( 

5 

 II-TMATH( 10( 2رياضيات تقنية  10 )I-TMATH( 1 رياضيات تقنية

 TEC(  10(الكيمياء الهندسية  10 )TCHEM(كيمياء عامة 

ياء تطبيقية  ى ونية TPHYS( 10(في   أساسيات الهندسة الكهربائية وااللكير
)TBEEE( 

10 

 TCOMP( 5( تطبيقات الحاسب اآلىلي  10 )TIPT( مقدمة لتقنيات العمليات التحويلية

 TPME( 10(معدات التشغيل الميكانيكية  10 )THSE( الصحة و السالمة والبيئة

 TBWP( 10( أساسيات الورشة 5 )TED( الرسم الهندسي 

 TENTR(  0( ريادة األعمال  

 60 المجموع الفرعي  60 المجموع الفرعي 

ث
ثال
 ال
ل
ص
لف
ا

 

ية لتقنيات العمليات التحويلية  ى  3اللغة االنجلي 
)III-TENG( 

10 

ع
راب
 ال
ل
ص
لف
ا

 

ية لتقنيات العمليات التحويلية ى  4اللغة االنجلي 
)IV-TENG( 

10 

 TICHEM( 10( كيمياء صناعية 10 )TEMD( اآلالت الكهربائية والمحركات

 TCET( 10( هندسة ديناميكا الحرارة الكيميائية 10 )TPI( 1معدات التشغيل والتحكم 

ي العمليات TAFM( 10( التطبيقيةميكانيكا السوائل 
ى
 10 (TPC) التحكم ف

 TPTS( 10( نظم تقنية العمليات 10 )TPSC( عملية المحاكاه والتحكم

 عمليات تشغيل المصانع وتصحيح األعطال TMTP( 10(ممارسة أدوات اآلالت
)TPT( 

10 

 60 المجموع الفرعي  60 الفرعي  المجموع

 نقطة معتمدة( 240نهاية برنامج الدبلوم )

س
ام
خ
 ال
ل
ص
لف
ا

 

 3الرياضيات التطبيقية لهندسة العمليات 
)III-TMATH( 

10 

س
اد
س
 ال
ل
ص
لف
ا

 

 

 

 التدريب العمىلي 

 

 

 

60 
 TACHEM( 10( كيمياء تحليلية

 TPS( 10( سالمة نظام المعالجة

 TEM( 10(المواد الهندسية 

 TCPC( 10(حساب العمليات الكيميائية 

 TPSEB(  10( نظم عملية توازن الطاقة

 60 الفرعي المجموع  60 الفرعي  المجموع
ع
ساب

 ال
ل
ص
لف
ا

 

 V-TENG( 10( المراسالت واالتصاات التجارية

ن
ام
لث
ل ا

ص
لف
ا

 

 10 (TPUSS) بدء وإيقاف وحدة التشغيل

 TSQC( 10( المراقبة اإلحصائية للجودة

 10 (TIBM) األعمال الصناعيةإدارة  TSCOL( 10( عواميد الفصل

 THTHE( 10( انتقال الحرارة ومبدالت الحرارة

وع التخرج TPEE( 10( علوم اقتصاد هندسة العمليات  40 (TPRO) مشر

 TPED( 10( تصميم معدات العمليات

 60 الفرعي  المجموع 60 الفرعي  المجموع

 نقطة معتمدة( 480نهاية برنامج البكالوريوس )
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ي السنة الثالثة )الفصل الدراسي 
ى
كة  12( عىل الطلبة  تكريس فصل دراسي واحد )6ف ي التدريب العمىلي مع شر

ى
أسبوعا( ف

مختصة بمجال الهندسة التحويلية واستكمال كتاب سجل التدريب. يوفر هذا التدريب الفرصة للطالب لتطبيق مهارات 

ي العمل 
ى
ى ف بالهندسة التحويلية. حيث سيقوم الطلبة بتقييم أدائهم الخاص، كما سيتم ومفاهيم جديدة مناسبة للمبتدئي 

 من 
ً
. وسيقوم كال

 
يك من مجال الصناعة أيضا ف من كلية عمان البحرية الدولية ومن قبل الشر تقييمهم من قبل مشر

يك من مجال الصناعة بتحديد المهام والنتائج المرجوه من التدريب خالل تجربة الع ف والشر مل. وسيتطلب من المشر

ي وعرض شفهي بعد االنتهاء. 
 الطلبة تقديم تقرير التدريب المهبى

 ملحوظة: 

. وبإعتماد الكلية   للتقويم األكاديمي
 
سوف تسىع الكلية لتنظيم التدريب العمىلي بالتعاون الوثيق مع مجال الصناعة ووفقا

لبدء التدريب. ولذلك، لن تتحمل الكلية المسؤولية ، فإنها ال تعطي أي ضمان حول الموعد الفعىلي أطراف ثالثةالتام عىل 

 عن أي تأخي  غي  متوقع. كما أننا نشجيع الطلبة عىل اختيار مكان التدريب العمىلي الخاص بهم. 

B. نامج لي  ا  لغة 

ية، ويطلب من جميع الطلبة التحدث فقط ب             ى ات باللغة االنجلي  ي حرم الكليةجميع المحارصى
ى
ية ف ى  . اللغة االنجلي 

C. آفاق العمل 

I. البحرية )ضابط سطح( المالحة 

كة للشحن، من ضابط مسؤول عن مراقبة اإلبحار إىل قبطان عىل  ي أي شر
ى
 ف

ر
ف يستطيع ضابط السطح المتخرج أن يير

. ويتعلم الطالب خالل  ى  شاملي 
 
 وتدريبا

 
ة تعليما ى السفن الضخمة والعابرة للمحيطات، وتتطلب هذه المسؤولية الكبي  مير

ي السالمة دراسته 
ى
وتدريبه كيفية اإلبحار والمناورة، وبصفة عامة كيفية تشغيل السفينة. وتشمل الدراسة كذلك دورات ف

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

ى السفينة، ويتدرب الطالب أثناء الدراسة عىل أحدث أجهزة المحاكاة وأ  ها تطورا للقيام بمهام التحكم كاملة عىل مير كير

ي مجال المالحة البحرية. وسوف يتدرب الطالب عىل تشغيل كافة 
ى
وذلك بهدف إعداده عىل أفضل نحو ممكن للعمل ف

 للطالب لتفادي أية مخاطر محتمل
 
ا  كبي 

ً
ة عند المعدات المختلفة من خالل أجهزة المحاكاة. ويعد هذا التدريب تأهيال

كات المالحة والشحن.   التحاقه بالعمل لدى شر

كات النقل البحري  ، إذ أن شر
 
 باهرا

ً
نامج المالحة البحرية )ضابط سطح(، فإنه يضمن مستقبال وعندما يلتحق الطالب بي 

ي قطاع الشحن البحري، إ
ى
ى األكفاء ف ي عدد العاملي 

ى
ي البحث عن عنارص شابة جديدة بسبب النقص الكبي  ف

ى
ذ تجتهد ف

ي ازدياد. 
ى
ي عدد البحارين عىل  مستوى العالم ومن المتوقع أن هذا النقص سيكون ف

ى
 يوجد حاليا نقص ف

 للمراكز اإلدارية العليا 
 
 مهما

 
 ما تكون متطلبا

 
ي غالبا

ي البكالوريوس لمتابعة دراساتهم العليا البر  . كما و يفتح الباب أمام خريج 

II. ل البحرية )ضابط مهندس بحري(ا  هندسة 

 كيفية عمل األجهزة المركبة عىل السفينة وكيفية إصالحها بصورة صحيحة.  يتعلم
 
 بحريا

 
 الطالب بوصفه مهندسا

ويتدرب كذلك كجزء من دراسته، عىل أجهزة محاكاة عالية التقنية تمثل أجهزة غرفة المحركات ومعامل اآلليات بهدف 

ي بطريقة فعالة. فمن خالل أجهزة المحاكاة
ي يجب اتباعها  إعداده لعمله المهبى

يتعرف الطالب مثال، عىل اإلجراءات البر

ي حاالت الطوارئ. 
ى
ي غرفة المحركات وكيفية الترصف بمهنية ف

ى
 ف

ى األكف ي البحث عن عنارص شابة جديدة بسبب النقص الكبي  بعدد العاملي 
ى
كات النقل البحري تجتهد ف ي قطاعا فشر

ى
 ء ف

ي عدد ا الصناعات البحرية
ى
ي ، إذ يوجد حاليا نقص ف

ى
لبحارين عىل  مستوى العالم ومن المتوقع أن هذا النقص سيكون ف

 ازدياد. 
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 للمراكز اإلدارية العليا. 
 
 مهما

 
 ما تكون متطلبا

 
ي غالبا

ي البكالوريوس لمتابعة دراساتهم العليا البر  كما و يفتح الباب أمام خريج 

III. لنقل للوجستيات وا ا   إدارة 

ة، منها التحول إىل نظام الحاويات، وإدخال تقنيات الحاسوب  مديرو  يواجه صناعة النقل البحري اليوم تحديات كبي 

إىل  إدارة اللوجستيات والنقلوالمعلوماتية، والنقل المتعدد التقنيات والمفاهيم اللوجستية الحديثة، وي  هدف برنامج 

ي إجراءات النقل. 
ى
 تثقيف مديري المستقبل ف

ي 
ى
ي مإذا كنت ترغب ف

ى
 ف
 
ا  كتزويد ال يقترص عىلالنقل اللوجستيات و إدارة  جال اللوجستيات، فإن برنامجأن تصبح خبي 

ي ا
ى
ي قطاع النقل البحري وآخر ما  لموضوعات اإلدارية فحسب بل ويزودكبقاعدة متينة ف

ى
أيضا بالمعرفة المتعمقة ف

 يستجد فيه من تطورات. 

ي اإلدارة الوسط أو عىل مستوى عىل ت إدارة اللوجستيات والنقلويعمل برنامج  
ى
أهيل وتدريب الطالب لتوىلي وظيفة ف

كات إدارة  ي يمكن للطالب أن يحصل عىل وظيفة فيها: وكاالت الشحن وشر
اف، ومن األمثلة عىل جهات العمل البر اإلشر

كات تحميل وتفري    غ السفن والمخازن، وجميعها آفاق واعدة للعمل.  كات الشحن وشر  الموانى  وشر

كات التخزين والنقل، وقد تم التخطيط إن الموا ي الصناعات المرتبطة بها وبشر
ى
 ف
 
 مطردا

 
ي تطور دائم، كما أن هناك نموا

ى
نى  ف

لخطوط جوية جديدة ولسكك حديدية تعمل عىل نقل  البضائع، ويحدث هذا النمو الشي    ع داخل وخارج سلطنة 

 من سلسلة قطاع النقل ال
 
نامج هو خيارك األمثل. عمان، فإذا كنت ترغب بأن تكون جزءا  بحري، فإن هذه الي 

 للمراكز اإلدارية العليا. 
 
 مهما

 
 ما تكون متطلبا

 
ي غالبا

ي البكالوريوس لمتابعة دراساتهم العليا البر  كما و يفتح الباب أمام خريج 

IV. لتحويلية ا  الهندسة 

ي مجال عمليات التشغيل هم العنرص األساسي المسؤول عن التخطيط 
ى
ى ف ي عملية صنع إن العاملي 

ى
والتحليل والتحكم ف

المنتجات، بداية من استالمها كمواد خام ومرورا بعمليات اإلنتاج وتوزي    ع تلك المنتجات للمستهلك. وهذه الصناعات 

وكيماويات وتكرير  –عىل سبيل المثال وليس الحرص  –تشمل  صناعات التنقيب وإنتاج النفط والغاز، وصناعات البير

ول، والصناعات  ب ومياه الرصف، وتصنيع المواد البير الكيمائية والزراعية، وتوليد الكهرباء والطاقة، ومعالجة مياه الشر

وبات الغازية، وصنع األدوية والمنتجات البيولوجية ومراقبة البيئة.   الغذائية والمشر

ى عليهم العمل بنظام ال ي مجال عمليات التشغيل التحىلي بالمرونة، حيث يتعي 
ى
ى ف ي مختلف الظروف والبد للعاملي 

ى
مناوبة ف

ة متنوعة لألفراد الذين يتطلعون إىل وظائف ذات تحٍد أكي    . المناخية، وتقدم هذه المهنة خي 

ي المجهز بأحدث التقنيات، ومحاكيات  ي كلية عمان البحرية الدولية من خالل المصنع النموذج 
ى
يقدم برنامج التدريب ف

ات، صورة للطالب تحاكي واقع عمليات التصنيع والتعلم القائم عىل استخدام  الحاسوب باإلضافة إىل المحارصى

ي المصانع الحقيقية، حيث يطبق موظفو تقنيات عمليات التشغيل ما اكتسبوه من معرفة 
ى
ي قد تواجهه ف

التحديات البر

ة.   وخي 

ي عمليات التشغيل )
شهادة الدبلوم  يساعد برنامجنا عىل تطوير المهارات الالزمة لتأهيل الطالب لاللتحاق بوظيفة فبى

 ( أو مهندس عمليات التشغيل ) شهادة البكالوريوس (. 

ي برنامج  ي عدد من الصناعات،  الهندسة التحويليةويمكن لخريج 
ى
ي أو مهندس تشغيل ف

الحصول عىل وظائف مثل فبى

وكيماويات، ومنصات إنتاج النفط، ومحطات توليد الكهرباء، و  محطات منها استخالص وتكرير النفط، وصناعة البير

ب ومياه الرصف الصجي باإلضافة إىل الصناعات المعدنية األولية.   معالجة مياه الشر

 ما تكون
 
ي غالبا

ي البكالوريوس لمتابعة دراساتهم العليا البر  للمراكز اإلداري  كما و يفتح الباب أمام خريج 
 
 مهما

 
 . العليا متطلبا

D. لدرجات  نظام ا
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ية واحدة. حيث تعد 10  إىل 0يتم تقييم االختبارات عىل مقياس  اإلختبار، أدنى درجة للنجاح. ومن يتغيب من الطلبة عن حضور  6.0، وإىل أقرب فاصلة عشر

 . 0سيمنح درجة 

. سيتم رصد الدرجة النهائية عىل مقياس    أدنى درجة للنجاح.  6.0حيث تعد  10إىل  0سيتم تحديد الدرجة النهائية للطالب عن طريق تقييم واحد أو أكير

ها من طرق التقييم المستمر، ستكون هذه العالمات متوسطة بحسب األح إذا  كام تم تقييم المقرر الدراسي عن طريق اختبارات المستوى المتوسط أو غي 

ي خطة المقرر. 
ى
 المنصوص عليها ف

 ر: إذا تم تقييم المقرر بأكير من تقييم، سيتم تطبيق القواعد التالية للحصول عىل الدرجة النهائية لالختبا

 قبل رفعها.  .1
ً
 يتم تقريب الدرجات أوال

 
 دائما

ية واحدة قبل عمل الحسابات التالية.  .2  يتم تقريب درجات االختبارات إىل أقرب فاصلة عشر

ي تنتهي ب  .3
ي تقريب الدرجات حيث أن العالمات البر

ى
فما أعىل يتم تقريبها للرقم األعىل،  0.5يتم تطبيق القواعد المعتادة ف

ي تنتهي 
. )بالتاىلي فإن  0.5بأقل من  والدرجات البر

 5.44و  7.0تصبح  6.95و  5.5تصبح  5.45يتم تقريبها للرقم األدنى

 و الخ...( 5.4تصبح 

ية واحدة.  10إىل  0يتم وضع الدرجات عىل مقياس من  ي كلية عمان البحرية الدولية، وإىل أقرب فاصلة عشر
ى
للتقييمات ف

 وتعد درجة شهادات الدبلوم والبكالوريوس تعتمد هذا الن
 
أدنى درجة للنجاح. يوضح الجدول أدناه المستويات  6.0ظام أيضا

ي يحصل عليها الطالب. ويحصل من يتغيب عن حضور أي امتحان أو اختبار عىل درجة 
ي تعادل الدرجات البر

 . 0البر

  

 التقييم الدرجات

 امتياز 10 – 8.5

7.5 – 8.4  
 
 جيد جدا

 جيد 7.4 – 7.0

  متوسط 6.9 – 6.5

 مقبول 6.4 – 6.0

ي   6.0أقل من 
 غي  مرصى
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I.  اكمي لير ا لمعدل  ا  تحويل 

اكمي  المعدل التالية لتحويل المعادلةيتم اتباع   نقاط:  4نقاط إىل مقياس  10مقياس  من الير

 نقاط 4= المعدل من x 4/10نقاط  10المعدل من 

اكمي  اكمي بصيغة ، فسيكون المعدل  7عىل سبيل المثال، إذا كان المعدل الير  نقاط؛ 4الير

7× 4÷10 =2,8   
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 الجزء الثالث

ن الكلية .5  نظم وقواني 

A. مقدمة 

ى بكلية عمان البحرية الدولية. ومن المتوقع أن يطلع ى عىل جميع الطلبة المسجلي  عليها جميع الطلبة بإمعان قبل البدء بأي من  تنطبق هذه النظم والقواني 

امج.   الي 

ى  ي جميع األحوال. إذا ظهرت أية تناقضات بي 
ى
ي وإعطائه األولوية ف ى جمة العربية المقابلة لها، فيتم األخذ بالنص االنجلي  ية لهذه النظم والير ى  النسخة االنجلي 

B.  لطالب ا ى تتعلق بسلوك   نظم وقواني 

I. لتطبيق  ا

ي كلي               
ى
ى كطلبة ف ى عىل جميع األشخاص المسجلي  ة عمان البحرية الدولية بغض النظر عن المراحل الدراسية أو الحضور أو تنطبق هذه النظم والقواني 

ات التأجيل واالنسحاب المؤقت. موقع الدراسة.   ي فير
ى
كما أنها تنطبق عىل الطلبة ف  

II.  لطالب ا  سلوك 

ي تعامله جميع األشخاص الذين هم داخل كلية عمان البحرية الدولية أو من مرتاديها.  .1
ى
 عىل الطالب أن يراعي ف

ي أي سلوك من شأنه أن يجلب المشاكل لكلية عمان البحرية الدولية.  عىل .2
ى
 الطالب عدم التورط ف

ي كلية عمان البحرية الدولية،  .3
ى
عىل الطالب االمتثال لجميع التعليمات الصادرة من أي عضو بهيئة التدريس أو اإلدارة ف

ي 
ى
ى المذكورة ف  للقواني 

 
ي مرحلة الحقة أن يستأنف وفقا

ى
 الفصل الخامس )إجراءات االستئناف(. ويمكن للطالب ف

 أية معلومات زائفة أو مضللة.  .4
 
 عىل الطالب أن ال يقدم عمدا

ال يجوز للطالب استخدام العنف الجسدي أو التهديد باستخدامه أو تحريض اآلخرين عىل استخدامه داخل حرم  كلية  .5

 عمان البحرية الدولية. 

أخرى أو التهديد بإتالفها أو تحريض اآلخرين عىل إتالفها داخل حرم كلية ال يجوز للطالب إتالف أية معدات أو ممتلكات  .6

 عمان البحرية الدولية. 

ي عدم الراحة أو اإلزعاج أو مضايقة مرتادي حرم كلية عمان البحرية  .7
ى
ال يجوز للطالب إصدار ضجة عالية قد تسبب ف

 الدولية. 

وسياساتها. وتقع عىل عاتقه المسؤولية الكاملة لإللمام التام عىل الطالب التقيد بجميع نظم كلية عمان البحرية الدولية  .8

 بها. 

9.  :  يجب عىل الطالب عدم القيام بأفعال سيئة السلوك، كالتاىلي

10.  .  االعتداء وأعمال العنف أو السلوك التهديدي الخطي 

ي أو المتعمد لممتلكات كلية عمان البحرية الدولية أو ممتلكات أي طالب آخر أو م .11
 وظف. اإلتالف العدان 

 الشقة أو ارتكاب أية جريمة جنائية داخل حرم كلية عمان البحرية الدولية.  .12

 اختالس أموال أو ممتلكات كلية عمان البحرية الدولية.  .13

 المضايقة واالعتداء.  .14

ي ذلك السلوك الذي يسبب الخوف واألذى لآلخرين.  .15
ى
 السلوك الشاذ أو غي  المعقول بما ف

ي الذي يتعارض  .16
، الترصف غي  القانونى ى ي التعبي  أوالعمل ألي طالب آخر أو أي فرد من الموظفي 

ى
وعة ف مع الحرية المشر

ي تنفذ بواسطة )أو بالنيابة عن(كلية عمان البحرية 
أو الترصف الذي يزعج أو يتعارض مع األنشطة المرصح بها والبر

 .  الدولية أو داخل حرمها الجامىعي

ي إصابة أي شخص أو يعرض سالمته .17
ى
 للخطر داخل حرم كلية عمان البحرية الدولية.  أي ترصف قد يتسبب ف

ى كلية عمان البحرية الدولية.  .18  مخالفة أي من نظم وقواني 
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( بدون تفويض  .19
ً
نت مثال ي توفر تلك النظم )اإلنير

استعمال نظم الحاسب اآلىلي لكلية عمان البحرية الدولية أو الشبكات البر

 غي  سليم. 
ً
 أو استعمالها استعماال

 سيئة. أي ترصفات أخرى يم .20
ً
 كن أن تعتي  أفعاال

 النقاط أعاله ليست شاملة لكل الحاالت. 

ي تقع داخل حرم كلية عمان البحرية الدولية 
ي حالة الشكوى من سوء السلوك أو مخالفة الضوابط البر

ى
ى ف وتطبق هذه النظم والقواني 

ي أي مكان آخر لتأدية نشاط رسمي من أنشطة  
ى
 أو أو خارجها، أو أثناء وجود الطالب ف

 
كلية عمان البحرية الدولية أو بصفته عضوا

 لها. 
ً
 ممثال

C. بية تأدي ل ا  اإلجراءات 

I. عام 

ي يدع فيها سوء السلوك أو مخالفة قواعد 
ي الحاالت البر

ى
ى أدناه ف يتم اتخاذ اإلجراءات التأديبية الرسمية كما هو مبي 

ي يصبح فيها القرار غي  الرسمي إما غي  
ي الحاالت البر

ى
ي تحقيق أهدافه. االنضباط، وف

ى
 مالئم أو أنه قد فشل ف

II.  لطلبة ا  إجراءات مدير  شؤون 

ى فيما إذا كان   عن خرٍق للنظم والقواني 
 
عىل مدير شؤون الطلبة  أن يقرر خالل خمسة أيام عمل من استالمه تقريرا

ي شهادات الشهود ويجري ال
ى
، ويطلب المستندات المتعلقة باألمر وينظر ف ي تحريات األخرى بما سيطبق اإلجراء التأديب 

 .
 
 يراه مناسبا

، فعىل مدير شؤون الطلبةتقرر وإذا  ي بالطالب  ا أن يجتمع و رئيس القسم األكاديمي المختص تطبيق اإلجراء التأديب 

ي بح  من تقرير ضور المرشد الطالن 
ً
 قبل خمسة أيام عىل األقل، وأن يقدم له نسخة

 
 خطيا

 
وأن يمنح الطالب إشعارا

إليه ونسخة من هذه النظم، ويجوز للطالب أن يصطحب معه أثناء هذه المقابلة من يرافقه من  االتهامات الموجهة

ي أو طلبة كلية عمان البحرية الدولية، ويحق له التحدث نيابة عنه. 
 موظفى

 أو أكير من القرارات التالية: 
 
 ويجوز لمدير شؤون الطلبة  اتخاذ واحدا

  .رفض الشكوى 

 تبة عىل تكرار أي سوء سلوك. تحذير الطالب بطريقة غي  رس  مية من العواقب المير

  .
 
 وكتابيا

 
 تأنيب الطالب رسميا

  تحويل الشكوى إىل نائب العميد للشؤون األكاديمية الذي قد يقرر منع الطالب من دخول كلية عمان البحرية

 الدولية.   

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

ة لسوء سلوك الطالب.   تعرضت لها أوأية تكلفة ترتبت عليها كنتيجة مباشر

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

 خالل ثالثة أيام عمل من تاري    خ إ
 
 يقوم مدير شؤون الطلبة  بإبالغ الطالب بقراره كتاببيا

 
جراء المقابلة معه، كما يقرر أيضا

ي ملف الطالب ويتم إشعار 
ى
 من الوثائق يستوجب تسجيلها ف

 
رئيس القسم المختص ونائب العميد للشؤون األكاديمية أيا

 مدير شؤون الطلبة بذلك. 

ة إىل نائب ال ي حال لم يقتنع بقرار مدير  شئوون الطلبة ، أن يطلب تحويل قضيته مباشر
ى
عميد للشؤون ويمكن للطالب ف

 األكاديمية خالل خمسة أيام عمل من استالمه القرار. 
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III. األكاديمية للشؤون  العميد  نائب   إجراءات 

يقوم نائب العميد للشؤون األكاديمية بمقابلة الطالب خالل خمسة أيام عمل من تاري    خ استالمه لتقريرانتهاك النظم 

ى وذلك بحضور مدير  شؤون الطلبة  بعد إعطاء ا  قبل مدة ثالثة أيام عمل عىل األقل، والقواني 
 
 مكتوبا

 
لطالب إخطارا

ي أو طلبة كلية عمان البحرية الدولية،ويحق له 
 من موظفى

 
ويجوز للطالب أن يصطحب معه أثناء هذه المقابلة مرافقا

التحدث نيابة عنه. ومن حق نائب العميد للشؤون األكاديمية طلب المستندات وفحص شهادات الشهود والقيام 

 .
 
ي األمر وفق ما يراه مناسبا

ى
 بالمزيد من التحريات ف

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

 رفض الشكوى.  .1

تبة عىل تكرار أي سوء سلوك.  .2  تحذير الطالب بطريقة غي  رسمية من العواقب المير

. تأنيب الطالب  .3
 
 وكتابيا

 
 رسميا

 فرض غرامة مالية.  .4

مطالبة الطالب بدفع ث من أي تلف للممتلكات تسبب بها، أو تعويض كلية عمان البحرية الدولية عن أية خسارة  .5

ة نتيجة لسوء سلوك الطالب.   تعرضت لها أو أية تكلفة ترتبت عليها بطريقة غي  مباشر

 أو جميع مرافق كلي .6
 
 ة عمان البحرية الدولية أو اتخاذ أي قرار آخر مناسب. منع الطالب من استخدام واحدا

ى اتخاذ اإلجراء المناسب.  .7  الحرمان المؤقت من الدراسة لحي 

 إلغاء تسجيل الطالب.  .8

 رفع األمر للعميد.  .9

يقوم نائب العميد للشؤون األكاديمية بإبالغ الطالب ورئيس القسم المختص بقراره كتابة خالل ثالثة أيام عمل من 

ي يستوجب تسجيلها تاري    خ إجر 
 من الوثائق البر

 
 نائب العميد للشؤون األكاديمية، أيا

 
اء المقابلة مع الطالب. كما يقرر أيضا

ي ملف الطالب وإشعار مدير قسم شؤون الطلبة إن استدع األمر ذلك. 
ى
 ف

IV. سوء السلوك الذي يعد جريمة جنائية 

ي 
ى
ة ف ،  فيجوز حينذاك حيثما تشكل الجنحة جريمة جنائية غي  أنها ال تعد خطي  ي

ي العمانى
العمل باإلجراءات  القانون الجنان 

طة فقد يتم تعليق  . أما إذا كانت هناك تحقيقات أو مقاضاة يقوم بها اإلدعاء العام/الشر ى ي هذه النظم والقواني 
ى
الواردةف

 العمل بها. 

، فال يجوز اتخاذ  ي
ي العمانى

ي حالة ارتكاب أية مخالفة تندرج تحت القانون الجنان 
ى
أية إجراءات بموجب هذه النظم وف

طة وصدر  ي من الكلية ما لم يكن األمر قد تم إبالغه للشر
بخالف طرد الطالب من الدراسة أو الحرمان المؤقت والجزن 

 بالمقاضاة أو عدم المقاضاة، ويجوز للعميد/نائب العميد للشؤون األكاديمية أن يقرر ما إذا كانت اإلجراءات 
 
فيه قرارا

 وجب هذه النظم سوف يتم اتخاذها أو استئنافها. التأديبية بم

ي الوقت ذاته صدور حكم عليه من قبل محكمة جنائية بناء عىل الحقائق 
ى
ي حال ارتكاب الطالب سوء السلوك وف

ى
وف

ي االعتبار عند تقرير العقوبة بموجب هذه النظم. 
ى
 نفسها، فيجب أخذ عقوبة المحكمة ف

V. الدراسة المؤقت من  ن الطرد والحرمان  ث التحقيقأ  اء 

طة   للتحقيق من قبل الشر
 
 للمساءلة بسبب سوء سلوكه أو وجهت له تهمة جنائية أو خاضعا

 
إذا كان الطالب خاضعا

ي تلك الحاالت طرده من الكلية أو حرمانه مؤقتا من الدراسة من قبل نائب العميد للشؤون األكاديمية حبر 
ى
فيمكن ف

 انتهاء التحقيق أو جلسة االستماع أو المحا 
 
ي هو الخروج نهائيا

، والطرد النهان  ي
كمة. وللكلية حق طرد الطالب بشكل نهان 

 من الكلية وعدم االرتباط أو التواصل بها بأي شكل من األشكال.  

ي  ي حال أرتأت لجنة اإلجراء التأديب 
ى
ي ف

ي طرد الطالب من الكلية بشكل مؤقت، إىل أن يصدر فيه القرار النهان 
ى
وللكلية الحق ف

ى أو الطلبة. أن سوء ال  معاملة أو الترصف غي  المعقول الذي أرتكبه الطالب قد يؤثر عىل أمن وسالمة أحد الموظفي 
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ويشمل الطرد المؤقت منع بعض القيود االختيارية عىل الحضور أو الدخول إىل كلية عمان البحرية الدولية أو المنع من 

ي عضوية أي جم
ى
ي الكلية، ويتم تحديد تفاصيل المنع كتابة. ممارسة األنشطة أو الواجبات أو المشاركة ف

ى
 اعة ف

أما الحرمان المؤقت فيشتمل عىل الحرمان التام من  الحضور أوالدخول إىل كلية عمان البحرية الدولية ومن المشاركة 

ي بعض الحاالت مثل اإلذن بحضور االمتحانات. 
ى
ي أي من أنشطتها. إال أنه يمكن تجاوز ذلك ف

ى
 ف

 رمان فقط عندما يكون الطرد المؤقت من األنشطة أو الخدمات المحددة غي  كاٍف. ويتم اللجوء إىل الح

وقد يشتمل أمر الطرد أو الحرمان المؤقت عىل إلزام الطالب بعدم التواصل  بشخص أو بمجموعة أشخاص بأية طريقة 

 كانت.  

 ويجب أال يستخدم الطرد أو الحرمان المؤقت أثناء التحقيق كعقوبة. 

ي الطرد 
أو الحرمان المؤقت بموجب هذه النظم من أجل حماية أعضاء كلية عمان البحرية الدولية بشكل عام، أو  ويأنر

، ويجب استخدام هذه التدابي  عندما يرى نائب العميد للشؤون األكاديمية  ى بالتحديد لحماية عضو أو أعضاء معيني 

ورة اتخاذها.   رصى

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

 أثناء التحقيق ما لم 
 
 أمام نائب العميد للشؤون يسمح له بوال يجوز طرد أي طالب أو حرمانه مؤقتا

 
عرض موقفه شخصيا

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

. من األسباب، فإنه يجوز لل
 
 األسباب خطيا

 
 طالب حينذاك إرسال احتجاجه عىل القرار متضمنا

 وينفذ هذا 
 
ي أن يقرر طرد أي طالب مؤقتا

ى
ورة الملحة، فإن لنائب العميد للشؤون األكاديمية السلطة ف ي حاالت الرصى

ى
وف

 .
 
 القرار فورا

المؤقت أو الطرد، أن يراجع هذا  وعىل نائب العميد للشؤون األكاديمية أو أي شخص آخر يكون قد اتخذ قرار الحرمان

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

، فللكلية حق طرد الطالب 
 
 كافيا

 
 لدرجة أن الطرد المؤقت أو الحرمان ال يعد عقابا

 
ء جدا وعندما يكون ترصف الطالب سي

ي وتام، وا
 من الكلية وعدم االرتباط أو التواصل بها بأي شكل من األشكال. بشكل نهان 

 
 لطرد هو الخروج نهائيا

D.  لداخلية ا لنظم   ا

I. المرافق والخدمات 

ي المكتبة ومعامل تقنية المعلومات هي الستخدام طلبة كلية عمان 
ى
إن أجهزة الحاسب اآلىلي والمعدات األخرى المتوفرة ف

مجة البحرية الدولية ليعتادوا عىل استخ ي الطباعة والي 
ى
مجيات ولتطوير مهاراتهم ف دام الحاسب اآلىلي ومختلف أنواع الي 

ة بدراستهم.  ي ترتبط مباشر
امج البر ي استخدام الي 

ى
 وف

ى اآلخرين  عدم إساءة استخداموعىل الطلبة الذين يستخدمون المكتبة أو معامل تقنية المعلومات  حقوق المستخدمي 

ي التمتع ببيئة عمل هادئة ومن
ى
 تجة. ف

ي 
ى
ف عىل المكتبة أو معامل تقنية المعلومات أن يطلب من الطالب إبراز بطاقته الطالبية ف ويجوز للموظف الذي يشر

 أي وقت للتأكد من هويته. 

ف عىل المكتبة أو معامل تقنية  زون بطاقاتهم عندما يطلبها أحد أفراد الهيئة األكاديمية أو المشر أما الطلبة الذين ال يي 

 ألمر  المعلومات،
 
، ويتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي طالب ال يمتثل فورا

 
فسوف يطلب منهم مغادرة المكان فورا

 المغادرة. 
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وعىل الطلبة عدم تشجيع أي أشخاص آخرين ليسوا من طلبة كلية عمان البحرية الدولية عىل دخول المكتبة أو أي من 

ى لهذه التعليمات. معامل تقنية المعلومات، ويتم اتخاذ إجراءات تأديبي  ة ضد الطلبة المخالفي 

أجهزة التخزين الخارجية الشخصية مثل )الفالش ديسك( عىل أجهزة أو أي  وال يسمح باستعمال االسطوانات المدمجة

ي المكتبة، بدون إذن رصي    ح من مدير 
ى
ي ذلك تلك الموجودة ف

ى
الحاسب اآلىلي التابعة لكلية عمان البحرية الدولية بما ف

ى المكتبة. تقنية المع  لومات أو أمي 

اب ي  وال يسمح بتناول الطعام أو الشر
ى
ي المطعم. كما أن   ف

ى
ي كلية عمان البحرية الدولية سوى ف

داخل أي مببى من مبانى

ي الكلية. 
ى  غي  مسموح به داخل أي من مبانى  التدخي 

II. المكتبة ى   قواني 

ي مكتبة كلية عمان البحرية الدولية. وسيتم
ى
ي هذه  تطبق التعليمات التالية ف

ى
االعالن عن أي تعديالت أو تحديثات ف

ي الكلية. 
ى
ي للكلية وعىل صفحة االعالنات ف

ونى ي الموقع االلكير
ى
 القواعد عىل صفحة المكتبة ف

 قواعد عامة .1

ي حال رغبتهم 
ى
يجب عىل جميع المستفيدين من خدمات المكتبة إبراز بطاقة هوية الكلية أو عضوية المكتبة ف

ي استعارة أية مواد من 
ى
 المكتبة. ف

ال يسمح للمستفيدين من خدمات المكتبة بتحويل االستعارة من مستخدم إىل آخر حيث أن كل مستخدم  .1

ها من المكتبة عن طريق بطاقته.  ي يستعي 
 عن المواد البر

ً
 يعد مسؤوال

يمنع وضع أية عالمات أو القيام بقطع أو تخريب أي من مواد المكتبة. وسيتم تغريم أي مستخدم عن اتالف  .2

 و فقد أي من مواد المكتبة. أ

ي اعادة المواد أو فقدانها او اتالف الكتب  .3
ى
يجوز تعليق خدمات االستعارة ألي مستخدم بسبب التأخي  ف

. وسيتمكن المستفيد من استعارة المواد فقط  تبة عىل التأخي  وكذلك عند االمتناع عن دفع الغرامات المير

ي حالة دفع كافة الغرامات كاملة. 
ى
 ف

ى التحدث بهدوء وضبط هواتفهم عىل الوضع يجب  .4 ي المكتبة ويجب عىل جميع المستخدمي 
ى
ام الهدوء ف ى الير

 الصامت. 

ي المكتبة.  .5
ى
 ال يسمح بإجراء أية محادثات هاتفية ف

ي المكتبة.  .6
ى
وبات ف  تناول الماكوالت والمشر

 
 باتا

 
 يمنع منعا

 تخدامها وانما تركها عىل الطاوالت. يجب عىل الطلبة عدم اعادة الكتب إىل الرفوف بعد االنتهاء من اس .7

ك فيها.  .8  المكتبة غي  مسؤولة عن أية ممتلكات شخصية تير

نت  .9 ي يكلف بها األكاديمية غراض لأل يجوز الدخول إىل خدمة االنير
فقط مثل البحث للمهام والواجبات البر

 الطلبة. 

ى لكلية عمان البحرية الدولية لالستفادة م .10 نت عىل تعط األولوية لألفراد المنتمي  ن خدمات المكتبة واالنير

ى آخرين.   أي مستخدمي 

ي كيفية استخدام خدمة  .11
ى
يمكن ألمناء مكتبة كلية عمان البحرية الدولية تقديم المساعدة واالرشاد والتوجيه ف

نت للبحث والحصول عىل مصادر للمعلومات.   االنير

ي وقت االغالق. ويجب تقديم أية  .12
ى
ي استعارتها يجب عىل مستخدمي المكتبة مغادرتها ف

ى
مواد يرغب الشخص ف

 إىل مكتب االعارة خالل عشر دقائق عىل األقل من وقت اغالق المكتبة. 

يجب عىل مستخدمي المكتبة مغادرتها فور سماعهم لجرس االنذار من الحريق أو عندما يطلب منهم ذلك  .13

ي حاالت الطوارئ. 
ى
 ف

م بالقواعد المتبعة فيها. يتمتع مدير  المكتبة بكافة الصالحيات لحجب عضوية أي مستخد .14 ى  م ال يلير

ى بكافة الخدمات الجديدة أو اإلعالنات أو الغرامات أو يتم اإلعالن  .15 ي للمستخدمي 
ونى يتم إرسال بريد الكير

ي بشكل 
ونى ى بتفقد بريدهم االلكير ي موقع الكلية. وينصح كافة المستخدمي 

ى
ي صفحة اإلعالنات أو ف

ى
عنها ف

 لكليةمنتظم أو قراءة لوحة اإلعالنات با
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 ساعات عمل المكتبة .2

 التوقيت األعتيادي

 اليوم الوقت

 األحد   الخميس م 6 -ص  8

 الجمعة والسبت مغلقة

 

 توقيت شهر  رمضان المبارك

 اليوم الوقت

 األحد   الخميس م 2 -ص 8

 الجمعة والسبت مغلقة

  

 تمديد ساعات عمل المكتبة .3

ة  ي تقديم طلب رسمي يجوز تمديد ساعات عمل المكتبة خالل فير االمتحانات. ويجب عىل المجلس الطالن 

ى المكتبة يوضح فيه اليوم وعدد الساعات اإلضافية المطلوبة. وسيتم تمديد ساعات عمل المكتبة  إىل أمي 

ي حالة الحصول عىل موافقة نائب العميد لإلدارة. 
ى
 فقط ف

 التسجيل وبطاقة عضوية المكتبة .4

ى لالستفادة من خدمات المكتبة. ويتم تستخدم بطاقة الكلية الخاصة بالط لبة والهيئة التدريسية والموظفي 

ي 
ى
ي المعمول به ف

ونى ي عن طريق النظام اإللكير
ي كلية عمان البحرية الدولية بشكل تلقان  تسجيل كافة منتسب 

ة المكتبة طالما أنهم يحملون بطاقة كلية سارية المفعول ولذا يجب عىل الطلبة إبراز بطاقة الهوية الخاص

 بالكلية عند رغبتهم باستعارة أية مواد من المكتبة. 

 ويجب عىل جميع مستخدمي المكتبة التقيد بسياساتها. 

 امتيازات اإلعارة .5

 مدة اإلعارة

 

 

 

 الفئة المادة الكمية مدة االعارة

 الطلبة كتب 2 اسابيعثالثة 

 هيئة التدريس كتب 4 اسابيعثالثة 

 مواد سمعية وبرصية 4 اسابيع ثالثة 

ن  كتب 2 اسابيع ثالثة   الموظفي 

 مواد سمعية وبرصية 2 اسابيعثالثة 

 المكتبات كتب 3 اسابيع أربعة
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ي ال تتم إعارتها .6
 المواد البر

ي ال تتم إعارتها ولذا ال يمكن ألي مستخدم 
تعد الكتب المصنفة "مغلقة" وكتب المراجع من المواد البر

ورة الملحة  ي حالة الرصى
ى
يمكن إعارة مثل هذه المواد لعدة ساعات أو ليلة واحدة أو استعارتها. لكن ف

 .
 
ى المكتبة مناسبا  خالل أيام العطالت وذلك حسب مايراه أمي 

 الكتب المحجوزة .7

يمكن استعارة الكتب المحجوزة لمدة ليلة واحدة إذا سمح مدير المكتبة بذلك، عىل أن يتم استعارتها 

ى دقيقة األوىل من فتح المكتبة. دقيقة من إغالق المكتبة وإعادتها  30قبل  ي اليوم التاىلي خالل الثالثي 
ى
 ف

 الدوريات .8

ال يمكن استعارة األعداد الجديدة من المجالت ولكن من الممكن إعارة األعداد السابقة، ويمكن لهيئة 

ى استعارة عددين كحد اقص لمدة ليلة واحدة أو خالل عطلة نهاية األسبوع.   التدريس والموظفي 

 اإلرجاع .9

ي الوقت 
ى
ي استعارها ببطاقته سليمة وف

يتحمل مستخدم المكتبة مسؤولية إرجاع مواد المكتبة البر

ي الوقت المحدد عىل ظهر المادة 
ى
المناسب، ويجب إعادة المواد المستعارة إىل طاولة اإلعارة ف

 المستعارة. 

 التجديد .10

يمكن للمستخدم المستعي  لمادة ما من المكتبة أن يجدد مدة االستعارة إىل ثالث مرات ما لم يكن قد 

ي أو 
ونى تم حجز تلك المادة من قبل مستخدم آخر، ويمكن تجديد االستعارة عن طريق إرسال بريد إلكير

، ولكن بعد استنفاذ المرات الثالث لتجديد االستعارة فإنه يجب إعاد ي
 ة المادة إىل المكتبة. اتصال هاتفى

 االستعادة .11

أيام عىل األقل  ت إعارتها لمستخدم ما لمدة خمسةيمكن للمكتبة أن تطلب استعادة مادة ما بعد أن تم

 من 
 
ونيا  إلكير

 
 أو بريدا

ً
 آخر كان يريدها بشكل عاجل، وسيستلم المستخدم اتصاال

 
ي حال أن مستخدما

ى
ف

ي الموعد المحدد الجديد بغض النظر عن الموعد موظف المكتبة يطلب منه إعادة المادة ال
ى
مكتبية ف

عىل ظهر المادة، وأي مستخدم ال يستجيب لمثل هذا الطلب فإنه يدفع غرامة 
 
الذي تم تحديده مسبقا

 .  التأخي 

 الحجز .12

ى  يمكن للمستخدم حجز أي كتاب قيد اإلعارة، ويتم حجز هذا الكتاب للمستخدم اآلخر لمدة يومي 

. من تاري    خ إرسال  ي
ونى يد اإللكير  الطلب عي  الي 

 المواد المتأخرة .13

ي الوقت المحدد عىل ظهر المادة 
ى
يجب إعادة أو تجديد إعارة المادة )المواد( الُمعارة بالمكتبة ف

 )المواد(، وإذا لم يقم المستخدم بذلك فإنه يتم تنبيهه بالطرق التالية: 

ي للكلية ثالثة .1
ونى يد اإللكير إخطارات إلعادة أو تجديد استعارة  يستلم المستخدم عن طريق الي 

 المادة. 

إذا لم يستجب المستخدم إىل هذه اإلخطارات فإنه ُيحرم من صالحيات اإلعارة بالمكتبة إىل أن  .2

 يعيد المواد إىل المكتبة. 
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ي حالة فقدان المواد المكتبية، بجميع الغراماتيتم إبالغ قسم المالية  .3
ى
المستخدم دفع عىل ، وف

 السوق مع غرامة التأخي   قيمة المواد بسعر 

 ال يمكن للطالب التسجيل للعام الدراسي القادم حبر يقوم بدفع الغرامة.  .4

 غرامات التأخي   .14

 لسياسة 
 
ي الوقت المحدد فإنه يتم احتساب غرامة تأخي  وفقا

ى
إذا لم يتم إعادة المواد إىل المكتبة ف

 مكتبة الكلية: 

0.50  .  بيسة لكل يوم تأخي 

.  18للغرامة خالل العام األكاديمي الواحد يكون الحد األقص  ي
 ريال عمانى

 فقدان أو تلف أو تشويه مواد المكتبة .15

ي استعارها ببطاقته، وعىل 
 من مواد المكتبة البر

 
يتحمل المستخدم مسؤولية فقدان أو تلف أو تشويه أيا

ي كتاب ما أو يضع عالمات أو يقص ويشوه 
ى
الكتاب أن يدفع كل طالب يقوم بالتخطيط أسفل الكلمات ف

ي المكتبة، وتحتسب غرامات الفقدان 
ى
ي السوق الستبداله ف

ى
التكلفة الكاملة للكتاب حسب قيمته ف

 :  والتلف والتشويه كالتاىلي

 % )رسوم إدارية(. 50سعر المادة+ 

طبع من جديد أو من الصعب إيجاد بديل 
ُ
ويمكن أن يتحمل المستخدم غرامة أكي  إذا كانت المادة ال ت

 لها. 

ي غضون )وإذ
ى
داد المبلغ 30ا تم العثور عىل المادة ف  من دفع الغرامة فإنه يحق للمستخدم اسير

 
( يوما

يطة أن يتم إرجاع المادة بحالة جيدة، إال أن غرامة التاخي  المعتادة يتم فرضها عىل المستخدم.   شر

ى دفع جميع الرسوم وال  غرامات. ويتم حرمان المستخدم من جميع صالحيات االستعارة إىل حي 

 اخالء الطرف  .16

يجب عىل جميع طالب كلية عمان البحرية الدولية الحصول عىل إخالء طرف من المكتبة قبل التخرج 

أو االنسحاب أو التأجيل، وال تصدر المكتبة أي إخالء طرف إال بعد التأكد من إعادة جميع المواد 

 المستعارة ودفع جميع الغرامات والرسوم إن ُوجدت. 

 اسوب بالمكتبةأجهزة الح .17

يجب عىل كل طالب الحصول عىل اسم المستخدم وكلمة المرور له من قسم تقنية المعلومات ليتمكن من 

 . استخدام أجهزة الحاسوب بالمكتبة. وعىل الطلبة المحافظة عىل أجهزة الحاسوب عند استخدامها 

E. ي والساحات والمعدات
لمبانى  ا

 ي تتبع أو تقع تحت سيطرة  ال يجوز للطالب إزالة أو تشويه أو إتالف أي
ي أو المعدات أو الممتلكات األخرى البر

من المبانى

ي بما 
ي ممتلكاتها مسؤولية اإلصالح الكىلي أو الجزن 

ى
ي أي تلف ف

ى
كلية عمان البحرية الدولية. ويتحمل الطالب المتسبب ف

ي الكلية. 
 يرصى

 ي أو المعدات أو أية ممتلكات
أخرى تابعة أو تحت سيطرة كلية عمان  كل طالب يتم ضبطه وهو يتلف أي من المبانى

طة عمان السلطانية بارتكاب  البحرية الدولية، سوف يتعرض للطرد من الكلية ويمكن كذلك توجيه التهم ضده أمام شر

 جنحة جنائية. 

  .ال يسمح للطالب بإلقاء المخلفات أو النفايات عىل األرض 
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  ون مركباتهم إىل الكلية مراعاة نظام مواقف السيارات المعمول به وإرشادات المرور وحدود عىل الطلبة الذين يحرصى

ام  ى ي األماكن المخصصة فقط كما عليهم الير
ى
ي إعاقة حركة المرور وأن يعملوا عىل إيقاف مركباتهم ف

ى
الشعة وأال يتسببوا ف

 القيادة بحرص وانتباه. 

 ي تقع تحت سيطرة مقاوىلي البناء بدون إذن خ
ي الكلية أماكن ال يجوز الدخول إىل الساحات البر

، وتعد أسطح مبانى طي

 .  محظورة يمنع الدخول إليها بدون إذن خطي

  .ال تتحمل كلية عمان البحرية الدولية أية مسؤولية تجاه الممتلكات الخاصة داخل حدودها 

  .ي الكلية
ى
 عىل الطلبة مراعاة حسن السلوك تجاه اآلخرين أثناء تواجدهم ف

  عىل الطلبة التقيد بالتعليمات الصادر . ى ي تتماسر مع هذه القواني 
ي الكلية والبر

 ة من موظفى

  ي الكلية، وأي طالب يترصف بطريقة غي  مقبولة قد يطرد من
عىل الطلبة الترصف بلياقة مع بعضهم البعض ومع موظفى

 . ي
 الكلية إما بشكل مؤقت أو نهان 

   ي أو غي
ي الغي  قانونى

ي أو الصونر
ي أو التسجيل المرن 

ى
ى غرةيحظر التصوير الفوتوغراف للطلبة أو  المرصح به أو عىل حي 

ين.   المحارصى

  .ات ي المكتبة أو قاعات المحارصى
ى
وبات ف  بتناول الوجبات والمشر

 
 ال يسمح بتاتا

  .ي جميع األوقات التقيد بسياسة األمن والسالمة والبيئة المعمول بها بكلية عمان البحرية الدولية
ى
 عىل الطلبة وف

F.  الدراسة قاعات  ى   قواني 

ي كلية عمان البحرية الدولية، ويجوز تستخدم هذه 
ى
امج التدريبية ف ي كل المقررات الدراسية أو الي 

ى
ى والنظم كدليل ارشادي ف القواني 

 بأي تغيي  أو تعديل  مراجعة هذه النظم من وقت إىل آخر أو تعديلها إذا لزم األمر لتتوافق مع أي مقرر. وسوف يحاط الطلبة
 
علما

 . من قبل الكليةيتم إجراؤه 

 وبحسب الجدول المعلن.  19:50إىل الساعة   08:00م تحديد الدراسة من األحد وحبر الخميس، من الساعة ت .1

ي الوقت المحدد للحصة الدراسية.  ةيقاعات الدراسال إىلالطلبة  يصليجب أن  .2
ى
 ف

ي  .3
ى
ي غضون للقاعة  الطالب وصول حال ف

ى
لحصة الدراسية؛ سيسمح له بعد بدء وقت ااالوىل خمس دقائق الف

 لن بالدخول و 
 
ي التوقيع عىل ورقة الحضور. يتم تسجيله غائبا

ى
  ويكون له الحق ف

إذا تأخر الطالب أكير من خمس دقائق من بدء وقت الحصة الدراسية؛ سيسمح له بدخول القاعة وسيتم تسجيله   .4

ة المحددة.   خالل الفير
 
 غائبا

ات  .5 ات ( يتوجب عىل الطلبة الوصول إىل مكان المحاكي –ورش العمل  –بالنسبة للحصص العملية مثل ) المختي 

ات   المحاكيات ( قبل بدء وقت الحصة.  –ورش العمل  –الحصة ) المختي 

ي الوصول إىل ال .6
ى
ي حال تأخر الطالب ف

ى
ات  حصص العمليةف محاكيات (، فسيتم السماح له  –ورش عمل  –) مختي 

  بالدخول بحسب تقدير المعلم فقط، ولن يسمح للطالب بالتوقيع عىل
 
ورقة الحضور ، أي سيتم تسجيله غائبا

 عن الحصة. 

 يتحمل الطلبة أنفسهم مسؤولية التوقيع عىل سجل الحضور.  .7

G.  األكاديمية لشؤونا 

 مقدمة 3.7.1

ي حالة وجود أي تعارض  لنظمابيجب قراءة البنود التالية والعمل بها مقرونة 
ى
األكاديمية لكلية عمان البحرية الدولية، وف

ي دليل الطالب و 
ى
ى ما يرد ف  األكاديمية.  النظماألكاديمية ،فإنه يتم ترجيح  النظمبي 

لتحصيل 3.7.2 لتقدم وا ا لطالب،   الدراسي  تقييم ا

ي االمتحانات تنشر مواعيد 
ى
ي التقويم األكاديمي للكلية. ف

ى
 نهاية كل فصل دراسي ف
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يجب عىل الطالب تسليم الواجبات األكاديمية والعملية الخاصة بتقييم المقررالدراسي كما تحدده هيئة التدريس. كما 

ام  ى ي تحددها كلية عمان البحرية الدولية. االمتحانات يطلب منه االلير
ي األوقات البر

ى
ي تسليم و الرسمية ف

ى
يتسبب التأخي  ف

ي رسوب الطالب ما لم يكن ذلك بسبب تسليم المواد المكتوبة دم تسليمها أو الغياب وعدم الواجبات أو ع
ى
الحاالت ف

ي الفقرة الخاصة بطلب
ى
 . االستئناف االستئناف وأسس اتالمذكورة ف

نامج إىل المرحلة التالية ما لم يوافق نائب العميد للشؤون األكاديمية بأن  ي الي 
ى
ال يجوز أن ينتقل الطالب من مرحلة ف

 . لذلكالطالب مؤهل 
 
وطا ي تسجيل الطالب أو أن يضع شر

ي  الستمراره ويجوز لنائب العميد للشؤون األكاديمية أن يلىعى
ى
ف

نامج. إذا كان الطالب ال يحافظ عىل مست الدراسة  وى التقدم الذي يتطلبه الي 

لتقييمالظ 3.7.3 األداء وا لمؤثرة عىل  ا  روف 

باألدلة المتعلقة  شؤون الطلبة مدير طريق  تزويد كلية عمان البحرية الدولية عن تقع عىل عاتق الطالب مسؤولية

ي أثرت بصورة  
ة عىل أدائهبالظروف البر ي أي عمل مقيم كبي 

ى
 . ف

 . بأشع وقتويحرص الطالب عىل توثيق تلك األدلة قدر اإلمكان  وتقديمها 

ي تلك األدلة  بحفظ لبةشؤون الط مدير  يقوموسوف 
ى
 . بذلك الطالبشعار رئيس القسم المنتسب إليه وإملف الطالب  ف

لنتائجتوفي   3.7.4 ا لمعلومات للطلبة ونشر  ا   

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

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

 لما ذكر أعاله، فإن
 
بعد أن يصادق عليها مجلس و إال بواسطة الهيئة األكاديمية  ات للطلبةالدرجكشف ال يجوز   هووفقا

 . فقط ةاألكاديميأو االستشارة رشاد اال بهدفذلك و  االمتحانات

ي نظام 
ى
، يحق للطالب تقديم ERPبعد أن يصادق مجلس االمتحانات عىل جميع الدرجات والنتائج ويتم تحديثها ف

. 2عي  البوابة برسوم وقدرها )طلب الحصول عىل نسخة من كشف الدرجات  ي
 ( ريال عمانى

امتهم المالية من خالل دفع جميع الرسوم المستحقه حبر تاريخه لدى قسم  ى يتم اعالن النتائج بعد انهاء الطلبة اللير

ي ذلك سجل الدرجات وسجل الحضور مستندات محظورة وهي  تعتي  المالية. 
ى
جميع السجالت والوثائق األكاديمية بما ف

ات الطالب ، لذلك التسمح كلية عمان البحرية الدولية ألي طالب بمعرفة نتيجة أو درجات أي طالب من خصوصي

آخر، )حيث أن درجات الطلبة تنشر عن طريق الرقم الجامىعي ( وتقوم كلية عمان البحرية الدولية بإصدار كشف 

ويمنع إصدار أو تسليم أي وثائق آلي طرف آخر مثل  أو جهة اإلبتعاث حسب الطلب.  العالمات للطالب نفسه،

 عىل حده.  األصدقاء واألقارب. 
ً
 ويمكن مراعاة الطلبات الخاصة كال

لطلبة 3.7.5 ا لكلية عن  ا  سجالت 

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

ي 
ى
 بأي تغيي  ف

 
، وتعد المستندات الطبية وأوراق مثل اسمه أو رقم هاتفه تخصهمعلومات  أيةعنوانه أو الكلية كتابيا

ى الذي يتطلب عملهم  ناالستشارة الخاصة بالطالب شية، ويقترص الوصول إىل سجالت الطالب بالكلية عىل الموظفي 

 . الواردة فيه القيام بذلك، ويجب عىل كل شخص يطلع عىل سجالت الطالب أن يحتفظ بشية المعلومات

 عىل طلب/ موافقة ته الموجودة بسجالته فيما عدا األمور المتعلقة بالشية وذلك اويمكن للطالب االطالع عىل بيان
 
بناءا

ي حال وجود سبب مقنع وإعطاء فرصة كافيةبالقبول والتسجيل، ويسمح مدير 
ى
 اإلطالع عىل هذه المعلومات فقط ف

 . لذلك

ى الحضور والغياب 3.7.6  قواني 
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ى هذه ا تنطبق ي تقررها كلية  لقواني 
ات وحلقات النقاش والندوات أو األنشطة الدراسية األخرى البر عىل جميع المحارصى

ي مكان آخر.  تقامعمان البحرية الدولية بغض النظر عما إذا كانت 
ى
 داخل حرم الكلية أو ف

ات المقررة و األنشطة األخرى الخاصة وحلقات النقاش والندوات أ وورش العمل فعىل الطالب حضور جميع المحارصى

 
ً
ات )بغض النظر عن األسباب(، سوف  فيه.  بكل مقرر دراسي يكون مسجال  قاعة المحارصى

 
الطالب الذي اليحرصى  فعليا

ي سجل الحضور. 
ى
 يسجل غايب ف

ي قرار الحرمانيجوز للطالب الذي يحرم أن 
ى
ي مجلس االمتحانات من خالل مكتب االمتحاناتلدى  يطعن ف

ى
 . وال ينظر ف

ى من  صدار قائمة الطلبةأيام من تاري    خ إ ثالثةإال إذا تقدم به الطالب خالل  طعنال  . االمتحانالمحرومي 

ي الظروف العائلية 
ى
ي عادة ما تكون محصورة ف

مثل حاالت  االستثنائيةيتم اعتماد الحاالت االستثنائية فقط للغياب والبر

ي يسمح فيها بالتغيب لمدة ثالثة أيام للعزاء لالوفاة 
أو الحمل أو األمراض  أو األمراض المزمنةألقرباء من الدرجة األوىل والبر

ة طويلة ي يستدعي عالجها فير
سسة طبية معتمدة من مالم تصدر من مؤ  تم تمديدها  ،  وال يتم قبول أية اعذار طبيةالبر

 قبل الحكومة. 

جهة أخرى أن يتفق معهم عىل السماح  ةأو أي منحة دراسية أو تمويل من جهة عمله عىلقد يكون عىل الطالب الحاصل 

بحضوره وغيابه ومدى تقدمه ومستوى أدائه  تتعلقمعلومات معينة بمتناولهم  أن تضعلكلية عمان البحرية الدولية 

 العام. 

ى  ي لم تذكر أعاله. الخاصة بالغياب كما حددتها وزارة التعليم العاىلي عىل والنظمتطبق القواني 
  جميع الحاالت األخرى البر

لتقييم 3.7.7 ا  طرق 

ي التقييم األكاديمي تستخدم األسال
ى
 يب التالية ف

 تحريريو/أو اختبار  )متضمنة التقييمات المستمرة كالواجبات( تقييم . 

 متضمنة تقييم المحاكيات( و/أو اختبار عمىلي  تقييم( . 

 و/أو اختبار شفهي  تقييم . 

  ي قاعة الدراسة والمشاري    ع الفردية
ى
 . والجماعيةأالمشاركة ف

 لية واجباتال ى  . الصفية والميى

 للوحدات.  االمتحانات وحل المعاضل 

 الملفات المشتملة عىل تقييمات واعمال الطلبة . 

 

اهة األكاديمية 1.5 ى  اليى

 مقدمة 1.5.1

ي الكلية 
ي تقوم الكلية بتطوير مفهومها حيث أنها تدعم كل العمل الذي يتم فى

اهة األكاديمية هي أحد األسس البر ى اليى

ي يتم تعلمها وتعزيزها ستظل معك مدى 
 مدى الحياة ألن القيم والمبادئ البر

 
 ال يتجزأ من أن تكون متعلما

 
وتعد جزءا

 ألهمية األمانة األكاديمية، ت
 
ي تحدث. فمن الحياة. ونظرا

متلك الكلية سياسات وأنظمة للتعامل مع االنتهاكات البر

 لألمانة األكاديمية ليتم تجنبه. لذلك، عليك قراءة الوثائق التالية لمعرفة ما 
ً
وري معرفة الفعل الذي ُيعد خيانة الرصى

اهة األكاديمية وكيفية تجنب خيانة األمانة األكاديمية وماذا سيحدث إذا تم  ى ى أحد الطالب  رصد هي اليى كونه غي  أمي 

ا.   أكاديمي 

اهة األكاديمية .1 ى  سياسة كلية عمان البحرية الدولية حول اليى

اهة األكاديمية .2 ى  لوائح كلية عمان البحرية الدولية بشأن اليى
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اهة األكاديمية .3 ى  دليل طالب الكلية حول اليى

ينوللحصول عىل مزيٍد من المعلومات، يمكنك مناقشة أي من ال شؤون الطلبة أو  أو مرشدي محارصى

ورة من أجل  قسم التطوير األكاديمي و سوف يقومون باإلجابة عىل أسئلتك أو تقديم الدعم عند الرصى

ي حددتها الكلية لجميع الطلبة. 
ام بالمعايي  البر ى

 االلير

 

 األمانة األكاديمية  خيانة بعض أنواع 1.5.2

إنسابه عىل أنه عملهم وهي االستخدام المتعمد لعمل شخص آخر ويتم  –الشقة األدبية  .1

اف عن المالك الفكري للعمل.   الخاص دون االعير

 النسخ واللصق .أ

ي النص .ب
ى
 عدم إسناد األفكار إىل أصحابها وذلك بحذف المراجع واالقتباسات الواردة ف

ي النص .ت
ى
 إعادة صياغة أعمال اآلخرين وأفكارهم دون اإلشارة عن المرجع أو إضافة االقتباس ف

 

خص أو مجموعة باستخدام مواد الكتساب أفضلية غي  عادلة من عندما يقوم ش -الغش  .2

 اآلخرين واستخدام المواد المساعدة أو األدوات الممنوعة. 

 نسخ أو محاولة نسخ عمل اآلخرين.  .أ

.  .ب
 
 محاولة التواصل مع اآلخرين عندما يكون ذلك ممنوعا

 استخدام أدوات غي  مرصح باستخدامها.  .ت

ونيات الممنوع  .ث  استخدامها. استخدام اإللكير

.  .ج
 
مجة مسبقا ونيات المي   محاولة استخدام اإللكير

ي الستكمال بعض أو جميع الواجبات.  .ح
 استخدام الكاتب الخفى

 من قبل شخص آخر.  .خ
 
 تسليم عمل تم تسليمه مسبقا

 الحصول عىل ورقة االمتحان قبل موعده.  .د

ي استكمال الواجبات والبحوث.  .ذ
ى
 مساعدة الطلبة بما يتجاوز المعقول ف

باستخدام أفكارك ومفاهيمك وأعمالك ونقلها عىل أنها خاصة بهم  اآلخرين للطلبةالسماح  .ر

 )المساعدة والتحريض(

 خالل اإلمتحانات لغشأو قصاصات ورقية لاستخدام أوراق  .ز

 

وير  .3 ى  و هو تغيي  وتبديل أو تبادل المعلومات للحصول عىل أفضلية غي  عادلة.  -الير

 تبادل بطاقات الهوية .أ

 تغيي  البيانات .ب

 تزوير البيانات .ت

 إعطاء معلومات خاطئة بتعمد .ث

 إسناد أفكار شخص ما إىل شخص آخر .ج

ى  .ح  تزوير تواقيع الموظفي 
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ي وسائل اإلعالم أو نقلها إىل  -الملكية الفكرية  .4
ى
حها بشكل ما ف أفكار ونظريات أشخاص تم شر

 اآلخرين. 

 والمشاري    ع الواجباتشقة أعمال اآلخرين مثل  .أ

 ونظرياتهم وبحوثهم عىل أنها تابعة لهم. استخدام أفكار اآلخرين  .ب

 

 من  –انتحال الهوية  .5
ً
التظاهر بكونك شخص آخر بهدف ممارسة النشاط األكاديمي بدال

 شخص آخر. 

 القيام بنشاط أكاديمي نيابة عن شخص آخر .أ

 السماح لشخص ما بالقيام بنشاط أكاديمي نيابة عنك .ب

 

 استهداف أعمال اآلخرين عن قصد .6

 حذف أو إضافة محتوى من عمل األشخاص اآلخرين دون علمهم  .أ

 تغيي  الدرجات دون إذن .ب

 أخذ من عمل مجموعة أخرى .ت

 

 عدم التعاون .7

 حذف أو إضافة محتوى من عمل األشخاص اآلخرين دون علمهم .أ

 تغيي  الدرجات دون ترصي    ح .ب

 األخذ من أعمال مجموعة أخرى .ت

 

جمة للحصول عىل أفضلية غي  عادلة - التمويه  .8  استخدام الير

جمة أفكار ونظريات وبيانات أشخاص آخرين بلغات مختلفة إىل  .أ ونية لير استخدام الوسائل اإللكير

ي يتطلبها المقرر ومن ثم 
 نقلها عىل أنها خاصة بك. اللغة البر

جمة أعمال اآلخرين واستخدا .ب ونية لير جمة الغي  إلكير
ة دون ذكر استخدام خدمات الير مها مباشر

 المصدر. 

 من لغتك األوىل ) .ت
 
( إىل اللغة المطلوبة للواجب دون االقتباس أو ذكر L1ترجمة العمل شخصيا

 المصدر. 

 

 شخص ما لخيانة األمانةمبلغ ل  دفع –الرشوة  .9

أخذ أو دفع مبلغ من أجل التأثي  عىل فعل ما و اكتساب أفضلية غي  عادلة لم تكن لتكتسب بطريقة  .أ

 . أخرى
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.  .ب ي مسعاهم األكاديمي
ى
اء أو بيع مواد أكاديمية تمنح اآلخرين أفضلية غي  عادلة ف  شر

 

 كيفية تجنب حوادث خيانة األمانة األكاديمية  1.5.3

ي 
ى
. الطريقة األوىل هي التأكد من قيامك باإلشارة إىل جميع المراجع ف

 
 أكاديميا

 
هناك العديد من الطرق للتأكد من أنك لست خائنا

ت  ي بوابة الطالب و نظام أكسبي 
ى
ح الطريقة ف ي ذكر المراجع. ويتوفر شر

ى
 لطريقة هارفارد ف

 
 . (Axpert)أعمالك وفقا

 دليل 
 
ي جامعة هارفارد للوصول إليها عي  عالوة عىل ذلك، يتوفر أيضا

ى
الكلية حول المراجع والذي يتضمن أمثلة عن ذكر المراجع ف

Axpert  .  وبوابة الطالب. يمكن الوصول إىل البوابة من خالل الرابط التاىلي

/signin.aspxhttps://portal.imco.edu.om/imco/aspx 

 

 .
 
امج المتاحة تجاريا ي الي 

ى
 التحقق من أي عمل ومقارنته للبحث عن الشقة الفكرية باستخدام مؤشر التشابه ف

 
كما يمكنك أيضا

.  Turnitinوتستخدم الكلية برنامج  ي المودل عىل الرابط التاىلي
ى
 ويتوفر دليل حول كيفية استخدامه ف

https://moodle.imco.edu.om/moodle/course/search.php?search=Turnitin 

 

ي جميع الحاالت، فإن قراءة الوثائق واتباع اللوائح سوف يساعد عىل تجنب أي نوع من خيانة األمانة األكاديمية. 
ى
 وف

 

 العقوبات 1.5.4

: تعتمد عقوبة   -الخداع األكاديمي عىل ما يىلي

 أ( شدة المخالفة

 ب( الوضع المحيط باالنتهاك

ي وقت ارتكاب المخالفة
ى
 ج( مستوى الطالب ف

 د( تكرار المخالفات

 

اهة األكاديمية بالخطأ المزعوم وتوضيح سبب التحقيق. كما يحق للشخص أو  ى ى اليى ي مخالفة قواني 
ى
يتم إخطار أي طالب يشتبه ف

رات ألفعالهم. وإذا تم قبول الدليل، فقد يتم األشخاص   ضد التهم و تقديم األدلة لدعم مي 
 
ى للتحقيق أن يقدموا طعنا الخاضعي 

 تخفيف العقوبة المحددة. 

ي الملف. 
ى
 وإذا لم تثبت المخالفة بعد التحقيق، فسيتم حذف جميع المواد المتعلقة بالتحقيق ولن يتم حفظها ف

https://portal.imco.edu.om/imco/aspx/signin.aspx
https://moodle.imco.edu.om/moodle/course/search.php?search=Turnitin
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ي حالة وجود مخالفة تم
ى
 لسياسة االستبقاء.  أما ف

 
اف بها أو إثباتها فسيتم حفظ جميع المستندات المرتبطة بالقضية وفقا  االعير

 

 ات العقوباتفئ 1.5.5

 بنسبة  –الفئة األوىل هي عدم الكفاءة 
ً
ي توفي  مراجع كافية: أي عند تجاوز مؤشر التشابه قليال

ى
ى يفشل الطالب ف % من النسبة 10حي 

ي تحددها سياسة الكلي
ي تبلغ البر

ي "وهو نقل الشخص من عمل سابق له دون اإلشارة إىل المصدر" 25ة والبر
ي الذانر % للنقل األدن 

مقصودة. ويؤدي ذلك إىل حصول الطالب عىل إنذار خطي من رئيس القسم ويتم إلحاقه بملف الغي  وخيانة األمانة األكاديمية 

٪ دون التأثي  عىل الدرجة النهائية ويمكن للطالب  25الطالب. يجب إعادة تسليم أي عمل يبلغ مؤشر التشابه فيه أقل من نسبة 

 لتجاوز هذه اإلشكالية.  اديمي التطوير األكالحصول عىل المساعدة من أعضاء هيئة التدريس أو مكتب 

 

ي تقديم أي مراجع مثل الحاالت التالية: المراجع المزيفة: عند تجاوز  –هي االنتهاك األكاديمي و الفئة الثانية 
ى
عند فشل الطالب ف

ة ووجود أمثلة متكررة للممارسات األكاديمية الضعيفة و 35نسبة التشابه أكير من  ي بنسبة كبي 
ي الذانر الغش و  %؛ للنقل األدن 

المساعدة أو التحريض والشقة األدبية الواضحة. فإن ذلك سيؤدي إىل حصول الطالب عىل إنذار خطي ويطلب منه إعادة تقديم 

ي المرة الثانية.  6.0العمل ولن يحصل الطالب عىل أعىل من درجة 
ى
اهة األكاديمية ف ى ي حال استيفاء متطلبات اليى

ى
 حبر ف

 

ي المجاالت التالية أو المجاالت ذات  –كاديمي الشديد الفئة الثالثة وهي االنتهاك األ 
ى
أي عندما ينتهك الطالب اللوائح األكاديمية ف

ة / التواطؤ / التمويه / الغش بالوكالة / انتحال الشخصية / التلفيق / تزوير البيانات / تكرار  الصلة: الغش / حيازة األوراق الصغي 

ذلك إىل حصول الطالب عىل إنذار خطي / تعليق الدراسة / فصل من الكلية، ويعتمد ذلك  حاالت خيانة األمانة األكاديمية. وسيؤدي

ي إعادة االختبار. وإذا لم يتم فصل 
ى
ي المقرر دون الحصول عىل الحق ف

ى
عىل قرار مجلس االمتحانات وموافقة العميد والرسوب ف

ا ى هة األكاديمية من خالل القسم األكاديمي / قسم المخالف، فسيوص بشدة أن يقوم بحضور جلسات إعادة التأهيل حول اليى

 .  التطوير االكاديمي

ى والسجالت.  ي تعتمد عىل التدقيق من قبل المسؤولي 
 وال تقترص الفئات المذكورة أعاله عىل الحاالت المذكورة فقط والبر

 

ي نوع من أنواع الغش خالل التقييم التحريري أو الشفهي يؤدي أي 
ي  صفر الطالب من ذلك التقييم مع إعطاءه درجة  إىل حرماناالمتحانات أو فى

فى

ى تعليق الدراسة إىل الفصل من الكلية.  من قبل مجلس االمتحانات جراءات أخرى، وقد يتم اتخاذ إالتقييم أو االختبار ذلك  اوح ما بي   بخيارات تير

اهة األكاديمية، يرج  الرجوع إىل اللوائح األكاديمية.  ى  لمزيد من المعلومات حول اليى

 

لوريوس نظم 3.8 بكا ل ا لدبلوم ودرجة  ا ى   وقواني 

 مقدمة 3.8.1
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تقدمه كلية عمان البحرية الدولية مع الوصف التفصيىلي بكل برنامج أكاديمي مقرونة مع النظم الخاصة  النظمتقرأ هذه 

نامج كما هو  امج األكاديمية.  محدد للي  ي قوائم المقررات للي 
ى
 ف

نامج أو تضاربه مع و ي النظم المحددة للي 
ى
ي حال تعارض أي تعبي  متضمن ف

ى
الدبلوم ودرجة البكالوريوس هذه، فإن  نظمف

ي كل حالة النظمهذه 
ى
ي يجب أن ترجح وتأخذ األسبقية ف

 هي البر

 تعريفات 3.8.2

 
 
ي برنامجا

  " برنامج "  تعبى
 
ى ومحدد ويتكون من عدد محدد من ال دراسيا ي مجال معي 

ى
 ف
ً
 مواضيع والمقررات الفردية. متكامال

 
 
ي تشكل برنامجا

ي مكونات الدرس الواحد البر
 ولكل منها وحدة تقييميه.  " مقرر " تعبى

، ويتكون كل برنامج من عدد من الوحدات. " النقطة المعتمدة  ى ي عدد الساعات أو عب   العمل المرتبط بمقرر معي 
 " تعبى

ت من الوقت لكل وحدة. وهذا الوقت يتضمن الدراسة الذاتية ساعا 10تتوقع الكلية من كل طالب أن يستثمر حواىلي 

ات وورش العمل واألعمال العملية وتمارين المحاكيات  )كالقراءة والتحضي  للواجبات( ويتضمن ايضا حضور المحارصى

 والورش التدريبية والنشاطات الميدانية. 

.  لزاميةالمقررات اإل"  ي المقرر التاىلي
ى
 يجب إكماله بنجاح قبل البدء ف

 
ي مقررا

 " تعبى

ي إكمال " ت" إ 
ي المقررات ذات الصلةعبى

ى
 . حراز درجة النجاح ف

لتطبيق 3.8.3  ا

ي تو الدبلوم برامج عىل  النظمتنطبق هذه 
ي البكالوريوس البر

ى
 كلية عمان البحرية الدولية.   درس ف

 المقررات 3.8.4

 لمستواه األكاديمي 
 
.  يعرف  المقرر تبعا ي والثالث والرابع عىل التواىلي

 بالعام الذي ُيدرس فيه عادة، األول والثانى
 
 مقرونا

 :  كما يىلي
 
ي تكّون برنامجا

 وتصنف المقررات البر

 :مقررات أساسية

ورية  ي تعتي  رصى
ي تغطي األفكار والمهارات األساسية البر

نامج الدراسي والبر ي الي 
ى
ي تعد إجبارية ف

هي المقررات البر

نامج. للدراسة ضمن   الي 

ية، الرياضيات، تقنية  ن مقررات غب  أساسية )اللغة اإلنجلب 

ها من المقررات المساندة ياء، الكيمياء وغب  ن  :المعلومات،الفب 

وري  ي تحقيق المستوى الرصى
ى
ي المقررات األساسية. هي مقررات مصممة للمساعدة ف

ى
 لتحقيق النجاح ف

ا 3.8.5 امجبنية ومتطلبات   لي 

ي برنامج الدبلوم تخصص  240الطالب الذي يحصل عىل 
ى
تقنيات  أو تخصص إدارة اللوجستيات والنقلنقطة معتمدة ف

ي  العمليات التحويلية
ى
ي  إدارة اللوجستيات والنقلسوف يحصل عىل شهادة بدرجة دبلوم ف

ى
عمليات ال تقنيات أو ف

 حويلية. الت

ي برنامج  360الطالب الذي يحصل عىل 
ى
الدبلوم تخصص المالحة البحرية أو الهندسة البحرية سوف نقطة معتمدة ف

ي المالحة البحرية أو الهندسة البحرية. 
ى
 يحصل عىل شهادة بدرجة دبلوم ف
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ي برنامج البكالوريوس سوف يحصل عىل درجة  480حصل عىل يالطالب الذي 
ى
ي  بكالوريوس العلومنقطة معتمدة ف

ى
ف

ي  الهندسة أو درجة بكالوريوس إدارة اللوجستيات والنقل
ى
ي  العلوم بكالوريوسأو درجة  العمليات التحويليةتقنيات  ف

ى
ف

ي الهندسة البحرية. 
ى
 المالحة البحرية أو درجة بكالوريوس ف

ي شهادة الدبلوم أو البكالوريوس. الطالب  المؤهل الذي حصل عليه ويتم توثيق
ى
 ف

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

 
 مناسبا

ً
 بديال

ي و 
ى
 لمقرر محدد ف

ً
ه رئيس القسم المختص مماثال  اعتي 

 
ي كلية عمان البحرية الدولية مقررا

ى
أحد  نظمإذا اجتاز الطالب ف

نامج  . ، فيجوز أن تحتسب الدرجة الممنوحة عن ذلك المقرر بتوصية من نائب العميد للشؤون األكاديميةالي 

نامج 3.8.6 للي  تأهيل  ل ا  مدة 

ة األقصتم التحدما لم ي نامج الدبلوم هي  للتأهل يد بصيغة أخرى، فإن الفير ي  أربعةلي  نامج  المالحة البحرية  أعوام لي 

ي   و والهندسة البحرية،  نامج   . العمليات التحويليةتقنيات و  إدارة اللوجستيات والنقلثالثة أعوام لي 

ة يرد خالف ذلكما لم  نامج لل قصاأل، فإن الفير ي  البكالوريوس هي عام واحد تأهل لي  نامج  لبحرية والهندسة المالحة ا لي 

ى  ي  البحرية، وعامي  نامج  ي  وتقنيات إدارة اللوجستيات والنقل لي 
العمليات التحويلية )مدة الدراسة بنظام الدوام الجزن 

 . (أعوام 3لبكالوريوس تقنيات العمليات التحويلية هي 

ة  يتمكن من تحقيق عدد لم ويحق للطالب الذي  النقاط األكاديمية المطلوبة  للتأهل إعادة عام واحد فقط خالل فير

ي مرحلة الدبلوم أو البكالويوس بالكلية. 
ى
 الدراسة ف

جتياز كل مقرر عادة، ويجب ااإل ومرتا مرة األوىل مرات: ال ثالث يبلغ الحد األقص لعدد محاوالت االجتياز لكل مقرر و 

ى من بعد المرة األوىل، وإذ ي خالل سنتي 
ى
نامج عن طريق اجتياز جميع المقررات التأهل أو ا فشل الطالب ف االنتهاء من الي 

ة المحددة أعاله، فإن الكلية  ي غضون الفير
ى
 وتطلب منه االنسحاب من الكلية.  ملزمة بحقة رسالة استبعاد  ستصدر ف

لمتوافقة لزاميةالمقررات اإل 3.8.7 ا لمقررات غي    وا

ي  لزاميةتعد "المقررات اإل
اكاديمي محدد عىل أنها مواد  لوصول إىل مستوىمن أجل ا أن يجتازها الطالب يجب" البر

ي ما
ي المرحلة ن المتوقع أن يحصل عليها الطالب ساسية وذلك ألنه يتم احتسابها واضافتها إىل النقاط المعتمدة البر

ى
ف

ي المستوى االالتالية من الدراسة. وال يمكن للطالب أن يسج
ى
عد أن يجتاز  الجديد إال بكاديمي ل ألي من المقررات ف

ي بعض الحاالت االستثنائية لزاميةالمقررات اإل
ى
 رئيس القسم، وف

ً
ي يجب أن يعتمدها أوال

قرر فإنه قد ي المحدودة البر

 من أجل االنتقال إىل المرحلة التالية من الدراسة.  لزاميةالمقررات اإلكمال عفاء الطالب من إ رئيس القسم ا

ا 3.8.8 امج  لي  لمرتبطة بهاألكاديمية ا ا  والدرجات 

امج  ي إنهاء دراسة أحد الي 
ى
يؤدي بطبيعة الحال إىل حصول الطالب عىل درجة الدبلوم أو األكاديمية إن النجاح ف

نامجو ريالبكالو  ي ذلك الي 
ى
ي الحاالت االستثنائية فإنه قد يقرر العميد منح الطالب درجة أخرى بخالف الدرجة س ف

ى
. وف

ي سجل فيها عن
نامج البكالوريبدء الد د البر س إال أنه بسبب عدم و راسة، فعىل سبيل المثال قد يكون الطالب قد سجل لي 

نامج فإنه سيمنح درجة الدبلوم. اتمكنه من   ستيفاء متطلبات الي 

لوريوسإ 3.8.9 لبكا لدبلوم /ا ا  صدار شهادة 

بمنحه تلك  تقوم الكليةالبكالوريوس،  الدبلوم أو  حينما يكمل الطالب متطلبات برنامج دراسي يؤدي للحصول عىل درجة

 الدرجة. 

من جميع األمور المرتبطة بكلية عمان البحرية  الطالب طرفهبعد إخالء  البكالوريوس صدار شهادات الدبلوم و ويتم إ

 . المتأخرة إن وجدت الرسوم الدراسية الدولية بما فيها دفع
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ي 
ى
 منح. ال -تحت القسم الفرعي  9األكاديمية، القسم رقم  النظميمكن االطالع عىل جدول الحد األدنى لمتطلبات التخرج ف

األكاديمية  3.9 لنظم   لوريوسل ا لبكا لدبلوم وا ا امج   ي 

 مقدمة 3.9.1

ي هذو  نظم برامج الدبلوممنح الدرجات و  نظممقرونة مع  النظمتقرأ هذه 
ى
 الدليل. ا البكالوريوس الموضحة ف

ي و
ي حالة تعارض أي حكم من أحكام هذه النظم مع النظم الخاصة بالدبلوم والبكالوريوس، فإن هذه النظم هي البر

ى
ف

ي جميع الحاالت. 
ى
 ترجح وتأخذ األولوية ف

لتطبيق 3.9.2  ا

ي تؤدي لمنح الدبلوم ودرجة 
امج الدراسية المعتمدة من قبل العميد، والبر البكالوريوس تطبق هذه النظم عىل مختلف الي 

ي المالحة البحرية )ضابط سطح(، والهندسة البحر 
ى
ي  إدارة اللوجستيات والنقلية، و ف

ى
ي وف

ى
العمليات  تقنياتالهندسة ف

 . التحويلية

لتأسيسي  3.9.3 ا نامج  لي   ا

ية والرياضيات وتقنية المعلوم ن ينمي برامج الدبلوم، عليه أ د قبل أن يبدأ الطالب بأح ى ي اللغة اإلنجلي 
ى
ات، قاعدة متينة ف

نامج التأسيسي بكلية عمان البحرية الدولية من أجل أن يرفع مستوى الطالب إىل درجة تتناسب مع دراسة  وقد ٌصمم الي 

 برنامج الدبلوم. 

ية ى ي المستوى المتوسط من اللغة االنجلي 
ى
، ينبىعى عىل الطالب أن يكون ف نامج التأسيسي ، وتشمل التقييمات وبإنهاء الي 

واختبارات نهاية  الشفهية باإلضافة إىل االمتحانات والواجبات والعروض أعمال الطالب تقييمللطالب  المستمرة

 الفصل. 

 تأهيىلي فال تعتمد أوبما 
ٌ
نامج التأسيسي هو برنامج امج الدبلوم أو لفيه أية درجات تحصيلية  أو تحتسب ن الي  ي 

 البكالوريوس. 

ي اللغة
ى
نامج التأسيسي ف ية والرياضيات وتقنية المعلومات شهادة بذلك.  ويتم منح الطالب الذي يجتاز الي  ى وال  اإلنجلي 

 لإلنضمام إىل برنامج الدبلوم إال إذا اجتاز 
ً
ية والرياضيات و اللغة ا مقرراتيعد الطالب مؤهال ى  تقنية المعلومات. النجلي 

لتقييم 3.9.4 لتدريس وا  ا

ي كلية عمان البحرية الدولية تيش
ى
ات الصفية عىل مل التدريس ف والدروس  شكالتومهام حل الم والدروسالمحارصى

وكل مقرر لديه توصيف خاص الدراسية والمشاري    ع الدراسية.  لواجباتاة والبحث و يدراسة المكتبالوالنقاشات و  العملية

ي معظم الحاالت فإنها تشمل
ى
ي  الواجبات تقييم ومتطلبات تقييمة معينة، وف

ى
فة إىل منتصف الفصل باإلضا الدراسية ف

ي للمقرر عدة أنماط لفصل للمقرر. تقييم نهاية ا
  وقد يتخذ التقييم النهان 

 
 أو  رسميا  فإما أن يكون اختبارا

 
وعا أو مشر

ية  . إلخ ،تجارب مختي 

نامج   األهداف والخطة الدراسية لكل مقرر ومتطلبات التقييم. بويتم إعالم الطالب عند بداية الي 
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 : الجزء الرابع

 البحرية الدوليةنظم االختبارات بكلية عمان   .6

 يمكن اإلطالع عىل النظم األكاديميةلمزيد من المعلومات و واإلجراءات المتعلقة بها. نظم االختبارات طلبة حول المعلومات التالية ال توجه

 من المساعدة.  ة للحصول عىل المزيد بالتواصل مع شؤون الطلأو 

A.  لعامة لالختباراتاإل ا  جراءات 

  الطلبةيبلغ  .1
 
 . المقررة االختباراتبموعد ومكان  مسبقا

ي المواعيد المحددة بجد .2
ى
ول االختبارات. ويمكن لرئيس مكتب االختبارات أن يقوم بإجراء أية تعديالت اتبدأ وتنتهي جميع االختبارات ف

 عىل الجدول إذا تطلب األمر ذلك. 

B. أداء االختبارات  : ي
لثانى ا  القسم 

I. ل لتأهل  لوريوسا لبكا ا نامج   ي 

ي برنامج البكالوريوس إذا اجتازوا جميع متطلبات برنامج الدبلوم،  يمكن للطلبة
ى
 إال أن هناك حاالت استثنائيةالتسجيل ف

ي يرج  مراجع
ى
ي هذا الجزء  األكاديمية النظممن  4-10-1و  3-10-1و  2-10-1الفقرات  تها ف

ى
 . الواردة ف

II.  االمتحاناتجدول 

 للطلبة.  االمتحاناتعادة بوضع جدول  االمتحانات قسميقوم  .1

ي الظروف االستثنائية الطارئة لمجلس االمتحاناتيمكن  .2
ى
ي الجدول ف

ى
 . إجراء تغيي  ف

3.  ، ي الجدول خالل العام الدراسي
ى
ي وقٍت مناسب. يتم إجراء التغيي  ف

ى
يطة أن يتم اإلعالن عن التغيي  ف  شر

ل قبل بدء موعد النهائية التحريرية و يتم اإلعالن عن الجدو االمتحانات جدول االمتحانات يضع مجلس  .4

 عىل األقل.  بأربعة أسابيعاالمتحانات 

III. لمستمرة لتقييمات ا  ا

ى إن أمكن. وتكون نسبة التقييمات  يحدد المقييم مواعيد التقييمات المستمرة وذلك بالتشاور مع الطلبة المعنيي 

ى  ما بالنسبة لمقرر اللغة %  من الدرجة الكلية. أ60% و 40المستمرة ألي مقرر ما بما فيها امتحانات المنتصف ما بي 

ية إىل  ى نامج السنة التأسيسية، تصل نسبة التقييمات المستمرة لمقرر اللغة اإلنجلي  ية الخاص بي  ى % من 50االنجلي 

 الدرجة الكلية. 

IV.  االمتحان األساسي 

ي األ  االمتحانيعد 
ي المحاولة األوىل لطلبة الدوام الكامل  ساسي النهان 

الجتياز مساق ما. ويسم وطلبة الدوام الجزن 

ي األساسي ب
. يعقد هذا لطلبة الدوام الكامل وطلاالمتحان النهان  ي

ي نهاية الفصل الدراسي وعىل  االمتحانبة الدوام الجزن 
ى
ف

ى الطلبة   الجتياز المساق.  الجلوس لهذا اإلختبار ليكونوا مخولي 

V. لغاء االمتحانات  إ

ى آلخر بسبب ظروف غي  متوقعة يحددها مجلس االمتحانات أو إدارة الكلية بناًء عىل موقف  قد يلزم إلغاء امتحانات من حي 

ة. سيتم إعادة جدولة االختبارات  ي أو الرسائل القصي 
ونى يد اإللكير والذي يتم اإلبالغ بشأنه عن طريق شؤون الطلبة عن طريق الي 

ي تم إلغاؤها بحسب موافقة مجلس االمتحانات أو إدارة الكلية. 
 البر
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VI. عادةاإل  امتحانات 

ى ممن يرسب أو يحرم من أداء  حصلي ي  االمتحانالطلبة المنتظمي 
ى  األساسي  النهان  ى لمساق معي  ى إضافيتي   عىل فرصتي 

ي االمتحان عادة إل 
ى
ويعرف هذا بإسم إمتحان  األساسي للمساق. االمتحان من وقت  عام أكاديمي واحد  مدة أقصاها ف

   مقرر ما. لعىل نقاط معتمدة  يتحصلوا اإلعادة فقط للطلبة الذين لم  امتحاناتيمكن تأدية  اإلعادة. 

ة اإلعادةامتحان يعقد  .1 ة  اإلعادة األول خالل فير ي تىلي فير
ة.  األساسية النهائية االمتحاناتالبر  مباشر

ي نهايةستكون فرصة اإلعادة الثانية متاحة  .2
ى
ة اإلعادات ف  السنة األكاديمية نفس خالل فير

 لجدول المتحانات سؤولية حضوره يتحمل الطالب م
 
صد درجة الرسوب للطلبة اإلعادة متحاناتااإلعادة وفقا . و سير

ون   بعد ذلك. للجلوس لهذا االمتحان اإلعادة ولن يحصل الطالب عىل أي فرص إضافية  امتحانالذين اليحرصى

ة  .1 ة الرسمية  الدراسي األول للفصل امتحان اإلعادة األولتكون فير الدراسي  الفصلالمتحانات بعد انتهاء الفير

ة  للفصل إلمتحان اإلعادة األولاألول. و بالنسبة  ي فستكون بعد انتهاء فير
الرسمية االمتحانات الدراسي الثانى

. للفصل الدراسي ال ي
ويتم حساب درجة امتحان اإلعادة األول عن طريق جمع درجات التقويم المستمر ثانى

ي امتحان 7.5/10% )75أما بالنسبة للطلبة الذين يحرزون درجة . المعاد  تحانمع درجة اإلم 
ى
( فما فوق ف

 . 6.0جازو المقرر، سيتم منحهم درجة النجاح؛ تومع ذلك ال ياألول اإلعادة 

ي ل .2
ة مستقلة إلمتحان اإلعادة الثانى ة امتحان مقررات استكون هناك فير ي بعد نهاية فير

ى األول والثانى لفصلي 

ي اإلعادة 
ي نهاية السنة األكاديمية األول للفصل الدراسي الثانى

ى
وإن أعىل درجة يمكن للطالب الحصول عليها  . ف

ي هي درجة النجاح 
ي امتحان اإلعادة الثانى

ى
ي  تقييمويتم . 6.0ف

ي يحصل عليها  درجة امتحان اإلعادة الثانى
البر

 . %100الطالب من 

 من العام الدراسي بد 
 
ي م لن يتوجب عىل ا2018-2017ءا

ى
 المتحانأن يقوموا بالتسجيل  االمتحان األساسي لطلبة الراسبون ف

 ويتحمل الطلبة مسؤولية الحضور 
 
ي الوقت الذي تحدده ال المتحاناإلعادة حيث انه سيتم تسجيلهم تلقائيا

ى
كلية. اإلعادة ف

 وسيتم  ويعد التخلف عن حضور امتحان
 
سيتم . المتاحة للطلبة الثالثساب هذه الفرصة ضمن المحاوالت تحإاإلعادة رسوبا

ي الخاص بالكلية ، كما أن مواعيد 
ونى يد اإللكير إعالم الطلبة بمواعيد اإلمتحانات وإمتحانات اإلعادة عن طريق إرسال رسالة بالي 

ي التقويم األكاديمي للعام الدراسي والمتاح لجميع الطلبة عىل موقع الومحددة اإلمتحانات وإمتحانات اإلعادة مضمنة 
ى
كلية ف

 . ي
ونى  اإللكير

 . إعادة دراسة مساق لم يتم اجتيازه بنجاح .1

ي وإن لم يستطع الطالب اجتياز 
ي المساق ولن يحصل عىل فرصة إعادة  اختبار اإلعادة الثانى

ى
" ف

 
فسوف يعتي  "راسبا

دراسة وسيتوجب عىل طالب السنة الثانية والثالثة أن يعيدوا  عىل الطالب إعادة دراسة المساق. إضافية. وسيتوجب 

ي لم يجتازوها إ
ي لهذه المساقات و كانوا قد ذا  جميع المساقات البر

ي اختبار اإلعادة الثانى
ى
كان عليهم إعادة دراسة رسبوا ف

وينصح طالب الدبلوم بإعادة دراسة كل  معتمدة كحد أقص.  نقطة 80نقطة معتمدة وحبر  40مقررات بما يزيد عىل 

ي لم يتم اجتيازها بنجاح قبل 
ي المساقات البر

ى
وإذا قرر الطالب أن يبدأ دون إعادة  البكالوريوسمقررات  دراسة البدء ف

ي رسب فيها فسيتوجب عليه توقيع تعهد يتحمل بموجبه كامل المسؤولية إلستكمال ال
 المقررات البر

 
بكالوريوس وفقا

ى ا  ساعة معتمدة لتلك السنة.  80يحصل عىل يجب عىل الطالب إعادة سنة دراسية كاملة إذا لم  ألكاديمية للكلية. للقواني 

ي لكل مساق ( 250)قدرها رسوم  عىل الطالب دفعسيتوجب 
وسيطبق عليه النظام المتبع  يريد إعادة دراستهريال عمانى

الطالب الحد الغي  مسموح به فسيتم حرمانه من دخول للغياب وسيتم تسجيل الحضور خالل الفصل وإن بلغ غياب 

. عندما يقوم الطالب بإعادة تسجيل المساق الذي رسب به ي
، فسيتم إزالة درجة الرسوب من كشف اإلختبار النهان 

 . ستسجل فقط نتيجة المساق المعاد. واستبدالها بدرجة الصفر  عالمات الطالب

ي المساق
ى
ي قام بإعادة دراستها فسيسمح له باستمرار الدراسة وتسجيل مساقات المساقات ال/ عندما ينجح الطالب ف

بر

 . العام التاىلي طالما قام بإستكمال الساعات المعتمدة المطلوبة قبل االنضمام للعام الدراسي التاىلي 

ي المساق
ى
 . المساقات للمرة الثانية فسيتم إنهاء دراسته بكلية عمان البحرية الدولية/ وإن رسب الطالب ف
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 سنة دراسية إعادة .2

ي حال عدم تمكنه من استكمال الساعات المعتمدة المطلوبة لالنضمام 
ى
يتوجب عىل الطالب إعادة السنة الدراسية ف

. وعند تسجيل الطالب إلعادة سنة دراسية ، ستتم إزالة ودفعه للرسوم الدراسية كاملة لتلك السنة للعام الدراسي التاىلي

ي يعيدها ا
. ستسجل فقط الصفر ات الطالب واستبدالها بدرجة لطالب من كشف عالمدرجة الرسوب للمساقات البر

ي  )اإلختبار  عىل ثالث فرص الطالب .يحصلالمعادة  الجديدة للسنة الدرجات النهائية
ي إعادة النهان 

لكل  (و امتحانى

ي قام بإعادة دراستها فسيسمح له باستمرار الدراسة المساقات 
ي المساقات البر

ى
وتسجيل مساقات وعندما ينجح الطالب ف

لم يتمكن الطالب وإن . العام التاىلي طالما قام بإستكمال الساعات المعتمدة المطلوبة قبل االنضمام للعام الدراسي التاىلي 

 من استكمال الساعات المعتمدة المطلوبة للمرة الثانية فسيتم إنهاء دراسته بكلية عمان البحرية الدولية. 

 تأجيل سنة دراسية .3

ة التأجيل يستطيع يمكن للطالب ال ي  محاولة اجتياز تأجيل لمدة عام أكاديمي )بدون دفع رسوم( وخالل فير
المواد البر

ي 
ى
. عىل سبيل المثال، بإمكان الطلبة الذين لم يستكملوا الساعات المعتمدة السنوات السابقة السنة أو  رسب بها ف

محاولة لوا دراستهم لمدة سنة وخالل هذه السنة بإمكانهم المطلوبة لالنتقال من السنة الدراسية الثانية إىل الثالثة أن يأج

ي رسبوا فيها عن طريق إعادة دراستها 
ى لالنتقال إىل السنة كي يصبحوا م  اجتياز مواد السنة األوىل والثانية البر ؤهلي 

 بعد انتهاء سنة التأجيل.  ةالثالث الدراسية

VII. لبحرية ا لهندسة   طلبة تخصصي ضابط سطح وا

ة امتحانات  يكونوا  ال  السنة الثانية لتخصصي ضابط السطح والهندسة البحرية الذينبالنسبة لطلبة  متواجدين خالل فير

ي البحر فأنه سيتم إعطاءهم فرصة واحدة للجلوس إلعادة جميع المواد المتبيقية من مواد 
ى
اإلعادة لظروف تدريبهم ف

ة الممتدة من الفصل الدراسي األول إىل الفصل الدراسي الر  ة اإلمتحانات النهائية لفصل الربيعالفير  ابع وذلك بعد فير

ي بإمكانهم محاولتها. ولو للسنة الدراسية الثانية
ى البر . وسوف يتم اعتبارها كفرصة واحدة لإلعادة من ضمن الفرصتي 

ي الطلبة من دون من
ر
ح فرص اختار الطالب عدم اتباع هذه الطريقة فعليه اتباع تعليمات الكلية الواضحة لإلعادة كباف

 إضافية. 

ي 
ى
ة التدريب ف ة بعد انهاء فير كما انه بإمكان طالب تخصصي ضابط السطح والهندسة البحرية طلب إعادة امتحان مباشر

ي حال وجود أكير من مادة واحدة لإلعادة 
ى
ي حالة ما اذا كانت لديه مادة واحدة فقط تؤخره عن التخرج. بينما ف

ى
البحر ف

م بجدول امتحانات اإلع  ى ي التخصصات أن يكونوا قادرين عىل حضور امتحانات فأنه يلير
ر
ادة المعتاد. يتوقع من طلبة باف

 اإلعادة حسب المواعيد المعتادة. 

يمكن تغيي  امتحانات طلبة  تخصصي ضابط السطح والهندسة البحرية لمالئمة متطلبات المنظمة العالمية للمالحة 

(IMO)  .أو متطلبات وزارة النقل واإلتصاالت 

ي لدى مجلس االمتحانات يسمح لل
ى
ى بتقديم طلب إلعادة اختبار إضاف ى ممن تبقت لديهم مادة أو مادتي  طلبة المتخرجي 

ي حال حصولهم عىل الموافقة، عليهم دفع مبلغ
ى
  50 وقدره من أجل السماح لهم بالتخرج. وف

ً
 عمان رياال

 
لكل مادة  يا

 . ي
ى
ي االختبار المعاد اإلضاف

ى
ي حال الرسوب ف

ى
 وتوقيع رسالة تعهد بإعادة دراسة المساق ف

VIII. التخرج وع   مشر

ي حالة الرسوب. يجب عىل 
ى
وع التخرج مقرر له نقاط معتمدة كبقية المقررات األخرى وعىل الطالب إعادته ف يعتي  مشر

وع التخرج بنجاح خالل سنة من الموع  . خالل السنة الرابعة من الدراسة د المحدد للتسليمالطالب إكمال مشر

ix. لحرمان  الحضور وا
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ي يتواجد الطلبة يجب أن 
ى
ي حال تأخر الطالب مع قاعات الدراسة ف

ى
ة. وف الوقت المحدد  خمس دقائق بعد  بداية المحارصى

من الحصة لحصة الدراسية؛ سيسمح له بدخول القاعة الدراسية وسيتم تسجيله غائبا لساعة واحدة فقط بدء ال

  الدراسية. 

 عن الحصة العملية، فسيقرر معلم المساق دخول الطالب إىل القاعة أو منعه من ذلك
 
ي حال حضور الطالب متأخرا

ى
 وف

 عن الحصهو 
 
ي من . ولن يستطيع التوقيع عىل سجل الحضور  يتم تسجيله غائبا

ي النصف الثانى
ى
أما إذا حرصى الطالب ف

ى ؛ سيمنع من دخول القالحصة العملية  لساعتي 
 
ى  اعة وسيتم تسجيله غائبا . ويتحمل الطلبة أنفسهم مسؤولية دراسيتي 

 التوقيع عىل سجل الحضور. 

ونية.  ه يتم ويجب التنويه بأنيقع عىل عاتق الطالب مسؤولية متابعة حضوره وغيابه عن طريق بوابة الطالب االلكير

ونية تحديث  ي عدم دقة ا بشكل دوري، مما قد يؤدي إىلموقع البوابة االلكير
ى
ي للغياب ف

بعض األحيان. لذلك لعدد الحقيفر

ي البوابة بانتظام لاالحتفاظ متابعة غيابهم و ب ةُينصح الطلب
ى
 مطابقبنتائج البحث ف

 
حساباتهم الخاصة مع  تها الحقا

 بالغياب. 

غيابه إىل تلك ومن تصل نسبة سواءا بعذر أو بدون عذر وبغض النظر عن األسباب. يوضح الجدول التاىلي نسبة الغياب 

ي 
ي الجدول، يتم حرمانه من الجلوس لالمتحان النهان 

ى
 . األساسي لذلك المقرر  المذكورة ف

 

 النسبة المقرر

نامج التأسيسي العام ية للي  ى  االنجلي 
 % فأكير 15

نامج التأسيسي العامالرياضيات وتقنية المعلومات   % فأكير 25 للي 

ية الخاص بالعام األول من  ى  برنامج الدبلوم لطلبة الدوام الكاملاللغة االنجلي 
 % فأكير 15

ي من برنامج الدبلوم لطلبة الدوام الكامل
ية الخاص بالعام الثانى ى  % فأكير 20 اللغة االنجلي 

ي 
ى
ية الخاص بالعام الثالث من برنامج الدبلوم لطلبة الدوام الكامل ف ى اللغة االنجلي 

 تخصصي المالحة والهندسة البحرية

 % فأكير 20

 % فأكير 25 مقررات الدوام الكامل األخرى

ي 
 جميع مقررات الدوام الجزن 

 % فأكير 30

 

ي 
ونى  إىل بريد الطالب االلكير

 
ذا بلغت إ التابع للكلية لن يتم إصدار تقارير الغياب ولكن سيتم إرسال إنذار الحضور تلقائيا

ية، انظر أدن20نسبة الغياب  ى ي % لكل مقرر  )ماعدا مقرر اللغة اإلنجلي 
ى
اه(. سوف يظهر إشعار اإلنذار/الحرمان للطالب ف

مون بنسبة الحضور المطلوبة من الجلوس  ى ي بوابة الطالب. سيتم حرمان الطلبة الذين اليلير
ى
ي ف

ونى تقرير الحضور االلكير

ي 
 األساسي لذلك المقرر سواءا كان غيابهم بعذر أو بدون عذر مقبول.   لالمتحان النهان 

ي مقرر اللغة 
ى
نامج التأسيسي العام  والسنة األوىل والثانية من الدبلوم سيتم إرسال إنذار الحضور أما ف ي الي 

ى
ية ف ى اإلنجلي 

ي اذا بلغت نسبة الغياب 
ونى  إىل بريد الطالب االلكير

 
نامج التأسيسي العام و السنة األوىل  من الدبلوم، 10تلقائيا ي الي 

ى
% ف

لفصل الرابع والفصل الخامس لتخصصي المالحة والهندسة البحرية(. % لطلبة السنة الثانية من الدبلوم )ا15ونسبة 

ي بوابة الطالب. سيتم حرمان الطلبة الذين 
ى
ي ف

ونى ي تقرير الحضور االلكير
ى
سوف يظهر إشعار اإلنذار/الحرمان للطالب ف

ي 
مون بنسبة الحضور المطلوبة من الجلوس لالمتحان النهان  ى غيابهم بعذر أو بدون األساسي لذلك المقرر سواءا كان   اليلير

 عذر مقبول. 

ي الدبلوم والبكالوريوس ابتداءا من العام الدراسي  نامج    م2020-2019يشي الحرمان ألي مقرر لي 
 
ويظل الحرمان ساريا

ي 
ة االمتحانات النهائية لالمتحان النهان  . وسيمنح الطلبة فرصة الجلوس المتحان اإلعادة األول بعد فير األساسية   األساسي

ي و ام
ي األساسي تحان اإلعادة الثانى

ي نهاية العام األكاديمي بعد أن فقد فرصة الجلوس لالمتحان النهان 
ى
 . ف

ي األساسي ويمكنوبالنسبة لطالب السنة التأسيسية فيتم حرمانهم من 
 هم الجلوس إلمتحان اإلعادة. اإلمتحان النهان 

ي األساسي للمقرر  قائمة الحرمان من االمتحان يسمح للطالب بتقديم عذر للغياب خالل ثالثة أيام فقط من إعالن
. النهان 

ي الظروف العائلية الخاصة مثل حاالت 
ى
ي عادة ما تكون محصورة ف

يتم اعتماد الحاالت االستثنائية فقط للغياب والبر

ي يسمح فيها بالتغيب لمدة ثالثة أيام للعزاء أو الحمل أو األمراض ا
لمزمنة، وال يتم الوفاة لألقرباء من الدرجة األوىل والبر

 قبول أية اعذار طبية مالم تصدر من مؤسسة طبية معتمدة من قبل الحكومة. 
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x.  باالمتحاناتلوائح أخرى متعلقة 

ى ألداء  ى إضافيتي  ي لذلك المقرر االمتحان إذا تم حذف مقرر ما من المنهاج، فإن الطالب سيمنح فرصتي 
التحريري النهان 

ي السنة األوىل من حذفه. 
ى
 ف

ي العام األكاديمي ألداء 
ى
ي ذلك العام االمتحان سيمنح الطالب فرصة واحدة عىل األقل ف

ى
ي ألي مقرر لم يتم تدريسه ف

النهان 

 .  األكاديمي

 ما فإن عىل الطالب أن يدرس المادة الجديدة. المتحان إذا تم تغيي  مادة تدرس 

بطريقة تتناسب ما أمكن مع نوع وطبيعة تحانات االم يمنح الطلبة ذوي االعاقات البدنية أو الحسية الفرصة الداء 

ي هذا الصدد. 
ى
اء قبل اتخاذ القرار المناسب ف  إعاقاتهم، وإذا لزم األمر يمكن لمجلس االمتحانات أخذ مشورة أحد الخي 

ي حالة قيام أكير من مقيم بوضع 
ى
ى قد صحح االمتحانات ما، فسيقوم مجلس  امتحانف  من المقيمي 

ً
بالتأكد من أن كال

ى مقيم آخر للتأكد من ذلك إن تطلب األمر. متحان اال   للمعايي  ذاتها. كما سيتم تعيي 
 
 وفقا

xi.  لمتعلقة ا  باالمتحاناتالرسوم 

ي حال وجود ظروف إستثانية تستدعي موافقة مجلس اإلمتحانات بالسماح للطالب بالجلوس إلعادة امتحان للمره 
ى
ف

  50الثالثة فإنه سيتم فرض رسوم قدرها 
ً
( لكل مقرر. )خمسون رياال

 
  عمانيا

ي مراجعة ورقة 
ى
ي عليه دفع مبلغ وقدره االمتحان أي طالب يرغب ف

 )عشر رياالت عمانية( عن كل مقرر.  10النهان 

xii.  االمتحاناتطبيعة 

ي تم  التقييمات الشفهية النهائيةالتحريرية النهائية و االمتحانات تؤدى  .1
ة أسابيع االختبارات البر خالل فير

 تخصيصها لهذا الغرض. 

ي جميع أ ستمرةجميع التقييمات المتؤدى  .2
ى
 التلخيصيةأو التطبيقية  أو الشفهية أو التمارينالتحريرية شكالها ف

ات معينة يحددها القسم  سواء مجتمعة أو متفرقة .  طوالخالل فير  الفصل الدراسي

ي للمقررحان الجلوس لإلمتيجب عىل الطالب  .3
ط أساسي إلجتياز ذلك المقرر بنجاح.  النهان   كشر

، فإنه يتوجب عليه تقديم عذٍر مقبول حبر الختبارات أو التقييمات المستمرةإذا تغيب الطالب عن أي من ا .4

 وذلك بموافقة رئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب،  عادةُيسمح له بأداء اختبار اإل 

، سيسمح له بإعادة قهريةبسبب ظروف  ساسيةالنهائية األ االمتحانات إذا تغيب الطالب عن أي من  .5

ة  االمتحان األساسي  ي فير
ى
وبعد أن يقوم الطالب بتقديم طلب  االمتحاناتموافقة مجلس اإلعادة بامتحانات ف

 . خطي موجه إىل قسم االمتحانات

 بتق .6
 
، حادث سيارة، أو ويمكن أن تشمل األعذار )دون أن تقترص عىل( عذر من المستشفى مصحوبا ي  رير طب 

ي العائلة. حالة 
ى
 وفاة ف

ي الكلية، يرج  الرجوع إىل النظم األكاديمية؛ قسم رقم 
ى
، األقسام 7للحصول عىل تفاصيل ألنواع التقييم المتبعة ف

 . 7.1.3وحبر  7.1.1الفرعية من 

xiii.  االختبارات ي تم اجتيازها بنجاحمدة صالحية 
لبر  ا

اإلجراءات ( أو بشكل غي  رسمي )عدم إكمال الرسمية )بعد إكمال جميع اإلجراءات نسحب الطالب بشكل رسمي إذا ا

ي  عادة. يصبح غي  مستحق ألداء اختبار اإل  ، فإنهالرسمية(
ى
ت الطالب اإلبتعاد  بعض الظروف االستثنائية  وف ي أجي 

البر

ة   لما تقتضيه كل حالةفإنه يتم التعامل معه مثل االصاباتعن الكلية لفير
 
 . ا وفقا
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C. أ ب لمتعلقة  ا  داء االختباراتالقواعد 

I. لتسجيل لالختباراتا 

 . األساسيةالنهائية لالمتحانات التسجيل الطلبة  ال يتوجب عىل .1

  . اإلعادةمتحانات ال ال يتوجب عىل الطلبة التسجيل  .2

ي تاري    خ التسجيل المشار إليه أعاله إذا لم يتمكن الطالب الدارس  .3
يمكن لمجلس االمتحانات أن يستثبى

 . ي
ي الوقت المحدد وبصورة صحيحة إلجراء امتحان نهان 

ى
ي من التسجيل ف

ظروف بسبب  بالنظام الجزن 

ي أقرب وقت ممكن.  ه. وعىل الطالب تقديم طلباستثنائيةقاهرة مثل المرض أو ظروف عائلية 
ى
 ف

ي إذا تم حرمانه من ذلك االختبار  ال يمكن ألي طالب الجلوس .4
 . ألي اختبار نهان 

II.  قة الحضور و كليةابطا  ل

ي الوقت والمكان المحددين،  لية تواجدهطة بأوقات وأماكن اختباراته ومسؤو حاية اإل ليتحمل الطالب مسؤو  .1
ى
ف

الوقت المحدد لبدء االختبار، وُيعلن قبل دقيقة عىل األقل  15حضور الطلبة إىل قاعة االختبارات بوينصح 

ة االختبارات موعد مكتب االختبارات عن جداول االختبارات قبل أربعة أسابيع من   ويجب عىل الطلبة . فير

وا معهم  ، وال يمكن اعتماد "النسيان" أو "عدم باإلضافة لتذكرة دخول اإلمتحان بطاقة الكليةأن يحرصى

ى لقبول عذر الطالب للتأخي   ي حالة عدم إحضار بطاقة الكلية  . أو عدم معرفة مكان االختبار  القصد" سببي 
ى
ف

 مؤقته لدخول قاعة اإلختبار.  طالب ت مقابل إصدار بطاقةرياال  5يتوجب عىل الطالب دفع 

ي حال .2
ى
ي بقصد االختبار   تقييمجراء إ ف

، سوف يقوم  بطرق أخرى غي  االختبار التحريريكىلي أو جزن  الرسمي

ي مسؤو  جراءات المناسبةعالن عن اإل باإل المدرس 
ي ومن ثم تأنر

ى
 . جراءاتلمام بهذه اإل اإللية الطالب ف

ي حال عدم تمكنه من تأدية االخ ختباراتإبالغ مكتب اال يجب عىل الطالب  .3
ى
ة ف تبارات بسبب مرض أو مباشر

ة تخرى قبحادث أو أي سبب آخر، أو بسبب ظهور عوامل أ ي يعتقد الطالب  دية االختبار أل أو أثناء فير
والبر

ى الحسبان أثناء تصحيح و  ي االختبار ويتمبى بأن تؤخذ بعي 
ى
 عىل أدائه ف

 
رقة اختباره. ويجب بأنها ستؤثر سلبا

ي أثرت عىل  سبب الغياب أو الظروفتفاصيل االختبار و أن توضح رسالة الطالب بشكل واضح ودقيق 
البر

ها دائه عىل أن ترفق المستندات الثبوتية من الشهادأ  مع الرسالة.  ات المرضية وغي 

ي  .4
ى
ي حال فشل الطالب ف

ى
ي البند  إبالغ مكتب االختبارات حسبما ورد ف

ى
عمل من بعد يومي خالل  أعاله 4-2-3ف

ى االعتبار أو أن يستأنف ضد القرار الصادر االختبار فإنه قد  من بحقه يفقد الفرصة ألن تؤخذ حالته بعي 

 مجلس االمتحانات. 

ة المحددة لتأدية االختبا اتداء االختبار يقبل أي طلب أل  لن .5 ن لدى الطالب إذا كارات لكل فصل إال خارج الفير

ى من الجلوس لإلمتحان  تخرجه من الكلية.  يعتمد عليه مقرر واحد  والينطبق ذلك عىل الطلبة المحرومي 

القاعدة المذكورة أعاله بخصوص المقرر الواحد  بسبب الغياب بما اليتعارض مع أسس وضوابط الحرمان. 

وع التخرج والذي يتم تحديد موعد إكماله بواسطة  الدائرة المختصة.  يضاف إليها مشر

ي تاري    خ قبل تاري    خ التسجيل/إعادة التسجيل، فإنه  .6
ى
إذا قام المدرس بتسجيل أحد الطلبة عىل أنه غائب ف

 التسجيل. القبول و سيتم إلغاء هذا الغياب من قبل قسم 

III.  التحريرية االختبارات  قاعة   دخول ومغادرة 

ى لالختبار بأداء االختبار وهم فقط من يسمح لهم بدخو  .1  ل قاعة االختبارات. يسمح فقط للطلبة المسجلي 

لكي يتمكن الطالب من دخول قاعة اإلمتحان البد من ابراز بطاقة الكلية مع تذكرة دخول اإلمتحان لرئيس 

 . ى  المراقبي 

 قبل بدء االختبار عشر تكون أبواب قاعة االختبارات مفتوحة لمدة  .2
 
 . دقائق تقريبا

بالدخول إىل قاعة االختبارات إال بعد أن يأذن لهم المراقب بذلك، وبمجرد دخولهم إىل  ال يسمح للطلبة .3

ى لتعليمات المراقب ويتوجب عليهم اتباع  . ها قاعة االختبارات فإنهم يصبحون خاضعي 

ي الموعد المحدد و الحضور إىل قاعة اال  عىل الطلبة .4
ى
ي أماكنهم  عليهمختبارات ف

ى
قبل  خمس دقائقالجلوس ف

 . االختبار بدء 
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، ولن يسمح لهم بالدخول حبر يستقر  .5
ً
الطلبة الذين يصلون بعد وقت بدء االختبار سيجدون الباب مقفال

ي القاعة مع أوراقهم. 
ى
 جميع الطلبة الموجودين ف

ون إىل قاعة االختبار بعد  ال يسمح للطلبةأثناء االختبارات النهائية  .6 دقيقة من بدء االختبار  30الذين يحرصى

ي االختبار. بالدخول 
ى
 إىل القاعة وسيحصلون عىل درجة )صفر( ف

 متحانات، منتصف الفصل، التقييمات المتوسطة، اال قييمات المستمرةلجميع التقييمات األخرى )الت .7

سيحصلون عىل التقييم بأداء التقييم و وقت  بداية عندقيقة  15 يتأخرونالذين  الصفية(، ال يسمح للطلبة

 . درجة صفر 

زعاج عدم إحداث فوصى أو إ عة االختبار بعد بدء االختبار الذين يسمح لهم بالدخول إىل قا عىل الطلبة .8

ي القاعة للطلبة
ى
يٍ إبوقٍت الطلبة المتأخرين يتم تعويض ولن  . الموجودين ف

ى
 . ضاف

 للطلبة أثناء أداء االختبار. أية أجهزة تنبيه قد تسبب إ غالقإيجب  .9
 
الذين يحملون  الطلبةويجب عىل زعاجا

 أن يغلقوها.  أجهزة تنبيه
 
 أو أية أجهزة أخرى تسبب إزعاجا

ي الثالث ةالتحريري اتال يسمح للطلبة الذين يأدون االختبار  .10
ى
ى دقيقة األوىل من بدء االختبار. مغادرة القاعة ف  ي 

عىل الطلبة الذين يغادرون قاعة االختبار قبل انتهاء الوقت المحدد تسليم جميع أوراقهم وأية مسودات  .11

. خة ونس  ورقة االختبار مع وجود اسم الطالب عليها ورقمه الجامىعي

زعاج للطلبة إحداث فوصى أو الختبار عدم إعىل الطلبة الذين يغادرون قاعة االختبار قبل انتهاء موعد ا .12

 المتواجدين بالقاعة. 

ة االختبار  والمقتنياتيجب وضع جميع األغراض  .13 ي ال تستدعي الحاجة لها خالل فير
مثل  الشخصية البر

ي الخلف ألغراض األخرى إف والحقائب والهواتف المحمولة واالمعاط
ى
ي مقدمة القاعة أو ف

ى
أو يتم وضعها ما ف

ي خزانة 
ى
كما   غالق الحقائب وأن تكون بعيدة عن متناول يد الطالبإت. ويجب إن ُوجدخارج قاعة االختبار ف

ونية و إيجب   بعيدة عن متناول يد الطالب. وضعها غالق جميع الهواتف المحمولة وجميع األجهزة األلكير

ولن  الشخصية عند مدخل قاعة االختبار وذلك خشية تعرضها للشقة.  مقتنياتهمبعدم وضع  ينصح الطلبة .14

ي حال فقدانها أو تعرضها للشقة. المقتنيات تتحمل الكلية أية مسؤولية تجاه تلك 
ى
 ف

وبات إىل قاعة االخبإ ال يسمح للطلبة .15 الذين يعانون من مشاكل  ، وعىل الطلبةار تبحضار الطعام والمشر

وا ما يثبت ذلك ويقدموه ل النظمهذه  تتعارض معصحية  ى قبل بدء االختبار قبلمراا رئيسأن يحرصى ، وعىل ي 

ي  الطلبةأولئك 
ى
ى حبر ال يحدف ام بهذه القواني  ى  للطلبة اآلخرينمثل هذه الحاالت االلير

 
 . ثوا تشتيتا

ي يمكن لمجلس اال  .16
ى
 الذي يعقد فيه مببى المتحانات وضع قواعد خاصة تتعلق بدخول ومغادرة القاعة ف

 عالن عن هذه القواعد قبل وقت كاٍف. االختبار التحريري، ويتم اإل 

IV.  ى عامة تتعلق ناءقواني  ث أ ر بالنظام   تأدية االختبا

ي حال عدم التقيد بذلك فيحق داخل قاعة اإلمتحان االمتثال الرشادات المراقب عىل جميع الطلبة .1
ى
، وف

ي االختبار مع عدم ا حرمان الطالب لمراقب حينذاكل
ر
 . عتماد أية نتائج لهمن تأدية باف

براز إإثبات هويتهم من خالل الذين يتقدمون لتأدية االختبار  عىل جميع الطلبةالمراقب، بناًء عىل طلب .2

 . هوية سارية الصالحية أو أي إثبات رسمي آخر لل الكليةبطاقة 

ي عىل طاولة الطالب أثنا  يسمح بوضعال  .3
ختبار وبطاقة دخول اال  الكليةء تأديته لالختبار باستثناء بطاقة أي سر

اآللة  دراسية مثل أية مواد  كما ال يسمح بوضعجابة وأدوات الكتابة ومسطرة.  وأوراق االختبار وأوراق اإل 

 المقيمبشكل رصي    ح من قبل استخدامها ب السماحالحاسبة والكتب أو أية مصادر أخرى للمعلومات إال إذا تم 

ي ورقة االختبار، وجميع هذه المواد )بدون وجود أية 
ى
 مالحظات عليها(وتم كتابة ذلك عىل ورقة الغالف ف

 أثناء االختبار. استخدام القاموس بدي فقط، وال يسمح للطالب هي لالستخدام الفر 

 أو أجهزة التنبيه أو الحاسبات اآلل الساعات الرقميةاستخدام بال يسمح  .4
 
مجة مسبقا أو الهواتف النقالة ية المي 

 خالف ذلك.  المقيمأو أي نوع من األجهزة داخل قاعة االختبار إال إذا قرر 

 ال يجوز للطالب فصل أوراق االختبار بإزالة الدبابيس.  .5

 من األجهزة أو المواد.  المراقب أن يظهر أو يسلم ما بحوزتهالمقيم/ يمتثل الطالب بأمر من  .6

 . عىل كل طالب أن يقوم بتعبئة استمارة الحضور  .7

 المراقب. المقيم/ جابة إال بإذن من للطالب البدء باإل  ال يمكن .8
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ة االختبار أو تقديم بالتحدث أو التواصل مع بعضهم  ال يسمح للطلبة .9 شكل من أشكال  أو استالم أيخالل فير

ها. أ المساعدة  سواء   كاديمية أم غي 

ي توفر  .10
ي االختبارات التحريرية، وال يسمح عنجابة لإل  الكليةها تستخدم فقط األوراق البر

ى
للطالب  األسئلة ف

 أوراقه الخاصة. باستخدام 

 األسئلة.  جابة عىلة عىل ورقة الغالف قبل البدء باإل قراءة التعليمات الموجود عىل الطلبة .11

ي ورقة األسئلة أو  ختبار اال  ورقةمراجعة عىل الطلبة  .12
ى
ي حال وجود خطأ ف

ى
ي حال وجود قبل البدء باإلجابة، وف

ى
ف

 إوجود مرفقات أخرى ولكنها لم تسلم فيجب عندئٍذ بشارة إ
 
 . بذلك بالغ المراقب فورا

ي ورقة الغال عىل الطلبة .13
ى
ف أو تلك المذكورة عند بداية كل االنتباه لجميع التعليمات العامة سواء المذكورة ف

 اإل 
 
ى واآلخر. إنصات إىل سؤال، وعليهم أيضا ى الحي   رشادات وتعليقات المراقب بي 

 جابةإ كراسةعىل الصفحة األمامية لكل  بكل وضوح مع التوقيع  عىل الطالب كتابة اسمه ورقم الطالبيجب  .14

ي يتم استالمها 
قبل أن يستلم األوراق من  جراءهذا اإل من صحة  المراقب يتأكد  وسوف، مع الصفحات البر

 تسليم المسو 
 
ي كتب عليها إىل الطالب، ويجب عىل الطالب أيضا

 . المراقبدة البر

ام الصمت أ عىل جميع الطلبة .15 ى ة االختبار وال يسمح الير مر التواصل لهم بالحديث إال عندما يستدعي األ ثناء فير

 لمن ذلك إ مع المراقب مع مراعاة أال يسبب
 
الطالب من  ، ويمكن للمراقب أن يحرمحولهم من الطلبةزعاجا

ي حالة إرصاره عىل مواصلة إحداث إاالخ قاعةمن  خراجهإمواصلة االختبار و 
ى
لمن حوله بعد أن زعاج تبار ف

 نذار إيتم توجيه 
 
 . بذلك له ا

 التوقف عن الكتابة عندما يطلب منهم المراقب ذلك.  عىل جميع الطلبة .16

ي القاعةالمتوا عىل جميع الطلبة .17
ى
ي أ جدون ف

ى
ى ماكنالبقاء ف جمع جميع أوراق االختبار هم بعد انتهاء االختبار لحي 

 من الطلبة. 

 أخذ ورقة األسئلة معهم بعد االنتهاء من االختبار. للطلبة  ال يحق .18

ي األسئلة أو وجود غموض أو حذفأ استفسارات أو  بأيةبالغ المراقب إيتم  .19
ى
 سوف يقوم، و خطاء قد ترد ف

ى بالكليةإىل  برفع المالحظاتراقب الم  . المعنيي 

ة االختبأإذا حدث أي  .20 ورة  رئيسار ورأى مر طارئ خالل فير ى رصى فعندئٍذ لغاء أو تأجيل االختبار، إالمراقبي 

ة.  مكتب االختباراتبالغ إاالختبار وجمع األوراق بأشع وقت ممكن و أداء يمكنه وقف   بذلك مباشر

V.  لمواد ا لماستخدام   ساعدةا

 أن يوفروا ألنفسهم األدوات المطلوبة للكتابة والرسم.  الطلبةعىل  .1

ي اال  .2
ى
ورقة و )األزرق أو األسود( قلم الحي  استخدام فقط تبارات التحريرية يجب خلإلجابة عىل األسئلة ف

ي توفرها الكلية ألداء اواألوراق اإل اإلجابة الخاصة 
الختبارات. وال يسمح لجميع ضافية ومختلف المواد البر

ي أي اختبار  الطلبة
ى
 باستخدامف

 
 أم تطبيقا

 
كتب أو المالحظات أو األوراق أو الأو حيازة  سواء كان تحريريا

 القواميس أو 
 
 لإل إذا من المواد المساعدة إال  األدوات أو أيا

 
رشادات المذكورة عىل ُسمح باستخدامها وفقا

ي االخت المسموح باستخدامها عن المواد عالم الطلبة بأية تفاصيل إب المقيمونورقة األسئلة. ويقوم 
ى
بار ف

 قبل بدايته
 
 إىل مراقبة المراقب. المواد  تلكتخضع ، و مسبقا

ي حال السماح باستخدام الحاسبات .3
ى
ي االختبارات ف ف

ى
ونية ف يجب التأكد أن هذه الحاسبات غي  قابلة اإللكير

مج ة الحجم مزودة ببطاريةن تكون ة إال إذا تم السماح بذلك، ويجب أللي  تعمل بالوضع أن و  وصغي 

 أي رسومات أو كلمات أو  (مثل سماعات األذن)يمتلك الطلبة أي أجهزة سمعية  يجب أن ال كما ،  الصامت

ي اإلكالقاموس )
ونى استخدام وسائط خارحية مرتبطة  وال يمكن للطلبة . (بياناتن اليتخز  وساعةلكير

ونية مثل كتيب االرشادات والبطاقابالحاسبة اإل  البيانات.  أجهزة تخزينالساعات الذكية و الممغنطة و ت لكير

ونية وعىل الطالب أن يتأكد من عمل حاسبته اإل وعليه أن يتأكد من وجود بديل وأنها مشحونة كفاية لكير

ي حال  يةلحسابللعمليات اآخر 
ى
من كد أن الطالب مسؤول عن التأ كما تعطل الحاسبة أثناء االختبار.  ف

الحاسبات أنواع أية تعليمات تجاه هناك  كانت  وما إذا  سبة من عدمه أثناء االختبار الترصي    ح باستخدام الحا

ونية المسموح اإل ي االختبار. بلكير
ى
 استخدامها ف

ة االختبار من مكان  الحسابيةول اجدالزالة عدم إ يجب .4 ي فير
ى
ي توفرها الكلية لالستخدام ف

وجميع المواد البر

 االختبار. 
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ي  .5
ى
ي ظروف معينة  بعضيمكن السماح باستخدام أجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة المحاكاة ف

ى
التقييمات ف

 فقط إذا وجد القسم ذلك 
 
وريا  . رصى

VI. جمع األوراق 

ى دقيقة األوىل من بدء االختبار.  .1  ال يمكن ألي من الطلبة تسليم ورقة اإلجابة خالل الثالثي 

ي حال حدوث ذلك،  .2
ى
لية يتحمل الطالب مسؤو ال يسمح للطالب بفصل أوراق االختبار عن بعضها البعض، وف

قد تم االختبار تقييم جميع ما يتعلق بأن جابة و اإل  كراسةداخل   بإحكام تثبيت جميع األوراق التأكد من

 . تسليمه

 . ورقة كانت خارج قاعة االختبار  ةال يجوز للطالب حمل أي .3

 بنفسه من مكان االختبار.  خراجهإبأي عمل قام الطالب  المصححون قبللن ي .4

VII. ى لالختبار لمتقدمي  ا  سلوك 

ي يمليها عليه المراقب
ي قاعة االختبار  عىل الطالب أن يمتثل لجميع التعليمات البر

ى
 . ف

دع األمر أن يتحدث إىل المراقب عىل الطالب أن يلزم الصمت داخل قاعة االختبار وال يمكن له التحدث إال إذا است

ي هذه الحالة أن يراعي عدم إوع
ى
ي الطلبةداث الفوصى واإلحليه ف

ر
 . زعاج لباف

ي حالة إرصاره عىل مواصلة إحداث إيمكن للمراقب أن يحرم الطالب من مواصلة االخ
ى
صى لمن حوله بعد زعاج وفو تبار ف

 له بذلكإأن يتم توجيه 
 
 . نذارا

ي حل شخصية الطالب وال يجوز ألي طالب أن يسمح ألي شخص بأن ينتحل ال يجوز ألي شخص أن ينت
ى
شخصيته ف

 . أي اختبار 

ة االختبار أو تقديم أو استالم أية معلومات أو مواد أو مساعدة  ال يسمح للطلبة بالتحدث أو التواصل مع بعضهم خالل فير

ي االختبار 
ى
 . أو استخدام أية مواد أو مساعدة لم يرصح بها ف

يقافه إبالغ الطالب بذلك و إحالة غش أو ارتكاب أي شكل من أشكال المخالفة األكاديمية سوف يقوم المراقب بعند رصد 

ى إ رئيسيمكن ل  كما   عن تكملة االختبار بموجب السلطة الممنوحة له من الكلية.   خراج الطالب من قاعة االختبار المراقبي 

ي كإ .  إذا أرتأى ذلك جراء تأديب 
 
وريا  أو رصى

 
 مناسبا

االختبارات سوء سلوك أكاديمي حبر وإن لم يثبت أن الطالب قد استفاد من هذه المخالفة ومثال  نظمتعد مخالفة 

ي آخر إىل قاعة االختبار ولكنه لم 
ونى من جيبه  يغلقه أو يخرجهذلك: إذا أخذ الطالب الهاتف المحمول أو أي جهاز الكير

. قد  ذلكفإن   يعد سوء سلوك أكاديمي

ي 
ى
ة التحقيق.  عدم إللكلية الحق ف  صدار درجات االختبار خالل فير

بالنسبة لقياس تقدم الطلبة السنوي، يستخدم مجلس االمتحانات قواعد الحساب التالية لتحديد النقاط المعتمدة 

ي تم الحصول عليها 
 . لنتائج الدراسة البر

ي يتم اجتيازها بنجاح. أي عندما يحصل 
 أو أعىل.  10.0من  6.0الطالب عىل درجة تمنح النقاط المعتمدة للمساقات البر

ي يتبعها 
 لخطة الدبلوم أو البكالوريوس البر

 
ي ينجح بها الطالب ووفقا

ي السنة الدراسية البر
ى
يتم منح النقاط المعتمدة ف

 الطالب. 

VIII. لفكرية ا األكاديمية الغش والشقة  ها من أشكال خيانة األمانة   وغي 

 مقدمة  .1
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، وتتبع الكلية سياسيات صارمة فيما وضعت كلية عمان البحرية الدولية م عايي  عالية تخص التعليم األكاديمي

ها من أشكال خيانة األمانة األكاديمية والشقة الفكرية شيتعلق بالغ ى  وغي   . سواء كانت من قبل الطالب أو الموظفي 

 الغش .2

ى يمنع الغش  ي الهدف من التعليم  مدى معرفة الطالب وفهمه وقدراته.  نتقييم دقيق عإجراء من  المقيمي 
ويأنر

 تقديم أفكار جديدةو  الت عىل نحو مستقل، ومن أجل تطوير األكاديمي تعليم الطالب كيفية تحليل وتعريف المشك

ابط وتؤدي حاالت م وتطبيق هذه المهارات بنجاح. نفسه من فرصة تعل، فيما يحرم الطالب الذي يغش بأسلوب مير

ي يتم اكتشافها  الغش
إساءة سمعة الطالب وإنما إىل إساءة سمعة القسم والكلية، كما أن الغش ليس فقط إىل  البر

ي تخصص ما  يقلل من قيمة المؤهالت
ى
دانتهم بالغش تثبت االذين  الطلبة ويعتي  ، مخالفةيعد الغش و . الصادرة ف

ى   التدريس واالختبارات بكلية عمان البحرية الدولية.  نظملعىل أنهم مخالفي 

ي  .3
ى
  تاالختباراأوراق الغش ف

ة ال االوراقيعد حيازة  ي صغي 
 وي عىل معلومات تحتالبر

 
 عىل الغش، باالختبار  ال تتعلق و أ تتعلقسواءا

 
 كافيا

ً
دليال

ة االختبارات يجوز للطالب استخدام عما إذا كان الطالب قد استخدمها أم لم يستخدمها برصف النظر  ، فخالل فير

ة والكتب الكتيبات والحاسبات اآلليالدراسة مثل  ُيسمح باستخدام مواد ، وال مواد الدراسة المسموح بها فقط

يجب أن  ا ح باستخدام القواميس أو الكتيبات أو الكتب الدراسية فإنهوإذا سمبذلك. الدراسية إال إن رصح للطالب 

  . والتعليقات ضافية مثل المالحظاتإية معلومات ال تحتوي عىل أ

 انتحال الشخصية .4

شخصية طالب ما خالل أحد االختبارات أو السماح لشخص آخر بالجلوس ألداء االختبار نيابة عن يعد انتحال 

الطالب المسجل لالختبارمخالفة، وبالمثل فإنه ال يمكن للطالب أن يقوم بتسليم أية واجبات أو أوراق أو تقارير 

ى قام شخٌص آخر بإعداداها أو بمساعدته فيها.  ي حي 
ى
  عىل أنها عمله الخاص ف

ي االختبار .5
ى
 عقوبة الغش ف

ة االختبار  من الحاالت التالية خالل فير
 
ي حالة حدوث أيا

ى
 :ف

ي العادة يسمح الطالب بانتحال شخصيته، يتم عندما ينتحل طالب شخصية طالب آخر، وعندما  .1
ى
رفع  ف

ى إىل مجل ى تعليق الطالبس االمتحانات وقد ينتهي األمر بحالة الطالبي   عىل عن الدراسة أو الفصل اعت ي 
 
مادا

ة  ،وما نتج عنهالقرار الذي تم اتخاذه  ولن يتم إصدار كشف الدراجات أو أي أوراق رسمية خالل هذه الفير

ي حالة طلب الشهادة، يتوجب دفع رسوم ذلك الفصل كاملة. 
ى
 وف

اشيم عىل طاولة االختبار  .2 أو عندما يتم العثور عىل أية أوراق أو مالحظات أو مواد غي  مسموح بها مثل الي 

 بحوزة الطالب. 

وعة مع أي شخص داخل أو خارج قاعة االختبار.  .3  عندما يتواصل الطالب أو يحاول التواصل بطريقة غي  مشر

 من المواد غي  المسموح بها داخل قاعة االختبار مثل أوراق المالحظات والكتب  .4
 
عندما يستخدم الطالب أيا

ونية مثل الهاتف المحمول والقاموس  ي وساعات تخزين البيانات. واألجهزة االلكير
ونى  االلكير

 عندما ينقل الطالب أو يحاول نقل إجابات أو عمل طالب آخر.  .5

 عندما يدخل الطالب ويخرج من قاعة االختبار دون إذن من المراقب.  .6

ي الطلبة بعد أن تم إنذاره.  .7
ر
 عند إرصار الطالب عىل مواصلة إحداث الفوصى والتشويش عىل باف

 لتعليمات المراقب. عندما ال يمتثل الطالب  .8

 
 
ي ذلك المقرر. من الفئة الثالثة فإنها تعد غشا

ى
 ، وبناًء عليه يحرم الطالب من أداء االختبار ويعط درجة صفر ف

 وبالنسبة لمخالفات الفئة الثالثة، سيستمع مجلس االمتحانات إىل القضية ويصدر العقوبة األنسب للطلبة. 

IX. لفكرية ا  الشقة 
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 من أشكال الغش وهي تعد الشقة الفكرية 
ً
،  إذ أن الشخص الذي يرتكب الشقة يعاقب عليها القانونجريمة شكال

 لآلخرين وانتفع بها لنفسه.  الفكرية يكون قد سلب الملكيات الفكرية

 مقدمه .1

 
 
عداد بحوث منطقية وواضحة إالطالب كيفية  هو تعليمع التخرج واجبات وتقارير مشاري    من أهم أهداف ال واحدا

كاديمية األ مقاالت االستعانة باللطالب عداد تلك البحوث يمكن لإدوعن ل مستقل. بشك النقاش والتحليلبهدف 

نت أو المكتبات تلككتب، ويمكن الحصول عىل العمل و الوأوراق  كتابته لورقة   .وعند المصادر إما عن طريق اإلنير

ي أن يوظف وع تخرج إلعمل أو مشر 
ي الرؤى و الطالب األفكار خ، فإنه من المنطفر

ي بالطريقة البر
ى
المقاالت  وردتبها ف

نت.   والوثائق عي  اإلنير

ى "االستخدام" و"النسخ". فعىل سبيل المثال إذا قام الطالب  كبي  هناك فرق   إال أن  باستخدام نص من مقال بي 

وع التخرج ثم ك نت أو من كتاب قام أحدهم بكتابته عىل أنه عمله الخاص أو تقرير لمشر الطالب هذا تب عي  اإلنير

ونية أو عن طريق نقل الكالم  النص ي التنصيص إما عن طريق "النسخ واللصق" من المستندات األلكير
دون عالمبر

 فإن 
 
.  ذلكحرفيا

 
 وحبر يُعد شقة فكرية وبالتاىلي غشا

 
.ولدى  إن كان النص المنسوخ جزءا

 
 إال أنه يظل غشا

 
بسيطا

ى ال ي كلية عمان البحرية الدولية عدة مقيمي 
ى
ي ذلك ط ف

ى
ي الرق للتعرف عىل الشقة الفكرية بما ف

ونى مسح األلكير

 . Turnitin باستخدام برنامج الشقة الفكرية

:  Turnitinويمكن اإلطالع عىل فيديو لدليل استخدام   عىل الموودل عي  الرابط التاىلي

https://moodle.imco.edu.om/moodle/course/search.php?search=Turnitin 

ي جل وضع مراجع للمصادر أيجب عىل الطالب اتباعها من رشادات هناك ا
ى
وتقارير  الواجباتالمستخدمة ف

كانت من طالب آخر أو   فكار شخص آخر سواءً أيستخدم الطالب كلمات أو التخرج، فعندما  مشاري    ع

نت أو من كتاب فإنه ي ة تدريس المقرر أو من مقال من اإلنير جب مواد أخرى قدمها المدرس خالل فير

 أن يوضح بشكل دقيق إىل من تعود هذه الكلمات أو األفكا
 
وجد هناك أي فرق ، وال ير عىل الطالب دائما

، فإذا ما قام  فيما إذا كان نت أو مقال أكاديمي  من ورقة طالب آخر أو من مستند من اإلنير
 
النص مأخوذا

 ذلك. بالطالب باستخدام نص كتبه شخص آخر فإن عليه أن يقر 

وري أن يتبع الطالب القواعد التالية: االتهام بالشقة الفكرية،  ولتفادي  فإنه من الرصى

عىل  فالمقيمأمل أنه لن يتم اكتشاف ذلك،  عىلعدم استخدام طريقة "نسخ ولصق"  .1

ية وسيتمكن من اكتشاف ذلكدرايةب ى  . بسهولة مستوى لغتك اإلنجلي 

بمستوى  قة فكرية والمقيم عىل درايةالغي  بكتابة الواجبات لك فهذا ايضا يعتي  ش  تكليفعدم  .2

ية وسيتمكن من اكتشاف ذلك بسهولة.  ى  لغتك اإلنجلي 

 بوضع  .3
 
ي التنصيص وأعط معلومات كافية عن ال االستشهاد قم دائما

ى عالمبر  مرجع. بي 

 كلمة من أي مرجع  35بأكير من  ا نقال مباشر  ال تنقل  .4

 فإذا قمت باال تقم بإعادة صياغة كالم اآلخرين وتقدمه عىل أنه عملك الخاص،  .5
 
عادة صياغة بعضا

فيجب عليك توضيح مكان بداية ونهاية الكالم الُمعاد صياغته، مع وضع المصدر من الكالم 

 المنقول منه. 

 أفكار اآلخرين عىل أنها أفكارك الخاصة، ال  .6
 
كلماتك الخاصة. بحبر وإن قمت بتقديمها تقدم أبدا

 .
 
 ضع المصدر دائما

ي  .7
ى
ي استخدمتها بطريقة أكاديمية مقبولة ف

 بوضع قائمة كاملة بالمصادر البر
 
قائمة المراجع قم دائما

ي نهاية التقرير. 
ى
 ف

ية وابرازه عىل انه من انتاجك.  .8 ى جمة النصوص باللغة العربية ترجمة تلقائية للغة اإلنجلي   ال تقم بير

:  يمكن  -االطالع عىل دليل لكيفية ذكر المراجع عىل الرابط التاىلي
https://portal.imco.edu.om/imco/aspx/signin.aspx 
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 تحري حاالت الشقة الفكرية:  .2

التقييمات لقواعد األمانة  مصداقيةلجميع التقييمات وتخضع  10إىل  0يتم وضع الدرجات عىل مقياس من 

ي كلية عمان البحري
ى
ي دليل ارشادات األكاديمية ف

ى
 للقواعد المذكورة ف

 
، يتم معاقبة أي مخالفة وفقا ة الدولية. وبالتاىلي

ي األمانة األكاديمية ي حال بلغت نسبة تطابق أي تقرير كتان 
ى
آخر، سيعط الطالب فرصة % مع أي مصدر 25. وف

ي هذا التقييم. 6.0إعادة كتابة التقرير ولن يحصل عىل أكير من درجة النجاح )
ى
يد من المعلومات ، يرج  لمز ( ف

 الرجوع إىل دليل إرشادات األمانة األكاديمية. 

 : والخداع األكاديمي  عقوبات الشقة الفكرية .3

 التالية:  اتخاذ اإلجراءاتأن الطالب مدان بالشقة الفكرية، فإنه يتم  عندما يثبت بالتحري

 يرج  مراجعة الجدول أدناه لمزيد من التفاصيل حول فئات العقوبات. 

 السلطة المخولة التوضيح الفئة

 إىل نسبة  1
ً
% 35عدم توفي  مراجع كافية: أي عند تجاوز مؤشر التشابه قليال

ي "وهو نقل الشخص من عمل سابق له دون اإلشارة إىل 
ي الذانر للنقل األدن 

 المصدر"، وخيانة األمانة األكاديمية الغي  مقصودة. 

 رئيس القسم

ي 35مراجع مزيفة: عند تجاوز نسبة التشابه أكير من كتابة  2 %؛ للنقل األدن 

ة ووجود أمثلة متكررة للممارسات األكاديمية الضعيفة  ي بنسبة كبي 
و أالذانر

 . والشقة األدبية الواضحةأالغش 

 رئيس القسم

تزوير البيانات  و أالغش بالوكالة و أالتمويه من الغش مثل  إظهار مستوى عاٍل  3

 حاالت خيانة األمانة األكاديمية.  تكرار أو 

 مجلس االمتحانات

 

X. األكاديمية  أشكال أخرى من خيانة األمانة 

وير .1 ى  الير

ي 
ى
تزوير الطلبة يشي  إىل التالعب، أو تغيي  أو حذف البيانات من أجل دعم المطالب أو الفرضيات، عىل سبيل المثال ف

. يتضمن تزوير الطلبة عىل تزوير السجالت  ي
أوالمستندات الرسمية أوالوثائق أو تزوير التواقيع أو تزوير مقال بحبر

 :  المعلومات. ومن األمثلة عىل ذلك ما يىلي

  • . ي مقال للنشر
ى
 بيانات مزورة وعليها يتم طباعة البحوث بشكل خاط  ف

  • تقديم شهادة مزورة )مثل شهادة إيلتس مزورة( أو كشف درجات مزور أو مرجع أو توقيع، عىل سبيل

ي كتيب التدريب. المثال 
ى
وير ف ى  الير

  • .تقديم عمل من إعداد شخص آخر عىل أنه خاص بك 

  • .ي لتجنب الحرمان من أداء االمتحان  تزوير تقرير طب 

وير برصامه. حيث سیتم فصل الطالب عادة بشکل فوري لمدة ال تقل عن  ى  شھر.  12وسيتم التعامل مع الير

 التلفيق:  .2
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اع و / أو إضافة بيانا ت أو مالحظات لم تحصل خالل عملية جمع البيانات أو عمل التجارب. وبالتاىلي التلفيق هو اخير

فإن التلفيق  يتضمن تقديم بيانات لم يتم جمعها بشكل صحيح وفقا لإلجراءات المتبعة وعدم التحديد بدقة كيف تم 

 جمعها. 

 شھر.  12تقل عن وسيتم التعامل مع التلفيق برصامه. حيث سیتم فصل الطالب عادة بشکل فوري لمدة ال 

 المساعدة والتحريض:  .3

إن المساعدة والتحريض عىل عدم األمانة األكاديمية يساعد شخص أو أشخاص آخرين عىل الحصول عىل مساعدة 

ي تقييم مستمر مع طالب آخر، عىل سبيل 
ى
ي تعاون غي  مرصح به ف

ى
. مثال: إذا شارك طالب ف

 
 أكاديميا

 
بطريقة تعتي  خداعا

ة أكاديمية غي  عادلة للطالب الضعيف. تعتي  هذه  المثال طالب بمستوى ى قوي "يساعد" طالب أضعف، مما يعطي مي 

 الحالة مساعدة وتحريض. 

ان مذنبان.  سيتم التعامل مع المساعدة والتحريض برصامة حيث أن الطالب الذي يقدم المساعدة والذي يتلقاها يعتي 

ى عادة بشکل فوري لمدة ال   شھر.  12تقل عن سیتم فصل الطلبة المذنبي 

 التواطؤ:  .4

. عىل 
 
 بطريقة غي  نزي  هة أكاديميا

 
التواطؤ هو شكل من أشكال الغش الذي يحدث عند عمل مجموعة من الطلبة معا

ي إعداد تقييم مستمر مطلوب بأن يقوم الطالب بإعداده بشكل فردي أو 
ى
سبيل المثال، عندما يتلفر الطالب مساعدة ف

. وإن تجنب التعاون غي  ا لمرصح به هو مسؤولية الطالب، حيث أنه یجب عىل الطلبة القيام بواجباتهم شخصي

ي التعلم مقبول، أما 
ى
ى أن التعاون ف ي حي 

ى
وع جماعي یتطلب مشاركة المجموعة[. وف ي مشر

ى
بمفردهم ]ما لم یشارکوا ف

 .
 
ي إعداد الواجبات يعد تواطؤا

ى
 التعاون غي  المرصح به ف

 شھر.  12حيث سیتم فصل الطالب عادة بشکل فوري لمدة ال تقل عن وسيتم التعامل مع التواطؤ برصامه. 

ي سياق التعليم الموجه للمشاكل أو تعليم المشاري    ع، يتحمل جميع أعضاء المجموعة 
ى
ي حالة العمل الجماعي ف

ى
وف

كة عن النتيجة النهائية. وإذا تم اكتشاف أدلة عىل الغش، يتحمل جميع طلبة المجموعة مسؤو  لية المسؤولية المشير

 ذلك، بغض النظر عن مدى تورطهم. 

D.  لتقالدرجاتتحديد ا بية والمتوسطة و :   المخطط األساسي ري

ية واحدة. 10.0إىل  0.0يتم تقييم االختبارات عىل مقياس  ختبار، للنجاح. ومن يتغيب من الطلبة عن حضور اإل  درجةأدنى  6.0حيث تعد ، وإىل أقرب فاصلة عشر

 . 0 درجةسيمنح 

. سيتم رصد  الدرجةسيتم تحديد   للنجاح  درجةأدنى  6.0حيث تعد  10.0إىل  0.0 النهائية عىل مقياس  الدرجةالنهائية للطالب عن طريق تقييم واحد أو أكير

ذو  اسمقيال(. كما يمكن للطالب الحصول عىل نسخة متوازية مع نقاط 4وتحويلهن إىل مقياس  الدرجاتنظام تصنيف  5-2، الفقره 38)انظر الصفحة رقم 

اكمي عند الطلب. األرب  ع درجات   المبنية عىل المعدل الير

ها من طرق التقييم المستمر، ستكون هذه العالمات متوسطة بحسب  األحكام إذا تم تقييم المقرر الدراسي عن طريق اختبارات المستوى المتوسط أو غي 

ي خطة المقرر. 
ى
 المنصوص عليها ف

 أو استخراج المتوسط:  الدرجاتريب يجب تطبيق القواعد التالية إذا تم تق

 إذا تم تقييم المقرر بأكير من تقييم، سيتم تطبيق القواعد التالية للحصول عىل الدرجة النهائية لالختبار: 

 يتم تقريب 
 
 قبل رفعها.  الدرجاتدائما

ً
 أوال

يأقرب فاصلة االختبارات إىل  درجاتيتم تقريب  تصبح  5.44، و 7.0تصبح  6.95، و 5.5تصبح  5.45التاىلي فإن قبل عمل الحسابات التالية )وب ةواحد ةعشر

 ، إلخ(. 5.4
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ي تقريب 
ى
ي تنتهي ب  الدرجاتيتم تطبيق القواعد المعتادة ف

ي تنتهي بأقل من  والدرجاتفما أعىل يتم تقريبها للرقم األعىل،  0.5حيث أن العالمات البر
يتم  0.5البر

 .  و الخ...( 5.4تصبح  5.44و  7.0تصبح  6.95و  5.5تصبح  5.45)بالتاىلي فإن  تقريبها للرقم األدنى

E.  لدراسي ا لتقدم  ا لقياس مدى  ى   قواني 

بالنسبة لقياس تقدم الطلبة السنوي، يستخدم مجلس االمتحانات قواعد الحساب التالية لتحديد النقاط 

ي تم الحصول عليها 
 . المعتمدة لنتائج الدراسة البر

ي يتم اجتيازها بنجاح. أي عندما يحصل الطالب عىل درجة تمنح النقاط الم 
أو  10.0من  6.0عتمدة للمقررات البر

ي  أعىل. 
 لخطة الدبلوم أو البكالوريوس البر

 
ي ينجح بها الطالب ووفقا

ي السنة الدراسية البر
ى
يتم منح النقاط المعتمدة ف

 يتبعها الطالب. 

F.  : اكمي لير ا لمعدل  ا  حساب 

ا من طلبة جميع التم تطبيق النظام التاىلي ل . أما كشوف عالمات طلبة  2015-2014العام األكاديمي بدء 
 
فصاعدا

: سيتم تغيي  مسم نتيجة الفصل األخي  من درجة الفصل إىل متوسط  األعوام السابقة لن تتأثر باستثناء ما يىلي

 . اكمي : متوسط الدرجة الير اكمي  الدرجة وسيتم تسمية المعدل الير

: ) أصبح 2015-2014ابتداءا من العام األكاديمي  ى ؛ سيكون هناك معدلي  ( المعدل 1النظام عىل النحو التاىلي

. 2الفصىلي و ) اكمي  ( المعدل الير

 للمعادلة التالية: 
 
 سيتم احتساب المعدل الفصىلي وفقا

 
n  to1, SEM 




i

C

CEM
GPA

i

ii

 

 
m  to1, 




i

C

CEM
GPACUM

i

ii

 

  حيث أنSEM GPA  .  هو المعدل العام لدرجة الفصل الدراسي

 CUM GPA  .اكمي العام لجميع المقررات المدروسة  هو المعدل الير

 Mi  ي المقرر  الدرجةهي
ى
ي تم الحصول عليها ف

 iالبر

 CEi  ي تم الحصول عليها من المقرر
 iهو معدل الساعات المعتمدة البر

 Ci  هو معدل الساعات المعتمدة المخصصة للمقررi 

 N ي الحسابهو عد
ى
 د المقررات ف

  عىل سبيل المثال فإن درس الطالب المقررات التالية، سيحتسب الSEM GPA  :  عىل النحو التاىلي

 المقرر الدرجة النتيجة للمقررالمعتمدة نقاط ال للمقرر المكتسبة نقاطال

 

 سماشة النقل 7.2 ناجح 10 10

 الشحن والتفري    غ عام 5.5 راسب 10 0

 وكيل السفن 3.6 راسب 10 0

ية اإل  6.7 ناجح 10 10 ى  قلللننجلي 
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 الحساب 8.2 ناجح 5 5

أساسيات تقنية  6.2 ناجح 5 5
 المعلومات

 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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 سماشة النقل 7.8 ناجح 10 10

 الشحن والتفري    غ للحاويات 8.2 ناجح 10 10

 السفن وكيل 6.7 ناجح 10 10

ية  3.6 راسب 10 0 ى  اللغة اإلنجلي 

 الحساب 6.8 ناجح 5 5

 أساسيات نظم المعلومات 7.9 ناجح 5 5

 الجغرافيا والتجارة 7.1 ناجح 5 5

 مبادئ االقتصاد 5.2 راسب 5 0
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G.  ي اال
ى
 وراق المصححةاألطالع عىل الحق ف

ة المصححة مبر ما استلموا نتائجهم سوف يتم إخطار الطلبة بحقهم باالطالع عىل األوراق . سوف يعلن مكتب االختبارات عن الفير

ي يسمح للطالب خاللها بمراجعة أوراق اختباراته النهائية
المكان والوقت  مكتب االختباراتالمصححة، ويحدد  المعادة/ البر

ي المناس
ى
ي تم اتباعها ف

ى للمراجعة. ويجوز للطالب خالل مقابلته مع المقيم أن يطلب ورقة األسئلة وورقة إجابته والمعايي  البر بي 

. كما يمكن للطلبة بحضور أحد أعضاء الهيئة األكاديمية ،المحارصى المعلم/ التصحيح وكما يمكنه الحصول عىل التغذية الراجعة من 

. و لمستمرة االطالع عىل أحد التقييمات ا عىل الطالب أن ال يعتي  هذه فرصة القناع وذلك قبل انتهاء األسبوع الدراسي األخي 

اراته  ي أي درجة البد من رفعه مع مي 
ى
لمجلس االمتحانات عن طريق مكتب االختبارات المحارصى بتغي  أو رفع الدرجة. أي تغيي  ف

 للحصول عىل موافقة مجلس االمتحانات. 

ي 
ة البر حدد الفير

ُ
ي أقرب وقت ممكن من بعد  التحريرية النهائية األخرى يتمكن الطالب خاللها من مراجعة درجات التقييمات ت

ى
ف

يطة أن ال تتجاوز تصحيحها  اذا كانت مدة عشر أيام عمل خالل إجازة عامة بالكلية و . عالن النتائجإأيام عمل من تاري    خ  10المدة  شر

 أسبوع ولكن من بداية العام األكاديمي الالحق )فصل الخريف(. عادة ما تكون مدة )بعد نهاية فصل الربيع( تحسب المدة نفسها 

ي حاالت اإلستثناء من هذه القاعدة.  (خمس أيام)
ى
ورية ف ة المراجعة. موافقة رئيس القسم المختص رصى  عمل هي مدة فير

رياالت لكل  10توجه إىل قسم المالية لدفع ختبار إىل مكتب االختبارات، ومن ثم الال يجب عىل الطالب تقديم طلب مراجعة اوراق ا

 اختبار يود مراجعته. 

ي حال موعد بديليمكن منح الطالب 
ى
ي الموعد والمكان الذين تم  هحضور ة بو صعثباته إ لالطالع عىل نتائج تقييماته ف

ى
 تحديدهما ف

 . رادتهإخارجة عن بسبب ظروف وذلك له 

 

لتخلف عن حضور بار ا  اخت

ة إعادة االختبارات وذلك  امتحانبسبب ظروف قاهرة، فقد يسمح له بإجراء عن حضور امتحان ما الطالب  إذا تخلف آخر خالل فير

 ألداء االمتحان إىل مكتب االمتحانات ويحصل عىل موافقة مجلس االمتحانات عىل ذلك. 
 
 خطيا

 
 بعد أن يقدم الطالب طلبا

، حادث سيارة،  دون)عىل سبيل المثال قد تشمل األعذار سارية المفعول و  ي  بتقرير طب 
 
أن تقترص عىل( عذر من المستشفى مصحوبا

ي العائلة. 
ى
 أو حالة وفاة ف

  

H. رسائل األعذار 

 وأثر ذلك عىل الطالب بطريقة أو بأخرى.        
 
 من أقارب الدرجة األوىل أو كان مريضا

 
 تقدم رسالة العذر عند وفاة واحدا

سلم شهادة الوفاة أو 
ُ
ي حالة الوفاة، ت

ى
 للطالب والحالة ف

ى
بالغ الوفاة أو رسالة من شيخ المنطقة مصدقة من مكتب الواىلي تثبت قرابة المتوف

ى فعليهم تسليم الوثائق الثبوتية بعد تصديقها من قبل سفار  ي مر بها الطالب إىل مكتب االختبارات.أما بالنسبة للطلبة الغي  عمانيي 
ات البر

ي السلطنة أو السفارة العماني
ى
ي بلدهم األم. بلدانهم ف

ى
 ة ف

ة اختباراته، فإنه يجب  ي يعمل بها خالل فير
 خطاب رسمي بذلك من جهة العمل إرفاقعند إرسال طالب إىل خارج البالد من قبل الجهة البر

 . مع الطلب

ة ال ي الفير
ى
ي مقبول أو ألسباب قاهرة، فإنه يمكنه إعادة االختبار بدون عقوبة ف تالية المقررة. وال عند تغيب الطالب عن اختبار لعذر طب 

 تجرأ أية اختبارات خاصة لمثل هؤالء الطلبة. 

 . مكتب االمتحاناتتوجه جميع رسائل األعذار إىل 
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I. قواعد عامة 

مواصلة السنة  ليتمكن منبنهاية السنة الدراسية األوىل من برنامج الدبلوم نقطة معتمدة  80عىل األقل  حرز يجب عىل الطالب أن ي

 مراجعة النظم األكاديمية. الرجاء  الثانية. 

 للطلبة بأي حال وال يسمح عادة السنة الدراسية األوىل. إنقطة معتمدة ب 79إىل  50 يمكن للعميد أن يسمح للطلبة الذين يحرزون

  عادة السنة األوىل. إ% ب30الذين تجاوزت نسبة غيابهم 

ي السنة الثانية ب أو أقل نقطة معتمدة 159 يمكن للعميد أن يسمح للطالب الذي حصل عىل
ى
 للطلبة بأي حال ، وال يسمحتها عادإف

 % بإعادة السنة الثانية.  30الذين تجاوزت نسبة غيابهم 

J.  د كا كلية ألسباب أ ل ا  يميةاإلقصاء من 

نامج  كمال الدراسةعن إ  طالب من الكليةأي يمكن للعميد إقصاء  ي الي 
ى
بحيث كانت الدراسي إذا كان الطالب غي  الئق أكاديميا ف

ي بمتطلبات التقدم درجاتة ال ت
ي المادة رقمو فى

ى
  من النظم األكاديمية 7.12.3والمادة  7.12.2والمادة  7.12.1 المنصوص عليها ف

ى اإلعتبار الظروف الشخصية للطالب.  (1الملحق رقم  2019-2020دليل الطالب ) وسوف يكون ويتم هذا اإلقصاء بعد األخذ بعي 

 هذا اإلقصاء دائم. 

ي حالة غياب الطالب لمدة 
ى
 أسابيع متتالية بدون سبب وبدون إعالم قسم القبول والتسجيل أو إكمال إجراءات التأجيل أو  4ف

ي حالة تقديم طلب رسمي يتم اإلنسحاب، فإن الطالب يعتي  منسحبا رسميا 
ى
إعتماده  من قبل قبوله و وال يمكن إعادة تسجيلة إال ف

وكما يحق أيضا للعميد أو نائب العميد للشؤون األكاديمية رفض طلب إعادة التسجيل العميد أو نائب العميد للشؤون األكاديمية. 

 هذا. 

ي النقاطة التالية : أيضا  يحدث اإلقصاء من الكلية 
ى
 ف

 مية األوىل منذ القبول بالكلية. جميع المواد الدراسية بالكلية بعد إختبار اإلعادة األول للسنة األكادي .1

 جميع المواد الدراسية بعد إختبار اإلعادة األول للسنة األكاديمية الثانية منذ القبول بالكلية.  .2

 قصاء عن طريق رسالة إقصاء رسمية. الطالب باإل يتم ابالغ .3

ي إستيفاء متطلبات النظم األكاديمية، يتحمل ال
ى
طالب مسؤولية تحديث بياناته بدقة، سيتم إقصاء جميع الطلبة الذين أخفقوا ف

ي هذه الحالة سيتم 
ى
ي حالة عدم توفر البيانات الصحيحة. وف

ى
والتتحمل الكلية مسؤولية عدم وصول رسالة اإلقصاء إىل الطالب ف

ي ملف الطالب وسيتم تسليمها له 
ى
ي حال حفظ رسالة اإلقصاء ف

ى
 حضوره للكلية. ف

ى عيقوم قسم شؤون الطلبة بإجراء إرشاد أكاديمي  االقل خالل السنة األكاديمية األوىل بعد القبول بالكلية للطلبة المتوقع ىل  مرتي 

ي المادة عدم 
ى
ي يجب أن يحققها الطالب.  2-8إستيفاءهم للقواعد العامة المنصوص عليها ف

 فيما يتعلق بعدد النقاط البر

ى االعتبار مثل:  الحقيقيةتضع الكلية ظروف الطلبة   بعي 

 المرض.  .1

 الشخصية والعائلية. الظروف  .2

 فور حدوث الظرف. ويكون الحد األقص 
 
ي ويكون اإلجراء بإبالغ قسم القبول والتسجيل كتابيا

ى
جميع الحاالت لتقديم الطلب ف

 .  خالل أربعة أسابيع من الحدث أو الظرف الناسر 

ي األمر عن طريق الجهات يسمح للطلبة بتقديم طلب معقول لعدم التقيد بالقواعد إىل عميد الكلية والذي سيقوم 
ى
بدوره بالتحقيق ف

ي الحكم األوىلي 
ى
 . المعنية والمختصة لضمان مراعاة اإلنصاف ف
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K. الشهادة وكشف العالمات 

نامجي ى االلتحاق بي  ، أي أثناء التسجي جب عىل الطالب االختيار ما بي  نامج التأسيسي  لالدبلوم أو البكالوريوس عند االلتحاق بالي 

 األول بكلية عمان البحرية الدولية. 

شهادة موقعة من العميد للتأكيد من أنه تم استيفاء جميع مقررات الدبلوم/البكالوريوس. كما سيعقد  االمتحاناتسيمنح مجلس  

ي  االمتحاناتحفل تخرج الطلبة الرسمي للعامة مالم يقرر مجلس 
ى
 ستثنائية. إل حاالت االخالف ذلك ف

ي 
ي كشف الدرجات واترصد الدرجات البر

ى
 من شهادة التخرج. يحصل عليها الطالب باجتيازه للمقررات بنجاح ف

 
 لذي يشكل جزءا

L. لنتائج ا  نشر و أرشفة 

ى بإرسال درجات االمتحانات التحريرية واالختبارات األخرى إىل مكتب االمتحانات.   يقوم المعلمي 

ي نظام متابعة الطالب. ومن ثم تكو 
ى
ي يتم حفظ الدرجات و رصدها ف

ى
بوابة  موقع الكلية و  ن الدرجة اإلجمالية للمقرر متاحة للطلبة ف

ونية.   الطالب االلكير

 و/أو ختم. حينها يمكن للطالب التقدم 
 
ي بعض الحاالت، يحتاج الطالب إىل كشف رسمي لدرجاته أي أن يتضمن الكشف توقيعا

ى
وف

ي إىل
ونى  . مكتب اإلختبارات بطلب إلكير

M. كشف الدرجات 

الفصل تتضمن درجات  نسخة  من كشف الدرجات بعد نهاية كل فصل دراسي يستطيع الطالب التقدم بطلب الحصول عىل 

سيتم اصدار التسجيل، و تقديم الطلب لقسم القبول و يتم . بالكلية الدراسي أو درجات جميع الفصول الدراسية منذ االلتحاق

 ساعة.  72الكشف خالل 

ي كشف الدرجات عندما يجتاز الطالب اختبار ا
ى
لإلعادة الثانية   R2لإلعادة األوىل لالختبار و R1برمز إلعادة، ستظهر درجة المقرر ف

ى كحٍد أقص إلعادة االختبار كي يجتاز المقرر الدراسي )أنظر إىل الفقرة  . لالختبار  ي حال 5-4-2حيث سيمنح الطالب فرصتي 
ى
(. أما ف

ي الكشف. 
ى
 . (4-2لفقرة )انظر امنع الطالب من دخول االختبار سيظهر ذلك ف

ي ذلك سجل الدرجات والحضور بأسس مبن
ى
ية عىل خصوصية الطالب. كما اليسمح يتم التعامل مع جميع السجالت األكاديمية بما ف

نظام الكلية بإعطاء أي طالب درجة طالب آخر )ولذلك يتم اإلعالن عن نتائج التقييم بأرقام الهوية الخاصة بالكلية فقط(. ستصدر 

طالب آخر ألي الكلية كلية عمان البحرية الدولية كشف الدرجات للطالب أو وىلي أمره فقط عند الطلب. أما غي  ذلك، فلن تسمح 

ي الحالة. باستالم  أو صديق أو قريب 
ى
ي بعض الطلبات الخاصة يمكن النظر ف

ى
  كشف الدرجات بالنيابة عن الطالب. أما ف

.  2عىل الطالب دفع رسوم قيمتها  ي للحصول عىل كشف درجات رسمي
 ريال عمانى

N. ا  لتخرجإفادة 

لدبلوم/ البكالوريوس لإلثبات بأن الطالب قد أنه جميع ع متطلبات ابعد استيفاء جميالطالب عىل إفادة رسمية للتخرج سيحصل 

 . ي حفل التخرج الرسمي
ى
ى حصول الطالب عىل الشهادة األصلية ف نامج الذي التحق به. تعد هذه اإلفادة مبدئية لحي  متطلبات الي 

ى  يجب عىل الطالب تقديم طلب الحصول عىل إفادة التخرج لقسم القبول والتسجيل. قد يستغرق إعداد هذه ة اسبوعي  اإلفادة فير

ة يتقدم العديد من الطلبة بطلب الحصول عىل إفاداتهم.  ي هذه الفير
ى
بعد إصدار اإلفادات، سيتم إرسالهن إىل وزارة التعليم حيث أن ف

ى انهاء تصديق اإلفادة.   العاىلي للتصديق، وسيتم التواصل مع الطالب حي 
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 الجزء الخامس

 جراءات االستئنافإ .7

 م2015 - 2014للعام األكاديمي  9-2إىل  1-2التالية تم اقتباسها من األنظمة األكاديمية اإلجراءات 

A.  لرسمي اإل  جراء غي  ا

ي ال تتطلب يد من الشكاوى بطريقة غي  رسمية، يمكن التعامل مع العد
 يجوز التعامل معها بهذه إأو تلك البر

 
 رسميا

 
 تأديبيا

 
جراءا

ضد أحد  ضد طالب آخر أو  كانت من أحد الطلبة  النضباط، سواءً السلوك أو مخالفة قواعد ا عادة ما يتم رفع شكاوى سوء الطريقة. 

وعند تقديم  . ن الطلبةإىل قسم شؤو  طلبتها دارة ضد أحد من أحد أعضاء هيئة التدريس أو اإل  أعضاء هيئة التدريس أو اإلدارة أو 

ة، فإن هذه الشكوى  ضد شكوى  سوء السلوك أو مخالفة لقواعد االنضباط لعناية نائب العميد للشؤون األكاديمية أو العميد مباشر

  تحال
ً
يمكنه عندها رفع ف، ن الطلبةقسم شؤو  مدير وعندما ال يقتنع الشاكي بالقرار الصادر من  . ن الطلبةقسم شؤو  مدير إىل  عادة

 العميد. / ون األكاديميةللشؤ  المسألة لعناية نائب العميد 

B. ل لا ا  رسمية شكاوى 

ي التعليق
ى
ي الكلية إذا رغب طالب ف

ى
ونيةيقدم الشكوى عي  ب، فعليه أن أو الشكوى ضد أي نشاط ف ي حال لم وابة الطالب االلكير

ى
. وف

ة أيام عمل، فعليه عندئٍذ أن يتقدم بشكوى خطية   خالل عشر
 
 مقنعا

 
رسمية إىل رئيس القسم يتسن ذلك أو أن الطالب لم يتلق ردا

 . ي
 المعبى

ي ترفع بسببها الشكوى الرسمية: 
 وفيما يىلي أمثلة عىل الحاالت البر

 عندما يكون هناك سبب متكرر للشكوى ولم يعالج بالطرق غي  الرسمية، مثل مشاكل أداء التدريس أو تقديم الخدمات.  .1

ي الحفاظ عىل المواعيد.  .2
ى
 الفشل المتكرر ف

 ه. إلغاء الحصص بدون سبب وجي .3

ي توفي  خدمة ما.  .4
ى
 استمرار اإلخفاق ف

ي من المحتمل أن تؤدي إىل إحداث إصابات أو تؤثر  .5
 للشكوى، مثل الترصفات البر

 
 وكافيا

 
ا حدوث أي ترصف يعد خطي 

ي حال الكشف عن معلومات شية بدون تفويض
ى
 . عىل السالمة، أو ف

ورية و  ي يراها رصى
ي أن يقوم بالتحريات البر

ة  أيام عمل إذا كان ذلك وعىل رئيس القسم المعبى  خالل عشر
 
أن يستجيب للشكوى خطيا

ي هذه الحالة ُيحال إىل نائب العميد للشؤون األكاديمية/العميد 
ى
ي حال أن الطالب ال يزال يشعر بعدم الرصى فإن األمر ف

ى
. وف

 
ممكنا

ي موضوع شكواه. 
ى
ي الحاالت الغي  عادية وقد يتم استدعاء الطالب لمقابلته ومناقشته ف

ى
ي ال يزال فيها الطالب غي  راض، يحق  وف

البر

ي أية مرحلة فيجب تحديد خطوات الصلح 
ى
ونية.  وعند وقف الشكوى ف له تقديم شكواه عي  بوابة وزارة التعليم العاىلي االلكير

 : ي القرار. وقد تشمل خطوات الصلح ما يىلي
ى
 ف
 
 المناسبة وسوف يتم إبالغ الطالب بصفته طرفا

 ة. تفسي  كامل لظروف القضي .1

 اإلعتذار.  .2

 ضمان عدم تكرار الموقف.  .3

ي إلنهاء أسباب الشكوى.  .4  العمل اإليجان 

 للعمل بهذه األحكام. 
 
ويمكن الحصول عىل مزيد من المعلومات حول هذه  إن شكاوى الطلبة المغرضة أو العبثية قد تكون دافعا

 اإلجراءات من قسم شؤون الطلبة. 

ي مثل هذه ملحوظة: ال تنطبق هذه اإلجراءات عىل 
ن
المسائل األكبر خطورة مثل الرسقة والتهديد واإلعتداء، إلخ. إذ يتوجب ق

الحاالت إبالغ األمر للسلطات المختصة بكلية عمان البحرية الدولية التخاذ القرار المناسب بموجب اإلجراءات التأديبية أو 

طة.   إبالغ الرسر
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C.   قرار  االمتحاناتمجلس  االستئناف ضد 

ي حالة عدم رضا 
ى
فيجب مبدئيا مناقشة الموضوع مع معلم المادة أو رئيس القسم المختص.  االمتحاناتالطالب بقرار مجلس  ف

 إىل نائب 
 
وعند امكانية التعامل مع الشكوى بطريقة مرضية دون اللجوء لجلسة استئناف، يجوز لرئيس القسم إعادتها مجددا

 يها. للبت فاالختبارات العميد للشؤون األكاديمية  أو مجلس 

ي يجب أن يتبعها دناه أجراءات توضح اإل 
ى البر  لطالب ا القواني 

 
االمتحانات صادر من قبل مجلس ضد أي قرار عند االستئناف رسميا

ى  ي بعض الحاالت المحددة. وال ُيعمل بهذه القواني 
ى
األخرى دون الحصول عىل نتيجة مرضية  ال بعد التماس كافة وسائل التسويةإف

 للطالب. 

D.  االستئناف الستئناف وأسسا طلب 

 عىل األسس اآلتية فقط:  ا يجوز للطالب تقديم استئناف 
 
 بناءا

 عىل أدائه.  .1
 
 عندما يعتقد الطالب بأن هناك ظروفا أثرت سلبا

2.  .
 
 إداريا

ً
 أو إهماال

 
ا  أو تقصي 

 
 عندما يعتقد الطالب بأن هناك خطأ

ي ذلك عندما يعتقد الطالب بأن هناك مخالفة ما أو بأن التقييم   .3
ى
)التقييمات( لم تتم حسب النظم المعمول بها ف

 الوقت. 

 لالستئناف. 
ً
 ال يعد عدم الرضا بالدرجة أو المعدل أساسا

   ويجب تقديم طلب االستئناف
 
:  مكتب االختباراتإىل  كتابيا  من قبل الطالب وأن يتضمن ما يىلي

 
 وموقعا

 ضده. المستأنف االختبارات ضح لقرار )قرارات( مجلس ابيان و  .1

 . أعالهالستئناف كما هو مذكور باألسس الرسمية لبيان واضح  .2

 قضية الطالب يشتمل عىل أية أدلة موثقة. ببيان  .3

ي رفض االستئناف. 
ى
ي حال عدم استيفاء هذه المتطلبات فإن لرئيس القسم الحق ف

ى
 وف

E.  رفض االستئناف 

 يجوز لرئيس القسم أن يرفض االستئناف إذا: 

  ي الفقرة "كان االستئناف ال يندرج ضمن
ى
 . "االستئناف وأسس االستئنافطلب األسس المسموح بها والمحددة ف

 " ي الفقرة
ى
ي بالمتطلبات المذكورة ف

 . ستئناف وأسس االستئناف"اال  طلبكان ال يفى

ي هذه الحاالت فإن عىل رئيس القسم أن يبلغ رئيس مجلس 
ى
يمكن لرئيس مجلس و عن قراره برفض االستئناف. االختبارات ف

 رئيس القسم إذا تظلم منه الطالب. أن يعيد النظر بقرار ت االختبارا

F.   لة للمصدر مرة أخرىاإل  حا

االختبارات حالة قرار مجلس إمكانية التعامل بطريقة مرضية مع الشكوى دون اللجوء لجلسة استئناف، يجوز لرئيس القسم إعند 

 . عميد للشؤون األكاديمية للبت فيهمحل شكوى الطالب إىل نائب ال

G.  اإ  الستئنافجراءات جلسة 

ي حال لم تعطفرت األسس ااإذا تو 
ى
شؤون مدير الطالب، فعىل  لدىحالة إىل رئيس القسم النتيجة المرجوة اإل  لكافية لالستئناف وف

ة معقولة من رفع االستئناف. االستماع جلسة ل عداد اإل الطلبة   خالل فير
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H.  جلسة االستئناف 

قرار الصادر لجنة مستقلة. وتعمل هذه اللجنة كلجنة لالستئناف ضد ال عىل كلية عمان البحرية الدولية أن تشكل .1

 . االختباراتمن مجلس 

  ن الطلبةشؤو  مدير يكون  .2
 
 للجنة االستئناف.  أو من يمثله أمينا

ي ذلك.  .3
ى
 يجوز أن تطلب لجنة االستئناف من رئيس القسم حضور جلسة االستئناف أو أن يسمي من يمثله ف

 . شؤون الطلبة مدير ستئناف عن طريق تقديم أية أدلة إضافية موثقة إىل لجنة اال يحق للطالب ولرئيس القسم  .4

ىل مذكرات رئيس القسم ذات العالقة بموضوع االستئناف وعىل التقييم الذي ع عطال ناف اال يحق للجنة االستئ .5

 حصل عليه الطالب وعالمات ودرجات االختبار. 

ي كل .6
، ليكون إىل جانبه  أثناء جلسة بحرية الدولية أو من طلبتها ية عمان اليحق للطالب ترشيح "صديق" من موظفى

 استماع االستئناف. 

خطار الطالب ورئيس القسم إأية توصيات تراها مناسبة. ويتم  بداءإاف أن تؤيد أو ترفض االستئناف، و يحق للجنة االستئن

 بقرار لجنة االستئناف و 
 
 . تاالختبارالمجلس جتماع التاىلي ينوه عنه خالل اال خطيا

I.  تائج جلسة استماع االستئناف  ن

 . االختباراتئذ يشي القرار األصىلي لمجلس دإذا لم تؤيد لجنة االستئناف أمر االستئناف، عن .1

حال إىل مجلس االختبارات إذا أيدت لجنة االستئناف القرار األصىلي لمجلس  .2
ُ
التخاذ االختبارات ، فإن القضية ت

 لجميع 
 
ي الذي يكون ملزما

 األطراف وال يسمح بمزيد من االستئناف. القرار النهان 

ر بها أكير من طالب واحد، يجوز  .3
ّ
ي التقييم بكامله يأن االختبارات  لمجلسإذا اكتشف وجود خطأ أو مخالفة تأث

لىعى

 أو أي جزء منه. 

 

 أحكام ختامية وتنفيذية

ي هذا الدليل. يخضع دليل الطالب للمراجعة والتعديل بشكل دوري، ويجب قراءته وقراءة النظم  
ى
ورة أو كما هو مذكور ف  األكاديمية عند الرصى

ي حال وجود ظروف استثنائية 
ى
ي  -الفقرة الفرعية ، 10منصف أو غي  معقول، يرج  الرجوع إىل القسم رقم غي  إىل حصول وضع  تؤديف

ى
المشقة، ف

 النظم األكاديمية. 

ي جميع الحاالت، يكون نائب العميد للشؤون األكاديمية المس 
ى
ي والصادر عن مجلس الكلية لتوجيه وف ؤول عن اإلعالن المناسب عن هذا الدليل الطالن 

 . طلبة الكلية

 

 

 

 

 

 الملحقاتمحتوى جدول  .8
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  ( التدرج األكاديمي 1الملحق رقم )

 ( ارشادات االختبارات للطلبة2الملحق )
 

 ( معلومات حول اختبار تحديد المستوى3الملحق )
 

ي ( معلومات 4الملحق )
 
 قسم الهندسة التحويلية –لطلبة الدوام الجزن

 

ن الزي لطلبة كلية عمان البحرية الدولية5الملحق )  ( قواني 
 

 ( نظام المالحظة األكاديمية لكلية عمان البحرية الدولية6الملحق )
 

  (APL)( سياسة اعتماد التعلم المسبق 7الملحق )

 ( أرقام التواصل المهمة8الملحق )   
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A.  ( األكاديمي )( 1الملحق رقم  لتدرج   (ACADEMIC PROGRESSIONا

 

 نظام الدوام الكامل )ينطبق عىل جميع برامج الدبلوم والبكالوريوس(: 
النقاط  النقاط المكتسبة مالحظات

المعتمدة 
 للسنة الدراسية 

نقطة  120 49-0 . التوقف عن الدراسة واإلنسحاب من  الكليةينصح ب
 األوىل()السنة 

 79-50 إعادة السنة األوىل

ي لم يتم إجتيازها دراسة  بإعادة  الطالب ينصحلكن  و . اإلنتقال اىل السنة الثانيةيمكن 
 المقررات البر

ي السنة األوىل. 
ى
 ف

80-119 

 120-120 سنة الثانية. الاإلنتقال اىل 

 مجموع مواد  نقطة معتمدة من 80 أقل من أحرز إذا  لطالب إعادة السنة الثانيةراسب، يجب عىل ا
ي إحراز . ولكن السنة الثانية

ى
ي السنة الثانية 80 اذا نجح الطالب ف

ى
وبأجماىلي   نقطة معتمدة أو أكير ف

يقوم خالله   تأجيل الدراسة لمدة عام أكاديمي واحدللطالب   يمكن،ف نقطة معتمدة 200أقل من 
ي لم يتم إجتيازها من السنة األوىل والثانية

نقطة  200صول عىل لحل بإعادة دراسة المقررات البر
 . إىل السنة الثالثة  إلنتقالل معتمدة

نقطة  240 81-199
 )السنة الثانية(

ي لم يتم إ و لكن ينصح الطالب  . يمكن اإلنتقال اىل السنة الثالثة
جتيازها بإعادة دراسة المقررات البر

ي السنة األوىل والثانية. 
ى
 ف

200-239 

 240-240 نة الثالثة. اإلنتقال إىل الس

نقطة معتمدة من مجموع مواد  80أقل من  راسب، يجب عىل الطالب إعادة السنة الثالثة إذا أحرز 
ي إحراز 

ى
ي السنة الثالثة  80السنة الثالثة. ولكن اذا نجح الطالب ف

ى
وبأجماىلي  نقطة معتمدة أو أكير ف

يقوم خالله   نقطة معتمدة ،فيمكن للطالب  تأجيل الدراسة لمدة عام أكاديمي واحد 320أقل من 
ي لم يتم إجتيازها من السنة األوىل والثانية للحصول عىل 

نقطة  320بإعادة دراسة المقررات البر
 إىل السنة الرابعة .  إلنتقالمعتمدة ل

نقطة  360 200-319
 )السنة الثالثة(

ي لم يتم إجتيازها و لكن ينصح الطالب رابعة. يمكن اإلنتقال اىل السنة ال
بإعادة دراسة المقررات البر

 . قبل الدخول إىل السنة الرابعة
320-359 

 360-360 . سنة الرابعةاإلنتقال إىل ال

ي 
ي جميع المقررات البر

ى
وع التخرج وكتيب التدريب والنجاح ف ي مشر

ى
يتوجب عىل الطالب النجاح ف

 لم يتم إجتيازها. 

ي لم يتم إجتيازها عن طريق تسجيلها وحضورها بشكل 
مالحظة: يجب إعادة دراسة المقررات البر

 كامل بما فيها اإلمتحانات الفصلية والنهائية. 

نقطة  480 321-479
 ابعة()السنة الر 

 480-480 خري    ج 
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ي )بكالوريوس الهندسة التحويلية(ب
 
 رنامج الدوام الجزن

النقاط  مالحظات
 المكتسبة

النقاط المعتمدة 
 للسنة الدراسية 

نقطة*  240 209-160 إعادة السنة األوىل
  )السنة األوىل(

ي لم يتم إجتيازها بإعادة دراسة و لكن ينصح الطالب يمكن اإلنتقال اىل السنة الثانية. 
المقررات البر

ي السنة األوىل. 
ى
 ف

210-239 

 240-240 سنة الثانية الالبكالوريوس اإلنتقال اىل 

نقطة معتمدة من مجموع مواد  90أقل من  راسب، يجب عىل الطالب إعادة السنة الثانية إذا أحرز 
ي إحراز 

ى
ي السنة الثانية وبأجماىلي  نقطة معتمدة أو  90السنة الثانية. ولكن اذا نجح الطالب ف

ى
أكير ف

يقوم خالله   نقطة معتمدة ،فيمكن للطالب  تأجيل الدراسة لمدة عام أكاديمي واحد 330أقل من 
ي لم يتم إجتيازها من السنة األوىل والثانية للحصول عىل 

نقطة  330بإعادة دراسة المقررات البر
 إىل السنة الثالثة .  إلنتقالمعتمدة ل

 

قطة ن 360 241-329
 )السنة الثانية(

ي لم يتم إجتيازها  و لكن ينصح الطالبيمكن اإلنتقال اىل السنة الثالثة. 
بإعادة دراسة المقررات البر

ي السنة األوىل والثانية. 
ى
 ف

330-359 

 360-360 . نة الثالثة الس البكالوريوس اإلنتقال إىل

وع التخرج وكتيب التدريب  ي مشر
ى
ي لم يتوجب عىل الطالب النجاح ف

ي جميع المقررات البر
ى
والنجاح ف

 . يتم إجتيازها 

ي لم يتم إجتيازها 
رها بشكل وحضو عن طريق تسجيلها مالحظة: يجب إعادة دراسة المقررات البر

 كامل بما فيها اإلمتحانات الفصلية والنهائية. 

نقطة  480 361-479
 )السنة الثالثة(

 

 480-480 خري    ج 

 معتمدة عند بداية الدراسة بالسنة األول وذلك نظب  معادلة شهادة الدبلوم. نقطة  160*يحصل الطالب عىل 
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ي )دبلوم الهندسة التحويلية(
 
 برنامج الدوام الجزن

النقاط المعتمدة  النقاط المكتسبة مالحظات
 للسنة الدراسية 

نقطة*  75 44-0 إعادة السنة األوىل
  )السنة األوىل(

ي لم يتم و لكن ينصح الطالب يمكن اإلنتقال اىل السنة الثانية الدبلوم. 
بإعادة دراسة المقررات البر

ي السنة األوىل. 
ى
 إجتيازها ف

45-74 

 75-75 الدبلومالسنة الثانية من اإلنتقال اىل 

مواد نقطة معتمدة من مجموع  55أقل من  راسب، يجب عىل الطالب إعادة السنة الثانية إذا أحرز 
ي إحراز 

ى
ي السنة الثانية وبأجماىلي   55السنة الثانية. ولكن اذا نجح الطالب ف

ى
نقطة معتمدة أو أكير ف

يقوم خالله   نقطة معتمدة ،فيمكن للطالب  تأجيل الدراسة لمدة عام أكاديمي واحد 130أقل من 
ي لم يتم إجتيازها من السنة األوىل والثانية للح

نقطة  130صول عىل بإعادة دراسة المقررات البر
 إىل السنة الثالثة .  إلنتقالمعتمدة ل

 

نقطة  160 76-129
 )السنة الثانية(

ي لم يتم إجتيازها و لكن ينصح الطالب يمكن اإلنتقال اىل السنة الثالثة. 
بإعادة دراسة المقررات البر

ي السنة األوىل والثانية. 
ى
 ف

130-159 

 160-160 . من الدبلوم اإلنتقال إىل السنة الثالثة

ي لم يتم إجتيازها. 
ي جميع المقررات البر

ى
 يتوجب عىل الطالب النجاح ف

ي لم يتم إجتيازها عن طريق تسجيلها وحضورها بشكل 
مالحظة: يجب إعادة دراسة المقررات البر

 كامل بما فيها اإلمتحانات الفصلية والنهائية. 

نقطة  240 161-239
 )السنة الثالثة(

 

 240-240 خري    ج 
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B. ل ا2) ملحقا االختبارات(   للطلبة رشادات 

  اختباراتهداء كافة تعد مسؤولية الطالب وحده الجلوس أل . 

 ى ويجب أ تمكن من دخول قاعة االختبار لي للمراقب ختبار بطاقة الكلية الخاصة به وبطاقة دخول اال  براز الطالب إ عىل بيج  ن توضع البطاقتي 

 الطاولة.  فوق

  ام بالجلوس عىل ى ي القاعة المحددة ألداء  مقاعدهم المحددةيجب عىل جميع الطلبة االلير
ى
 . عىل األقل قبل بداية االختبار  قائقد خمس االختبار ف

  .ال يسمح بالتحدث داخل القاعة منذ لحظة دخول الطلبة اليها 

  ي حاملة األوراق
ى
ي مقدمة أو مؤخرة يجب إغالق الهواتف النقالة وأيةأجهزة ذاكرة ووضعها ف

ى
ي حقيبة اليد بالنسبة لالناث إما ف

ى
بالنسبة للذكور وف

 قاعة االمتحان. 

  .ي مقدمة أو مؤخرة قاعة االختبار
ى
 يجب وضع كل الحقائب والكتب والمذكرات ف

   ،يكما لن يتم اعطاء ألن يسمح بدخول الطلبة المتأخرين بأكير من نصف ساعة من بداية االختبار إىل قاعة االختبار  . ي
ى
 وقت اضاف

 ى دقيقة األوىل من االختبار خالل ال سمح للطلبة بمغادرة قاعة االختبار ال ي ة من زمن االختبار أو خالل ال ثالثي   . خمسة عشر دقيقة االخي 

 ذلك. منهم طلب المراقب يجب عىل الطلبة توقيع قائمة الحضور عندماي 

  عندما يسمح المراقب بذلك.  ختبار اال بشكل مقلوب ويمكن للطلبة بدء  سيتم توزي    ع ورقة االختبار 

 وىل من ورقة االختبار  الصفحة األيجب عىل الطلبة كتابة اسمائهم وصفهم ورقم الطالب عىل . 

  ليمات الموجودة لكل مادة عىل ورقة وىل  بحرص وكذلك التع، يجب عىل الطالب قراءة التعليمات الموجودة عىل الصفحة األقبل بدء االختبار

 . االختبار 

  وىل وتوقيعها وتسليم جميع األوراق المتعلقة بتقييم عىل الصفحة األ جوبةيجب عىل الطالب كتابة عدد أوراق األ ، من االختبار  اءهنتبعد اإل

 . ختبار )مجموعة االختبار(اال 

  ي جابة والصفحةاألوراق اإل وكافة أ ئلة االختبار من أس تتكون مجموعة االختبار
 . تتضمن توقيع الطالبوىل البر

  دورة المياه قبل بداية االختبار ىللدورة المياه. لذا يرج  الذهاب إ ال يسمح للطلبة بالذهاب االختبار خالل  . 

 ام بذلك لن يسمح. وقلم الرصاص إىل كل اختبار  لة الحاسبة الخاصة به والممحاة والقلم الحي  حضار اآليجب عىل كل طالب إ ى ي حالة عدم االلير
ى
 وف

 فإن عىل الطالب أن يتذكر . لذا دواتأو المراقبون هذه األ الكلية خر،كما لن توفر مع طالب آ االدوات تبادلو استعارة أللطالب ب
 
حضار إدائما

 . أدواتهمعه إىل االختبار 

 ي طلب
ى
لبعض  ضافية فقطاإل رفع يده لتنبيه المراقب. وتتوفر األوراق فعليه خرى مساعدة أ ةو أيأتابة ضافية للكإورقة  إذا رغب الطالب ف

 . االختبارات

 ال مع المراقب. ختبارإشكال التواصل داخل قاعة اال ال يسمح بوجود أي شكل من أ 

  ى داخل قاعة االختبار ال  . يسمح بالتدخي 

 وبات أو أطعمة إيحضار أال يسمح للطلبة بإ  . ختبار ىل قاعة اال ة مشر

 ذا وإ، فقط ةواحد ه مرةيتم تحذير فشارة استخدام لغة اإل  و خر أىل طالب آالتحدث إأو  يام الطالب بالغش عن طريق الهمسقاكتشف المراقب ذا إ

ح فيه المخالفةإعىل . ويقوم المراقب تم طرد الطالب خارج قاعة االختبار يفالمخالفة  تكررت   الثبوتية.  دلةرفاق األ إو  ثر ذلك بكتابة تقرير يشر

 . صفر جابات  الطالب وسوف يحصل عىل درجة ولن يتم تصحيح إ

 ي قاعة خر عن طريق حيازة و محاولة النقل من طالب آالمراقب قيام الطالب بالغش عن طريق النقل أذا اكتشف إ
ى
ورقة غي  مرصح بها ف

م ال(أو عن طريق استخدام أو محاولة استخدام جهاز أذا كان يستخدمها خرى )بغض النظر عما إة مالحظات أيجابات أو أتحتوي عىل اإل االختبار 

ةإة طالب آخر فذاكرة أو بانتحال شخصي جابات الطالب لن يتم تصحيح إ كما .  من قاعة االختبارويحرر تقرير بالمخالفة نه يتم طرده مباشر

ي حال أن طالب انتحل شخصية طالب آخر فأنه سوف يفصل من الدراسة لمدة  . صفر وسيحصل عىل درجة 
ى
 شهرا.  12وعادة ف
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C. ( معلومات حول 3الملحق ) تحديد المستوى اختبار 
 معلومات للطلبة

  ي هذا االختبار فسيتم السماح لهم بالبدء بدراسة برنامج الدبلوم
ى
ة ف ى الطلبة الذين يحققون درجات متمي 

 .
ً
ة  مباشر

  ى عىل شهادة دبيجب عىل ى الحاصلي  ى وغي  العمانيي  تعليم العام أو ما يعادلها الجلوس لوم الالطلبة العمانيي 

ية وتقنية المعلومات عند االلتحاق بالكلية. ختبارات تحديد المستوى الخاصة إل  ى بالرياضيات واللغة االنجلي 

 عىل نتائج االختبار. 
 
ي المستوى المناسب ضمن برنامج السنة التأسيسية بناءا

ى
 وسيتم توزي    ع الطلبة ف

 ى إلجراء اختبار تحديد المستوى، و  10مبلغ فرض ي يتم خصم هذا المبلغ رياالت عمانية عىل جميع المتقدمي 

ى من وزارة التعليم م ن رسوم التسجيل عند االلتحاق بالكلية. وال تنطبق هذه الرسوم عىل الطلبة المبتعثي 

 .  العاىلي

 

  ى ية سيتم توزي    ع الطلبة الناجحي  ى ي اللغة االنجلي 
ى
  ف

 
:  وفقا  للجدول التاىلي

ية ال  ن  الخاص بالكلية ختبار تحديد المستوىتوزي    ع مستويات اللغة االنجلب 

 المستوى الدرجة

ي مستوى ال 0-25
 ج  ةشعب –االبتدان 

 شعبة ب –مستوى ما قبل المتوسط  26-50

 شعبة أ – المستوى المتوسط 51-69

  المستوى ما فوق المتوسط فما أعىل 75

 مستوى الدبلوم/البكالوريوس

 

 

 

  لنتائجالطلبة  توزي    عسيتم 
 
ي مقررات الرياضيات وتقنية المعلومات وفقا

ى
ي ف

ى
اختباراتهم تحديد المستوى  هم ف

 . ى  الخاصة بالمساقي 

 

 توزي    ع مقررات الرياضيات وتقنية المعلومات الختبار تحديد المستوى الخاص بالكلية

 تم االجتياز لم يتم االجتياز اسم المقرر

FMTH-001 0-49 50-100 

FMTH-002 0-49 50-100 

FCOM-001 0-49 50-100 
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FCOM-002 0-49 50-100 

 

 

D. ( ي 4الملحق
الدوام الجزن  لطلبة  لتحويليةقسم  –( معلومات  ا  الهندسة 

ي 
 
 تعليمات لطلبة الدوام جزن

ي جميع األنظمة األكاديمية للعام   تنطبق عىل جميع طلبة .1
كلية عمان البحرية الدولية بنظام الدوام الجزن 

ي اعتبارا من  م2019-2020األكاديمي 
 وعليه فأن طلبةم 2019 سبتمي   1مدعومة بأنظمة الدوام الجزن 

ى بقراءة األنظمة األكاديمية بدليل الطالب للعام األكاديمي  ي مطالبي 
إلضافة بام 2020-2019 الدوام الجزن 

ونية ي بوابة الطالب االلكير
ى
ي المتوفرة ف

 قراءة متأنية لفهمها والعمل بها.  إىل أنظمة الدوام الجزن 

ي طلبة تنطبق عىل  .2
ي غياب الطلبة. فاذا بلغ مجموع غياب الطالب سياسة الكلية ال الدوام الجزن 

ى
% 30متبعة ف

)بعذر أو بدون عذر( من مجموع الساعات المحددة للدراسة ألي مقرر وبرصف النظر عن السبب، فإنه لن 

ي فقدان الطالب للمحاولة األوىل الجتياز 
يسمح للطالب بأداء اختبار نهاية الفصل لذلك المقرر. مما يعبى

. يحصل الطالب عىل المقرر. وسيتبفر  ي
ى الجتياز المساق من خالل اختبار اإلعادة األول والثانى لديه فرصتي 

ي حال تجاوز غيابه نسبة 
ى
ي ضمان حضوره 20انذار واحد فقط ف

%. من مسؤولية طالب الدوام الجزن 

ات وحضور امتحانات المنتصف وتسليم جميع الواجبات وانهاء جميع التقييمات المستمرة وان  للمحارصى

ي أي مقرر. 30 يتجاوز نسبة غياب ال 
ى
 % ف

. إال  .3 ال يتم اعتبار الشهادات المرضية أو رسائل جهة العمل كعذرا لمسح الغياب وذلك خالل الفصل الدراسي

امه بعمل طارئ من قبل جهة العمل فإن رسالة  ى ي تدريب خارج السلطنة أو الير
ى
ي ظل انخراط الطالب ف

ى
انه ف

ة الغياب خالل شهر واحد وذلك خالل العذر تسلم لرئيس القسم المختص  ة الغياب أو بعد فير إما قبل مباشر

ي حال الموافقة عىل رسالة العذر هذه 
ى
فأنه من غي  المقبول غياب الطالب تحت أي  الدورة الواحدة. وف

ات. 30ظروف ألكير من   % من المجموع الكىلي لعدد المحارصى

ي مهلة  .4
أيام عمل لتوضيح اعذار الغياب . اال انه  3بعد اعالن قائمة الحرمان سوف يمنح طالب الدوام الجزن 

ى وقت الغياب. ولن يسمح للطلبة  ي لم تسلم حي 
الشهادات المرضية لن تقبل وبالمثل رسائل جهة العمل البر

ي حال غيابهم 
ى
ات.  من المجموع الكىلي % 35ألكير من  بتقديم اعذار غيابهم ف  لعدد المحارصى

. حيث  .5 ي
ي التقيد بالتقويم األكاديمي وجداول االمتحانات لطلبة الدوام الجزن 

ي عىل طالب الدوام الجزن 
ينبىعى

ات واداء امتحانات المنتصف واالمتحانات النهائية وامتحانات اإلعادة  أنه البد من حضور جميع المحارصى

 لمواعيد الكلية. 
 
 وجميع التقييمات المستمرة طبقا

. لن يتم اعتبار  .6 ي إكمال التسجيل قبل بداية الفصل الدراسي بدون أي تأخي 
ي عىل طالب الدوام الجزن 

 ينبىعى

ي عدم الحضور. الطالب سوف يحرم من اداء االمتحان اذا وصلت نسبة غيابة 
ى
ي التسجيل كعذر ف

ى
التأخر ف

ي أي مقرر حبر وان كان سبب الغياب بش30
ى
ات ف ي هو % من المجموع  الكىلي للمحارصى

كل رئيسي أو جزن 

ي التسجيل. 
ى
 التأخر ف

ي بتغيي  مجموعته الدراسية فأنه البد من انهاء االستمارة المخصصة لذلك مع  .7
اذا رغب طالب الدوام الجزن 

ورة وجود الموافقة المسبقة من قبل رئيس قسم  ويتم تسليم اإلستمارة لقسم القبول  الهندسة التحويليةرصى

ي المجموعة والتسجيل. وعليه فإن طالب ا
ى
ي تقع عليه مسؤولية ابالغ معلم صفه بالتغيي  ف

لدوام الجزن 

 الدراسية وكذلك يتوجب عليه متابعة غيابه مع نفس المجموعة. 

ي بتغيي  مجموعته الدراسية  .8
إن عليه التقدم بشكل مؤقت مثال "لمدة أسبوع" فاذا رغب طالب الدوام الجزن 

 "Axpertص بالكلية "  إدارة المعلومات الخاخالل نظام  ذلك بطلب
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E. ( الدولية5الملحق لبحرية  ا لطلبة كلية عمان  لزي  ا ى  قواني   ) 

 تمهيد

ي المقام األول -أقرت كلية عمان البحرية الدولية الئحة الزي لطلبة الكلية وذلك لوضع نظام إرشادي 
ى
ي يتعرف  -ف

وجزان 

ي ة الحق الإدارة الكلي ة ولدىداخل حرم الكليمن خالله الطالب عىل حقوقه وواجباته فيما يخص الزي الذي يرتديه 
قانونى

ى الزيمتابعة ل  بإعرافه  . أي شخص يخالف قواني 
ً
وقد وضعت هذه الالئحة أساسا لحماية الطالب والمجتمع ممثال

ي تستلزم اإلنضباط سلوكا وشكال لتحقيق الهدف األسم 
 لألعراف األكاديمية البر

 
وتقاليده من تبعات المخالفة وتكريسا

 من وجود الطالب داخل المؤسسة األكاديمية. 

 سلطة اإلنشاء والمصادقة: 

بإنشاء هذه الالئحة ومراجعتها من قبل مجلس الكلية. وبعد تزكيتها من قبل عميد الكلية تم رفعها إىل قامت إدارة الكلية 

 وزارة التعليم العاىلي للمصادقة عليها إيذانا بتطبيقها. 

 معايب  الزي داخل حرم الكلية

ام بالزي داخل حرم الكلية وفقا للمعايي  والمتطلبات الت ى
 الية: يتوجب عىل جميع الطلبة االلير

ي الدشداشة العمانية البيضاء بمختلف تصاميمها  : لطالب العمانيونا 
ام بالزي الرسمي العمانى ى االلير

ة أوالكمة العمانية( بما يتماسر مع  التقليدية المعروفة حسب مناطق السلطنة وغطاء الرأس )المرص أو الغير

ى والعادات والتقاليد العمانية. كما يجب لبس الدشداشة بال شكل المتعارف عليه من إغالق الجيب القواني 

 وعدم حش األكمام تعمدا للفت النظر. 

ام بالزي المحتشم )العباءة أو الجلباب مع غطاء الرأس الساتر( الذي يتماسر  لطالبات العمانيات: ا  ى االلير

دون أكمام، مع العادات والتقاليد العمانية. كما يمنع منعا باتا ارتداء المالبس الضيقة والشفافة والقمصان ب

ك تقدير مدى احتشام الزي  ي حرم الكلية. وسوف يير
ى
واليسمح أيضا بارتداء النقاب أو الخمار أثناء تواجدهن ف

ى وذلك إللمامهم بالعرف السائد  يطة أن يكونوا عمانيي  ه إىل عميد الكلية ونوابه شر ي حالة الخالف عىل تفسي 
ى
ف

 . ي
ي المجتمع العمانى

ى
 ف

ام لطالب الوافدون: ا  ى .  االلير ي
بالزي الالئق والمناسب الذي اليتعارض مع ثقافة وعادات المجتمع العمانى

وال يسمح بارتداء المالبس الضيقة والقمصان بدون أكمام أو لبس المالبس بأسلوب غي  الئق كالبنطال 

ي وضع غي  صحيح مثل إبراز المالبس الداخلية أو فتح أزرار القميص. ك
ى
ي طوله أو القصي  أو ف

ى
ما المبالغ ف

ى عىل ارتداء الزي الرسمي لبلدانهم أثناء تواجدهم بحرم الكلية.   تحث إدارة الكلية الطلبة الخليجيي 

ي  لطالبات الوافدات: ا 
ى حبر مع ارتداء الجوارب البر ز الساقي  ي تي 

ة البر ال تشجع الكلية ارتداء التناني  القصي 

ي بلدانهن ومن باب تقبل الثقافات تغطيها ولكن يسمح بها للطالبات األجنبيات حسب الثقافة السائ
ى
دة ف

ي تظهر الركب فأعىل. كما يمنع لبس 
ي الحدود المتعارف عليها. ويمنع ارتداء التناني  البر

ى
األخرى والتسامح ف

ي تظهر المفاتن بشكل واضح وكذلك القمصان بدون أكمام أو 
القمصان الشفافة وذوات الجيوب الواسعة البر

ة فوق ال  مرفق. ويمنع لبس البنطال الضيق أو القصي  أو الشفاف. ذوات األكمام القصي 

: ز   ام بارتداء الزي المحدد للتدريب العمىلي كاألفرول وأدوات السالمة الالزمة. كما اي التدريب العمىلي ى اللير

ي توفرها الكلية وليس أغطية الرأس المعتادة عند حضورهن 
يجب عىل الطالبات ارتداء أغطية الرأس اآلمنة البر

ي 
ى
 الورش. ف
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ي بالكلية: ط   لبة المسكن الطالنر

ي بالكلية أثناء تواجدهم فيه مع وجود استثناءات  ي المسكن الطالن 
ى
ى ف تنطبق هذه الالئحة عىل الطلبة القاطني 

ي حالة تقديم بالغ من 
ى
المالبس الرسمية. أما البنود األخرى فسوف يتم تقييمها وتحديد مدى مخالفتها ف

ى أو الطلبة ا في  ي وتحديدا المنطقة قبل المشر ي حالة تواجد الطالب خارج حدود المسكن الطالن 
ى
آلخرين. أما ف

المواجهة لحرم الكلية فإنه يمنع منعا باتا تجول الطلبة بالمالبس الداخلية التقليدية )الوزار والفانيلة 

ي حكمهم( أو بيجامات النوم إال بعد إنتهاء الدوام الرسمي بساعة عىل األقل
ى
ي أوالشلش وما ف

ى
. كما يمنع ذلك ف

ى عليها حرم الكلية. ويستثبى  حالة وجود فعاليات سواء لطلبة الكلية أو جهات خارجية وحبر مغادرة القائمي 

 . ي  من ذلك الساحة الخلفية للمسكن الطالن 

ي أثناء الدوام الرسمي بالمالبس الرياضية إال بغرض القيام بالرياضة أو 
ى
كما يمنع التجول داخل حرم الكلية وف

أثناء الفعاليات الرياضية المقرة من قبل إدارة الكلية. وعىل الطالب ارتداء المالبس الرياضية المناسبة 

 والساترة. 

 عليمات عامة: ت 

ي الحاالت  
ى
يمنع منعا باتا وألي سبب من األسباب تغطية الوجه بأي نوع من األردية أو األقنعة وسوف ينظر ف

ي تستدعي وضع الكمامة
الطبية من خالل التقارير الطبية. كما يمنع لبس القبعات الشبيهة  الطبية فقط والبر

 بقبعة البيسبول. 

ي تحمل أي عبارات أو 
رموز بغض النظر عن صور أو يمنع منعا باتا لبس القمصان والمالبس األخرى البر

ي تحمل محتواها أو تفسي  الطالب الذي يلبسها ومثال عليها العبارات أو الشعارات أو الصور أو الرمو 
ز البر

ي دينية أو مذهبية أو عرقية أو سياسية أو جنسية أو تمجد الجماعات 
ى أو قد تفش أو تنوه عن معانى مضامي 

. ويسمح بلبس  اإلرهابية والجماعات المسلحة أو العصابات اإلجرامية أو الفرق الموسيقية أو المشاهي 

كات أو الجهات الكفيلة للطالب ي بعض المناسبات وبإذن من إدارة الكلية.  القمصان أو الزي الرسمي للشر
ى
 ف

ي  
ي بمعانى

ي تسر
ي األعناق أو األكسسوارات البر

ى
ة واألطواق ف يمنع لبس بعض األكسسوارات مثل السالسل الكبي 

ي قد تشكل خطرا أو أذى 
عنرصية أو سياسية أو دينية أو خادشة للحياء. كما يمنع لبس اإلكسسوارات البر

ي تحمل األعالم الوطنية أو شعارات لآلخرين. ويسمح بارتداء األ 
كسسوارات المتعارف عليها مثل الدبابيس البر

ى السلطنة.   المؤسسات أو الهيئات أو المنظمات الرسمية المحلية أو العالمية وبما ال يتعارض مع قواني 

ي تحمل شعارات األندية الرياضية إال أثناء األنشطة 
الرياضية  يمنع لبس القمصان الرياضية أو المالبس البر

 أو بقصد أداء الرياضة. 

 لطة الضبط والتنفيذس 

ي هذه الالئحة:  
ى
ى تطبيق سلطة الضبط والتنفيذ للمخالفات المنصوص عليها ف  يحق للفئات واألفراد التالي 

ي حالة غيابه. عميد الكلية ومن يق -
ى
 وم مقامه ف

 نائب العميد للشؤن األكاديمية ونائب العميد للشؤون اإلدارية ومن ينوب عنهما.  -

 رؤساء األقسام األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس.  -

 رئيس وأعضاء قسم شؤون الطلبة.  -

 أفراد األمن بالكلية.  -

ي تقع داخل المسك -
ي الحاالت البر

ى
ي ف ي المسكن الطالن 

ى
ف ي أو حوله. مشر  ن الطالن 
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ى بالضبط ولكن عليهم اإلمتناع عن  - رؤساء األقسام وأعضاء الهيئة اإلدارية واإلدارية المساندة ليسوا مخولي 

ورية  ي الحاالت الملحة والرصى
ى
تقديم أية خدمات للمخالف ولن يتم االستثناء إال من قبل العميد أو نوابه ف

 القصوى. 

 دود التخويلح 

ى هذه الالئحة ويحق لهم تطبيق   ام بقواني  ى ورة االلير ى بالتنبيه عىل الطلبة برصى سوف يقوم األفراد المخولي 

 :  العقوبات كالتاىلي

ي تنطبق عليها قائمة الممنوعات فإنه يحق لرؤساء األقسام األكاديمية أو هيئة 
ي الحاالت المؤكدة البر

ى
ف

من الدخول إىل قاعات الدراسة أو أية مرافق أكاديمية أو  التدريس ودون الرجوع إلدارة الكلية بمنع الطالب

ي حالة السماح لطالب المخالف بالدخول فإنه ستتم مسآءلة رئيس القسم أو عضو هيئة 
ى
تدريبية أخرى. وف

التدريس عن السبب وإن اتضح عدم صحته فإنه يتم توجيه رئيس القسم أو عضو هيئة التدريس بعدم تكرار 

ى الالئحة. المخالفة نظرا لما   قد تسببه من تساهل اآلخرين مع قواني 

ي حالة غيابهم وكذلك رئيس وأعضاء قسم شؤون الطلبة  
ى
يحق فقط لعميد الكلية ونائبيه ومن يقوم مقامهم ف

ى مغادرة حرم الكلية وذلك بعد توثيق الحالة مع قسم شؤون الطلبة وبعد األخذ  وأفراد األمن بأمر المخالفي 

 خالف. بظروف المغادرة للم

ي حالة رفض الطالب مغادرة حرم الكلية أو إرصاره عىل الدخول إىل مرافق الدراسة أو التدريب رغما عن  
ى
ف

ى المخول لهم سلطة الضبط فيتم ضبط النفس وعدم االشتباك مع الطالب لفظيا أو جسديا وإبالغ  الموظفي 

 لقانونية. قسم شؤون الطلبة فورا عن الواقعة للتعامل مع المخالف بالطريقة ا

 العقوبات  

ات أو   تب عليها عقوبات قد تشتمل عىل الحرمان من حضور المحارصى ي الكلية تير
ى
ى الزي ف إن مخالفة قواني 

التدريب أو عدم السماح بدخول حرم الكلية وقد يتم توجيه إنذار بالفصل من الكلية، مع العلم بأن تكرار 

تب عليه الفصل المؤقت أو ال ي من الكلية. هذه المخالفات قد يير
 نهان 

ي قسم شؤون الطلبة أو عميد الكلية أو نائبيه بتوجيه النصح واإلرشاد 
ى
سوف تقوم إدارة الكلية ممثلة ف

ى وقد يتم االكتفاء بإنذارهم شفهيا للمرة األوىل حسب درجة المخالفة وتقديرها.   للمخالفي 

ي بعد تداول 
الحالة المخالفة من خالل التقارير  سوف تطبق العقوبات باإلنذار والفصل المؤقت أو النهان 

ى األكاديمية ي الكلية.  الموثقة من قبل قسم شؤون الطلبة وبما يتفق مع القواني 
ى
 المقرة ف

ي يوم  
ى
ي السماح للطالب بالدخول إىل قاعة الدراسة أو حرم الكلية ف

ي ال يعبى توجيه اإلنذار الشفهي أو الكتان 

 المخالفة. 

ي  
ى
ي تساهل إدارة الكلية معه والسماح له بدخول قاعة حضور الطالب بالزي المخالف ف

 يوم االختبار ال يعبى

 االختبار من قبيل فرض األمر الواقع. 

 التظلم  

ى المنصوص  يمكن للطالب الذي وقعت عليه عقوبة جراء مخالفته بنود هذه الالئحة رفع تظلمه وفقا للقواني 

ي كتيب الطالب بالكلية. 
ى
 عليها ف

 نود عامةب 
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ي المخصص لهم من الكلية  عىل إدارة 
ونى يد اإللكير الكلية نشر هذه الالئحة عىل جميع الطلبة من خالل الي 

نت وإبالغ الطالب عنها وإقراره بمعرفتها عند التسجيل ألول مرة بالكلية.  وكذلك عي  موقع الكلية عىل اإلنير

يمنع إدارة الكلية من محاسبته  ولن يعذر أي مخالف بحجة الجهل بها إال إذا ثبت ذلك قطعا. إال أن ذلك ال 

را   ي السلطنة أو وفقا لألعراف السائدة إذا كانت المخالفة تسبب رصى
ى
ى األخرى المعمول بها ف ا وفقا للقواني  كبي 

 أو إهانة ألي طرف أو جهة. 

ى الكلية وسوف يكون لها الحق   ي بعض الحاالت سوف تقوم إدارة الكلية بتحديد مدى توافق الزي مع قواني 
ى
ف

ي 
ى
 اتخاذ القرار وفقا لما تراه مناسبا لمصلحة الكلية ومرتاديها دون األخذ بوجهة نظر الطالب/الطالبة.  ف

ي استثناء أية حالة من هذه 
ى
ي عميدها أو من ينوب عنه لها الحق ف

ى
إدارة كلية عمان البحرية الدولية ممثلة ف

ي ال تتعارض مع األعراف 
اللوائح دون اإلخالل بالقصد منها وبما يتفق مع بعض الظروف االستثنائية البر

 . را للغي  ي وبما ال يسبب رصى
ي المجتمع العمانى

ى
 السائدة ف

ي تنطبق هذه 
ى
فيهية خارج حرم الكلية أو ف ي الزيارات التدريبية أو الير

ى
الالئحة عىل طلبة الكلية أثناء تواجدهم ف

فيه. وسوف يتم  حال ابتعاثهم من قبل الكلية إىل أية جهة أخرى بقصد التعليم/التدريب أو التمثيل أو الير

ى خالل أو بعد انتهاء المهمة حسب تقدير   إدارة الكلية. التعامل مع الطلبة المخالفي 

 راجعة الالئحةم 

ي أو ثغرة يمكن استغاللها 
سوف تتم مراجعة هذه الالئحة من قبل مجلس الكلية عند اكتشاف خطأ قانونى

ات أو  ي حصول متغي 
ى
من قبل أي طرف أو وجود تعارض ألحد بنودها مع لوائح أخرى داخلية أو خارجية أو ف

ي والذي يستوجب التعديل. كما يمكن مراجعة الالئحة مستجدات أو وقوعها تحت التقييم الداخىلي أو  الخارج 

ى بها  ي حالة تلقيهم مالحظات من قبل األطراف المعنيي 
ى
بطلب من عميد الكلية أو نائبيه أو رؤساء األقسام ف

حات التعديل  وبعد إبداء األسباب كتابة إىل مجلس الكلية. وبعد المراجعة سوف ترفع الالئحة متضمنة مقير

 ة التعليم العاىلي إلقرارها. إىل وزار 
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F. ( لدولية6الملحق ا البحرية  كلية عمان  كاديمية ل لمالحظة األ  ( نظام ا

ة  هي مؤشر يدل المالحظة األكاديمية  كما هو متوقع حيث يوضع الطالب تحت المالحظة األكاديمية لفير
 
عىل أن الطالب ال يتقدم أكاديميا

ي محددة وكما هو موضح أدناه، يتخط الطالب مر 
. وفيما يىلي البيانات البر

 
 ملحوظا

 
 أكاديميا

 
حلة المالحظة األكاديمية عندما يبدي تقدما

ي المالحظة األكاديمية ومبر يمكنه تخطي مرحلة المالحظة. 
ى
 توضح مبر يوضع الطالب ف

ي المقاييس ا
ى
ألكاديمية المطلوبة إنما هي تشخيص المالحظة األكاديمية بكلية عمان البحرية الدولية ال تهدف لمعاقبة الطالب الذي ال يستوف

 عىل مستوى 
 
ي واإلرشاد األكاديمي المناسب اعتمادا مبكر للتعرف عىل مثل هذه الحاالت للتمكن من تقديم الدعم األكاديمي العالج 

 المالحظة األكاديمية لكل حالة. 

 :  هناك ثالث مستويات للمالحظة األكاديمية بكلية عمان البحرية الدولية وهي

 ة المالحظة األكاديمية األوىل مرحل(AP1) .مستوى منخفض يتطلب التوجيه والمتابعة : 

  مرحلة المالحظة األكاديمية الثانية(AP2) .مستوى متوسط يتطلب االستشارة والمتابعة الدقيقة : 

  مرحلة المالحظة األكاديمية الثالثة(AP3) : ي مستوى عال قد يواجه فيه الطالب احتمالية الفصل من الدراس ة بكلية عمان البحرية الدولية كونه اليلب 

 بمراقبة مكثفة. 
 
 متطلبات اللوائح األكاديمية. ويتطلب هذا المستوى برنامج إرشادي منتظم متبوعا

ي الكلية حيث أن 
ى
كما أن إجراء المالحظة األكاديمية بكلية عمان البحرية الدولية لن يحدد احتمالية أو تاري    خ فصل الطالب من الدراسة ف

ي الفقرات )
ى
 ف
 
ي األنظمة األكاديمية بالكلية وتحديدا

ى
 1.10.10و  1.9.11المسار األكاديمي أو فصل الطلبة من الكلية منصوص عليه بوضوح ف

 مع األنظمة األكاديمية وسوف يدعم الطالب لإليفاء بها.  2.4.16و 1.10.11و
 
 (. وبالتاىلي فإن هذا اإلجراء سوف يتوافق تلقائيا

 عىل
 
ي عدد من المقررات خالل فصل واحد(مستوى األداء األكاديمي للطالب  واعتمادا

ى
فإنه من   )عىل سبيل المثال رسوب الطالب ف

ي مرحلة المالحظة األكاديمية الثانية دون المرور بالمرحلة األوىل. 
ى
ة ف  الممكن أن يوضع الطالب مباشر

اإلختبارات والتقييم المستمر وجدول االختبارات وإعادة االختبارات و الفرص من األنظمة األكاديمية بالكلية يفصل عدد  2.4تحدد المادة 

 اإلضافية ومدة صالحية التقييمات. 

ي السنة التأسيسية
ن
  : الطلبة ق

 مع المادة 
 
ي الحاالت التالية:  1,8تماشيا

ى
ي السنة التأسيسية  تحت المالحظة ف

ى
 من األنظمة األكاديمية  للكلية، سيتم وضع الطالب ف

ي نهاية كل فصل  .1
ى
ي أية مادة ف

ى
 (AP1)إذا رسب ف

 (AP2)إذا أعاد السنة التأسيسية  .2

ي نهاية كل فصل بينما يعيد السنة التأسيسية  .3
ى
ي أي مادة ف

ى
 (AP3)إذا رسب ف

 ولكي يخرج الطالب من المالحظة األكاديمية يتوجب عليه: 

 اجتياز جميع اختبارات اإلعادة.  .4

ي السنة التأسيسية المعادة .5
ى
 بدون وجود أي اختبارات إعادة.  النجاح ف

 طلبة الدبلوم والبكالوريوس 

 مع المادة  
 
ي برنامج الدبلوم أوالبكالوريوس تحت المالحظة األكاديمية  2.4تماشيا

ى
من األنظمة األكاديمية، سيتم وضع أي طالب سواء كان ف

ي الحاالت التالية: 
ى
  ف

ي نهاية الفصل الدراسي  .6
ى
ى مقرر ف  (AP1)لم يجير

ي نهاية الفصل الدراسي ) لم ينجح .7
ى
ي قد تشتمل عىل التدريب ف

ي أكير من مقرر والبر
ى
 . AP2)ف

ي نهاية ا .8
ى
ي ف نامج التدريب  ي اكمال الي 

ى
 (AP1)األكاديمي لعام قد فشل ف

 (AP2)ثالثة(  إعادة أي من السنوات األكاديمية ) سنة أوىل ، سنة ثانية أو سنة .9
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ى االختبار الرئيسي ألي مقرر خالل العا .10  (AP3)م اذا كان يعيد مقرر أو أكير لم يجير

 

 ولكي يتخط الطالب مرحلة المالحظة األكاديمية يتوجب عليه: 

ي السنة األكاديمية المعادة بدون إعادة أي اختبارات  .11
ى
 النجاح ف

  )التدريب(    اختبارات إعادة/ مقررات غي  مكتملةاجتياز اية  .12

 اجتياز أي من المقررات المعادة باإلضافة إىل عدم وجود اختبارات معادة  .13

 تصنيفات المالحظة األكاديمية

 طلبة السنه التأسيسية ل 

  مرحلة المالحظة األكاديمية األوىل تعتي   أعاله 1النقطة رقم(AP1) 

  2النقطة رقم ( أعاله تعتي  مرحلة المالحظة األكاديمية الثانيةAP2) 

  3رقم النقطة ( أعاله تعتي  مرحلة المالحظة األكاديمية الثالثةAP3) 

 طلبة الدبلوم والبكالوريوس ل 

  أعاله تعتي  مرحلة المالحظة األكاديمية األوىل  8و  6النقطة رقم(AP1) 

  9و  7النقطة رقم ( أعاله تعتي  مرحلة المالحظة األكاديمية الثانيةAP2) 

  أعاله تعتي  مرحلة ا 10النقطة رقم( لمالحظة األكاديمية الثالثةAP3) 

 اشعارات المالحظة األكاديمية

ي كشف الدرجاتAP3او   AP2, AP1االشعار بالمالحظة األكاديمية )
ى
ونية   ( سيعرض ف ي حساب الطالب الجامىعي من خالل البوابة االلكير

ى
ف

ي المواقع المذكورة مسبقا حبر يتخط الطالب مرحلة 
ى
. اشعارات المالحظة األكاديمية ستبفر معروضة ف ي ي نظام اإلرشاد الطالن 

ى
للطلبة وف

 المالحظة األكاديمية. 

 فاصيل المالحظات األكاديمية. بمتابعة وحفظ وتسجيل ت (Axpert) وسوف يقوم نظام معلومات الطالب

 مسؤولية الطلبة

ي تصنيف مرحلة المالحظة االكاديمية األوىل 
ى
يجب عليه تخطي مرحلة المالحظة األكاديمية باإلضافة إىل إزالة  AP1أي طالب يقع ف

ي تخطي وإزالة سجالته من مرحلة المالحظة 
ى
سجالت مرحلة المالحظة األكاديمية األوىل خالل عام أكاديمي واحد. إذا أخفق الطالب ف

ي  األكاديمية األوىل خالل عام أكاديمي فإنه سوف ينقل إىل مرحلة المالحظة األكاديمية
ى
. وإذا فشل الطالب ف ي

ى
الثانية لعام أكاديمي إضاف

استعادة وضعه األكاديمي الطبيىعي من خالل تخطي مرحلة المالحظة األكاديمية الثانية خالل عام أكاديمي واحد فسيتم وضعه بشكل دائم 

. كما سيتم حرمان الطلبة من ي مرحلة المالحة األكاديمية الثالثة حبر يستعيد وضعه األكاديمي
ى
ي الكلية فقط نتيجة  ف

ى
استكمال دراستهم ف

 لعدم اتباعهم لمتطلبات األنظمة األكاديمية للكلية ولن يتم حرمانهم من الدراسة بسبب وضعهم تحت المالحظة األكاديمية. 

ن   مسؤولية المرشدين األكاديميي 

ليتمكن من  ,(AP2)  (AP1)ديمية األوىل أوالثانية سيقوم نظام اإلرشاد األكاديمي بالكلية بمساعدة الطالب الذي يقع تحت المالحظة األكا

 تخطي المالحظة األكاديمية وإزالة سجالتها. 

ي كل شهر.  يجب عىل الطالب الواقع تحت المالحظة األكاديمية األوىل أو
ى
ي بالمرشد األكاديمي المخصص له عىل األقل مره ف

الثانية أن يلتفر

ي قاعة وخالل هذه الجلسات اإلرشادية فإن جميع الجوا
ى
نب االكاديمية المتعلقة باألداء االكاديمي للطالب مثل الحضوروالمشاركة ف

ات والخصائص األكاديمية للطالب واالختبارات ونتائج التقييم سوف تناقش بالتفصيل وكما ستطبق االجراءات العالجية حيثما  المحارصى

ورة. وإذا تطلب األمر فإن قسم شؤون الطلبة سوف يقدم م زيدا من الدعم للطلبة. سيتم تسجيل كل االجتماعات اإلرشادية اقتضت الرصى

 مع الطلبة ضمن سجالت الطلبة اإلرشادية و يتم حفظها لمدة ال تقل عن خمس سنوات. 
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ي الشهر عىل االقل
ى
ى ف ي بالمرشد األكاديمي المخصص له مرتي 

ي مرحلة المالحظة األكاديمية الثالثة أن يلتفر
ى
لمناقشة  عىل أي طالب واقع ف

ي كل من االجتماعات االرشادية للطلبة 
ى
ي للقسم إلزاميا ف األمور األكاديمية المنصوص عليها مسبقا. وسيكون تواجد المستشار الطالن 

ي الملف اإلرشادي للطالب لمدة ال تقل 
ى
ى تحت المالحظة األكاديمية الثالثة. وسوف يتم االحتفاظ بسجالت الجلسات اإلرشادية ف الواقعي 

 عن خمس سنوات. 
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G. ( لتعلم المسبق 7الملحق ا  (APL)( سياسة اعتماد 

 . مقدمة عن إعتماد التعلم المسبق 1

ي من خاللها  إن اعتماد التعلم المسبق يوضح
تقوم كلية عمان البحرية الدولية بمنح النقاط الدراسية المعتمدة مقابل التعلم  الطريقة  البر

نامج  ي تم اجتيازها   الدراسةالمسبق الذي حققه الفرد قبل االلتحاق بي 
ي الكلية. حيث تعتمد كلية عمان البحرية الدولية المقررات البر

ى
ف

 من مؤسسة تعليم عال  أو مؤسسة معتمدة. إن عملية إعتماد التعلم المسبق
 
ال تنطبق عىل التقييم الذي حصل عليه الفرد من  مسبقا

نامج الدراسة و إنما لتقيي م أهلية المتقدم لإللتحاق بالدراسة مع الحصول عىل نقاط دراسية معتمدة التعلم المسبق بهدف اإللتحاق بي 

 نظي  التعليم المسبق. وما يتم اعتماده هو نتائج التعلم المسبق للطالب وليس التعلم بحد ذاته. 

ي بنفس )أو أعىل م
امج عند تقدم الطالب بطلب اإلعفاء من دراسة مقرر ما، سيتم فقط معادلة الدراسات السابقة البر ن( مستوى الي 

امج التأسيسية واألكاديمية(. عىل سبيل المثال، ال يمكن تقديم طلب معادلة مقرر  ي الكلية المراد معادلتها )بما فيهن الي 
ى
المطروحة ف

 20ة نقطة معتمدة من برنامج الدبلوم. بينما يمكن للطالب معادل 20نقطة معتمدة من برنامج البكالوريوس أو الماجستي  ب  20يتضمن 

يطة تطابق  20نقطة معتمدة من برنامج الدبلوم مقابل  ي مستوى الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستي  شر
ى
نقطة معتمدة حصل عليها ف

 معادل
 
ي الكلية. يمكن للطلبة أيضا

ى
ة محتوى المقررات الدراسية وأنه يمكن إثبات تحقيق الطالب لنتائج التعلم المتوقعة للمقرر المطروح ف

ي اإلعفاء من دراستها. عىل مقرر م
ى
ي يرغب ف

 ويتضمن نقاط معتمدة أكير من تلك البر
 
ن برنامج الكلية األكاديمي مقابل مقرر درسه مسبقا

 ويعادل  5سبيل المثال، بإمكان الطالب التقدم بطلب معادلة مقرر يعادل 
 
 10نقاط معتمدة من الكلية مقابل مقرر قام بدراسته مسبقا

دة بقيمة  نقاط معتمدة. و يجب ي الكلية. يتم فرض رسوم غي  مسير
ى
ريال  25عىل الطلبة التقدم بطلب معادلة المقررات قبل التسجيل ف

ي مقابل كل طلب يتم استالمه. 
 عمانى

 

 . قيود إعتماد التعلم المسبق2

 ي االنتقال من مؤسسات التعليم العاىلي الدولية واإلقليمية المع
ى
ى ف ي طلبات الراغبي 

ى
ف بها من قبل وزارة سيتم النظر فقط ف ير

 .  التعليم العاىلي

  ي الطلبات المدعومة بكشف الدرجات الرسمي وتوصيف المقررات والخطة الدراسية وشهادة التخرج
ى
سيتم النظر فقط ف

 األصلية. 

  و السنة الدراسية 
 
ى مستوى ومحتوى ونتائج تعلم المقرر الذي درسه الطالب مسبقا يجب أن يكون هناك تطابق مناسب بي 

% فيما يتعلق بنتائج التعلم ومستوى ومحتوى 70المستوى التعليمي للمقرر المراد معادلته. حيث يجب توافق ما نسبته أو 

ي حصل عليها مسبقا. 
اضية والنقاط المعتمدة من أجل إتمام عملية المعادلة للنقاط المعتمدة البر  المقرر والساعات االفير

 ي المقرر ليتم الن
ى
ي المعادلة. يلزم وجود درجة النجاح ف

ى
 ظر ف

  .ي مصى عليها أكير من خمس سنوات
ي معادلة المؤهالت البر

ى
 النظر ف

 
 من غي  المحتمل قانونيا

 

ي يمكن معادلتها3
 . الحد األقىص لعدد النقاط المعتمدة الت 

  بكالوريوس. % أو سنة  أكاديمية واحدة كحد أقص من أي برنامج دبلوم أو 50تسمح اللوائح األكاديمية بمعادلة ما نسبته

ي إدارة اللوجستيات والنقل 50يسمح بمعادلة ما نسبته 
ى
: الدبلوم ف ى ى األكاديميتي  ي السنتي  نامج  % من إجماىلي النقاط المعتمدة لي 

ي الهندسة التحويلية )أي 
ى
نامج الدبلوم الذي يتضمن  120و الدبلوم ف امج  240نقطة معتمدة لي  نقطة معتمدة(. أما بالنسبة لي 

امج )أي الدبلوم ذات  الثالث سنوات دراسية: ضابط سطح و الهندسة البحرية، يسمح بمعادلة ثلث عدد النقاط المعتمدة للي 

نامج الدبلوم الذي يتضمن  120 نقطة معتمدة(. وهذا ال يشمل معادلة أي أطروحة إلزامية أو عنارص  360نقطة معتمدة لي 

نامج. نسبة ثلث النقاط ي متطلبات الي 
ى
 .المعتمدة هي أعىل حد يمكن معادلته أطروحة مذكورة ف
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ي دراسة درجة البكالوري
ى
ى ف ى الراغبي  ي الدراسات البحرية والهندسة البحرية للمتقدمي 

ى
نامج الدبلوم ف ي المعادلة الكلية لي 

ى
وس سيتم النظر ف

يطة أن يكون قد حصل عىل د ي الدراسات البحرية أو الهندسة البحرية بكلية عمان البحرية الدولية شر
ى
رجة الدبلوم من مؤسسة معتمدة ف

من قبل المنظمة البحرية الدولية ومن أحد دول "القائمة البيضاء" للمنظمة. و قبل معادلة الدبلوم، يجب عىل لجنة التعليم والتدريس 

ي معايي  التدريب واإلجازة والخفارة لل
ى
ي جميع المنصوص عليه ف

ى
ي البحري أن تضمن أن الطالب عىل معرفة وفهم ومهارة ف

ى
، ويستوف ى مالحي 

ي العمود رقم 
ى
ى  3/1-من جدول أ 2للدراسات البحرية والعمود رقم  2/1-من جدول أ 2ما ذكر ف . سيتم إعفاء المتقدمي  ى ى البحريي  للمهندسي 

ي ا
ى
ي الدراسات البحرية أو البكالوريوس ف

ى
نامج البكالوريوس ف ة بي  ط من دراسة الدبلوم واإللتحاق مباشر لهندسة الذين يستوفون هذا الشر

 البحرية. 

اف الكامل للتدريب العمىلي ) يطة توافر كتيب سجل التدريب  ) apprenticeship/internshipسيتم منح اإلعير الذي تم إكماله مسبقا شر

 والمشاري    ع والتقارير الملبية للمعايي  ذات الصلة بالقسم المختص. 

 

 . كيفية التقدم بطلب المعادلة4

ي أحد 
ى
 عن طلب الحصول عىل المعادلة األكاديمية. ويتم إجراء تقييم فردي لكل يكون طلب القبول ف

 
 تماما

ً
نامج االكاديمية منفصال الي 

نامج الذي  ي الي 
ى
 ف
ً
ي تقديم طلب المعادلة أن يلتحق بكلية عمان البحرية الدولية أوال

ى
ا لمزاياه. ويجب عىل كل من يرغب ف

 
مقدم طلب وفق

ي الحصول عىل إعفاء من دراسة مقررات ضمن أحد برامج البكالوريوس يود أن يعادل منه نقاط معتمدة. ع
ى
ىل سبيل المثال، لمن يرغب ف

ي حال رغبة 
ى
نامج عن طريق مكتب القبول والتسجيل قبل تقديم طلب المعادلة. وف ي الكلية، يجب تقديم طلب االلتحاق بالي 

ى
المطروحة ف

ي الطلبة الحصول عىل اإلعفاء من دراسة مقررات قاموا بد
ى
ي تقديم طلب جديد للقبول ف

ي كلية عمان البحرية الدولية، فهذا يعبى
ى
راستها ف

نامج الذي يودون معادلة نقاط معتمدة منه.   الي 

ي تقديم طلب اعتماد التعلم المسبق استكمال استمارة طلب المعادلة. و
ى
ى ف عند استالم الطلب، سيقوم مدير القبول  عىل الطلبة الراغبي 

ي الوثائق سيقوم مدير القبول والتسجيل والتسجيل بمراجعة ا
ى
لوثائق المطلوبة من اجل استكمال إجراءات الطلب. وإذا كان هناك نقص ف

ي 
ى
ي القبول والتسجيل ف

ا لموظفى
 
وري أيض ي الطلب حبر اكتمال األوراق الثبوتية المطلوبة. قد يكون من الرصى

ى
 بإبالغ الطالب ولن يتم النظر ف

سة التعليمية السابقة لمقدم الطلب للحصول عىل معلومات حول دراستهم. عىل سبيل المثال، قد بعض الحاالت التواصل مع المؤس

ي توصيف المناهج. وبمجرد اكتمال طلب المعادلة، سيتم تحويل 
ى
تحتاج الكلية إىل أدلة تفصيلية حول محتوى المقررات الموجودة ف

 تص للمراجعة. استمارة الطلب من قسم القبول والتسجيل إىل رئيس القسم المخ

ى بالمواد الدراسية المراد معادلتها من القسم ذاته لتقييم طلب المعادلة.  نامج لجنة من المتخصصي  ي بالي 
وسيشكل رئيس القسم المعبى

ي وبعد انتهاء اللجنة من اتخاذ القرار سيقومون بإكمال استمارة قرار المعادلة وتحويلها مع الوثائق المرفقة إىل لجنة مجلس االمتحان
ى
ات ف

 : ي يجب استكمالها 2. عدد ومستوى النقاط الممنوحة )إن وجدت( ، 1الكلية. ستوضح استمارة قرار المعادلة ما يىلي
. عدد النقاط البر

ي سيتم إعفاء الطالب من دراستها. 3للحصول عىل مؤهل الكلية، 
 . أسماء ورموز المقررات البر

ي حال نجاح الطلب، سيمنح الطالب نقاط معتمدة للمقررات سيقوم مدير القبول والتسجيل بإبالغ مقدم الطلب بقر 
ى
. وف

 
ار الكلية كتابيا

ي سجل الطالب 
ى
ي تم معادلتها ف

ي الفقرة السابقة. وسيتم إدخال المقررات البر
ى
ي االستمارة  مع ذكر أسمائها كما ذكر ف

ى
ي تم معادلتها ف

البر

ي 
ى
عىل  ”APL“كشف الدرجات بدون الدرجة. وسيتم اإلشارة بالحروف   كمقررات معادلة وستظهر عالمة النجاح فقط عىل تلك المقررات ف

ي احتساب الرسوم 
ى
. وبما أن كلية عمان البحرية الدولية تستخدم نظام فصىلي ف اكمي المقررات المعادلة ولن يتم احتسابهن ضمن المعدل الير

ي حال اإلعفاء من دراس
ى
ي حال اإلعفاء من دراسة الدراسية، فقد ال يتم تطبيق أي تخفيض للرسوم الدراسية ف

ى
ة بعض المساقات. بينما ف

، سيتم تطبيق الرسوم المخفضة. ومع ذلك ، سيقوم مدير القبول والتسجيل بنسخ خطاب  APLفصل دراسي كامل أو أكير عن طريق 

ي حال عدم قبول 
ى
ي إمكانية تعديل رسوم مقدم الطلب إن أمكن. أما ف

ى
طلب المعادلة، ستقوم الكلية القرار إىل مكتب الشؤون المالية للنظر ف

ي الرسالة.  بتوضيح أسباب الرفض
ى
 ف

يطة اكتمال الطلب وتضمنه لجميع الوثائق عند تسليمه للقبول  6 – 4يتوقع الحصول عىل قرار طلب المعادلة خالل  أسابيع )شر

ة مع مدير  ي حال لم يحصل الطالب عىل الرد خالل هذا الوقت، يمكنه التواصل مباشر
ى
القبول والتسجيل أو رئيس القسم  والتسجيل( وف

 المختص للتحقق من حالة الطلب. 
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H. ( المهمة8الملحق لتواصل  ا  ( أرقام 

 

ي  رقم الهاتف الوظيفة األسم م
ونى يد اإللكير  الي 

د. هالل بن عىلي بن عزان  1
مي 

 الحرصى
 hilal@imco.edu.om 26827777 عميد الكلية

 amer@imco.edu.om 26827777 نائب العميد للشؤون األكاديمية  الحبسي  بن حمود  د. عامر  2

عبدالعزيز بن سالم بن عبدهللا  3
ي 
 الهنان 

 abdulaziz@imco.edu.om 26827777 نائب العميد لإلدارة

 

وزي 4 ى يحب  في   amin@imco.edu.om 26827777  رئيس قسم الهندسة د. أمي 

رئيس قسم القائم بأعمال  قيس عىلي حسن 5
 الدراسات البحرية

26827777 kais@imco.edu.om 

ي  6
رئيس قسم إدارة القائم بأعمال  خالد بن سالم الكلبانى

 اللوجستيات والنقل
26827777 khalid@imco.edu.om 

هدى بنت مراد بن عبدالرحمن  7
ي 
 البلوسر

نامج التأسيسي   huda@imco.edu.om 26827777 رئيس قسم الي 

 salimaljabri@imco.edu.om 26827724 الوحدة التدريبيةمدير  بن ربيع الجابريسالم ر  8

ي نبيل بن  9
 nabeel@imco.edu.om 26827714 مدير التسويق  مصبح اليحيان 

 

 والتسجيلإلستفسارات القبول 

فالح بن محمد بن خديم  1
 الجابري

 falah@imco.edu.om 26827777 مدير القبول والتسجيل

أحمد بن سعيد بن مسعد  2
 الشعيىلي 

 ahmed@imco.edu.om 26827735 مساعد رئيس قسم القبول والتسجيل

ابراهيم بن جمعه بن غميل  3
ي   اليعقون 

)برنامج الدوام  القبول والتسجيل
) ي
 الجزن 

26827743 yaqoobi@imco.edu.om 

عبدهللا بن محمد بن مبارك  4
 الشبىلي 

 alshibili@imco.edu.om 26827757 مسؤول قسم اإلمتحانات

 areej@imco.edu.om 26827710 مخطط جداول دراسية أري    ج بنت سليمان الزدجاىلي  5

 

 للرسوم الدراسية واإلستفسارات المالية

ي بن اسماعيل  1 نبيل بن حاج 
ي 
 البلوسر

 nabhilhaji@imco.edu.om 26827777 المالية مدير 
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 thomas@imco.edu.om 26827820 مساعد مدير المالية توماس ماثيو 2

ي  3
 faisalakram@imco.edu.om 26827798 محاسب فيصل بن أكرم البلوسر

 

 الستفسارات شؤون الطلبة

ي  1
 ali.ahmed@imco.edu.om 26827777 مدير شؤون الطلبة عىلي بن أحمد بن عىلي البلوسر

 salimalshibli@imco.edu.om 26827727 الطلبةمساعد مدير شؤون  الشبىلي خلفان سالم بن  2

 bashair@imco.edu.om 26827740 منسقة األنشطة الطالبية بشائر بنت صالح الزدجاىلي  3

 

 الستفسارات الخدمات المساندة

ي  1
ر
 fahad@imco.edo.om 26827747 مدير الخدمات المساندة فهد بن سعيد المحروف

 mubarak@imco.edu.om 26827751 ضابط الصحة والسالمة والبيئة مبارك بن سالم النارصي 2

 security@imco.edu.om 26827734 ضابط األمن الزدجاىلي وليد بن محمد  3

 

 

. وسوف يتم إتحتفظ كلية عمان البحرية الدولية بحق مراجعة هذا الكتيب أو تغيي  محتواه مبر 
 
بالغ الطلبة وأية جهات معنية أخرى بأية  ما كان ذلك مناسبا

ات أو تعديالت قبل  ى التنفيذ تغيي   . وضعها حي 

ية.  ى ي النسخة العربية يرجب الرجوع إىل النسخة اإلنجلي 
ى
ي أي مادة قد تم ذكرها ف

ى
ي حالة وجود أي خالف ف

ى
 ف

 2019حفوظة لكلية عمان البحرية الدولية جميع الحقوق م©

 

 

mailto:thomas@imco.edu.om
mailto:faisalakram@imco.edu.om
mailto:ali.ahmed@imco.edu.om
mailto:salimalshibli@imco.edu.om
mailto:bashair@imco.edu.om
mailto:fahad@imco.edo.om
mailto:mubarak@imco.edu.om
mailto:security@imco.edu.om

