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  التبادل الطالبيسياسة  -005

______________________________________________________________________ 

 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

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

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

الجهة المستهدفة :        الموظفين:       جميع الموظفين      الموظفون األكاديميون      الموظفون غير األكاديميين   

جميع الطالب        طالب البكالوريوس         طالب الدراسات العليا الطالب :                                            

جميع التخصصات                     بعض التخصصات                                                        

 

 

  :      الهدف واألسس -1

 

 حيث البرامج الدولية للتبادل الطالبي،توفر كليات العلوم التطبيقية الفرص للطالب من أجل المشاركة في 

الشراكة اإلستراتيجية مع المؤسسات الدولية التي توفر التعليم البعد الدولي للكليات ويدعم سيعزز ذلك 

 العالي .

مج الدولية للتبادل الطالبي .البرابتحدد هذه السياسة المعايير واإلجراءات لبدء العمل   

 

 :    التعريفات -2

   

التصريح بغير ذلك :     ق التعريفات التالية إال في حالألغراض هذه السياسة تنطب  

 كليات العلوم التطبيقية تحت إشراف وزارة التعليم العالي , سلطنة عمان . الكليات : 
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 وزارة التعليم العالي , سلطنة عمان . الوزارة : 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية . ير العام : المد

دائرة البرامج األكاديمية : دائرة البرامج األكاديمية تحت إشراف المدير العام لكليات العلوم التطبيقية في 

 وزارة التعليم العالي.

ة الشريك أو المؤسسبين المؤسسات و تكون بين كليات العلوم التطبيقية و مذكرة تقاهم  مذكرة التفاهم : 

 المضيف في الخارج .

 الهيئة التدريسية في كليات العلوم التطبيقية . هيئة التدريس : 

برنامج يسمح لطالب المؤسسة المحلية للمشاركة في المؤسسة المضيف في دولة أخرى   التبادل الطالبي :

 لفترة زمنية متفق عليها من الطرفين .

حلة علمية إلى مؤسسة تعليم عالي في الخارج ويشمل ذلك الجوالت أي ر برنامج الرحالت العلمية :

الدراسية وبرامج التبادل الثقافية و برامج اللغات واإلقتصاد والقيادة وكذلك التجارب 

 التطوعية والتدريبية .

 المؤسسة التي ينتمي إليها الطالب في األساس . المؤسسة المحلية : 

يشارك فيها الطالب من خالل برنامج يمتد لفترة زمنية متفق عليها المؤسسة التي   المؤسسة المضيف :

 من الطرفين .

رنامج دولي للتبادل الطالبي والذي يتضمن كل أنواع البرامج مثل التبادل الطالبي   التبادل الطالبي :

والرحالت الطالبية والدراسة في الخارج سواء من أو إلى المؤسسة المضيف والتي تكون 

 الموافقة عليه من قبل الوزارة . شريكا تمت

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3

 

برامج التبادل الطالبي هي مظلة واسعة تتضمن برامج الدراسة في الخارج وأي برامج للرحالت  :  3.1

 تمت الموافقة عليها . شريكةالعلمية إلى مؤسسات 

تعتبر الكليات برامج التبادل الطالبية على أنها فرصة تعليمية مهمة للطالب الذين يشاركون بشكل  :  3.2

 مستوىكما أن هذه البرامج تزود المؤسسة بالمعلومات المفيدة حول  ، البرامجمباشر في هذه 

 برامجهم األكاديمية في المنظور الدولي .

نية والموارد الالزمة لتشجيع أكبر عدد من الطالب من جميع بتوفير القاعدة القانوتلتزم الكليات   :  3.3

كاء حيث يعتبر من مسؤولية الكليات إختيار الشر ، التخصصات للمشاركة في تجربة التبادل الطالبي

 ذو اإلمكانيات العالية وإبرام اإلتفاقيات اآلمنة معهم من أجل حماية حقوق الطالب .

ات غير الحكومية المشاركة في دعم المشرحين لبرنامج التبادل يمكن للقطاع الخاص والمؤسس  :  3.4

 الطالبي .
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جب وضع كما ي ، يجب أن تتميز عملية إختيار الطالب لبرنامج التبادل الطالبي بالعدالة والشفافية  : 3.5

 الهدف . معايير موضوعية لتحقيق هذا

نحو مستمر وذلك لضمان أن التجربة تقوم الكليات بمتابعة الشركاء في عملية التبادل على   : 3.6

 الخارجية مفيدة وفي مصلحة الطالب .

على الرغم من أن برامج التبادل الطالبي هذه ال تضيف في معدل درجات الطالب , إال أنه يجب   : 3.7

 . توثيق التجربة في كال المؤسستين

 

التشريعات الموائمة :     -4  

 . 2007/  62رقم  الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني -

 .2007/  73بالقرار الوزاري رقم  ةالصادراألكاديمية لكيات العلوم التطبيقية  ئحةالال -

 

 : المراجع -5

 .2007/  73الصادر بالقرار الوزاري رقم يات العلوم التطبيقية لاللوائح األكاديمية لك -

 

 المالحق: -6

 

 الطالب لبرنامج التبادل  ختياراالملحق أ : إجراءات  -

 الملحق ب : قوانين التبادل واإلجراءات التحضيرية  -

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية    :جهة اإلعتماد -7

 

 

 تواريخ الموافقة على السياسة: -8

 

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

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

 ..........................     بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

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

 

 

 ر العام لكليات العلوم التطبيقيةالمدي    الجهة الداعمة لهذه السياسة: -9
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 المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية    اإلتصال:جهة  -10

 


