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  السلوك الطالبي غير األكاديمي سياسة -004

___________________________________________________________________ 

 الحالة :                    سياسة جديدة     

   سياسة تمت مراجعتها                                    

 تكملة لسياسية قائمة                                            

 النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية   

 .....................(..............بعض الكليات )                                  

 ...................() .................  واحدة    كلية                                 

 الموظفون األكاديميون      الموظفون غير األكاديميين       جميعال الموظفين:          الجهة المستهدفة :      

 جميع الطالب        طالب البكالوريوس         طالب الدراسات العليا    الطالب :                                     

 بعض التخصصات )....................(  جميع التخصصات                                                                  

 

 

      :األسس واألهداف -1

 

كرامة  آمنة تحترم الحقوق وتحدد المسؤوليات وتحميتلتزم كليات العلوم التطبيقية بتوفير بيئة حضارية 

ورفاهية الطالب والهيئة التدريسية والموظفين ، ويعتبر المفتاح الرئيسي لمثل هذه البيئة هو سن 

التشريعات التي توضح حدود السلوكيات غير األكاديمية المقبولة وتضع اإلرشادات للتعامل مع أي 

 تصرف يتعدى هذه الحدود .

 

ذه السياسة إلى مساعدة الطالب للتصرف بما يتناسب مع المقاييس المقبولة للسلوكيات كما تحددها تهدف ه

اللوائح في الكليات وذلك بالتوافق مع تقاليد المجتمع و قوانين الدولة والمقاييس المهنية ، حيث تمثل هذه 

برها د التصرفات التي تعتالسياسة دليال إرشاديا لجميع الطالب والموظفين في الكليات من أجل تحدي

 الكليات سلوكيات غير أكاديمية ، كما انها توفر الحلول المناسبة للتعامل معها .

 

 :    التعريفات -2
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 السياسة إال في حالة التصريح بغير ذلك :هذه لية ألغراض تنطبق التعريفات التا

 التي تنطبق على الحرم والقواعد واالنظمة الفعالةصرف يخالف القوانين األكاديمي: أي ير السلوك غ

 ات وسكن  الطالب وتتعلق بمهمة التدريس .في الكلي

أو أي مخالفة ب ، لللطاشكوى أو تهمة رسمية و غير رسمية لتصرف غير أكاديمي : أي  االدعاء 

                                                                                                                   . لألنظمة

 . كليات العلوم التطبيقيةالتابع  ل المشرفين على سكن الطالبات جميع : سكنال وشرفم

 عن التعامل مع دعاوي سوء التصرف. المسؤولةوالمساءلة للجنة: لجنة التحقيق ا

 :    مضمون و إرشادات السياسة -3

السلوك اسة حيث توفر سي والمصداقية،تتوقع الكليات من الطالب التصرف بطريقة تعكس مقاييس النزاهة 

ت االطالبي غير األكاديمي اإلرشادات حول أنواع السلوكيات غير األكاديمية التي تخالف اللوائح في الكلي

 . ىالشكاو بإدارةيمكن أن تكون لهم صلة  ذين، كما أنها توفر المعلومات حول الموظفين ال

ية ، حيث أن اإلجراءات التأديبال تعتزم الكليات فرض أي سيطرة على الحياة الشخصية للطالب  :   3.1

هذه ليتم تطبيقها فقط في حالة تأثر مصالح الكليات ، أو عندما تكون  التي تحددها السياسة 

بيئة برر تلحق الض أوالتدريسية والموظفين والطالب اآلخرين ،  ةالسلوكيات أثر سلبي على الهيئ

ر هذه السلوكيات على سالمة وأمن بيئة سكن الطالب ؤثالتعلم والتعليم والعمل ، وكذلك عندما ت

 في الكليات .

                                                                                                                                         

 تلتزم الكليات بتوفير بيئة آمنة ومناسبة للتعلم  والتعليم والعمل :  : 3.2

هم اإلسالمية ، كما يجب عليعلى الطالب االلتزام بالقيم التي تستند على التعاليم  .1

 احترام تقاليد المجتمع العماني والمعتقدات الدينية أيضا .

 على الطالب التصرف بشكل الئق مع الزمالء والموظفين والزوار . .2

يتحمل الطالب مسؤولية التصرف بما يتناسب مع المسؤوليات األخالقية التي  .3

بالسلوكيات التي يجب على تحددها السياسة وغيرها من الوثائق التي تتعلق 

 الطالب االلتزام بها .

يجب أن يتعلق السلوك غير األكاديمي بخالف ينشأ بين طرفين أو أكثر ، كما  .4

 يجب التعامل مع األطراف المعنية بشكل منصف وبفدر عاٍل من الشفافية .

 :  تتضمن أنواع السلوكيات غير األكاديمية للطالب ما يلي ) ليس على سبيل الحصر (  :  3.3

 سلوكيات مخلة بالنظام . .1

 امتالك أو استخدام مواد خطرة . .2

 سوء تصرف يتعلق بالممتلكات العامة والخاصة . .3

 . مثل الهوية والبطاقة ..إلختوفير معلومات وبيانات خاطئة  .4

 سوء تصرف تجاه شخص آخر . .5
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في حالة ثبوت مخالفة طالب لألنظمة في الكليات فانه يخضع لإلجراءات اإلصالحية والتأديبية  :  3.4

 وذلك بما يتناسب مع المخالفة .

 ستئناف على واحد أو أكثر من األسبابمكن أن يستند اال، وييحق للطالب التقدم بطلب استئناف :  3.5

 ( .)الملحق ج التالية

حاجة الكليات الستخدام هذه  عملية الوصول إلى سجالت الشكاوي التوازن بينيجب أن تحقق  :  3.6

وبين خصوصية األفراد المعنيين ، حيث تمتلك الكليات حق استخدام  ألساليبالبيانات لتطوير ا

البيانات ألغراض البحوث واإلدارة وذلك دون التعدي على خصوصية األفراد ، كما أن يمكن 

لسلوكيات األفراد المخالفة وذلك في حالة االستئناف أو اإلجراءات  يتاح لطرف ثالث الوصول

 القانونية .

 

 :تشريعات الموائمةال. 4

 

 . 2007/  62الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم  -

 الالئحة التنفيذية لسكن الكلية . -

 

 

 . المواد الداعمة لهذه السياسة :5

 

 . 2007/  62رقم الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني  -

 الالئحة التنفيذية لسكن الكلية . -

 

 

 : الحقالم. 6

 الملحق أ : قائمة السلوكيات غير األكاديمية .

 الملحق ب : عقوبات وإجراءات السلوكيات غير األكاديمية .

 األسباب المقبولة لالستئناف .: ج الملحق 

 

 .لس أمناء كليات العلوم التطبيقيةمج    : جهة االعتماد. 7

 

 تاريخ الموافقة :. 8

 .................. تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 .................. تمت الموافقة على هذه النسخة في تاريخ 

 ............... ... هذه النسخة في تاريخبدأ سريان مفعول 

 ..................    سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية   لهذه السياسة : ةالداعمالجهة . 9 
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 المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية     : جهة االتصال . 10

 


