سلطنة عمان
وزارة الصحة

مرسوم سلطاني رقم 18/2018
بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية
والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامها
نحن قابوس بن سعيد

سلطان عمان

بعد االطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
 ،101/96وعلى المرسوم السلطاني رقم  55/93في شأن نظم المعاهد التعليمية
التابعة لوزارة الصحة ،وعلى المرسوم السلطاني رقم  48/2012بإنشاء مجلس
التعليم وإصدار نظامه ،وعلى المرسوم السلطاني رقم  33/2013بشأن الوظائف
الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية
والعسكرية) ،وعلى المرسوم السلطاني رقم  36/2014بتحديد اختصاصات
وزارة الصحة ،واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة األولى
تنشأ كلية جامعية للعلوم الصحية تسمى " كلية عمان للعلوم الصحية"  ،وينشأ
معهد عال للتخصصات الصحية يسمى "المعهد العالي للتخصصات الصحية" ،
يتبعان وزارة الصحة ،ويعمل في شأنهما بالنظام المرفق.
المادة العاشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في  21 :من رمضان سنة 1439هـ
الموافق  6 :من يونيو سنة 2018م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
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كلمة عميد
الكلية
5

كلمة العميد
يسرني أن أرحب بأبنائنا الطلبة والطالبات في كلية عُمان للعلوم الصحية في العام األكاديمي
 2019/2020وأتمنى لكم كل التوفيق في مسيرتكم الدراسية التي تبدأ بالبرنامج التأسيسي الذي
يعتبر الركيزة األولى لكافة البرامج التخصصية في الكلية ،وحيث أن إكمال البرنامج التأسيسي
بنجاح يع ّد الشرط األساسي لإلنتقال إلى التخصصات.
كما تعلمون ،فإنه بعد صدور المرسوم السلطاني رقم  18/2018بتاريخ  ،6/6/2018تم ترقية
المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة إلى كلية عُمان للعلوم الصحية حيث تم تطوير البرامج
األكاديمية لكي تتماشىى مع التقدم العلمي الحديث .تقدّم الكلية البرامج األكاديمية المختلفة:
التمريض ،الصيدلة ،إدارة المعلومات الصحية ،وبرامج العلوم الصحية التي تشمل ثالثة
تخصصات وهي :علوم المختبرات الطبية ،التصوير الطبي والعالج الطبيعي.
خرجت أول دفعة من طالب البكالوريوس في العام
كما أهنئكم على انضمامكم للكلية التي ّ
الماضي وإنني على يقين أنكم ستكونون على أتم االستعداد لإلندماج في الدراسة في الكلية التي
تتطلب منكم الكثير من المثابرة واإلعتماد على الذات باإلضافة إلى حب اإلكتشاف والتعلم
إلكتساب المهارات وتسخير المعارف للرقي بالحياة.
أتمنى لمسيرتكم التعليمية أن تتكلل بالنجاح والتوفيق لخدمة هذا الوطن المعطاء تحت ظل القيادة
الرشيدة لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المع ّ
ظم  -يحفظه هللا ويرعاه.
الدكتور /مصطفى بن فهمي بن محمد
عميد كلية عُمان للعلوم الصحية
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نبذة مبسطة
عن الكلية
7

لقد تم بدء تدريس العلوم الصحية بوزارة الصحة في 1982م
بدأ البرنامج التدريبي بثالثة برامج لتأهيل الطلبة للعمل كمساعد تمريض أو ممرض عام أو فني
مختبرات طبية .وكان إجمالي عدد الطلبة في حينه  50طالبا ً من الذين أكملوا دراسة الصف العاشر.
وشهد عام 1985م إدخال تقنية الحاسب اآللي لتدريس اللغة االنجليزية بالكلية.
في عام 1987م تم تطوير البرامج لدرجة الدبلوم واستقطاب خريجي الثانوية العامة ،كما تم إضافة
برنامجي دبلوم العالج الطبيعي واألشعة التصويرية .تم إضافة دبلوم مساعدي جراحة أسنان في
عام 1993م .بينما تم في عام 1994م فصل برنامج التمريض إلى معاهد مستقلة ،وكانت في حينها
خمسة معاهد.
في عام 2011م تم ترقية برنامج العالج الطبيعي لدرجة البكالوريوس بالتعاون مع جامعة جالسكو
كالدونيان ،وبعدها بعام تم ترقية برنامجي األشعة التصويرية والمختبرات الطبية لدرجة البكالوريوس.
وفي عام 2013م تم اعتماد جميع برامج الكلية األربعة لتقديم درجة البكالوريوس.
الرؤية
الريادة في التعليم الصحي
الرسالة
تلتزم كلية عمان للعلوم الصحية بــ:
إعداد كوادرصحية مؤهلة من خالل توفير بيئة تعليمية مالئمة وبرامج ذات جودة عالية ترتكز على
الممارسات القائمة على األدلة والبراهين والبحث العلمي ،وتعزز القيم العمانية والحس بالمسؤولية،
كماتستجيب الكلية لمتطلبات المجتمع و رفاهيته واحتياجاته الصحية والمهنية.
المبادئ
إن ثقافة كلية عمان للعلوم الصحية تأطرت من خالل قيمنا ومبادئنا وأخالقنا المهنية والتي انعكست
على أسلوب عملنا وسياساتنا التعليمية،ومبادئنا هي:

المهنية
االبتكار
التعاون
الجودة
التمكين
االنتماء
الشفافية
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أهداف إستراتيجية
ستقوم كلية عمان للعلوم الصحية بـــ:
تطوير برامج تعليمية عالية الجودة في مختلف المهن الصحية لتواكب
احتياجات الخدمات الصحية بالسلطنة والمنطقة.
لعب دورا ً نشطا ً في منظومة التعليم الصحي المستمر.
التعاون مع مؤسسات التعليم العالي لضمان جودة البرامج المقدمة.
تطبيق آخر مستجدات األساليب وتقنيات المناهج التعليمية واإلكلينيكية
(السريرية).
المشاركة في البحوث التي ترقى بالعملية التعليمية للكلية وتطوير المهن
الصحية في سلطنة عمان .

كفايات الخريج
سيكون بوسع خريجي كلية عمان للعلوم الصحية اإلطالع بالتالي :
تسخير المعرفة والمهارات المكتسبة والقدرة التعليمية لممارسة آمنة في
مختلف المؤسسات الصحية.
تطبيق مهارات حل المشكالت بمنهجية علمية.
التواصل بفعالية مع المرضى وزمالء المهنة.
العمل بفعالية كفريق عمل في بيئة مختلطة ومتساوية الفرص لكال الجنسين.
المشاركة في انشطة التثقيف الصحي لألفراد والمجتمع.
العمل وفق معايير مهنية وأخالقية عالية.
تبني الجديد من سياسات واجراءات التعليم الصحي والمهني.
تحمل المسؤلية الشخصية نحو التأهيل والتطور المهني.
.المشاركة في البحوث ذات العالقة بمجال العمل
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نظام ضبط الجودة
نظام الجودة في مجال التعليم العالي يضع مجموعة من المعايير و اإلجراءات التي تحقق جودة
المخرجات ورضى المستفيدين من الخدمات والتحسين المستمر.
دائرة الجـــــودة في الكلية تسعى إلى-:
.تبني معايير الجودة المعتمدة
.ووضع السياسات واإلجراءات واألنظمة لضمان الجودة بالتعاون مع البرامج
والدوائر واألقسام األخرى ومتابعة تنفيذها وفعاليتها.
.تبني معايير أكاديمية معتمدة للبرامج الدراسية التي تمنحها الكلية واتخاذ
اإلجراءات التي تضمن تحقيقها.
ووضع خطط للتطوير بما يضمن جودة العملية التعليمية والبحثية والمشاركة المجتمعية من
خالل:
جودة المناهج والمقررات الدراسية
جودة البنية التحتية
كفاءة األطر األكاديمية واإلدارية
التدبير األمثل للموارد البشرية والمالية
مستوى رضا إيجابي وعالي للمستفيدين
التحسين المستمر
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التقويم الدراسي

للعام األكاديمي
2020-2019
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التقويم األكاديمي 2020-2019
البرنامج التأسيسي (  08سبتمبر  25 – 2019يونيو ) 2020

0

االسبوع االول
االسبوع الثاني
االسبوع الثالث
االسبوع الرابع
االسبوع الخامس
االسبوع السادس
االسبوع السابع
االسبوع الثامن
االسبوع التاسع
االسبوع العاشر
االسبوع الحادي عشر
االسبوع الثاني عشر
االسبوع الثالث عشر
االسبوع الرابع عشر

االسبوع االول
االسبوع الثاني
االسبوع الثالث
االسبوع الرابع
االسبوع الخامس
االسبوع السادس
االسبوع السابع
االسبوع الثامن
االسبوع التاسع
االسبوع العاشر
االسبوع الحادي عشر
االسبوع الثاني عشر
االسبوع الثالث عشر
االسبوع الرابع عشر

الفصل الدراسي األول ( 2019الثلث االول)
تسجيل الطلبة – مركز القبول الموحد
أغسطس – سبتمبر
2019
امتحان المستوى – اللغة االنجليزية
01/09/2019
امتحان المستوى – الرياضيات والحاسوب
02/09/2019
 08/09/2019بدء الدوام الرسمي ودوام الطلبة ( يوم تعريفي للطلبة الجدد) –
تسجيل واعتماد الطلبة في برنامج هامس
15/09/2019
22/09/2019
29/09/2019
عطلة رسمية ( -مناسبة المولد النبوي) 10/11/2019
06/10/2019
13/10/2019
عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني (يومين)
20/10/2019
27/10/2019
03/11/2019
10/11/2019
17/11/2019
24/11/2019
االمتحانات النهائية – الفصل الدراسي األول
01/12/2019
إجازة الطلبة (اسبوع واحد)
08/12/2019
اعتماد الدرجات واعالن النتائج
الفصل الدراسي الثاني  ( 2019الثلث الثاني)
بدء الدوام الرسمي ودوام الطلبة
15/12/2019
22/12/2019
29/12/2019
05/01/2020
12/01/2020
19/01/2020
26/01/2020
02/02/2020
09/02/2020
16/02/2020
23/02/2020
01/03/2020
االمتحانات النهائية – الفصل الدراسي الثاني
08/03/2020
إجازة الطلبة (اسبوع واحد)
15/03/2020
أعتماد الدرجات واعالن النتائج
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التقويم األكاديمي 2020-2019
البرنامج التأسيسي

الفصل الدراسي الثالث  ( 2019الثلث الثالث)
االسبوع االول
االسبوع الثاني
االسبوع الثالث
االسبوع الرابع
االسبوع الخامس
االسبوع السادس
االسبوع السابع
االسبوع الثامن
االسبوع التاسع
االسبوع العاشر
االسبوع الحادي عشر
االسبوع الثاني عشر
االسبوع الثالث عشر
االسبوع الرابع عشر

22/03/2020
29/03/2020
05/04/2020
12/04/2020
19/04/2020
26/04/2020
03/05/2020
10/05/2020
17/05/2020
24/05/2020
31/05/2020
07/06/2020
14/06/2020
21/06/2020

بدء الدوام الرسمي ودوام الطلبة

االمتحانات النهائية – الفصل الدراسي الثالث
إجازة الطلبة ) آخر يوم للدراسة (
أعتماد الدرجات واعالن النتائج

*اإلجازات والعطالت الرسمية خاضعة للتأكيد
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التقويم األكاديمي 2020-2019
البرامج التخصصية(  08سبتمبر  23 – 2019يوليو )2020

0

فصل الخريف 2019
تسجيل الطلبة لفصل الخريف
25/08/2019
اجازة السنة الهجرية متوقع ()1/9/2019

االسبوع االول

08/09/2019

االسبوع الثاني
االسبوع الثالث
االسبوع الرابع
االسبوع الخامس
االسبوع السادس
االسبوع السابع
االسبوع الثامن
االسبوع التاسع
االسبوع العاشر
االسبوع الحادي عشر
االسبوع الثاني عشر
االسبوع الثالث عشر
االسبوع الرابع عشر
األسبوع الخامس عشر

15/09/2019
22/09/2019
29/09/2019
06/10/2019
13/10/2019
20/10/2019
27/10/2019
03/11/2019
10/11/2019
17/11/2019
24/11/2019
01/12/2019
08/12/2019
15/12/2019

االسبوع السادس عشر

22/12/2019

االسبوع السابع عشر
االسبوع الثامن عشر

29/12/2019
05/01/2020

االسبوع التاسع عشر

03/02/2020






بدء الدوام الرسمي للطلبة (المستويات االربعة)
برنامج تعريفي للطلبة للبرامج
تسجيل واعتماد الطلبة في برنامج هامس
اسبوع السحب واالضافة
اجتماع مجلس االمناء رقم ( )3لعام 2019

اخر موعد لفترة االنسحاب
عطلة رسمية  -مناسبة المولد النبوي () 10/11/2019
عطلة رسمية بمناسبة  -العيد الوطني ( يومين)

االمتحانات النهائية





إجازة نصف فصلية للطلبة (اسبوعين)
تسجيل الطلبة لفصل الربيع
اجتماع مجلس البرنامج :مراجعة واعتماد الدرجات
إجماع مجلس الكلية العتماد الدرجات واعالن النتائج
اجتماع المجلس االكاديمي للكلية والمعهد العالي
رقم ( )1للعام االكاديمي 2019/2020
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االسبوع الثاني

فصل الربيع لعام 2019
19/01/2020
بدء الدوام الرسمي للطلبة (المستويات االربعة)

اسبوع السحب واالضافة

اجتماع مجلس االمناء رقم ( )1لعام 2019
26/01/2020

االسبوع الثالث

02/02/2020

االسبوع الرابع

09/02/2020

االسبوع الخامس

16/02/2020

االسبوع السادس

23/02/2020

االسبوع السابع

01/03/2020

االسبوع الثامن

08/03/2020

االسبوع التاسع

15/03/2020

االسبوع العاشر

22/03/2020

االسبوع الحادي عشر

29/03/2020

االسبوع الثاني عشر

05/04/2020

االسبوع الثالث عشر

12/04/2020

االسبوع الرابع عشر

19/04/2020

األسبوع الخامس عشر

26/04/2020

االسبوع السادس عشر

03/05/2020

االسبوع السابع عشر

10/05/2020

االسبوع االول



اخر موعد لفترة االنسحاب

اجازة االسراء والمعراج ( )22/3/2020



بدء توقيت الشهر الفضيل
االمتحانات النهائية

االسبوع الثامن عشر

17/05/2020



بدء اإلجازة الصيفية للطلبة
تسجيل الطلبة للفصل الصيفي
o
اجتماع مجلس البرنامج :مراجعة واعتماد
o
الدرجات
اجتماع مجلس الكلية العتماد الدرجات
o
واعالن النتائج

االسبوع التاسع عشر

24/05/2020




اجازة عيد الفطر السعيد ( )24/05/2020
اجتماع المجلس االكاديمي للكلية والمعهد العالي رقم
( )2للعام االكاديمي 2019/2020
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الفصل الدراسي الصيفي 2019
االسبوع االول

31/05/2020

بدء الدوام الرسمي ودوام الطلبة للفصل الصيفي االول
اسبوع السحب واالضافة

االسبوع الثاني
االسبوع الثالث

07/06/2020
14/06/2020

اجتماع مجلس االمناء رقم ( )2لعام 2020

االسبوع الرابع
االسبوع الخامس
االسبوع السادس

21/06/2020
28/06/2020
05/07/2020

اخر موعد لفترة االنسحاب

االسبوع السابع

12/07/2020
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المجلس اإلستشاري الطالبي
مقتطفات من الدليل التنظيمي للمجالس االستشارية الطالبية في مؤسسات التعليم
العالي
بند ( :)17يهدف المجلس إلى تحقيق الغايات اآلتية:
 .1المشاركة في تحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية والخدمات المقدمة للطلبة.
 .2تعزيز مبدأ الشفافية والنقد البناء وإبداء الرأي المتزن والمسؤول وااللتزام بأدب
الحوار لدى الطلبة.
 .3تنمية الوعي الذي يجعل من الطالب مواطنا ً واعيا ً منتجا ً ّ
خالقا ً يمارس دوره
اإلنساني واالجتماعي والخدمي بوعي وخلق ومسؤولية.
 .4تنمية القيم الروحية والمثل األخالقية لدى الطالب واالعتزاز الواعي بالوطن وفكره
وتراثه ومثله وقيمه.
 .5تزويد الطلبة بالمقومات األساسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تقوية الشخصية
وتنمية روح العمل الجماعي ودعم األسلوب العلمي في التفكير وتنمية روح الحوار،
واحترام الرأي اآلخر ،ومهارات التواصل.
 .6متابعة قضايا الطلبة ،وتوعيتهم ،والمحافظة على منجزاتهم ،والعمل مع إدارة
المؤسسة على حل مشكالتهم.
 .7العمل على رفع مستوى النشاط الطالبي في مختلف مجاالته العلمية والثقافية
واالجتماعية والرياضية والفنية وغيرها من أوجه النشاط البنّاء.
 .8ترسيخ قيم العمل التطوعي الداعم للمشاريع واألعمال الخيرية التطوعية.
 .9األخذ بيد المجيدين من الطلبة ،وتهيئة األجواء المناسبة لهم ،بما يخدم دراستهم
وأبحاثهم العلمية الممكنة.
 .10رفع مستوى الحياة الفكرية والفنية واالجتماعية والرياضية ،وتعزيز آفاق التواصل
وتفعيل قنوات االتصال بين الطلبة والمسؤولين داخل المؤسسة.
بند ( :)18ال يجوز للمجلس االشتغال باألمور السياسية أو المذهبية أو القبلية أو
العنصرية أو المناطقية كما يحضر عليه ممارسة أي أنشطة تخالف التقاليد والقيم الدينية
واالجتماعية واألعراف والنظم الجامعية.

*مالحظة  :مصدر المعلومات من الدليل التنظيمي للمجالس االستشارية الطالبية في مؤسسات التعليم العالي
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بند ( :)19ال يجوز للمجلس إجراء أي نوع من التنسيق أو التعاون مع نظرائه أو مع
الهيئات أو المؤسسات من خارج السلطنة إال بالموافقة الكتابية من قبل لجنة المجالس.

بند ( :)20يمارس المجلس اإلختصاصات اآلتية:
¨ وضع خطة العمل السنوية للمجلس ورفعها إلى رئيس المؤسسة العتمادها ،ورفع نسخة
منها للجنة المجالس بعد اعتمادها.
¨ اتخاذ القرارات والتوصيات الالزمة بما ينسجم وقانون المؤسسة وأنظمتها وتعليماتها
النافذة وتعليمات المجلس وأهدافه.
¨ تمثيل الطلبة والمؤسسة في المناشط الخارجية التي يكلف بها المجلس من قبل رئيس
المؤسسة.
مناقشة التقريرين المالي واإلداري المقدمين من مكتب المجلس وإقرارهما
¨ مراقبة أداء المجلس واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق أحكام هذا الدليل.
¨ فصل عضو المجلس إذا ارتكب عمالً محظورا ً أو مخالفة ّ
يخالن بالشرف والسمعة،
وأدين بأي منهما من القضاء المختص ،أو الجهات المختصة في المؤسسة بعد مصادقة
الرئيس.
¨ مناقشة مشروع ميزانية المجلس المقدم من مكتب المجلس ورفعه إلى الرئيس للمصادقة
عليه.
¨ النظر في إعادة العضو الذي فقد عضويته في المجلس إذا زالت أسباب فقدان العضوية،
وذلك بقرار من المجلس بعد مصادقة الرئيس.
¨ اقتراح ما يراه مناسبا ً لممارسة اختصاصاته.

*مالحظة  :مصدر المعلومات من الدليل التنظيمي للمجالس االستشارية الطالبية في مؤسسات التعليم العالي
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عضوية المجلس (الفصل السادس)
بند ( :)27يشترط في عضو المجلس ما يأتي
 -1أن يكون قد أنهى فصالً دراسيا ً واحدا ً على األقل بعبء دراسي ال يقل عن الحد األدنى
وبمعدل تراكمي ال يقل عن نقطتين ( )2.0من أربع نقاط لطلبة الدبلوم والبكالوريوس أو ما
يعادله وثالث نقاط لطلبة الماجستير والدكتوراة ( )3.0من أربع نقاط أو ما يعادله وأن ال
مر على دراسته في المؤسسة أكثر من الحد األدنى للفصول الدراسية للبرنامج
يكون قد ّ
الملتحق به.
ً
 -2أن يكون مسجال للحد األدنى من العبء الدراسي على األقل أثناء فترة عضويته باستثناء
فصل التخرج والفصل الصيفي.
 -3أن ال يكون قد وقعت بحقه عقوبة تأديبية أو أدين بحكم جزائي إال إذا رد إليه اعتباره
قبل بداية موعد الترشيح.
بند ( :)28يكون عدد األعضاء الممثلين في المجلس يتناسب مع عدد الطلبة المسجلين
في المؤسسة ،وفق التدريج اآلتي:

م

عدد الطلبة في المؤسسة

عدد أعضاء المجلس

1

 1500طالب أو أقل

 11عضو

2

 3000 – 1501طالب

 14عضو

3

 3001طالب فأكثر

 17عضو

*مالحظة  :مصدر المعلومات من الدليل التنظيمي للمجالس االستشارية الطالبية في مؤسسات التعليم العالي
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االنتخابات وإجراءاتها (الفصل الثامن)
بند (:)38
 -1التصويت في االنتخابات حق لكل طالب في المؤسسة ،على أن يكون للطالب صوت
واحد ،وال يجوز التوكيل للتصويت في االنتخابات.
 -2تتم انتخابات المجلس في موعد أقصاه األسبوع الثالث من الفصل الدراسي األول من كل
عام أكاديمي ،ووفق الضوابط اآلتية:
¨ تعد كل مؤسسة دائرة انتخابية واحدة.
¨ ينتخب الطلبة في كل مؤسسة ممثليهم في المجلس انتخابا ً حرا ً مباشراً.
¨ تجري االنتخابات لعضوية المجلس في يوم واحد فقط ،على أن يحدد الرئيس المواعيد
الزمنية لعملية االقتراع.
¨ يصدر رئيس المؤسسة األسس الداخلية الخاصة باالقتراع واالنتخابات.
 -3يشترط العتمادانتخابات أعضاء المجلس مشاركة األغلبية المطلقة في االنتخاب من
مجموع أعضاء الطلبة في المؤسسة ،وفي حال عدم اكتمال النصاب تمدد عملية االنتخاب لمدة
ساعتين متتاليتين ،وتكون االنتخابات بعد ذلك قانونية مهما بلغت نسبة الطلبة الناخبين.
 -4إذا تساوى عدد أصوات المرشحين الحاصلين على مقعد من المقاعد المخصصة في
المجلس ،يتم اختيار أحدهما عن طريق القرعة ما لم يتنازل أحدهما إلى اآلخر.
 -5إذا ثبت للجنة االنتخابات حدوث تالعب من أي طالب من طالب المؤسسة في عملية
االنتخاب ،يلغى ترشيحه وصوته ،كما يحرم من الترشح في الدورة التي تليه ،وينذر كتابيا ً
بذلك .أما إذا ثبت تكرار تالعب أي طالب في عملية االنتخابات للمرة الثانية فإنه يلغى ترشيحه
وصوته ،ويحرم نهائيا ً من دخول أية انتخابات قادمة ،وينذر كتابيا ً بذلك.

*مالحظة  :مصدر المعلومات من الدليل التنظيمي للمجالس االستشارية الطالبية في مؤسسات التعليم العالي
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بند ( :)39في حال تعذر إجراء االنتخابات في وقتها المحدد نتيجة ظروف
اضطرارية يقررها رئيس المؤسسة ،يستمر المجلس في أداء مهامه حتى زوال تلك
الظروف على أن ال يزيد على فصل دراسي واحد.
بند (:)40
 -1يتم فتح باب الترشيح بقرار من رئيس المؤسسة في األسبوع األول من الفصل
الدراسي األول ولمدة ثالثة أيام دراسية وتقدم طلبات الترشح ممن تتوافر فيهم
شروط الترشح لعضوية المجلس ،في األماكن والمواعيد المحددة.
 -2يعلن رئيس المؤسسة أسماء المرشحين خالل األسبوع الثاني بعد انتهاء فترة
الترشح ممن انطبقت عليهم شروط الترشح للعضوية.
 -3تبدأ الدعاية االنتخابية قبل االنتخابات ب ( )72ساعة على األقل بعد اإلعالن
عن أسماء المرشحين ،وتنتهي قبل  24ساعة من عملية االنتخاب.
 -4يتم إخالء مقر المجلس وتسليمه إلى رئيس المؤسسة مع العهدة المصروفة
للمجلس قبل أسبوعين من موعد إجراء االنتخابات للدورة التالية.
 -5تعلن النتائج النهائية قبل نهاية األسبوع الثالث ،وترفع إلى لجنة المجالس في
األسبوع الرابع لالعتماد النهائي.
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بند ( :)41يحق للطالب المرشح النتخابات المجلس أن يقدم انسحابا ً خطيّا ً إلى رئيس
لجنة االنتخابات قبل موعد االنتخابات بثالثة أيام دراسية على األقل.
بند ( :)42تناط عملية االنتخابات بلجنة تسمى لجنة االنتخابات يصدر بتشكيلها قرار
من رئيس المؤسسة وتتخذ قراراتها باألغلبية .وتكون برئاسة أحد نواب رئيس
المؤسسة ،وعضوية كل من:
 .1العميد( :عميد أو مدير أو رئيس شؤون الطلبة بالمؤسسة).
 .2عدد ( )2من أعضاء الهيئة التدريسية بالمؤسسة.
 .3عدد ( )2من الموظفين العاملين في شؤون الطلبة.
 .4عدد ( )4من طلبة المؤسسة يختارهما رئيس المؤسسة بشرط أن ال يكونا
مرشحين النتخابات المجلس لهذه الدورة.
بند ( :)43تتولى لجنة االنتخابات المهام والمسؤوليات اآلتية:
 .1تحديد أماكن االقتراع والفرز وتجهيز مستلزمات العملية االنتخابية.
 .2متابعة تطبيق القواعد واإلرشادات العامة التي تحدد عمليات الدعاية االنتخابية
واالقتراع والفرز.
 .3النظر في الطعون المقدمة للجنة االنتخابات من قبل المرشحين والبت فيها خالل
أسبوع من تاريخ تقديم الطعن.
 .4تمديد مدة االنتخابات التي لم يكتمل فيها النصاب القانوني لالنتخابات.
 .5البت في األمور الطارئة التي لم يرد فيها نص والمتعلقة بالعملية االنتخابية.
 .6اعتماد أسماء المرشحين.
 .7تحرير محضري التصويت والفرز وتوقيعهما من سائر أعضاء اللجنة.
 .8للجنة االنتخابات تحديد آلية االنتخابات حسب إمكانية كل مؤسسة.

*مالحظة  :مصدر المعلومات من الدليل التنظيمي للمجالس االستشارية الطالبية في مؤسسات التعليم العالي
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بند (:)44
تتبع القواعد واإلرشادات العامة التي تحدد عمليات الدعاية االنتخابية واالقت راع والف رز
وفق اآلتي:
 -1تكون الدعاي ة االنتخابي ة وف ق أحك ام ه ذا ال دليل ،ويس مح ألي مرش ح القي ام بالدعاي ة
االنتخابية من تاريخ إعالن القوائم النهائية للمرشحين وتستمر للي وم الس ابق مباش رة للي وم
المحدد إلجراء االنتخابات الذي يحظر القيام فيه بأي نوع من انواع الدعاية االنتخابية.
 -2يحض ر عل ى المرش ح أو م ن ين وب عن ه تنظ يم وعق د االجتماع ات وإلق اء الخط ب
االنتخابية خارج حرم المؤسسة التي ينتمي إليها ،كما يحظر استخدام مكب رات الص وت أو
نشر أية إعالنات تخص االنتخابات بما في ذلك الص ور والرس وم والكتاب ة عل ى الج دران
ووسائل النقل المختلفة.
 -3للمرش ح أن يع رف بنفس ه داخ ل إط ار ح رم المؤسس ة الت ي ينتم ي له ا خ الل الفت رة
المحددة عن طريق وض ع ملص قات إعالني ة بم ا ال يزي د ع ن مق اس ( 50س نتمتر × 80
س نتمتر)  ،وذل ك ف ي لوح ات إعالني ة عادي ة أو إلكتروني ة تح ددها المؤسس ة ،كم ا يج وز
للمرشح االلتقاء بالناخبين في مكان محدد داخل المؤسسة بعد أخذ موافقة لجن ة االنتخاب ات
ف ي المؤسس ة ويس مح في ه للمرش ح أن يع رف بنفس ه دون الخ روج ع ن آداب التح دث أو
اإلساءة إلى اآلخرين.
 -4يتم التصويت بموجب استمارة تصويت مع دة ل ذلك ،ويج وز للجن ة أن تق رر اس تخدام
الحبر المناسب مع تحدي د الل ون والوض عية المناس بتين أو أي ة وس يلة تتطلبه ا عملي ة إدالء
الناخبين بأصواتهم.
 -5تكون صناديق التصويت وفق الشكل الذي تقرره المؤسسة على أن يكون لكل صندوق
قفل وفتحه واحدة ال تسمح إال بإدخال استمارة التصويت ،وتكون مفاتيح القفل ل دى رئ يس
لجنة االنتخابات.
ً
 -6يجوز اعتماد األسلوب اآللي في التص ويت أو الف رز أو كليهم ا مع ا بع د موافق ة لجن ة
المجالس.
بند ( :)45تقدم الطعون م ن المترش حين ض د لجن ة االنتخاب ات أو نت ائج االنتخاب ات إل ى
رئ يس المؤسس ة ،عل ى أن ي تم الب ت فيه ا خ الل ( )7أي ام عم ل م ن ت اريخ تق ديم الطع ن،
ويعتبر قرار رئيس المؤسسة في هذه الحالة نهائيا ً.
ً
بند ( :)46تكون فترة العضوية للمجلس لعام أكاديمي واحد بدءا من ت اريخ إع الن نت ائج
االنتخابات قابل للتجديد.
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الخدمات والمرافق بالكلية
الخدمات الصحية :
يقوم قسم رعاية شئون الطلبة بتحويل الحاالت المرضية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي
من حرم الجامعة.
خدمات النقل وعالوة االعاشة :
الكلية ال توفر سكنات داخلية للطلبة ولكن تقوم بتقديم قائمة سكنات مالئمة قريبة من حرم
الكلية.
يقوم قسم الخدمات العامة اإلشراف على خدمات النقل ويكون النقل من حرم الكلية إلى اماكن
التدريب العملي فقط.
كما تقدم الكلية بتوفير دعم مادي بمنح عالوة إعاشة للطلبة على النحو اآلتي:
 45لاير للطلبة الذين تبعد أماكن سكنهم عن الكلية بمسافة من  50كم أو أقل.
 90لاير للطلبة الذين تبعد أماكن سكنهم عن الكلية أكثر من  50كم.
خدمات التغذية :
يقوم قسم رعاية شئون الطلبة بإلشراف على المطعم وتوفر الكلية مطعم لكل من الطلبة
والطالبات بأسعار مناسبة.
خدمات التوجيه واإلرشاد :
يقوم قسم التوجيه واإلرشاد باإلشراف ويوجد في الكلية قسم التوجيه واإلرشاد بعمادة شئون
الطلبة الذي يمثل الوجه االمثل للباحثين عن تحقيق التوافق الدراسي ،والرضى
النفسي،واالجتماعي لالنطالق نحو مستقبل افضل  ،وتحقيق التميز في المجاالت الداعمه للبيئه
الدراسيه والمجتمع المحلي من خالل تقديم النصح واالرشاد وتحويل الحاالت بعد معاينتها الى
جهات االختصاص كال حسب الخدمات المطلوبه.
إيمانا منا بأهمية دور اإلرشاد والتوجيه في حياة الطالب تم إنشاء قسم االرشاد والتوجيه بهدف
تقديم خدمات إرشادية وتربوية ونفسية واجتماعية وتثقيفية بالتعاون مع مختصين في مجال
االرشاد والتوجيه وعلم النفس والعمل االجتماعي ضمن رؤية مستقبلية تشمل العاملين بالكلية
وأسرهم وأفراد المجتمع في إطار قسم إرشادي متكامل مترابط مع المجتمع ويدعم التميز
العلمي للطالب ويرعى مواهبه اإلبداعية ويسعى بجهد دءوب لخلق توافق بناء بين الطالب
المتعثرين دراسيا وبين بيئة الكليه الخصبة وصوال إلى النجاح المنشود والتميزفيه.
يوفر القسم فرصا ً للطالب لمساعدتهم على فهم ذاتهم واكتشاف قدراتهم وميولهم الشخصية
ويسعى الموظفون العاملون فيه لمساعدة المسترشد وفق أفضل الطرق واألساليب والخبرات
الجديدة في مجال اإلرشاد.
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خدمات تنظيم األنشطة الثقافية والرياضية :
تقوم الكلية من خالل قسم رعاية شئون الطلبة بدعم الطاقات الشبابية والمواهب الطالبية عبر
المساهمة في تنظيم الفعاليات والمناشط الثقافية والرياضية و المشاركات على المستويين المحلي
والدولي

خدمات التسجيل :
تقدم الكلية عبر قسم التسجيل والقبول في العمادة المساعدة لشئون الطلبة خدمات إصدار وحفظ
وثائق ومستندات تعمم الطالب منذ بدء التسجيل والتخرج مثل ( شهادة لمن يهمه األمر،
استمارات التأجيل ،،إعادة قيد  ،إفادة بإتمام التخرج ،شهادة تخرج).
الخدمات اإللكترونية :
توفر الكلية شبكة السلكية ( )WIFIفي جميع مباني الكلية.

25

النظام
األكاديمي
اإللكتروني
(هامس)
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النظام األكاديمي اإللكتروني (هامس)
نظام هامس هو نظام إلكتروني يمكن طالب الكلية من:
•تسجيل مواده الدراسية لكل فصل دراسي خالل العام األكاديمي
• الحصول على معلومات عن المواد المسجلة مثل الجدول الدراسي ،اسم مسؤول
المادة
•اإلطالع على التعاميم الصادرة من قبل الهيئة األكاديمية أواإلدارية
•تقديم طلبات تهمه مثل طلبات النقل من فرع آلخر
•الحصول على نتائج اإلختبارات أو المشاريع الدراسية
•خدمات أخرى
يتمكن الطالب من الحصول على الخدمات المتاحة له في هامس من خالل الدخول إلى
موقع النظام
https://hams.moh-hei.edu.om/
دخول نظام هامس يتم بإستخدام التصديق اإللكتروني الخاص بالبطاقة الشخصية أو
الهاتف المحمول .يمكن الحصول على التصديق اإللكتروني عبر المركز الوطني
للتصديق اإللكتروني (خدمة تم) كما هو موضح هنا:
مصدر المعلومات التالية من :المركز الوطني للتصديق اإللكتروني
()https://omanportal.gov.om/tam/
•كيف أحصل على خدمة تــــــــم؟
يمكنك اإلختيار من بين الخيارات التاليه للحصول على خدمة تــــــــم :
•البطاقة الشخصية .
•شريحة الهاتف النقال (SIM card).
مالحظة :
ال وجود لرسوم اشتراك في خدمة تــــــــم على البطاقة الشخصية .لتفعيل خدمة تــــــــم على الهاتف النقال يجب عليك استبدال شريحة الهاتف لتكونداعمة للتصديق اإللكتروني في منافذ بيع عمانتل أو اريدو بنفس سعر شريحة الهاتف
العادية .
•كيف أفعّل خدمة تــــــــم على البطاقة الشخصية؟
:يمكنك اآلن تفعيل بطاقتك الشخصية كاآلتي
:الخطوة األولى
.تأكد بأن بطاقتك الشخصية صدرت في الرابع عشر من يوليو 2013أو ما بعده
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* إذا كان تاريخ إصدار بطاقتك الشخصية قبل التاريخ المذكور سلفا ،قم بزيارة
اإلدارة العامة لألحوال المدنية لتجديد بطاقتك الشخصية .
للمواطنين ،إذا كان تاريخ إنتهاء بطاقتك بتاريخ  13يوليو  2018وما بعده ،فبطاقتك
تحتوي على شهادات التصديق اإللكتروني والداعي إلستبدالها ،أما إذا كان إنتهائها
قبل هذا التاريخ فيجب استبدالها .
و للمقيمين ،إذا كان تاريخ إنتهاء البطاقة بتاريخ  13يوليو  2015وما بعده ،فهي
تحتوي على التصديق اإللكتروني والداعي إلستبدالها أيضا .
الخطوة الثانية :
لتفعيل البطاقة الشخصية توجه الى أقرب مركز لألحوال المدنية  ،او أحد مواقع
التفعيل .
خالل عملية التفعيل ،سيطلب منك اختيار رقم التعريف الشخصي الخاص بكوالمكون من  6أرقام .
ثم سيطلب منك تأكيد الرمز مرة أخرى .*الجهاز ال يقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم التعريف الشخصي ولتأكيد
عملية التفعيل !
* الرجاء عدم االفصاح عن رمز التعريف الشخصي الخاص بك ألي شخص كان،
للحفاظ على سرية بياناتك الشخصية وهذا مايكفله لك قانون المعامالت اإللكترونية .
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات على
الرابط http://www.ita.gov.om/PKI-ARأو االتصال على الرقم المجاني
 80077777او ارسال ايميل الكتروني للفريق
المختص ndccservices@ita.gov.om
•كيف أفعّل خدمة تــــــــم على الهاتف النقال؟
لكي تتم عملية تفعيل الهاتف بسهوله يجب التأكد من :-
1.البطاقة الشخصية مفعلة للتوضيح أكثر قم بالرجوع إلى كيف أف ّعل خدمة تــــــــم
على البطاقة الشخصية؟
2.شريحة الهاتف داعمة للتصديق اإللكتروني .اذا لم تكن داعمة الرجاء استبدالها
من احد مزودي الخدمه (عمانتل  /اوريدو)
3.شريحة الهاتف مسجلة باسمك الشخصي .
4.توفر قاريء البطاقة الشخصية لديك .
5.المتصفح داعم ل  SConnectللتوضيح أكثر قم بالرجوع الى ماهو المتصفح
والنظام التشغيلي الداعم ل SConnect؟
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خطوات التفعيل
الخطوة األولى:
•تفضل بزيارة موقع الخدمة  www.oman.om/tamواختر خدمة تم.
•إختر تفعيل الخدمةعلى الهاتف.
•ادخل رقم الهاتف ،واختر شركة اإلتصال (عمانتل او اوريدو) ثم اضغط ارسال.

الخطوة الثانية:
• إذا كانت هذه المرة األولى التي تستخدم فيها هذه الخدمة ،ستظهر لك نافذة يطلب منك
تثبيت برنامج SConnect
•اضغط على قبول وتنزيل ثم ثبت البرنامج.
• في النافذة المنبثقة سيطلب منك ادخال البطاقة الشخصية في قارئ البطاقة الموجود على
جهازك الشخصي لكي يتم التحقق من بيانات المستخدم.
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الخطوة الثالثة:
•ادخل بطاقتك الشخصية الداعمة للتصديق اإللكتروني.
•ادخل رقم التعريف الشخصي ( )PINالخاص ببطاقتك الشخصية.

الخطوة الرابعة:
• على هاتفك النقال ،ستصلك رسائل ثم سيطلب منك النظام تكوين رقم التعريف الشخصي
( )PINمن ( 6أرقام).
•سيطلب منك النظام بإدخال رقم التعريف الشخصي () عدد  6مرات على هاتفك النقال لضمان
حماية بياناتك الشخصية.
•الرجاء عدم اإلفصاح عن الرقم الخاص بك.
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المصادر
التعليمية
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المصادر التعليمية
المكتبات
تهدف المكتبة لتقديم الدعم للبرامج التخصصية المختلفة كل مكتبة يوجد بها كتب ومجالت
علمية كما يوجد مراجع لبعض التخصصات وتوجد أماكن مخصصة للمذاكرة.
توجد مكتبتين في مبنى التمريض ومكتبة اخرى في مبنى برنامج الصيدلة
المتطلبات الالزمة إلستعارة الكتب-:
تصدر المكتبة  3بطاقات مكتبية في بداية كل عام دراسي تكون سارية المفعول وذلك
ليتمكن الطلبة من استعارة الكتب من المكتبة  ،تمنح البطاقات مجانا ً.
فترة االستعارة ستكون من يوم واحد الى اسبوعين فقط ،واليسمح باستعارة المراجع و
أشرطة الفيديو واالقراص المدمجة
عضوية المكتبة تحتاج  3صور شخصية للطالب.
القوانين واالنظمة الستخدام المكتبة -:
•التزام الهدوء اثناء استخدام المكتبة.
• الحفاظ على سالمة الكتب وعدم الكتابة عليها بأي شكل.
•لبس بطاقة الطالب عند دخول المكتبة.
•لن يتم اعارة اي كتاب اال ببطاقة المخصصة للمكتبة.
•إلستعارة او تجديد استعارة كتاب يجب على الطالب كتابة اسمه الكامل وسنة الدراسة في
بطاقة االستعارة.
•يجب ارجاع الكتب في التاريخ المحدد لإلرجاع.
•يمكن إعادة تجديد استعارة الكتب في حال لم يتم حجزه من قبل طالب آخر.
•غير مسموح باألكل والشرب داخل المكتبة.
• غير مسموح بإخراج اي كتاب للنسخ قبل الحصول على موافقة أمين المكتبة.
•غير مسموح بالمناقشات الجماعية داخل المكتبة.
•يجب ان يكون الهاتف النقال في وضع الصامت داخل المكتبة.
مالحظة  :يرجى االلتزام باالنظمة والقوانين المتبعة بالمكتبة.
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المكتبة االلكترونية :
تم انشائها لدعم المسيرة التعليمية حيث انها تمكن من حول الطالب على مجالت علمية وكتب
الكترونية ومصادر مسموعة ومرئية.
تحتوي على عدد من قواعد البيانات والتي تغطي مجموعة واسعة من التخصصات الصحية،
تحوي هذه القواعد على أحدث المقاالت العلمية والكتب االلكترونية المنشورة ،وكذلك على
معلومات مرجعية محدثة لعدد من األمراض واألدوية التي يمكن للطالب االستفادة منها ،يمكن
البحث فيها عن طريق بوابة إلكترونية مخصصة
عبر الموقع اإللكتروني https://moh-elibrary.gov.om/
من خالل المكتبة اإللكترونية يمكن الحصول على أحدث المعلومات الصحية المبنية على األدلة
والتي تمكن مقدمي الرعاية الصحية من اإلطالع على آخر التطورات في مجال تخصصاتهم،
مما سيساعد في تحسين خدمات الرعاية الصحية في السلطنة.
يمكن للموظفي والطالب المقيدين في كلية عمان للعلوم الصحية زيارة الموقع اإللكتروني وإنشاء
حساب عن طريق ملئ االستمارة المخصصة لذلك ،سيتم ارسال رابط التفعيل لحسابهم إلى البريد
اإللكتروني الخاص بهم في غضون  48ساعة من التسجيل ،ثم يمكنهم بدء تصفح المكتبة
اإللكترونية بإتباع اإلرشادات.
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المختبرات العملية التخصصية :
كلية عمان للعلوم الصحية كمؤسسة مشاركة وواعدة لمسيرة التنمي ة بالس لطنة ،له ا
من اهج مختبري ة بحت ة كج زء ال يتج زأ العملي ة التعليمي ة م ع المق ررات
النظري ة لبرامجه ا المختلف ة مث ل التم ريض ،الع الج الطبيع ي ،التص وير الطب ي،
مختبرات طبية ،الصيدلة.
المختب رات بالكلي ة تتف اوت ف ي طبيعته ا بن اء عل ى طبيع ة الب رامج التخصص ية
واألهداف وعدد الطالب .هن اك المختب رات لتعل يم المه ارات االساس ية ومختب رات
لتقييم األداء اإلكلينيكي.
للكلي ة توجه ات مس تمرة وواع دة بم ا يخ ص تط وير التعل يم والت دريب ف ي ه ذه
المختبرات بناء على مستجدات واسس تعليمية في الجوانب التقنية والعلمية بما يخدم
دعم كفاءة الخريجين باستخدام اساليب ومعايير حديثة ومن ض منها التعل يم بتقني ات
المحاكاة باشكالها المختلفة.
مختبرات الوسائط المتعددة :
توفر الكلية مختبرات مزودة بأجهزة حاسوب آل ي يت يح للطلب ة ف رص ال تعلم ال ذاتي
عبر البرامج المتوفرة لذلك.
كما تتوفر خدمة االنترنت في هذه المختبرات لتحقيق االهداف العلمية.
القوانين المنظمة إلستخدام المختبرات العلمية -:
•يجب التزام الهدوء.
•يمنع إدخال االكل والشرب.
•الحفاظ على نظافة المكان وارجاع كل شيء منظم في مكانه.
• يمكن للطالب استخدام الجهاز عبر اسم المستخدم والرقم السري الخاص به.
• يمكن للطالب استخدام المختبر في اوقات الفراغ ولكن االولوية تكون للمحاضرات
الدراسية.
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الزي الرسمي
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الزي الرسمي
أوقات إرتداء الزي الرسمي الموحد :-
يجب على الطالب أو الطالبة إرتداء الزي الرسمي عندما يتواجد بالكلية أو في التدريب أو
خالل ساعات الدوام الرسمي كما يجب إرتداء الزي الرسمي عند تمثيل الطالب اوالطالبة
للكلية بشكل رسمي في إجتماع أو مشروع خارجي.
خياطة الزي  :تقوم الكلية بتوفيرالزي الرسمي الذي يقوم بخياطته خياطون معتمدون من
الكلية ،وال يجوز للطالب تغيير مواصفاته.
الزي الرسمي للطالبات :
· الوشاح (الحجاب)  –:إذا إرتدت الطالبة الوشاح فيجب أن يكون حسب تصميم الكلية
بحيث ال يصل طوله ألكثر من بوصتين تحت الصدر ويكون متساوي األطوال من األمام
والخلف .كما يجب أن يحتوي على خطوط وألوان في المقدمة ترمز للسنة أو البرنامج الذين
تنتمي لهما الطالبة.
· معطف طبي – :طول المعطف الطبي يكون ثالث بوصات فوق الركبة ومن الممكن طول
الكمين من  3-2بوصات تحت الكوع  ،يجب أن تكون للكمين أحزمة مطاطية عند
المعصم كما يجب أن ال تحتوي على ثنيات أو رافعات للكتف.
· البنطال  –:يجب أن يصل إلى الكاحل وال يزيد عرضة عن  7سم حسب حجم الطالبة.
الزي الرسمي للطلبة:
· معطف طبي  :يجب أن يكون ذا أكمام قصيرة  2بوصات فوق الكوع بكتافيات ذات
خطوط تدل على السنة والبرنامج الذي ينتمي لهما الطالب.
· البنطال  :يجب أن يصل البنطال إلى الكاحلين وال يزيد عرضه عن  7بوصات حسب
حجم الطالب.

توصيفات اضافية:
· الجوارب :يجب أن تكون الجوارب بيضاء اللون دون زينة أو رسومات .كما يجوز أن
تكون للكاحل أو أعلى من ذلك.
· األحذية  :يجب أن تكون بيضاء جلدية أو مصنوعة من القماش وذات كعوب منخفضة
غير قابلة للتزحلق وال يزيد إرتفاعها عن بوصة.
· بطاقة المعهد  :يجب على الطلبة أن يضعوا البطاقة التعريفية مثبتة على صدر الجاكيت
من اليسار دائما ً أثناء الدوام الرسمي سواءا ً أكان ذلك بالكلية أو بالمؤسسات الصحية.
· المجوهرات  :يسمح بإرتداء ساعة المعصم وخاتم الخطوبة أو الزواج فقط
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البرامج
التعليمية
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البرامج التعليمية
البرنامج التأسيسي
أوالً :أهداف البرنامج التأسيسي إلى اآلتي:
• رفع مستوى الطالب في اللغة اإلنجليزي ة ،وتزوي ده بالمعلوم ات األساس ية وتنمي ة مه ارات
التعلّم لدي ه ،باإلض افة إل ى المه ارات المتعلق ة بتقني ة المعلوم ات والرياض يات؛ لتمكين ه م ن
دراسة مقررات البرنامج األكاديمي المقيّد فيه.
•تهيئ ة الط الب المقب ولين ف ي الكلي ة؛ للتكيّ ف م ع نظ ام الدراس ة ،وط رق الت دريس وال تعلّم
الذاتي.
ثانيا :وصف البرنامج التأسيسي ومدته:

FOUNDATION PROGRAM
TRIMESTERS
1&2

English 1

0- <60%

LEVEL 3

TRIMESTERS
1,2 & 3

English 1

60%- <85%

LEVEL 2

TRIMESTERS
1,2 & 3

English 1

0- <60%

LEVEL 1
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Note: While Study Skills is not represented as an independent
course, the required skills (as specified in the OASGFP) are
integrated in the English, Maths and IT programs and help students
develop a range of generic skills needed for life-long learning. They
learn to organize their time, meet deadlines, read faster with
comprehension, expand their vocabulary, take notes in class, keep
track of assignments, interpret and analyse graphic information,
adopt the most effective communication strategies, apply research
strategies and write essays/reports. They also learn exam
preparation techniques, mathematical skills related to basic and
pure mathematics (as defined in the OASGFP) and essential
computer skills such as managing the desktop, searching the world
wide web, word processing, creating presentations and managing
spread sheets.
STRUCTURE OF THE PROGRAM

Placement Test
Students are placed in the appropriate English level based on their
results in a placement test for English, as mentioned earlier.
Furthermore, the promotion requirement from one level to the other
will be a pass in the course at each level. In case of failing a level,
the student will have to repeat that level. Overall, it is mandatory for
students to pass English Levels 1, 2 and 3, Levels 2 and 3 or Level
3 based on their entry in the respective levels. A student who does
not complete the three levels in one academic year has to come
back the following year tocomplete the program. Students placed
directly in Level 3 (based on Entry Test Score) and taking the IT 1
and Maths 1 courses must complete the IT 2 and Maths 2 courses
in the following trimester (i.e. Trimester 2) and during the third
trimester, they may be given the option to take some College
Required Courses or Electives of their disciplines.
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CALL (1h/wk)
Preventive Medicine & General Readers – Self-study
Audio Listening-Q:Skills for Success-3
&Contemporary Topics – 1(4h/wk)
Speaking: Q-Skills for Success 3 + Oral
Presentations(4h/wk)
Reading: Q-Skills for Success 3 (4h/wk)
Writing: Q-Skills for Success 3 (4h/wk)
Video Listening- Life(National Geographic Learning)
(1h/wk)
Reading Articles (Self-study)
IT 1 -Computing Fundamentals & Living Online (2
h/wk)

IT-1
Maths-1\

Mathematics 1 – Basic (3h/wk)

English

Foundation IELTS Masterclass – New Edition
(14h/wk)
Mini Research Project + Oral Presentations (2h/wk)

20h/wk x
12wk =
240h

2h/wk x
12wk =
24h
3h/wk x
12wk =
36h
20h/wk x
12wk=
240h

Seminar –(1h/wk)

\

Medical Terminology(3h/wk)
SRA 3A (Self Study);Academic Extended

IT-2
Maths-2\

24 h/wk
X 12 wks =
288h

English Vocabulary in Use (2h/wk+ P.S.1h/wk)

03

Level 3
300 h

1, 2 & 3
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Total Hours

Courses
English 01

Q: Skills for Success-1 (16h/wk)
My Grammar Lab (Intermediate) (4h/wk)
Introductory Units (5h)& SRA 2b Reading (7h/wk)

\ English 02

Level 1/
288 h

Level/
Hours

Components + Home Work

Level 2
300 h

1, 2 & 3

1&2

Trimester

Study Plan

Reading(WHO)(Self Study)
IT 2 -Key Applications (2 h/wk)
Mathematics 2 – Pure (3 h/wk)

2h/wk x
12wk =
24h
3h/wk x
12wk =
36h

•يتض من البرن امج التأسيس ي م ن ( )4أربع ة مكون ات رئيس ية وف ق المع ايير الوطني ة
المعتم دة للبرن امج التأسيس ي م ن قب ل الهيئ ة العماني ة لالعتم اد األك اديمي ،وه ي :اللغ ة
اإلنجليزية ،تقنية المعلوم ات ،الرياض يات ،وت ُ دمج مه ارات ال تعلّم ف ي المكون ات الثالث ة
المشار إليها.
•تُح دد م دة البرن امج التأسيس ي وفق ا لنت ائج امتحان ات تحدي د المس توى الت ي تُعق د ف ي
المكونات الثالثة المشار إليها ،شريطة أال تتجاوز العامين األكاديميين االثنين.
•ويتكون العام األكاديمي من ( )3ثالثة فصول دراسية ،وال يقل الفصل الدراسي الواح د
عن ( )12اثني عشر أسبوعا.
ّ
•يتك ون مج ال اللغ ة االنجليزي ة م ن ( )3ثالث ة مس تويات ،ويُ وزع الط الب عل ى ه ذه
المستويات وفقا لنتائج امتحانات تحديد المستوى للغ ة اإلنجليزي ة ال ذي يُج رى قب ل بداي ة
العام األكاديمي ،وذلك على النحو اآلتي:
النتيجة
من ( )% 0إلى أقل من ()% 60
من ( )% 60إلى أقل من ()% 85
من ( )% 85فأكثر

المستوى
المستوى األول
المستوى الثاني
المستوى الثالث

يتكون مجالي الرياضيات وتقنية المعلومات من ( )2مستويين لك ل منهم ا ،ويُ ّ
وزع الط الب
على هذين المستويين وفقًا لنتائج امتحان تحديد المستوى ،على النحو اآلتي:

النتيجة
من ( )% 0إلى أقل من ()% 60
من ( )% 60فاكثر

المستوى
المستوى األول
المستوى الثاني
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يتكون مجالي الرياضيات وتقنية المعلومات من ( )2مستويين لكل منهما ،وي ّ
ُوزع الطالب
على هذين المستويين وفقًا لنتائج امتحان تحديد المستوى ،على النحو اآلتي:
•يُعفى الطالب الحاصل على نتيجة تُتجاوز ( )% 85خمس ة وث ـمانين بالمائ ة ف ي امتح ان
تحدي د المس توى ف ي مج الي الرياض يات أو تقني ة المعلوم ات م ن دراس ة الم ادتين المش ار
إليهما.
•يُعفى الطالب الحاصل على المستوى ( )5الخامس في امتحان األيل تس األك اديمي أو م ا
يعادله من امتحان التوفل من مؤسسة معترف بها من دراسة اللغة اإلنجليزية.
•يُعفى الطالب الحاصل على المستوى ( )5الخامس في امتحان األيل تس األك اديمي أو م ا
يعادله من امتحان التوفل من مؤسسة معترف بها من دراسة اللغة اإلنجليزية.
•يُعفَى الطالب الحاصل على ش هادة دولي ة ف ي تقني ة المعلوم ات م ن مؤسس ة معت رف به ا
تتط ابق م ع المكون ات المعتم دة ف ي البرن امج التأسيس ي بالس لطنة م ن دراس ة تقني ة
المعلومات.
• في حال حصول الطالب على إعفاء من الدراسة بالنسبة لمادتي اللغة اإلنجليزي ة ،وتقني ة
المعلومات وفقا لحكم البن دين ( 6و )7المش ار إليهم ا ،واجتي ازه المس توى األول م ن م ادة
الرياضيات ،فإنه ينتقل إلى دراسة البرنامج المقيّد فيه ،على أن يجتاز المستوى الثاني ف ي
م ادة الرياض يات خ الل س نة واح دة م ن التحاق ه بالبرن امج المقيّ د في ه ،وذل ك م ن خ الل
الدراسة النظامية ،شريطة أال يتعارض ذلك مع جدوله الدراسي.
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ثالثا :قواعد الحضور:
المادة ()16
 .1يجب حضور الطالب في جميع المقررات التي يسجلها ،ويقوم مدرس المق رر بتس جيل
حضور وغياب الطالب ،ويكون الطالب مس ؤوال ع ن متابع ة نس بة غياب ه .ي تم إخط ار
الطالب إذا بلغت نسبة غيابة ( )%10عشرة بالمائة و()%15خمس عشرة بالمائة من
الساعات الفعلية للمقرر ،سواء كان غيابة بعذر مقبول أو بع ذر غي ر مقب ول ،ويع د أي
مما يأتي إنذار كتابيا:
 .2إرسال بريد إلكتروني للطالب.
 .3إرسال رسالة نصية لرقم هاتف الطالب المسجلة بياناته لدى قس م القب ول والتس جيل ،و
يتحمل الطالب مسؤولية تحديث بياناته الشخصية لدى قسم القبول والتسجيل.
 .4اإلعالن من خالل األنظمة اإللكترونية المعتمدة في الكلية.
•إذا تغيب الطالب أكثر من ( )%20عشرين بالمائة من مجموع الساعات الفعلي ة للمق رر
بعذر مرضى أو قهري يقبله العميد المشارك يعتبر الطالب منسحبا من ذلك المق رر ،ويم نح
تقدير (منسحب) (س) في السجل األكاديمي.
•إذا تغيب الطالب أكثر من ( )%20عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر
دون عذر مرضي أو قهري يقبله العميد المش ارك يح رم م ن المق رر ويم نح تق دير (راس ب
بسبب الغياب) (هـ س) في سجله األكاديمي.
• إذا تغيب الطالب عن حضور اختبار معلن من اختبارات أعمال الفصل بعذر مقبول ،يجب
علي ه تق ديم الع ذر ل رئيس القس م خ الل ( )3ثالث ة أي ام عم ل م ن ت اريخ زوال الع ذر لرفع ه
للعميد المشارك لالعتماد ،وفي حالة اعتم اد ه ذا الع ذر ي تم عق د اختب ار تعويض ي للطال ب،
وإذا تغيب الطالب عن حضور االختبار التعويضي المحدد له بدون ع ذر مقب ول يوض ع ل ه
(صفر) في ذلك االختبار.
• إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي المعلن عنه لمقرر ما يوضع له تقدير (غير مكتمل)
(ك) وعليه إن يتقدم بعذره إلى العميد المشارك خالل مدة أقصاها ( )5خمسة أيام عمل م ن
ت اريخ عق د االمتح ان ،ف إذا قب ل العمي د المش ارك الع ذر أخط ر القس م المعن ي ب ذلك إلب الغ
المدرس إلج راء إمتح ان إكتم ال للطال ب ف ي م دة أقص اها ( )2أس بوعان م ن بداي ة الفص ل
الدراسي الذي يلي الفصل الدراسي الذي لم يتقدم فيه الطالب لالمتحان.
• يجوز للطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن امتح ان نه ائي ول م يتق دم لالمتح ان النه ائي ف ي
مدة ( )2األسبوعين المنصوص عليها في البند (هـ) من هذه المادة بسبب ع دم زوال الع ذر
أن ينس حب م ن المق رر ،وف ي حال ة رغب ة الطال ب ع دم االنس حاب م ن المق رر يرص د ل ه
مدرس المقرر (صفر) ف ي االمتح ان ال ذي تغي ب عن ه ،ويرص د ل ه التق دير النه ائي للمق رر
وفق مجموع عالماته الفصلية.
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في حالة عدم قبول عذر الطالب عن الغياب يرصد له مدرس المقرر (صفر) في االمتحان
الذي تغيب عنه ،ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع عالماته الفصلية ،ويسري
هذا الحكم األخير إذا لم يتقدم الطالب بعذره إلى العميد المشارك خالل مدة أقصاها ()5
خمسة أيام عمل من تاريخ عقد االمتحان.
في حالة تغيب الطالب بعذر وبدون عذر ،يعتمد الغياب على أساس النسبة األعلى لسبب
الغياب واذا تساوت النسبتين سبب الغياب يعامل الغياب بعذر وتطبق عليه البند (ب) من
هذه المادة.
• يجري حساب المعدل الفصلي التراكمي للطالب دون اعتبار المقرر ،أو المقررات التي
تحمل تقديرا (غير مكتمل) (ك).
• يحدد للطالب الذي دخل االمتحان ،ولم يستطع إكماله لعذر طبي أو قهري يقبله العميد
المشارك موعد جديد لتأدية االمتحان في المقررات التي تغيب عنها ،وذلك بعد زوال العذر
بما ال يتجاوز األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الذي يليه.
•يجوز للطالب الغياب بسبب األنشطة الالصفية المعتمدة وفقا لالتي:
•الحصول على موافقة العميد المشارك ،ومدرس المقرر.
• بالنسبة للطالب الواقع تحت المالحظة األكاديمية،يجب علية الحصول على موافقة مدرسي
المقررات التي يدرسها الطالب ،ومرشده األكاديمي ويمكن تعليق مشاركة الطالب في هذه
األنشطة بموافقة العميد المشارك حتى خروجه من تحت المالحظة األكاديمية،
•ال يحسب ضمن مدة الغياب التغيب نتيجة األنشطة الالصفية المعتمدة أو اإلضافة المتأخرة
ألحد المقررات خالل فترة الحذف واإلضافة أو المشاركة المعتمدة من العميد المشارك في
تمثيل الكلية داخليا أو خارجيا.
•يجب التزام سياسة متوازنة في الحضور والغياب بين منح الطالب اإلذن بالغياب ألسباب
فعلية وبين اإلستغالل الخطأ لمرونة الالئحة وخصوصا من قبل ذوي األداء الضعيف.
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رابعًا :نظام التقويم في الدراسة:
•يتم تقويم الطالب في كل مستوى ،على النحو اآلتي:
•نسبة مئوية ال تزيد على ( )% 50خمسين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر ألعمال الفصل
الدراسي ،ونسبة مئوية ال تزيد على ( )% 70سبعين في المائة لالمتحان النهائي.
ي ِّ مقرر دراسي ،الحصول على نسبة مئوية ال تقل عن ()%50
•يشترط لنجاح الطالب في أ ّ
خمسين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر الدراسي.
سا :نظام التقدّم في الدراسة:
خام ً
• ينتقل الطالب في الدراسة من مستوى إلى آخر في كل مجال في حال اجتيازه المستوى
بنجاح.
• ينتقل الطالب الذي يجتاز المستوى الثالث في اللغة اإلنجليزية ،والمستوى الثاني في
الرياضيات وتقنية المعلومات بنجاح الى البرنامج األكاديمي المقيّد فيه.
•يُمنَح الطالب فرصة واحدة فقط إلعادة المقرر الدراسي الذي يرسب فيه.
ينتقل الطالب الذي يرسب في المستوى الثاني في مادة الرياضيات أو تقنية المعلومات ،ويكون
ناج ًحا في المستوى الثالث في مادة اللغة االنجليزية إلى دراسة البرنامج األكاديمي المقيد فيه،
شريطة اجتيازه
المستوى الثاني في المادتين خالل العام األكاديمي األول في البرنامج المقيد فيه من خالل نظام
الدراسة الذاتية.
•يُمنَح الطالب فرصة ثانية وأخيرة في حال رسوبه في المقرر الثاني في مادة الرياضيات أو
تقنية المعلومات في أثناء دراسته في البرنامج المقيّد فيه ،وذلك الجتياز هذا المقرر.
ي ٍّ من المقررات الدراسية للبرنامج
يُلغَى قيد الطالب في حال استنفاده فُرص اإلعادة أل ّ
التأسيسي.
سادسا :إعادة القيد في البرنامج التأسيسي:
•يجوز إعادة قيد الطالب في البرنامج التأسيسي إذا تحققت أحد الحاالت اآلتية:
•الحصول على شهادة األيلتس األكاديمي بمستوى ( )5الخامس من مؤسسة معترف بها في
السلطنة أو ما يعادلها من امتحان التوفل قبل نهاية شهر أغسطس من العام األكاديمي الذي
فُصل فيه.
• الحصول على شهادة دولية في تقنية المعلومات تتطابق مع المكونات المعتمدة في البرنامج
التأسيسي من مؤسسة معترف بها في السلطنة قبل نهاية شهر أغسطس من العام األكاديمي
الذي فُصل فيه.
•اجتياز اختبار تحدّي مقرر الرياضيات الذي يُعقد في الكلية أو فروعها قبل نهاية شهر
أغسطس من العام األكاديمي الذي فُصل فيه.
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بكالوريوس علوم المختبرات الطبية
أوالً :اإلهداف-:
• اس تخدام المعرف ة المكتس بة ف ي عل م ال دم  ،الكيمي اء الس ريرية ،عل م األمص ال ،وعل م
الكائنات الدقيقة وعلم األنسجة وعمليات نقل ال دم وض مان الج ودة ليق وم بعمل ه بش كل آم ن
كفني مبتدئ في المختبرات الطبية.
•االهتمام بإجراءات السالمة في المختبر .
• استقبال وتجهيز العينات المخبرية للفحص .
•تحديد النتائج الطبيعية وغير الطبيعية بعد اجراء الفحوصات المخبرية بناءا ًعلى المع ايير
الدولية المنشورة .
•تطبيق معايير الجودة االولية تحت إشراف فني المختبرات الطبيه.
•تطبيق المعرفة باألجهزة المخبرية إلجراء الفحوصات العادية .
•بزل األوردة (سحب الدم) .
• إج راء الفحوص ات ف ي قس م عل م ال دم ،قس م عل م الكيمي اء الس ريريه متض منا فح ص
الش رائح ،الفحوص ات المتعلق ة ب البول والب راز  ،فحوص ات الحساس ية للبكتيري ا (معرف ة
المضاد الحيوي القاتل للبكتيري ا )  ،فحوص ات الخالي ا واالنس جة األساس ية  ،الفحوص ات
الروتينية في بنك الدم.
• عمل وتجهيز مزارع البكتيريا وكل الفحوصات التي تؤدي ال ى معرف ة وتش خيص نوعي ة
البكتيريا .
• التعرف على الطفيليات الرئيسية في عينات الدم والبول والبراز.
• إدراك حاجته الشخصية للتطوير المهني والتعليم المستمر .
ثانيا ً :وصف البرنامج-:
علم مبحث الدم -1
الكيمياء الحيوية 2-1
2
علم التشريح وعلم وظائف علم الطفيليات 2-1
األعضاء
علم نقل الدم 2-1
مدخل للعلوم النفسية
واالجتماعية
اإلسعافات األولية
التكنولوجيا التحليلية
واألجهزة
تقنيات الدراسة
مقدمة في علم المناعة
النسيجية
علم الفيروسات
علم االحياء المجهرية -1
2
علم األمراض
الكيمياء الحيوية
اإلكلينيكية
مشروع البحث
التدريب اإلكلينيكي 3-1

أخالقيات الرعاية
الصحية
علم األنسجة والخلية
علم الجودة وضبط
الجودة
مقدمة في األحياء
الجزيئية
إدارة المختبرات
مباديء المعلوماتية
الحيوية
تطبيقات المختبرات
الطبية
طرق البحث
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بكالوريوس التصوير الطبي
أوالً :األهداف-:
 .1اإللمام بعلم التشريح ووظائف األعضاء وعلم األمراض بحيث تكون له القدرة
على-:
 .2تطبيق تقنيات التموضع المعياري ( وضعية المنطقة المراد تصويرها من
الجسم) بما يتناسب مع حالة المريض.
 .3التعرف على مختلف أعضاء الجسم من خالل صور األشعة.
 .4استخراج المعلومات المدرجة في استمارة طلب إجراء التصوير األشعاعي.
 .5معرفة أساسيات الصحة وإجراءات التعقيم وسبل الوقاية من انتقال العدوى في
قسم األشعة.
 .6تطبيق جميع اإلجراءات األساسية لألشعة واإللمام بعوامل التعرض لألشعة
وتأثيرها على جودة الصورة.
 .7التواصل بفعالية من أجل توثيق بيانات المرضى وتقديم التعليمات المناسبه
 .8معرفة مبادئ التشخيص وعلم االمراض.
 .9االلمام بعلوم اجهزة االشعة التشخيصية ومواكبة التطور في عمل أجهزة
التصوير الرقمي.
 .10دراسة االشعة الملونة وتطبيقاتها وأضرارها.
 .11االلمام بطرق التشخيص المختلفة مثل ( األشعة المقطيعة  ،األشعة الفوق
الصوتية  ،الالنين المغناطيسي  ،أشعة الثدي  ،أشعة كثافة العظام ،الطب
النووي وأشعة االوعية الدموية).
 .12االلمام بمبادئ التصوير التشخيصي  ،النظري والعملي في غرفة العمليات
الجراحية.
 .13اإللمام بمخاطر تطبيقات األشعة السينية والتشخيصيه.
 .14أداء التصوير وتحميض وعرض الصور األشعاعية  ،وتشغيل وصيانة أجهزة
التحميض ومعرفة األعطال واألخطاء المتصلة باألفالم وطرق حفظ األفالم
والمواد الحامضية.
 .15إستغالل المهارات االجتماعية واألخالقية الضرورية لضمان العمل بشكل سلس
في قسم األشعة ورعاية المرضى.
 .16المشاركة في األبحاث المجراه في مجال األشعه التصويريه التشخيصيه .
 .17العمل كفريق مع الكوادر المهنيه والفنيه بقسم األشعه واألقسام ذات العالقه
 .18وضع وتنفيذ خطه للتطوير المهني والتعليم المستمر لتلبية حاجته من المعرفه
والمهارات المهنيه.
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ثانيا ً وصف البرنامج-:
التدريب العملي -1
5

علم التشريح ووظائف األعضاء 5-1

تحليل الصورة اإلشعاعية

مهارات التصوير اإلشعاعي 4-1

ضمان الجودة

التشريح المقطعي

علوم التصوير اإلشعاعي 3-1

االدارة في التصوير الطبي

مهارة التشخيص الطبي

مقدمة في التصوير اإلشعاعي التخصصي

أخالقيات الرعاية الصحية

مقدمة في علم الصيدلة

االمراض الظاهرة في االشعه التشخيصية 2-1

التصوير المقطعي

االسعافات االولية

مدخل للعلوم النفسية واالجتماعية

مشروع البحث

طرق البحث
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بكالوريوس العالج الطبيعي
أوالً :األهداف-:
 .1فهم وادراك األسس النفسية و التشريحية و العلوم الطبية الحيوية و السلوكية لتخصص
العالج الطبيعي.
 .2التحلي بالسلوك و مهارات االتصال الالزمة للتعامل الفعال مع المرضى و أعضاء
الفريق الطبي.
 .3تقييم العوامل النفسية واإلجتماعية للمريض التي قد تؤثر على تقدم خطة العالج.
 .4الربط بين الدراسة النظرية والعملية لتقييم وعالج الحاالت المرضية بكفاءة عالية.
 .5صياغة أهداف عالجية مناسبة قصيرة وطويلة المدى تتوافق مع إحتياجات كل مريض
على حدة
 .6تنفيذ برنامج عالجي قائم على األدلة والبراهين العلمية المتاحة وتقييم نتائجه لتتناسب
مع األهداف المرجوة.
 .7ممارسة المهنة وفق اإلطاراألخالقي والقانوني.
 .8الوعي بقضايا الصحة والسالمة في مجال التخصص .
 .9ممارسة مهارات المهنة بمبادئ تعزيز الصحة.
 .10إعداد برامج توعوية لتعريف المجتمع بأهمية ودور مهنة العالج الطبيعي.
 .11التقييم الذاتي المستمر لمواكبة التطور العلمي وزيادة الخبرات العلمية و المهنية من
خالل التعليم المستمر.
 -12المشاركة باألبحاث الطبية في مجال العالج الطبيعي.
ثانيا ً وصف البرنامج-:
مدخل للعلوم النفسية واالجتماعية
علم وظائف االعضاء و االنسجه للعالج الطبيعي
علم امراض الجهاز العظمي و الهيكلي
العالح الطبيعي ألمراض الجهاز العظمي
التشريح التطبيقي ( 2-1الجهاز العضلي الهيكلي)
القضايا المهنية في العالج الطبيعي
علم أمراض وظائف القلب والجهاز التنفسي
مهارات العالج ألمراض العظام و العضالت 2-1
علم التشريح و وظائف األعضاء (الجهاز العصبي)
العالج الطبيعي لوظائف القلب و الجهاز التنفسي
المهارات اليدوية ألمراض العظام والعضالت
مدخل طرق البحث العلمي

العالج الطبيعي و التاهيل في المجتمع
الميكانيكا الحركية
اساسيات العالج الطبيعي
الصحة واللياقة البدنية للفرد و المجتمع
أخالقيات الرعاية الصحية
الدراسه التخصصيه المراض المخ و االعصاب
العالج الطبيعي المراض األعصاب
الصحة و السالمة المهنية
الممارسة المتكاملة للعالج الطبيعي
اإلسعافات األولية
العالج الطبيعي اليدوي
مشروع البحث
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بكالوريوس إدارة المعلومات الصحية
أوالً :األهداف-:
•تط وير المعرف ة النظري ة ف ي إدارة المعلوم ات الص حية (المف اهيم والمب ادئ والمع ايير
والخدمات والسياسات واإلجراءات).
• إكساب المهارات المهنية ألداء الوظائف الفنية في إدارة المعلومات الص حية ف ي مج ال
خدمات الرعاية الصحية المختلفة والبيئة اإللكترونية.
• إع داد وتأهي ل طلب ة إدارة المعلوم ات إلدارة وجم ع وتجري د وترمي ز ورص د وص يانة
البيان ات الص حية وإع داد األنش طة والتق ارير م ع الحف اظ عل ى أعل ى مع ايير األم ن
والسالمة وسرية البيانات.
•تدريب وإعداد طلبة إدارة المعلومات الصحية لإلستفادة من المص طلحات الطبي ة ونظ م
التصنيف ال ُمدرسة وذلك لتطبيقه ا ف ي ترميزاألم راض واإلج راءات العالجي ة ف ي س جل
المرضى وذلك لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الكافية.
• تط وير المه ارات المهني ة لطلب ة إدارة المعلوم ات الص حية إلكس ابهم المعرف ة الالزم ة
بالمج ال الطب ي واإلداري والق انوني والمع ايير ذات الص لة بتق ديم الرعاي ة الص حية
والحفاظ على خصوصية بيانات المرضى بسرية تامة.
• دعم المعايير والق يم األخالقي ة والس لوكيات الص حيحة لطلب ة إدارة المعلوم ات الص حية
أثناء ممارسة المهنة.
•تطبيق مهارات تكنولوجيا المعلومات الحديثة في مجال إدارة المعلومات الصحية.
• تمكين الطالب من تصميم وتنفيذ وتقييم أنظم ة الحاس ب اآلل ي عل ى األس س والعناص ر
واإلجراءات والبرامج لتلبية اإلحتياجات المطلوبة.
• العم ل عل ى تط وير ق درة الط الب عل ى التفكي ر النق دي والتواص ل الفع ال عل ى جمي ع
المستويات بالمؤسسة.
• دعم المعرفة العلمية من خالل إكساب المهارات البحثية في مجال العمل.
•إكساب الطالب المهارات اإلدراكية الضرورية إلستمرارية التعلم.
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بكالوريوس الصيدلة
أوال :األهداف -:
 .1يمكن تلخيص األهداف الرئيسية لبرنامج الصيدلية لدينا على النحو التالي:
أ -جذب مرشحين أقوياء لبرنامج الصيدلة المهنية  BScلدينا.
ب -التميز في التعليم التعليمي والتجريبي في:
 ترجمة المعرفة العلمية األساسية إلى تطبيقات سريرية توفير رعاية شاملة تتمحور حول الصيدلي  ،بما في ذلك إدارة العالج الدوائي إدارة الموارد واألنظمة بفعالية وكفاءة توفير الرعاية الصحية القائمة على السكان تقديم الرعاية الصيدالنية بين أعضاء فريق الرعاية الصحية اآلخرين ،والمساهمة في النهوض بمهنة الصيدلة من خالل الممارسة الصيدلية المتقدمة
 ،والمشاركة التنظيمية  ،واختيار المسارات الوظيفية
 .2يتضمن منهج الصيدلة فروع العلوم التالية:
 .3العلوم األساسية والتمكينية
 .4العلوم الصيدالنية
 om .5العلوم الطبية الحيوية
 .6الممارسة المهنية والسريرية
 .7التداوي
 .8باإلضافة إلى برنامج التأسيس (سنة واحدة)  ،هناك حاجة إلى ثمانية فصول دراسية
منتظمة (مع برنامج تدريب الصيدلة خمس مراحل) للتخرج
 .9دورات الصيدلة =  121ساعة معتمدة ()٪88.3
 .10المقررات الدراسية اإلجبارية للكلية =  10ساعات معتمدة ()٪ 7.3
 courses .11المقررات االختيارية للكلية =  6ساعات معتمدة ()٪4.4
 .12إجمالي االئتمان =  137ساعة معتمدة
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-:  وصف البرنامج: ثانيا
•Program Requirements:
The student should successfully complete 121 credit hours as program requirement as
in List B.

List B: Program requirements
Year & Semester Course no. Course Name
Year 1
Semester I

Year 1
Semester II
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C.H. Prerequisi
te
PHR-115 Pharmacy Orientation
2
Registrati
on
PHR-101 Basic Biology
2
Registrati
on
PHR-102 Anatomy & Physiology of Human Systems-I 2
Registrati
on
PHR-135 Pharmaceutical Chemistry-I
3
Registrati
on
PHR-151 Medicinal Plants
2
Registrati
on
PHR-156 English for Science
2
Registrati
on
PHR-116 Physical Pharmacy
2
PHR-115
PHR-110 Pharmaceutical Calculations
1
PHR-115
PHR-103 Anatomy & Physiology of Human Systems-II 2
PHR-102
PHR-136 Pharmaceutical Chemical Analysis-I
3
PHR-135
PHR-137 Pharmaceutical Chemistry-II
3
PHR-135
PHR-157 English for Pharmacy
2
PHR-156
PHR-165 Information Technology for Pharmacists
1
Registrati
on
PHR-166 First Aid
1
Registrati
on

Summer
Year 2
Semester III

Year 2
Semester IV
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Pharmacy Practice Experience-I
PHR-218

Pharmaceutics-I

3 PHR-116

PHR-245

Pharmaceutical Microbiology-I

3 PHR-101

PHR-204

Pharmacology-I

4 PHR-103

PHR-238

Pharmaceutical Chemical Analysis-II 2 PHR-136

PHR-243

Pharmaceutical Biochemistry-I

2 PHR-135

PHR-258

English for Health Care

1 PHR-157

PHR-219

Pharmaceutics-II

3 PHR-116

PHR-202

Pharmacy Practice-I

1 PHR-115

PHR-244

Pharmaceutical Biochemistry-II

2 PHR-243

PHR-239

Medicinal Chemistry-I

3 PHR-137

PHR-205

Pharmacology-II

4 PHR-204

PHR-246

Pharmaceutical Microbiology-II

3 PHR-245

PHR-259

English for Academic Purposes

1 PHR-258

Summer
Year 3
Semester V

Year 3
Semester VI
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Pharmacy Practice Experience-II
PHR-321

Pharmaceutics-III

2 PHR-116

PHR-322

Pharmacy Practice-II

2 PHR-220

PHR-306

Pharmacotherapeutics- I

3 PHR-205

PHR-340

Medicinal Chemistry-II

3 PHR-239

PHR-341

Chemical Quality Control

1 PHR-136

PHR-347

Clinical Microbiology-I

2 PHR-246

PHR-352

Phytochemistry

2 PHR-151

PHR-323

Pharmacy Practice-III

2 PHR-322

PHR-324

Biopharmaceutics & Pharmacokinetics

2 PHR-321

PHR-353

Complementary & Alternative Medicine

2 Registration

PHR-307

Pharmacotherapeutics-II

3 PHR-205

PHR-308

Basics of Research

1 Registration

PHR-348

Clinical Microbiology-II

2 PHR-347

PHR-342

Drug Design

1 PHR-340

PHR-349

Biotechnology

3 PHR-246

PHR-325

Pharmacy Practice Experience-III

2 PHR-322

Summer
Year 4
Semester VII

PHR-426

Law & Ethics in Pharmacy Practice

1 Registration

PHR-427

Hospital Pharmacy

1 PHR-323

PHR-428

Pharmacy Practice-IV

1 PHR-323

PHR-429

Clinical Pharmacy-I

1 PHR-323

PHR-409

Pharmacotherapeutics-III

3 PHR-205

PHR-410

Toxicology

2 PHR-205

PHR-460

English for Graduation Project

1 PHR-259

PHR-430

Pharmacy Practice Experience-IV

2 PHR-325

Pharmacy management &
Pharmacoeconomics
Pharmaceutical Care

1 PHR-428

PHR-433

Pharmaceutical Technology

1 PHR-116

PHR-434

Pharmaceutics-IV

1 PHR-116

PHR-435

Clinical Pharmacy-II

2 PHR-429

PHR-411

Pharmacotherapeutics-IV

3 PHR-205

PHR-412

Graduation Project

4 PHR-409

PHR-450

Public Health & Epidemiology

1 PHR-348

PHR-436

Pharmacy Practice Experience-V

2 PHR-430

Year 4
PHR-431
Semester VIII
PHR-432
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1 PHR-427

Program Curriculum Structure

Acade Sem
mic ester
Year

Year
One

One
(Fall
)

Total Credits
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Course code &
Number

Course Title Teachin Credit
Course Type
g Hours Hours Comp Colleg Prereq
*
ulsory
e / uisite /
(C) / Progra
Co
Electiv
m requisi
e (E) Requir
te
ement
or
Electiv
e

PHR-115

Pharmacy
Orientation

30

2

C

PR

REG.

PHR-101

Basic Biology

30

2

C

PR

REG.

PHR-102

Anatomy &
Physiology-I

30

2

C

PR

REG.

PHR-135

Pharmaceutical
Chemistry-I

60

3

C

PR

REG.

PHR-151 Medicinal Plants

45

2

C

PR

REG.

PHR-156

English for
Science

60

2

C

PR

REG.

COM-001

Communication
skills

30

2

C

CR

REG.

ISL-001

Islamic Culture

30

2

C

CR

REG.

17

Sem Course code &
Acade ester
Number
mic
Year

Year Two
One (Spri
ng)

Course Title

PHR-116

Teac Credi
Course Type
hing
t
Comp Colleg Prere
Hour Hours ulsory e / quisit
s*
(C) / Progr e /
Electiv am
Co
e (E) Requi requis
remen ite
t or
Electiv
e
Physical 45
2
C
PR PHRPharmacy
115

PHR -117 Pharmaceutical 15
Calculations

1

C

PR

PHR115

PHR-103

Anatomy & 30
Physiology-II

2

C

PR

PHR102

Information 30
Technology for
Pharmacists
PHR-136 Pharmaceutical 60
Chemical
Analysis-I
PHR-137 Pharmaceutical 60
Chemistry-II

1

C

PR

REG.

3

C

PR

PHR135

3

C

PR

PHR135

PHR-157

English for 60
Pharmacy

2

C

PR

PHR156

PHR-166

First Aid 15

1

C

PR

REG.

PHR-165

Total Credits
* Teaching Hours include Theoretical, Practical, Tutorial and Training sessions.
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15

Acade Sem Course code &
mic ester
Number
Year

Year
Two Thre
e
(Fall
)

Course Title

Teac Credi
Course Type
hing
t
Comp Colleg Prere
Hou Hours ulsory e/Prog quisit
rs*
(C) / ram
e/
Electiv Requi Co
e (E) remen requis
t or
ite
Electiv
e
PHR-218 Pharmaceutics- 60
3
C
PR PHRI
116
PHR-245 Pharmaceutical 60
Microbiology-I

3

C

PR

PHR101

PHR-204 Pharmacology-I 75

4

C

PR

PHR103

PHR-238 Pharmaceutical 30
Chemical
Analysis-II
PHR-243 Pharmaceutical 45
Biochemistry-I

2

C

PR

PHR136

2

C

PR

PHR135

PHR-258

English for 30
Health Care

1

C

PR

PHR157

TVH-001

Travel Health 15

1

E

E

REG.

FHT-001

Folkloric 15
Herbal
Therapies

1

E

E

REG.

Total Credits

59

17

Acade Sem Course code &
mic este
Number
Year r

Year
Two Fou
r
(Spr
ing)

Course Title Teac Credi
Course Type
hing
t
Comp Colleg Prere
Hou Hours ulsory
e / quisit
rs*
(C) / Progr e /
Electi am
Co
ve (E) Requi requi
remen site
t or
Electi
ve
PHR-219 Pharmaceutics- 60
3
C
PR PHRII
116
PHR- 220
Pharmacy 15
1
C
PR PHRPractice -I
115
PHR-244 Pharmaceutical 45
2
C
PR PHRBiochemistry-II
243
PHR-239
Medicinal 45
3
C
PR PHRChemistry-I
137
PHR-205 Pharmacology - 75
4
C
PR PHRII
204
PHR-246 Pharmaceutica 60
3
C
PR PHR1l Microbiology
245
-II
PHR-259
English for 30
1
C
PR PHRAcademic
258
Purposes
Total Credits
17

* Teaching Hours include Theoretical, Practical, Tutorial and Training sessions.
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Acade Sem Course code
mic este & Number
Year r

Year
Three Five
(Fall
)
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Course Title Tea Credi
Course Type
chin
t Comp Colle Prere
g Hours ulsory ge / quisit
Hou
(C) / Progr e /
rs*
Electi am
Co
ve (E) Requi requi
reme site
nt or
Electi
ve
PHR-321 Pharmaceutic 45
2
C
PR PHRs-III
116
PHR-322
Pharmacy 45
2
C
PR PHRPractice-II
220
PHR-306 Pharmacothe 60
3
C
PR PHRrapeutics -I
205
PHR-340
Medicinal 45
3
C
PR PHRChemistry-II
239
PHR-341
Chemical 30
1
C
PR PHRQuality
136
Control
PHR-347
Clinical 45
2
C
PR PHRMicrobiology246
I
PHR-352 Phytochemist 45
2
C
PR PHRry
151
COS-001
Cosmetics 15
1
E
E PHR115
CNT-001 Counterfeit 15
1
E
E REG.
Total Credits
17

Acad Se Course code Course Title Tea Cre
Course Type
emic mes & Number
chin dit Co Colleg Prereq
Year ter
g Hou mp
e / uisite /
Hou rs uls Progra Co
rs*
ory
m requisi
(C) Requir te
/ ement
Ele
or
ctiv Electiv
e
e
(E)
Year
PHR-323
Pharmacy 45 2
C
PR
PHRThree Six
Practice-III
322
(Spr
PHR-324 Biopharmac 30 2
C
PR
PHRing)
eutics &
321
Pharmacoki
netics
PHR-353 Complement 45 2
C
PR
REG.
ary &
Alternative
Medicine
PHR-307 Pharmacoth 60 3
C
PR
PHRerapeutics- II
205
PHR-308
Basics of 15 1
C
PR
REG.
Research
PHR-348
Clinical 45 2
C
PR
PHRMicrobiology
347
-II
PHR-342 Drug Design 15 1
C
PR
PHR340
PHR-349 Biotechnolo 45 3
C
PR
PHRgy
246
PHR-325
Pharmacy 90 2
C
PR
PHRPractice
322
ExperienceIII
Total Credits
18
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Acade Seme Course code &
mic ster
Number
Year

Year
Four Seven
(
Fall)

PHR-426

PHR-427

PHR-428
PHR-429
PHR-409
PHR-410
PHR-460

ENR-001
ARA-001
OMS-001
PHR-430

Total Credits

63

Course Title

Teac Credit
Course Type
hing Hours Compu Colleg Prereq
Hour
lsory
e / uisite /
s*
(C) / Progra Co
Electiv m requisi
e (E) Requir te
ement
or
Electiv
e
Law and Ethics 15
1
C
PR REG.
in Pharmacy
Practice
Hospital 15
1
C
PR PHRPharmacy
323
Pharmacy 15
1
C
PR PHRPractice-IV
323
Clinical 15
1
C
PR PHRPharmacy-I
323
Pharmacothera 30
3
C
PR PHRpeutics III
205
Toxicology 30
2
C
PR PHR205
English for 30
1
C
PR PHRGraduation
259
Project
Entrepreneurshi 45
3
C
CR REG.
p
Arabic 30
2
C
CR REG.
Language
Modern Oman 15
1
C
CR REG.
Society
Pharmacy 90
2
C
PR PHRPractice
325
Experience-IV
18

Acade Seme Course code &
mic ster
Number
Year

Course Title

Teac Credit
Course Type
hing Hours Comp Colleg Prere
Hour
ulsory
e / quisite
s*
(C) / Progra
/
Electiv m
Co
e (E) Requir requis
ement ite
or
Electiv
e
Year
PHR-431
Pharmacy 15
1
C
PR PHRFour Eight
Management &
428
(Spri
Pharmacoecono
ng)
mics
PHR-432
Pharmaceutical 15
1
C
PR PHRCare
427
PHR-433
Pharmaceutical 15
1
C
PR PHRTechnology
116
PHR-434
Pharmaceutics- 15
1
C
PR PHRIV
116
PHR-435
Clinical 30
2
C
PR PHRPharmacy-II
429
PHR-412
Graduation 120
4
C
PR PHRProject
409
PHR-411
Pharmacothera 60
3
C
PR PHRpeutics- IV
205
PHR-450
Public Health 15
1
C
PR PHRand
348
Epidemiology
WOM-001
Women's 15
1
O
E
REG.
Health
DOS-001
Doping in 15
1
O
E
PHRSports
205
PHR-436
Pharmacy 90
2
C
PR PHRPractice
430
Experience-V
Total Credits
18
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* Teaching Hours include Theoretical, Practical, Tutorial and Training sessions.

Pharmacy Courses = 121
College Compulsory = 10 credits
College Electives = 6 credits
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Program Total Credit Hours
= 137 credits
[For 8 semesters]

بكالوريوس التمريض العام
أوال  :األهداف -:
قادرا على :
عند االنتهاء من البرنامج سيكون الخريج ً
 .1االستفادة من العلوم السلوكية والتمريضية لتوفير الرعاية التمريضية لألفراد
واألسر والجماعات والمجتمعات.
 .2االستفادة من عملية التمريض لتقديم الرعاية التمريضية اآلمنة والفعالة في
المستويات االبتدائية والثانوية والثالثية.
 .3تقييم قدرة الفرد واألسرة والجماعة والمجتمع  -في المرحلة االبتدائية والثانوية
والثالثية  -على تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية وإنجاز أنشطة الحياة
اليومية.
 .4صياغة تشخيص التمريض فيما يتعلق باحتياجات اإلنسان األساسية لألفراد
واألسر والجماعات والمجتمعات في المستويات االبتدائية والثانوية والثالثية و
إعطاء األولوية لتشخيصات متعددة.
 .5تطوير خطة رعاية تمريض فردية لألفراد واألسر والمجموعات والمجتمعات
في المستويات االبتدائية والثانوية والثالثية.
 .6تطبيق خطة الرعاية لألفراد واألسر والمجموعات والمجتمعات على
المستويات االبتدائية والثانوية والثالثية.
 .7تقييم استجابة الفرد واألسرة والجماعة والمجتمع لتدخل التمريض ؛ تأثير
التدخل على الحالة الصحية للفرد واألسرة والجماعة والمجتمع ؛ و مراجعة
خطة الرعاية حسب الحاجة.
 .8إدارة الرعاية التمريضية لمجموعة صغيرة من األفراد في بيئة منظمة مع
االلتزام بالسياسات واإلجراءات المتعلقة باالستخدام االقتصادي للتجهيزات
والمعدات في نظام تقديم الرعاية الصحية.
 .9االستفادة من التقنيات الفعالة  ،ومبادئ االتصال  ،واستراتيجيات التعليم
واالستشارات الصحية في العمل مع األفراد واألسر والمجموعات والمجتمعات
 ،وغيرهم من األفراد وكذلك أعضاء فريق الرعاية الصحية.
 .10تحمل مسؤولية تنفيذ المعايير األخالقية والقانونية واالجتماعية والثقافية
والمهنية في توفير الرعاية التمريضية.
 .11إظهار الوعي بدور البحوث في ممارسة التمريض ودعم األنشطة البحثية
لآلخرين.
 .12استخدامات التكنولوجيا المتقدمة في رعاية المرضى المصابين بأمراض
خطيرة ومراقبة تقدمهم.
 .13تقييم النمو والتطور الشخصي والمهني الخاصين وتحمل مسؤولية التعلم مدى
الحياة والتطوير المهني الخاص والحفاظ على الكفاءة.
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-: وصف البرنامج: ثانيا
Year One - Semester One
Course
Code
NUR102
NUR103
COM003
ISL002
ESP100
NUR101
NUR104

Course
Title
Anatomy & Physiology I (Th & Lab)
Biochemistry
Comunication Skills
Islamic Culture
English for Health Professions
Introduction to Oman Health Care
System
First Aid -Lab
Total

(15 Weeks)
Credit
Hours
4 (3+1)
3
2
2
2
2

Actual Teaching
Hours
60
45
30
30
60
30

1
16

30
28
5

Semester Two
Course
Code
NUR105
NUR106
NUR107
NUR108
NUR110
ELC001
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Course
Title
Anatomy & Physiology II (Th & Lab)
Microbiology & Parasitology
Fundamentals of Nursing I (Th)
Fundamentals of Nursing I (Lab)
Health Assessment - Lab
Elective
Total

(15 Weeks)
Credit
Hours
4
3
3
3
2
2
17

Actual Teaching
Hours
60
45
60
90
60
30
33
0

Summer Session
Sr. #

Course
Title

NUR109
ARB001
OMS004

Fundamentals of Nursing - Practice
Arabic Skills
Oman Modern Society
Total

(6 Weeks)
Credit Hours

2
2
1
5

Actual
Teaching
Hours
90
30
15
13
5

Total # of credit hours of Year I (38)
Year Two - Semester One
Sr. #

Course Title

NUR211
NUR212
NUR213
NUR214
NUR215
ELC002

Adult Health Nursing I (Th)
Adult Health Nursing l (Lab)
Adult Health Nursing I (Practicum)
Pathophysiology
Pharmacology
Elective
Total

(15 Weeks)
Credit
Hours
3
1
4
3
3
2
16

Semester Two
Sr. #
NUR216
NUR217
NUR218
NUR219
NUR221
NUR220
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Actual Teaching
Hours
45
30
180
45
45
30
375
(15 Weeks)

Course Title
Adult Health Nursing II (Th)
Adult Health Nursing II (Lab)
Adult Health Nursing II (Practicum)
Nutrition
Psychosocial Science
Therapeutic Communication Skills
Total

Credit
Hours
3
1
4
2
2
2
14

Actual Teaching
Hours
45
30
180
30
30
30
345

Total # of credit hours of year II (30)
Year Three - Semester One
Sr. #
NUR324
NUR325
NUR326
NUR322
NUR323
ELC003

Course Title
Maternal Health Nursing (Th)
Maternal Health Nursing (Lab)
Maternal Health Nursing
(Practicum)
Biostatistics
Health Education
Elective
Total

Semester Two
Sr. #

(15 Weeks)
Credit
Hours
3
1
4

Actual Teaching
Hours
45
30
180

3
2
2
15

45
30
30
360

(15 Weeks)
Course Title

NUR330

Credit
Hours
3

nursing Resreach & Evidence
Based Practice
NUR332
Nursing Issues, Trends & Ethics
3
NUR327
Child Health Nursing (Th)
3
NUR331
Gerontological Nursing
2
NUR328
Child Health Nursing (Lab)
1
NUR329
Child Health Nursing (Practicum)
4
Total
16
Total # of credit hours of year III (31)
Year Four - Semester One
(15 Weeks)
Sr. #

Course Title

NUR433
NUR434
NUR435

Nursing Informatics
Community Health Nursing
Community Health Nursing - Practicum

NUR436
NUR437

Mental Health Nursing - Theory
Mental Health Nursing – Practicum
Total
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Credit

Actual Teaching
Hours
45
45
45
30
30
180
375

Actual Teaching Hours

Hours
2
3
3

30
45
135

3
3
14

45
135
390

Semester Two

Sr. #

NUR438
NUR439
NUR005
NUR440
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(15 Weeks)

Course
Title

Nursing Administration - Theory
Nursing Administration - Practicum
Entripunership
Comprehnisve Clinical - Pracictum
Total

Credit

Hours
2
3
3
4
12

Actual Teaching

Hours
30
135
45
180
390

الملحقات
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الملحقات
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73

74

75

76

77

78

أرقام تهمك
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أرقام تهمك

الخط المباشر24560085-24560097:
المكتب
عميد الكلية
مكتب العميد المشارك لبرنامج التمريض
مكتب العميد المشارك لبرامج العلوم الصحية
مكتب العميد المشارك لبرنامج إدارة المعلومات الصحية
مكتب العميد المشارك لبرنامج الصيدلة
مكتب العميد المشارك لبرنامج التمريض
فرع /شمال الباطنة
مكتب العميد المشارك لبرنامج التمريض
فرع /جنوب الباطنة
مكتب العميد المشارك لبرنامج التمريض
فرع /صحار
مكتب العميد المشارك لبرنامج التمريض
فرع /الداخلية
مكتب العميد المشارك لبرنامج التمريض
فرع /جنوب الشرقية
مكتب العميد المشارك لبرنامج التمريض
فرع /شمال الشرقية
مكتب العميد المشارك لبرنامج التمريض
فرع /الظاهرة
مكتب العميد المشارك لبرنامج التمريض
فرع /ظفار
مكتب مساعد العميد لشئون الطلبة
مكتب مساعد العميد للشئون األكاديمية واألكاديمية المساندة
مساعد العميد لشئون البحث العلمي وخدمة المجتمع
مساعد العميد للشئون اإلدارية والمالية
دائرة الموارد البشرية
دائرة الشئوون المالية
دائرة الخدمات العامة
دائرة العالقات العامة واإلعالم
الدائرة القانونية
دائرة التدقيق
دائرة األمن
دائرة الوثائق

المحول
3000
2000
1000
7000
24560990
24564035
26840592

البريد اإللكتروني
Ochs.hg@gmail.com
saltouby@gmail.com
Ahmed.phw.ihs@gmail.com
salim@hotmail.com
Dr.monaelsemary@gmail.co
m

26877181
26842844
25211854

25543901
25570073
25696153
23216781
2100
3700

Ochs.adsa@gmail.com

5020

Ahmed.hr.ochs@gmail.com

5019
1100
1101

1604

Ochs.prcd@gmail.com
Salah.alwahaibi2013@gmail.
com
Nasseralqasmi77@gmail.com
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تم بحمدهلل

تصميم  /حميد بن سالم الحرملي
(دائرة العالقات العامة واإلعالم)
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