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اجلريدة الر�سمية العدد )957(

وزارة القـــوى العاملـــة
قرار وزاري

رقم 2012/17
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية للكليات التقنية

ا�ستنادا اإىل قانـون اخلـــدمـــة املدنيـة ال�ســــادر باملـــر�ســوم ال�سلطانـي رقــم 2004/120 ، 
واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة واعتماد 

هيكلها التنظيمي ، 
اخلـدمة  جمل�س  رئي�س  بقرار  ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  واإىل 

املدنيـة رقم 2010/9 ، 
واإىل الالئحة التنظيمية للكليات التقنية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2004/72 ، 

واإىل موافقة وزارة املـالية رقم م .ت .د/1/2 )775( بتاريخ 1432/2/7هـ املوافق 2010/11/20م ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنظيمية للكليات التقنية امل�سار اإليها .
املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامها .
املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي : 20 من �صفــر 1433هـ
املوافـــــق : 14 من يناير 2012م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
                                                                         وزيــــــــــــــر القـــــــــــوى العـاملـــــــــــــــة
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تعديالت على بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية للكليات التقنية

ي�ستبـــدل بن�ســو�س املــواد )1( تعريــف الكليــات التقنيــة ، )8( ، )9( الفقـرة الأولـى ، اأول : 
 )24(  ، الأوىل  الفقرة   )22(  ، الأوىل  الفقرة   )20(  ، الأوىل  الفقرة   )18(  ،  )10(  
 )45( ،  )44( ،  )43( ،  )41( ، الثانية  الفقرة   )32( ،  )30( ،  )29( ، الأوىل  الفقرة 
الالئحة  من   )87(  ،  )80(  ،  )67(  ،  )66(  ،  )56(  ،  )53(  ،  )52(  ، الثالثة  الفقرة 

التنظيمية للكليات التقنية امل�سار اإليها الن�سو�س الآتية :
املـــادة ) 1 ( 

وت�سمــل الكليــة التقنيــة العليــا التــي متنــح �سهــادة الدبلـــوم والدبلـــوم  الكليات التقنية : 
الدبلوم  �سهادة  التي متنح  التقنية  والكليات   ، والبكالوريو�س  املتقدم 

والدبلوم املتقدم والتابعة لوزارة القوى العاملة .
املـــادة ) 8 ( 

يتوىل اإدارة الكلية :
- عميــد الكليـة .

- جملـ�س الكلية .
لل�سروط  وفقا  الأكادميية  وال�سعب  والأق�سام  املراكز  وروؤ�ساء  وم�ساعدوه  العميد  ويعني 
وال�سوابط الواردة بامللحق رقم )4( املرفق وغريهم من اأع�ساء هيئة التدري�س و�ساغلي 

الوظائف الفنية امل�ساندة بقرار من الوزير . 
ومينح العمداء وم�ساعدو العميد وروؤ�ساء املراكز والأق�سام الأكادميية ، بدل اإدارة على النحو 

املبني بامللحق رقم )5( املرفق . 
املـــادة ) 9 (

 الفقرة الأوىل 
يكون لكل كلية عميد من اأع�ساء هيئة التدري�س يتوىل اإدارة ال�سوؤون الأكادميية والإدارية 
واملالية للكلية مبا يكفل ح�سن �سريها وفقا لالأحكام املن�سو�س عليها فـي القوانني والنظم 
وهذه الالئحة ، ويعني العميد بناء على تر�سيح من الوكيل ملدة اأربعة اأعوام قابلة للتجديد 

ملرة واحدة ، ويخت�س بالآتي : 
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املـــادة ) 10 (
يكون لعميد كل كلية ثالثة م�ساعدين من اأع�ساء هيئة التدري�س ، لل�سوؤون الأكادميية ، 
ول�سوؤون الطلبة ، ولل�سوؤون الإدارية واملالية ، ويعني م�ساعدو العميد بناء على تر�سيح من 

املديرالعام مدة ثالثة اأعوام قابلة للتجديد لفرتة واحدة . 
املـــادة ) 18 ( 
الفقرة الأوىل

رئي�ض مركز تقنيات التعليم :
يعني رئي�س مركز تقنيات التعليم من اأع�ساء هيئة التدري�س بناء على تر�سيح من العميد 
ملدة ثالثة اأعوام قابلة للتجديد لفرتة واحدة ، وميار�س امل�سوؤوليات وال�سالحيات الآتية :

املـــادة ) 20 ( 
الفقرة الأوىل

رئي�ض مركز اللغة الإجنليزية :
يعني رئي�س مركز اللغة الإجنليزية من اأع�ساء هيئة التدري�س بناء على تر�سيح من العميد 
مدة ثالثة اأعوام قابلة للتجديد لفرتة واحدة ، وميار�س امل�سوؤوليات وال�سالحيات الآتية :

املـــادة ) 22 (
 الفقرة الأوىل

يكون لكل ق�سم من الأق�سام الأكادميية رئي�س من اأع�ساء هيئة التدري�س يعني بناء على 
امل�سوؤوليات  ، وميار�س  اأعوام قابلة للتجديد لفرتة واحدة  تر�سيح من العميد ملدة ثالثة 

وال�سالحيات الآتية :
املـــادة ) 24 ( 
الفقرة الأوىل

روؤ�صاء ال�صعب الأكادميية :
العميد  تر�سيح من  بناء على  التدري�س  اأع�ساء هيئة  الأكادميية من  ال�سعبة  رئي�س  يعني 
ملدة ثالثة اأعوام قابلة للتجديد لفرتة واحدة ، وميار�س امل�سوؤوليات وال�سالحيات الآتية :
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املـــادة ) 29 (
يتعني على الطالب بعد اللتحاق بالكليات التقنية درا�سة الربنامج التاأ�سي�سي ، وتتكون 
الدرا�سة فـي هذا الربنامج من اأربعة م�ستويات درا�سية ، وفـي حالة ر�سوبه فـي اأي منها ، 
يحق له الإعادة ملرة واحدة ، ويكون انتقال الطالب من الربنامج التاأ�سي�سي اإىل الربامج 
التخ�س�سيـــة بعــــد النجـــاح فــــي امتحــــان امل�ستـــوى الأخيــر للغـــة الإجنليزيـــة فـي الربنامــــج 

التاأ�سي�سي وا�ستيفاء املتطلبات اخلا�سة مبقررات الريا�سيات وتكنولوجيا املعلومات .
ويلغى قيد الطالب من الكلية فـي حالة ر�سوبه مرتني فـي اأي م�ستوى من م�ستويات الربنامج 
التاأ�سي�سي ، ويجوز اإعادة قيده خالل عام من تاريخ اإلغاء القيد ب�سرط جناحه فـي امتحان 
املتطلبات  وا�ستيفاء   )%50( عن  تقل  ل  بن�سبة  التاأ�سي�سي  الربنامج  من  الأخري  امل�ستوى 
اخلا�سة مبقررات الريا�سيات وتكنولوجيا املعلومات ، وفـي حالة عدم ح�سول الطالب على 

هذه الن�سبة ل يجوز اإعادة قيده بالكلية . 

املـــادة ) 30 ( 
ي�سرتط لقيد الطالب بالكليات التقنية ما ياأتي :

اأن يكون حمول من مركز القبول املوحد .  - 1
اأمره ومت�سمنا  اأن يكون موقعا من ويل  تعبئة النموذج املعد لهذا الغر�س على   - 2
اإقراره باطالعه على �سروط القبول بالكلية ونظام الدرا�سة بها وا�ستالمه ن�سخة 

منه ومرفقا بالنموذج امل�ستندات الآتية : 
�سهادة تثبت احل�سول على دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله مقرونة بك�سف  اأ - 
معتمد لدرجات الطالب ، وك�سف بدرجات الطالب والدورات احلا�سل عليها 

ومعتمدة من اجلهات املخت�سة اإذا كانت من خارج ال�سلطنة .
ب - ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية .
�سهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك . ج - 

ن�سخة من �سهادة امليالد اأو تقدير ال�سن فـي حالة عدم وجود �سهادة امليالد . د - 
عدد )4( اأربع �سور �سخ�سية . هـ - 

اأن يكـــون لئقا طبيــــا .  - 3
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جناح الطالب فـي اأية مقابالت �سخ�سية اأو اأية اختبارات قد جترى له �سواء اأكانت   - 4

�سفهية اأم حتريرية .
وت�سري هذه ال�سروط عند اللتحاق باأي من �سنوات الدرا�سة بالكليات ، وذلك ف�سال عن 

ال�سروط اخلا�سة بكل منها واملبينة بهذه الالئحة .
وي�سقط حق الطالب فـي القبول بعد م�سي اأ�سبوعني من تاريخ بدء الدرا�سة ما مل يخطر 

الكلية ب�سبب يربر التاأخري .
املـــادة ) 32 ( 
الفقرة الثانية

ويتعني على الطالب املحول اأن يتقدم بطلب على النموذج املعد لهذا الغر�س ، وجناحه فـي 
التقييم الأكادميي الذي يجرى له ب�ساأن ما ح�سل عليه من مقررات درا�سية �سابقة وبحد 
اأدنى املعدل )جيد c( فـي التقييم فـي الق�سم املخت�س ، وبحد اأق�سى )50%( للمقررات التي 

يجوز قبولها بالكليات مب�ستوياتها الثالثة .
املـــادة ) 41 (

تكون مدة الدرا�سة بالكليات التقنية بحد اأدنى �سنتني وحد اأق�سى ثالث �سنوات بعد اإكمال 
اأق�سى  اأدنى �سنة واحدة وحد  ، وبحد  التاأ�سي�سي للح�سول على �سهادة الدبلوم  الربنامج 
�سنتني للح�سول على �سهادة الدبلوم املتقدم بعد النتقال من م�ستوى الدبلوم بالإ�سافة 
اإىل اإنهاء متطلبات التدريب العملي ، وتكون مدة الدرا�سة بالكلية التقنية العليا بحد اأدنى 
اأق�سى �سنتني بعد النتقال من م�ستوى الدبلوم املتقدم للح�سول على  �سنة واحدة وحد 
�سهادة البكالوريو�س بالإ�سافة اإىل اإنهاء متطلبات التدريب العملي ، ويطبق بالكليات نظام 

امل�ستويات الدرا�سية ، وذلك على النحو الآتي :
اأ - م�ستـــوى الــدبلــــــــوم .

ب - م�ستوى الدبلوم املتقدم .
ج - م�ستوى البكالـــــوريو�س .

الدبلوم  املتقدم ومن م�ستوى  الدبلوم  اإىل م�ستوى  الدبلوم  وينتقل الطالب من م�ستوى 
املتقدم اإىل م�ستوى البكالوريو�س وفقا للملحق رقم )6( ، ومينح �سهادة واحدة فقط فـي 

حالة تخرجه .
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املـــادة ) 43 ( 
تخ�سع الدرا�سة فـي الكليات التقنية لنظام ال�ساعات املعتمدة ، على النحو املبني بامللحق 

رقم )3( .
املـــادة ) 44 ( 

يكون احلد الأدنى لل�ساعات املعتمدة للطالب املتفرغ )15( خم�س ع�سرة �ساعة فـي الف�سل 
الدرا�سي ، و)6( �ست �ساعات لف�سل ال�سيف ، ويكون احلد الأدنى لل�ساعات املعتمدة للطالب 
 ، ، و)3( ثالث �ساعات لف�سل ال�سيف  املتفرغ )6( �ست �ساعات فـي الف�سل الدرا�سي  غري 

ويكون الت�سجيل ملا يجاوز اأو يقل عن هذا احلد على النحو املبني بامللحق رقم )7( .
وي�سمح للطالب بحذف )3( ثالث �ساعات معتمدة اأو مقرر واحد فقط ، وذلك خالل اأ�سبوع 

من ظهور نتائج امتحان منت�سف الف�سل .
املـــادة ) 45 ( 

تراكمية كحد  �ساعات غري  �ست   )6( املعتمدة مبقدار  ال�ساعات  زيادة عدد  للطالب  يجوز 
اأق�سى لكل م�ستوى من م�ستويات الدرا�سة الثالثة اأو مقررين درا�سيني .

وي�سري ذلك على الطالب املحولني من كليات اأو جامعات اأو موؤ�س�سات تعليم عال ، على 
اأن يتم احت�ساب املدة الزمنية التي ق�ساها الطالب فـي الكلية اأواجلامعة اأواملوؤ�س�سة املحول 
منها �سمن احلد الأق�سى للمدة الزمنية املحددة لإنهاء امل�ستوى وقيام الطالب بدرا�سة ما 

ل يقل عن )50%( من جمموع ال�ساعات املعتمدة بالكلية املحول منها .
ويجوز للوزير وبناء على تو�سية الوكيل تعديل جمموع ال�ساعات املعتمدة لأي من م�ستويات 

الدرا�سة الثالثة .
املـــادة ) 52 ( 

تنتهي فرتة املالحظة الأكادميية للطالب فـي نهاية كل ف�سل درا�سي متى ح�سل على معدل 
تراكمي يبلغ )2.0( اأو اأكرث ، ويجب على الطالب اإعادة املقررات الدرا�سية التي ر�سب فيها ، 
ويجب على الكلية ف�سله فـي حالة عدم ح�سوله على هذا املعدل فـي نهاية الف�سل الدرا�سي 
التايل من و�سعه حتت املالحظة الأكادميية للمرة الثانية ، وا�ستثناء من ذلك ملجل�س الكلية 

احلق فـي تقدير احلالت التي ت�ستدعي منح الطالب مالحظة اأكادميية للمرة الثالثة . 
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املـــادة ) 53 ( 
يجوز للطالب فـي حالة درا�سته للمقرر لأول مرة والنجاح فيه بدرجة )C( )فما دونها( 
اإعادة درا�سة املقرر للح�سول على درجة اأف�سل ، وبحد اأق�سى ثالثة مقررات فـي كل م�ستوى ، 
وفـي هذه احلالة ت�ستبدل بالدرجة القدمية الدرجة اجلديدة �سواء اأكانت اأقل اأم اأعلى من 

الدرجة القدمية . 

املـــادة ) 56 ( 
يجوز لعميد الكلية املوافقة للطالب على تاأجيل درا�سته لف�سلني درا�سيني خالل مدة درا�سته 
اأو ظروف عائلية ، ويجوز ملجل�س الكلية فـي احلالت التي  بالكلية وذلك لأ�سباب �سحية 
يقدرها املوافقة للطالب على تاأجيل درا�سته لف�سل درا�سي ثالث ، وحت�سب مدة التاأجيل 

�سمن احلد الأق�سى لإنهاء كل م�ستوى .

املـــادة ) 66 ( 
يطبق املعدل الرتاكمي على امل�ستويات الدرا�سية الثالثة كل على حدة .

املـــادة ) 67 ( 
يعترب الطالب ناجحا فـي امل�ستويات الدرا�سية الثالثة اإذا اأكمل درا�سة جميع املواد املطلوبة 

للتخرج وح�سل على معدل تراكمي )2.00( .
ول مينح الطالب ال�سهادة املثبتة لنجاحه اإل بعد اجتيازه فرتة التدريب العملي املطلوبة . 

املـــادة ) 80 ( 
فـي حال ثبوت قيام الطالب بالغ�س اأثناء المتحان يعد را�سبا فـي امتحان املادة التي �سبط 
الغ�س فيها ، وفـي حال ثبوت قيامه بالغ�س للمرة الثانية يتم ف�سله نهائيا من الكلية بقرار 

من جلنة التاأديب .

املـــادة ) 87 ( 
يجوز للطالب اأن يتظلم اإىل جمل�س الكلية من القرار ال�سادر بالعقوبة خالل )15( خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ اإبالغه به . 
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املـــادة )1( من الالئحة التنظيمية للكليات التقنية تعريف جديد  اإىل  ي�ساف  ثانيـــــا : 
ن�سه الآتي :

الف�سل  خالل  الدرا�سي  للمقرر  درا�سية  قيا�س  وحدة   : املعتمدة  ال�صاعات 
الدرا�سي الواحد ، وتعادل حما�سرة نظرية اأو ح�ستي 

تدريب عملي فـي املعامل والور�س .

يحذف البند )4( من املـــادة )3( ، واملادة )31( من الالئحة التنظيمية للكليات  ثالثـــــا : 
التقنية امل�سار اإليها .

للكليات  التنظيمية  بالالئحة  املرفقني   )3(  ،  )2( رقمي  بامللحقني  ي�ستبدل  رابعـــــا : 
التقنية امل�سار اإليها امللحقان املرفقان .

اإليها  امل�سار  التقنية  للكليات  التنظيمية  بالالئحة  املرفقة  املالحق  اإىل  خام�صا : ي�ساف 
املالحق اأرقام )4( ، )5( ، )6( ، )7( املرفقة .
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امللحق رقم )2(

الربنامج الدرا�صي والتدريبي للتعليم التقني

  
   

 

 
 

الربنامج التاأ�صي�صي

CGPA>=2.0

CGPA ≤ 2.75

CGPA ≤ 2.5

�سوق العمل

الدبلوم املتقدم

البكالوريو�ض 

التدريـــــب العمــــلي الدبلوم
)8 اأ�سابيـــــع(

�سوق العمل

�سوق العمل

التدريـــــب العمــــلي 
)8 اأ�سابيـــــع(

التدريـــــب العمــــلي 
)8 اأ�سابيـــــع(

CGPA>=2.0

CGPA>=2.0
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البكالوريو�ضالدبلوم املتقدمالدبلومالتخ�ص�ضم
66101133اإدارة الأعمال الإلكرتونية1
66101133اإدارة املكاتب2
66101133اإدارة املوارد الب�سرية3
66101133الت�سويق4
72108144املحا�سبة5
---فني املحا�سبة املعتمد6
74114157الهند�سة املعمارية7
72100135الهند�سة املدنية8
--71الر�سم الهند�سي9

72108141م�سح الكميات10
71105140هند�سة احلا�سوب11
71104139الهند�سة الكهربائية12

هند�سة الإلكرتونيات 13
71105140والت�سالت

--76التكييف والتربيد14
72105141الهند�سة ال�سناعية15
72105141الهند�سة امليكانيكية16
72108144هند�سة كيماوية17
72108144هند�سة معدات طبية18

امللحق رقم )3(

1 - عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوبة للتخرج للتخ�س�سات املختلفة فـي امل�ستويات الدرا�سية 
الثالثة بالكليات التقنية والكلية التقنية العليا .
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البكالوريو�ضالدبلوم املتقدمالدبلومالتخ�ص�ضم
72108144ال�سحة وال�سالمة املهنية19
--72تقنية املعلومات20
69105134قواعد البيانات21
69102128الإنرتنت والأمن الإلكرتوين22
69101130ال�سبكات23
69102131هند�سة الربجميات24
--75الو�سائط املتعددة25
72108144نظم املعلومات26
68103138الكيمياء التطبيقية27
73105136الأحياء التطبيقية28
73105136علوم البيئة29
--70خمتربات املدار�س30
--66ال�سيدلة31
--66ت�سوير �سوئي32
--60ت�سميم اأزياء33

60100128احلد الأدنى لل�ساعات املعتمدة

76114157احلد الأعلى لل�ساعات املعتمدة

2 - احلد الأدنى واحلد الأعلى لل�ساعات املعتمدة :
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امللحق رقم )5(
بــــدل الإدارة

1 - مينح العميد وم�ساعد العميد ورئي�س املركز ورئي�س الق�سم الأكادميي بدل اإدارة على 
النحو الآتي :

2 - يوقف �سرف البدل فـي احلالت الآتية :
اأ - النقل اأو الندب اإىل وظيفة اأخرى غري مقرر لها ما كان ي�ستحقه من بدل .

ب - الإجازة بدون راتب .
ج - التغيب عن العمل ، على اأن يوقف ال�سرف فـي هذه احلالة عن اأيام الغياب .

د - الإيفاد فـي بعثة اأو منحة درا�سية .
هـ - اأيـــام الإجـــازات اأيـا كـان نوعهـا ، با�ستثـناء الإجـازة الطارئـة والإجـازة املر�سية التي 

ل تزيد مدتها على �سبعة اأيام .

امللحق رقم )4( 
�صروط التعيني فـي املنا�صب الإدارية بالكليات التقنية 

احلد الأدنى ل�صروط �صغل املن�صباملن�صب الإداري
- دكتوراه اأو ما يعادلها وخربة اأكادميية ل تقل عن )6( �ست �سنوات .عميد

- دكتوراه اأو ما يعادلها وخربة اأكادميية ل تقل عن )4( اأربع �سنوات ، اأوم�ساعد عميد
- ماج�ستري اأو ما يعادله وخربة اأكادميية ل تقل عن )6( �ست �سنوات .

رئي�س مركز
رئي�س ق�سم

- دكتوراه اأو ما يعادلها وخربة اأكادميية ل تقل عن )5( خم�س �سنوات 
اأو ماج�ستري اأو ما يعادله وخربة اأكادميية ل تقل عن )7( �سبع �سنوات .

- دكتوراه اأو ما يعادلها وخربة اأكادميية ل تقل عن �سنة واحدة ، اأورئي�س �سعبة
- ماج�ستري اأو ما يعادله وخربة اأكادميية ل تقل عن )3( ثالث �سنوات .

مقدار البدل �صهرياالوظيفة
)200( مائتا ريال عماينالعميد

)100( مائة ريال عماينم�ساعد العميد
)50( خم�سون ريال عمانيارئي�س املركز/ رئي�س الق�سم الأكادميي
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امللحـــق رقـــــم )6( 

�سوابط النتقال من م�ستوى الدبلوم اإىل م�ستوى الدبلوم املتقدم ومن م�ستوى الدبلوم 
املتقدم اإىل م�ستوى البكالوريو�س فـي الكليات التقنية : 

اأ - النتقال مل�صتوى الدبلوم املتقدم :
للطلبة الراغبني مبوا�سلة الدرا�سة فـي الكليات التقنية من الذين اأنهوا درا�سة 
مقررات م�ستوى الدبلوم بنجاح النتقال مل�ستوى الدبلوم املتقدم وفقا لل�سروط 

الآتية :
 Institutional or( تقديــــم �سهــــادة امتحــــان التوفــــل املحلـــــي اأو العاملـــــــي  - 1
International TOEFL( �سادرة عن موؤ�س�سة خا�سة ومعتمدة من قبل 
اجلهات املعنية وخمولة باإجراء امتحان التوفل من قبل اأنظمة المتحانات 
ح�سب  وذلك   )Educational Testing Systems- ETS( التعليمية 

النقاط املطلوب حتقيقها واملو�سحة فـي اجلدول الآتي :

حتقيــــــق املعـــــدل الرتاكمـــي املطلـــــوب لالنتـقـــــال مل�ستـــــوى الدبلـــــوم املتقــــــدم   - 2
وهو )2.5( .

تكون  اأن  على   ، يعادلها  ما  اأو  التوفل  فـي  املطلوبة  ال�سهادة  على  احل�سول   - 3
�سارية املفعول قبل اإكمال برنامج الدبلوم وذلك لالنتقال اإىل م�ستوى الدبلوم 

املتقدم فـي حال حتقيق ال�سروط املحددة فـي البندين )1و2( .
وفـي حالة عدم حتقيق اأي �سرط من هذه ال�سروط ل يحق للطالب النتقال 

مل�ستوى الدبلوم املتقدم .

IELTSTOEFL TYPE

BAND
COMPUTER-

BASED )CBT(

INTERNET-

BASED)IBT(

PAPER-BASED

)PBT(

4.013345450
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ب - النتقال مل�صتوى البكالوريو�ض :
للطلبة الراغبني فـي موا�سلة الدرا�سة فـي الكلية التقنية العليا من الذين اأنهوا 
درا�سة مقررات م�ستوى الدبلوم املتقدم فـي اأي من الكليات التقنية بنجاح النتقال 

مل�ستوى البكالوريو�س وفقا لل�سروط الآتية :
 Institutional( العاملـــــي  اأو  املحلــــي  التوفــــل  امتحــــان  �سهــــادة  تقديــــم   - 1
ومعتمدة  خا�سة  موؤ�س�سة  عن  �سادرة   )or International TOEFL

اأنظمة  التوفل من قبل  امتحان  باإجراء  املعنية وخمولة  من قبل اجلهات 
المتحانات التعليمية )Educational Testing Systems-ETS( فيما 
يتعلق بنوعية امتحان التوفل اأو ما يعادله فـي )اأنظمة المتحانات العاملية 
املطلوب حتقيقها  النقاط  ، وذلك ح�سب   )  IELTS الإجنليزية  اللغة  فـي 

بناء على اجلدول الآتي :

البكالوريـــــو�س  مل�ستـــــوى  لالنتقــــال  املطلــــوب  الرتاكمــــي  املعــــدل  حتقيــــق   - 2
وهو )2.75( .

احل�سول على ال�سهادة املطلوبة فـي التوفل اأو ما يعادله ، على اأن تكون �سارية   - 3
م�ستوى  اإىل  لالنتقال  وذلك  املتقدم  الدبلوم  برنامج  اإكمال  قبل  املفعول 

البكالوريو�س فـي حالة حتقيق ال�سروط املحددة فـي البندين )1و2( .

النتقال  للطالب  يحق  ل  ال�سروط  هذه  من  اأي  حتقيق  عدم  حالة  وفـي   - 4
مل�ستوى البكالوريو�س .

IELTSTOEFL TYPE

Band Computer-based
)CBT(

 Internet-based
)IBT(

Paper-based
)PBT(

4.517361500
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امللحق رقم )7(
�صوابط الت�صجيل ملا يجاوز اأو يقل عن احلد الأدنى لل�صاعات املعتمدة 

يجب توافر ال�سوابط التالية لت�سجيل الطالب ما يجاوز اأو يقل عن احلد الأدنى لل�ساعات 
املعتمدة :

اأ - احل�سول على معدل متو�سط نقاط ف�سلي )2.75( لت�سجيل )18( �ساعة معتمدة 
للف�سل العادي و)9( �ساعات معتمدة لف�سل ال�سيف . 

اإذا تبقى للطالب )3( �ساعات معتمدة لإكمال امل�ستوى ، ي�سمح له باإ�سافتها اإىل  ب - 
جمموع ال�ساعات املعتمدة له فـي الف�سل الواحد ليكون جمموع ال�ساعات بذلك 

)18( اأو )21( �ساعة معتمدة . 
اإذا تبقى للطالب )3( �ساعات معتمدة لإكمال امل�ستوى ، وعليه ت�سجيل )6( �ساعات  ج - 
معتمدة فـي ف�سل ال�سيف ي�سمح له باإ�سافة الثالث �ساعات املتبقية اإىل جمموع 
 )9( بذلك  ال�ساعات  جمموع  ليكون  ال�سيفـي  الف�سل  فـي  له  املعتمدة  ال�ساعات 

�ساعات معتمدة . 
اإذا تبقى للطالب )3( �ساعات معتمدة لإكمال امل�ستوى ، ومعدله الرتاكمي يوؤهله  د - 
ملقررات  املعتمدة  ال�ساعات  من  �ساعات   )9( ي�سجل  الأعلى  للم�ستوى  لالنتقال 
امل�ستوى  من  له  تبقت  التي  املعتمدة  �ساعات  للثالث  بالإ�سافة  الأعلى  امل�ستوى 
املعدل  فـي ح�ساب  الأعلى  امل�ستوى  ملقررات  املعتمدة  ال�ساعات  ، ول تدخل  الأدنى 
التي  املعتمدة  ال�ساعات  احت�ساب  ويتم   ، الأدنى  للم�ستوى  الرتاكمي  اأو  الف�سلي 
در�سها الطالب من امل�ستوى الأعلى عند ح�ساب معدلته لهذا امل�ستوى وذلك بعد 

حتقق �سروط اللتحاق به .
اإذا تبقى للطالب مقرر واحد اأو اأكرث لإكمال امل�ستوى الأدنى اإل اأن ح�سوله على  هـ - 
تقديـــر )A( فـي مقـــررات امل�ستــوى الأدنــى ل يوؤهلـه لالنتقال للم�ستـوى الأعلـى ، 

ل ي�سمح له بالت�سجيل لأي مقرر من مقررات امل�ستوى الأعلى . 
اإذا تبقى للطالب اأقل من )12( �ساعة معتمدة لإكمال امل�ستوى الأدنى ومعدله يوؤهله  و - 
لالنتقال للم�ستوى الأعلى ، ي�سمح له بت�سجيل �ساعات معتمدة ملقررات من امل�ستوى 
الأعلى بحيث ل يقل اأو يتجاوز جمموع ال�ساعات املعتمدة وامل�سجل لها فـي الف�سل 
 الدرا�سي من امل�ستويني عن )12( �ساعة معتمدة عدا الف�سل ال�سيفـي الذي يجب اأن 

ل يتجاوز عدد ال�ساعات املعتمدة وامل�سجل لها )9( �ساعات معتمدة . 


