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مقدمة:

يسر قسم التربية بكلية اآلداب والعلوم التطبيقية ،جامعة ظفار أن يضع بين أيدي طلبة الماجستير فى التربية ،تخصص مناهج
وطرق تدريس اللغة االنجليزية هذا الكتيب الذي يحتوي على معلومات إرشادية تهم الطالب وتهم حياته الجامعية ،حيث إنه يتضمن

العديد من القواعد والتعليمات التي تنظم اإلرشاد األكاديمي واإلشراف العلمي على رسالة الماجستير في جامعة ظفار وذلك لتجاوز أي
مشكالت أكاديمية ،أو علمية قد تواجه الطالب ويجنبه الوقوع فى بعض األخطاء التي والتي قد تخلق له صعوبات التمام البرنامج.
أوالً :نبذة عن جامعة ظفار:
 -النشأة:

جامعة ظفار هي مؤسسة أهلية للتعليم العالي الجامعي في مدينة صاللة ،سلطنة عمان .تأسست في يناير  2004بموجب قرار وزاري

رقم ( ،)2004/5وباشرت عملها بصورة رسمية في سبتمبر  .2004وللجامعة مجلس أمناء يمثل هيئتها العليا المسؤولة عن وضع
السياسات العامة .وقد تم تأسيسها بدعم أكاديمي وتقني من الجامعة األميركية في بيروت ( .)AUBوللجامعة موقع على شبكة اإلنترنت

هوwww.du.edu.om
 -الموقع والمناخ:

تقع جامعة ظفار في مدينة صاللة المشهورة بجوها المعتدل ال سيما في فصل الصيف المعروف بموسم الخريف .وتبقى درجات

الح اررة مستقرة في العشرينات في معظم أشهر السنة ولكنها ترتفع أحياناً إلى منتصف الثالثينيات .كما تتميز صاللة بشواطئها الرملية
النظيفة الطويلة التي يرتادها صائدو األسماك ورواد السباحة ،كما أن جبالها القريبة مقصد لرواد التسلق والمشي لمسافات طويلة.

 -الرؤية:

تطمح جامعة ظفار ألن تحتل مكاناً مرموقاً بين مؤسسات التعليم العالي النوعي.

 -الرسالة:

تسعى جامعة ظفار لتحقيق التميز في التعليم ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع ،وذلك في بيئة تعليمية منفتحة باعثة على

اإلبداع ،وعلى تحصيل أحدث المعارف المهنية.
 -األهداف:

 .1تمكين الطلبة من استكشاف قدراتهم ،واالستفادة القصوى من الفرص التعليمية التي توفرها الجامعة في سبيل التنمية القصوى
المكانياتهم.

 .2تخريج كوادر تتحلى بالمسؤولية األخالقية ،وتتسم بالكفاءة العالية في مجال تخصصها بما يجعلهم يستطيعون المنافسة محلياً،
واقليمياً ،ودولياً.

 .3تربية أجيال قادرة على التعلم الذاتي المستمر ،وملتزمة بخدمة مجتمعها.
 .4التأكيد على التميز األكاديمي في كل حقول الدراسة المتوفرة في الجامعة.
 -القيم األساسية:

 .1التميز األكاديمي
 .2المسؤولية الذاتية

 .3التعلم مدى الحياة
 .4الجودة
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 .5التحسين المستمر
 -مواصفات الخريج:

يحمل خريج جامعة ظفار المواصفات اآلتية:

 .1يمتلك قاعدة فكرية واسعة من خالل المناقشات ،والكتب الرئيسة ذات الثقافات المختلفة.
 .2يظهر القدرة على التعبير عن الذات ،والتفكير النقدي ،واإلبداعى ،وامتالك المهارات الفكرية.
 .3يمتلك المهارات التقنية الرئيسة ذات الصلة بمجال تخصصه ،بما يتناسب مع مستوى البرنامج واألهداف.
 .4يمارس التسامح ،والتواضع ،واحترام اختالف وجهات النظر ،وااللتزام بأخالقيات المهنة.
 .5يمارس مهارات التعلم مدى الحياة.

 -كلية اآلداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار:

كلية اآلداب والعلوم التطبيقية هى إحدى كليات جامعة ظفار الثالث ،وتتكون من ست أقسام هي :قسم علوم الحاسوب ،قسم

التربية ،قسم اللغات والترجمة ،وحدة الرياضيات والعلوم ،قسم القانون ،قسم العلوم االجتماعية .وتقدم هذه اإلدارات تقاريرها إلى عميد
كلية اآلداب والعلوم التطبيقية.
 -قسم التربية بكلية اآلداب والعلوم التطبيقية ،جامعة ظفار:

 نشأة القسم:

تزامن إنشاء قسم التربية مع تأسيس جامعة ظفار في العام األكاديمي  ،2004ويسعى جاهداً إلى تحقيق التميز في التدريس،

والبحث ،وخدمة المجتمع ،في بيئة تعليمية مفتوحة تفضي إلى اإلبداع واالبتكار واكتساب أحدث المعارف األكاديمية ،والمهنية ،لتطوير
العملية التربوية داخل سلطنة عمان بوجه عام ،ومحافظة ظفار بوجه خاص.
 البرامج التي يقدمها القسم:

يقدم القسم أربعة تخصصات على مستوى البكالوريوس ،هى :تعليم الرياضيات ،تعليم العلوم  ،تعليم اللغة اإلنجليزية ،تكنولوجيا

المعلومات .أما بالنسبة للماجستير فيقدم القسم حالياً أربعة برامج ،أولها فى مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية ،والثانى فى اإلدارة
التربوية ،والثالث فى اإلرشاد النفسى .والرابع فى المناهج وطرائق التدريس العامة.

 رؤية قسم التربية:

يسعى قسم التربية بجامعة ظفار ،لتقديم ب ارمج دراسية واسهامات بحثية تؤهله لكي يكون ضمن أفضل أقسام التربية بجامعات

السلطنة.
 رسالة قسم التربية:

تتمثل رسالة القسم في مساعدة طالبه ،لكي يكونوا معلمين ،وباحثين ،ومساهمين في خدمة مجتمعهم من خالل بيئة أكاديمية

محفزة ،تساعدهم على التعرف على قدراتهم وتدعم تنميتها.
 أهداف قسم التربية:

 .1تزويد الطلبة بتعليم متميز علمياً ،وتربوياً يؤهلهم ليصبحوا معلمين منتجين في مدارسهم ومهنيين ومواطنين ذوي إحساس عال
بالمسؤولية.

 .2إعداد معلمين متفكرين يتمتعون بالرغبة في التعلم المستمر ،يمارسون التفكير الناقد ،ولهم القدرة على حل المشاكل ،والتكيف مع
المتغيرات في حقل المعرفة.
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وتقدير لدور كل من التراث ،والحداثة في حياة الطلبة.
 .3تأهيل معلمين يقدرون تراثهم ،ويمتلكون فهما للقضايا المعاصرة،
اً
 .4تقديم تعليم متميز للطلبة ،وتدريب مناسب على المهارات ،والقيم.
 .5تعزيز روح المواطنة ،وااللتزام بالتطور االجتماعي.
 .6التشجيع على التعلم المستقل مدى الحياة.
ثانياً :المعلومات المتعلقة بالبرنامج:
 -رؤية البرنامج:

تقديم برنامج في مناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزية وفقاً لمعايير عالمية؛ يحظى باعتراف محلي ودولي للراغبين في متابعة

تحصيلهم العلمي للحصول على درجة الدكتوارة.
 -رسالة البرنامج:

إعداد خريجين متخصصين في مناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزية على أعلى المستويات األكاديمية لتلبية حاجات سوق العمل

في مجال التدريس والبحث العلمي.
 -أهمية البرنامج:

يستمد البرنامج أهميته مما يلي:

 oحاجة المجتمع الظفاري الماسة لمثل هذا البرنامج وذلك للموقع الجغرافي لمحافظة ظفار وبعدها عن محافظة مسقط.
 oحاجة و ازرة التربية والتعليم لمدرسين لغة إنجليزية في جميع مدارس السلطنة مما يتطلب إعداد معلمين متخصصين في هذا
المجال يحملون درجة الماجستير في التربية  /تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية .بما يسهم في رفع مستوى مهارات
تدريس اللغة االنجليزية وتاهيل الطالب للتعامل مع مختلف قضايا البحث العلمي ذات الصلة بالتخصص.

 oتقليل العبء المادي والجسدي واالجتماعي على الطلبة بتلك المؤسسات حيث أنهم يتلقون محاضراتهم بالجامعة بعد االنتهاء من
دوامهم اليومي ،بدالً من سفرهم إلى دول أخرى مثل للحصول على مثل هذا البرنامج.
 oنظ اًر للنهضة التعليمية بالسلطنة ،ازدادت الحاجة إلي وجود كوادر عمانية متخصصة الستكمال المسيرة التعليمية بالسلطنة .وهذا
يتطلب وجود برامج علمية وعملية في تخصص مناهج وطرق التدريس تكون قادرة على تهيئة األفراد على مواجهة المشكالت
المختلفة المتعلقة بتدريس التخصص .فقد حرصت جامعة ظفار على توفير برنامج يتماشى مع االتجاهات العالمية الحديثة ،بما
ينعكس بشكل إيجابي على المستوى التربوي بالسلطنة.
o

حاجة ماسة لدى بعض مؤسسات المجتمع المختلفة في القطاعين العام والخاص وخاصة الجامعات والكليات إلعداد وتطوير مدرسين و
محاضرين متخصصين في تدريس اللغة االنجليزية لتطوير العمل واالرتقاء به في هذه المؤسسات.
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 أهداف البرنامج:لبرنامج الماجستير في مناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزية عدة أهداف من اهمها:
 تطبيق مجموعة من أساليب التدريس وتقنياته المختلفة.
 تقييم وتصميم مجموعة من المواد التعليمية.
 استخدم الطالب عددا من إجراءات وأساليب التقييم المختلفة.
 تطبيق التعليم والتعلم بواسطة التكنولوجيا.
 تجميع وتحليل أنواع مختلفة من البيانات للبحوث التربوية.
 تحليل عدد من نظريات اكتساب اللغة فيما يتعلق بتعليم اللغة والتعلم كلغة ثانية.
 تطبيق األدوات واإلجراءات الكمية والنوعية التحليلية في تحليل أنواع مختلفة من البيانات البحثية.
 -مخرجات تعلم البرنامج:

من المتوقع بعد نهاية البرنامج أن يكون الطالب قاد اًر على:

 .1تخطيط وتصميم وتقديم مواد تعليمية فعالة.
 .2تصميم أدوات مختلفة لتقييم اللغة.

 .3تطبيق برامج التكنولوجيا التعليمية المناسبة في تدريس اللغة.
 .4التحقيق في جوانب مختلفة من البحث في تعليم اللغة والتعلم.
 .5تقييم نقدي لعدد من نظريات اكتساب اللغة فيما يتعلق بتعلم وتدريس اللغة كلغة ثانية.
 .6جمع وتحليل بيانات البحوث باستخدام كل من أالساليب الكمية والنوعية.
 .7إدخال البيانات وتحليلها وفق برنامج SPSS .
 -شروط االلتحاق بالبرنامج:

 .1أن يكون حاصالُ على درجة البكالوريوس في آداب اللغة اإلنجليزية أو ترجمة اللغة اإلنجليزية أو بكالوريوس تربية تخصص
لغة انجليزية من مؤسسات تعليمية معترف بها من قبل و ازرة التعليم العالي.

 .2أال يقل التقدير العام (المعدل التراكمي) عن جيد ،ويجوز قبول تقدير مقبول بشرط توفر خبرة عملية ال تقل عن سنتين فى
مجال التخصص.

 .3اجتياز اختبار القبول في مهارات اللغة اإلنجليزية أو تقديم شهادة  IELTSبدرجة  6.0أومايعادلها من اختبار TOEFL
 -الوثائق المطلوبة لال لتحاق:

 .1أصل شهادة البكالوريوس أو اإلفادة  +نسختان.
 .2أصل كشف الدرجات  +نسختان.
 .3نسختان من شهادة الثانوية.
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 .4نسختان من جواز السفر (وجه وظهر) ساري المفعول.
 .5نسختان من البطاقة الشخصية (وجه وظهر) ساري المفعول.
 4 .6صور شخصية.
 .7يجب على الحاصلين على شهادة البكالوريوس من خارج السلطنة إحضار شهادة معادلة من التعليم العالي (نسختين).
 .8رسوم التسجيل ،مبلغ  50لاير عمانى (غير قابل لالسترداد).
 -إجراءات االلتحاق بالبرامج:

يعتبر قسم القبول والتسجيل البوابة الرئيسية لإلنضمام إلى جامعة ظفار وهو محور اإلرتكاز بها ،حيث يؤدي دو اًر مهماً وفعاالً

في المسيرة العلمية واألكاديمية في الجامعة .ويتألف من قسمين ،هما قسم القبول وقسم التسجيل .وتتم عملية تسجيل الطلبة وفقاً

للخطوات التالية:

 .1تتوجه الطلبة إلى قسم القبول والتسجيل ،والذي يختص باستالم طلبات اإللتحاق بالجامعة ،وتدقيق الشهادات والمستندات ،وتطبيق
اء بالنسبة للطلبة المستجدين أو المحولين من الجامعات األخرى ،واصدار
شروط القبول وفق األنظمة واللوائح الجامعية سو ً
البطاقات الجامعية لهم.
 .2يتوجه الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط القبول إلى قسم التربية ،فيتولى إجراء المقابالت معهم كل على حدة.
 .3بعد اجتياز الطالب المقابلة يضاف اسمه إلى كشوف الطلبة بالبرنامج الملتحق به.

 .4يتوجه الطالب أيام تسجيل المقررات فى كل فصل دراسى للمرشد األكاديمى ليختار معه المقررات الدراسية التى يود الطالب
دراستها فى هذا الفصل ،ثم يتوجه لقسم المالية لدفع أو تسوية أموره المالية حسب عدد المقررات التى يختارها ،ثم يتوجه للمرشد
مرة أخرى لتسجيل مقرراته على النظام واعطائه الجدول الدراسى.

 .5يجوز للطالب أن يسجل مقرراته من خالل اإلنترنت بشرط أن يكون دفع المبالغ االمستحقة عليه أو تسويتها.
 .6يستطيع الطالب حذف أو إضافة أية مقررات خالل فترة الحذف واإلضافة التى تحددها وتعلنها الجامعة وفقاً لشروط كل برنامج
وبالتنسيق بين القبول والتسجيل والمرشد األكاديمي لكل طالب.

مالحظة هامة:

 .1ال يعتبر التقديم وتلبية كافة شروط القبول قبوالً نهائياً ما لم يقترن بموافقة و ازرة التعليم العالي.

 .2يعلن عن تاريخ واجراءات التسجيل في تقويم الجامعة ولوحات االعالنات الداخلية وموقع الجامعة اإللكتروني.
 لغة الدراسة بالبرنامج :اللغة اإلنجليزية. -نظام ومدة الدراسة والعبء الدراسي

 .1نظام الدراسة بالبرامج يتطلب حضو اًر إلزامياً.

 .2مدة الدراسة في جميع البرامج عامان من الدوام المسائي فى حالة الدوام الكلى وأربعة أعوام فى حالة الدوام الجزئى.
 .3ينجز الطالب خالل مدة دراسته  33ساعة معتمدة.
 .4يوجد مساران للدراسة فى هذا البرنامج يختار الطالب فيما بينهما ،المسار األول مسار المقررات مع االختبار الشامل ،وفيه يدرس
الطالب  11مقرر ( 7مقررات إجبارية ،باإلضافة إلى إربعة مقررات اختيارية) بواقع  33ساعة أكاديمية ،ثم اختبار شامل .أما
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المسار الثانى فهو مسار المقررات مع رسالة الماجستير ،وفيه يدرس الطالب  9مقرررات ( 7مقررات إجبارية ،باإلضافة إلى
مقررين اختياريين) بواقع  27ساعة أكاديمية ،ثم رسالة الماجستير بواقع  6ساعات أكاديمية.
 .5يتوجب على الطالب تسجيل ما ال يزيد عن  4مساقات في الفصل الدراسى االعتيادى الواحد ،وعن مساقين فى الفصل الصيفى
الواحد.

ُ .6يدرس المساق  3ساعات في يوم واحد باألسبوع لمدة فصل كامل (ثالث ساعات تتخللها إستراحة أو ساعتين ونصف متواصلة
دون أن يتخللها استراحة).

 هيكل البرنامج:لبرنامج ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية  ،خطة دراسية معتمدة من الجامعة تمت الموافقة عليها من قبل و ازرة

التعليم العالي في ال سلطنة .تحدد الخطة عدد الساعات التي يتوجب على الطالب إكمالها والمساقات التي يجب أن يأخذها مرتبة حسب
تسلسل معين ،وال يستطيع الطالب أن يسجل مساق الرسالة قبل أن ينجز كل الساعات المعتمدة وفق خطة المساقات الموضوعة
ويحصل على معدل تراكمي ال يقل عن  ، %75وال يقل عن %70في المقرر سواء في المساقات اإلجبارية أو االختيارية (مرفق الخطة
الدراسية) .وفي حال عدم اختيار مسار الرساله علية دراسة مادتين إضافيتين بواقع ( )6ساعات معتمده حسب الخطة الدراسية المعتمدة

للطالب واجتياز االختبار الشامل بنجاح بعالمة ال تقل عن. % 70
 الخطة الدراسية:أ .جدول الخطة الدراسية:
Year I
)Semester 1 (Fall
12 Credits
Course Title Credit Hours
3
3
3
3

Code

EDUC 502E Advanced Topics in General
Instructional
Methods
of
EDUC 590E
Teaching
EDUC 506E Research Methods in Education
Instructional
Methods
in
Code
teaching ESL/EFL
Elective course

12
Semester 2 (Spring) 12 Credits
Course Title Credit Hours
Assessment and Evaluation in 3
Teaching ESL/EFL
Computer Assisted Language 3
Learning 3
Advanced Topics in Instructional
Strategies in ESL/EFL 3
Elective course

Total
Code
EDUC 585E
EDUC 508E
EDUC 605E
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Total

12
Year II

Semester 3 (Fall)
Code
Course Title
EDUC 510E Statistical Analysis Methods for
Research in Humanities
Elective Choosing Comprehensive Exam
Option
Semester 4 (Spring)
Code
Course Title
EDUC 690E
Thesis Implementation
or
EDUC 777E Comprehensive Exam with two
elective courses

6 Credits
Credit hours
3
3
6 Credits
Credit hours
(6 credits hours)
(6 credit hours)

Total 33
: المقررات االختيارية. ج

 أما فى حالة اختياره مسار االختبار الشامل فيختار أربعة،يدرس الطالب مقررين اختيارين فى حالة اختياره مسار رسالة الماجستير
: ويوضح الجدول التالى المقررات االختيارية التى يختار من بينها الطالب، كما هو واضح بالخطة السابقة، مقررات اختيارية













EDUC 500E: Learning and Developmental Psychology
EDUC 504E: Advanced Topics in Education Systems in Oman and the GCC Countries
EDUC 505E: Foundations of Education
EDUC 530E: Cross‐Cultural Communication
EDUC 550E: Guidance and Counseling
EDUC 557E: Advanced Study of Educational Organization and Administration
EDUC 570E: Theories of Intelligence and Learning Styles
EDUC 573E: Instructional Design and Applications
EDUC 587E: Standardized Measures for English Language Skills
EDUC 611E: Models of Second Language Acquisition
EDUC 615E: Program Curriculum, Materials, and Syllabus Design
EDUC 630E: Designing Digital Media for Educational Applications
 توصيف المقررات-

EDUC
Learning and Developmental Psychology (3 credits)
500E
The essential concepts of the theories which explain learning by humans such as behaviorism,
cognitive learning, observational learning (modeling), and meta cognition. The general concept of
developmental psychology with focus on the importance and relation to education. An introduction to
individual differences among learners and learning styles.
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EDUC 502E
Advanced Topics in General Methods of Teaching (3 credits)
Advanced study of cognitive learning and models of teaching, advantages of cognitive models over
behaviorist models, instructional planning, teaching strategies, classroom management, and evaluation
procedures. Detaileddiscussion of essential thinking skills and the teaching of thinking with emphasis
on conceptual understanding in teaching. Teaching/learning models such as: Social Interaction Model,
Inductive Model, Interactive Model, Problem‐based Learning Model, Cooperative Learning,
differences and characteristics of Direct and Indirect models of instruction will be covered.
EDUC Advanced Topics in Education Systems in Oman and the GCC (3 credits)
504E
Countries
Study and analysis of the educational systems of the Sultanate of Oman and the GCC Countries along
with comparisons with relevant international systems. Students’ field trips to educational institutions
will be organized and reports will be discussed in class. Course may be offered in Arabic.
EDUC
Foundations of Education (3 credits)
505E
Detailed study of the history and development of education and pioneers in education. Selected
educators from Greece, Italy, China, Egypt, India, and the Islamic world will be studied and their
theories will be analyzed with focus on their effect on the modern education.
EDUC
Instructional Methods in Teaching ESL/EFL (3 credits)
506E
A survey of the theoretical principles and techniques of various methods of Teaching English
Language. Focus is on linking theory to practice through the preparation and implementation of
instructional units and lesson plans both in simulated and actual classroom setting. The course includes
practicum field experience of about 30 classroom sessions in schools.
EDUC
Computer Assisted Language Learning (3 credits)
508E
Study of the state‐of‐the‐art of information and communication technologies (ICT) applications in
enhancing language teaching and learning with focus on English language applications. Students will
develop ESL/EFL teaching materials and conduct classroom activities using ICT with special attention
to the use of the internet.
EDUC
Statistical Analysis Methods for Research in Humanities (3 credits)
510E
Coverage of data types, the statistical analysis methods that are commonly used in education such as
descriptive statistics, tabulation methods, measures of central tendencies, correlation, and basic
inferential statistics. Studentsshould practice data collection and perform statistical analysis for the
collected data, and present the results to the class.
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EDUC
Cross‐Cultural Communication (3 credits)
530E
Study of social, ethical and cultural effects on oral and written communication across cultures. Topics
include body language, stereotypes, titles and respect, turn taking, narrative structuring, intonation,
request, disagreement andcriticism and their educational implications. Case studies of different speech
communities will be discussed and compared with the Omani culture.
EDUC
Guidance and Counseling (3 credits)
550E
A study of the role of college and high school counselors in guiding and helping students academically
and in all other areas affecting their academic and social life. Prerequisite: EDUC 500.
EDUC
Advanced Study of Educational Organization and Administration (3
557E
credits)
Study of the administrative and organizational theory and its application to the operation of educational
organizations. The role, functions, and responsibilities of the educational administrator will be covered.
EDUC
Theories of Intelligence and Learning Styles (3 credits)
570E
This applications‐focused course will be based on theories of intelligence, including those of Howard
Gardner, Daniel Goleman, and other classroom based approaches for understanding intelligence from
multiple perspectives.The course will also help students to distinguish between knowledge domains
(such Bloom’s Taxonomy, as well as others that have been introduced in the last 20 years), learning
styles, and concepts of intelligence, with an emphasis on how such distinctions can serve in the
development and implementation of student‐centered classroom activities.
EDUC 573E
Instructional Design and Applications (3 credits)
This course focuses on the application of instructional design principles to the development of
instruction. Topics include issues, trends, foundations, instructional design stages, and technology.
Students are expected to produce original samples to demonstrate the implementation of instructional
design principles.
EDUC 585E
Assessment and Evaluation in Teaching ESL/EFL (3 credits)
Principles and procedures of assessment. Focus is on evaluating learning, and behavior changes among
learners, observation techniques, and performance measures; alignment of assessment and instruction;
norm‐ and criterion referenced assessment; standardized tests, current issues and controversies.
Significant attention to applications in language skills and communication. The course includes
practicum field experience of about 30 classroom sessions in schools.
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EDUC
Standardized Measures for English Language Skills (3 credits)
587E
This course covers the history and application of standardized measures that are used to evaluate
English language skills internationally such as TOEFL and IELTS with their variations. Students will
have hands‐on experience with those tests, analyze their components, discuss cultural significance of
those tests, and produce reports about them with focus on the relation between cultural and linguistic
issues.

EDUC
Research Methods in Education (3 credits)
590E
Coverage of the steps needed in planning for a research in education. The types of research design:
quantitative versus qualitative research. Sampling techniques. Data collection methods. Designing data
collection and measurement tools. Critical reading of empirical research in the varied areas of
education. Students should produce samples of research designs for educational use and present them
to the class.
EDUC
Advanced Topics in Instructional Strategies in ESL/EFL (3 credits)
605E
A study and application of the modern communicative approaches to the teaching of grammar,
speaking, listening, reading, writing, culture, and testing. Students prepare instructional materials and
complete a series of lesson plans and apply them to a teaching context. The course includes practicum
field experience of about 30 classroom sessions in schools. Pre‐requisite: EDUC 507.
EDUC
Models of Second Language Acquisition (3 credits)
611E
This course introduces students to the study of second language acquisition and provides them with
training in the collection, analysis, and interpretation of representative learner language data in second
language contexts. Course topics include universals of language acquisition, major theoretical models
of second language acquisition, and individual differences in second language acquisition. Implications
for language teaching are also addressed.
EDUC
Program Curriculum, Materials, and Syllabus Design (3 credits)
615E
Basic competencies in curriculum planning, material adaptation, course development, task design, and
lesson planning. Participants will design sample programs, instructional units, determine objectives,
develop materials, and plan lessons and assessment tools.
EDUC 625E
Curricular and Pedagogical Issues in Teaching ESL/EFL (3 credits)
Critical exploration of current issues in Teaching English Language curricula and pedagogy. Students
explore, conceptualize, and formulate informed positions regarding current issues in curriculum design
and implementation, teaching and assessment of learning, psycholinguistics, sociolinguistics, and
language and communication more generally.

13Page

 مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية:دليل طالب الماجستير في التربية تخصص

EDUC 630E
)Designing Digital Media for Educational Applications (3 credits
This course focuses on the study and application of instructional design principles to the development
of multimedia materials. Students are expected to design and develop a multimedia project using the
discussed techniques.
EDUC 690E
Thesis Implementation
)(6 credits
Students implement the design of their final projects that were developed in EDUC 590. They should
demonstrate abilities to conduct and report research about teaching English language in an Omani
educational institution. The completed thesis should be presented to a special panel of experts. The
project work should be presented in a standard research report format that includes sections about
definition of the problem, literature review, research design, study implementation, results, data
analysis, discussion, and conclusion. Pre‐requisite: All core and elective courses.
)(0 credits

Comprehensive Exam

EDUC 777E

 أساليب واستراتيجيات التعليم والتعلم المتبعة في البرنامج:تركز أساليب واستراتيجيات التدريس المتبعة في البرنامج على ما يلي:
.1

استخدام أساليب التدريس المتمركزة حول الطالب.

.2

المشاريع البحثية وأوراق العمل.

.3

اإلعداد المسبق للدروس من قبل الطلبة من أجل مناقشتها في الصف.

.4

التدريب العملي ومناقشة األمور والمشاكل الواقعية في مكان العمل.

.5

استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الدروس.

.6

دراسة الحاالت.

.7

حلقات النقاش.

.8

الضيوف الزائرون من المتخصصين في المجاالت المختلفة.

.9

الزيارات الميدانية.

.10

االبتعاد عن أسلوب المحاضرة التقليدي واالستعاضة عنه بأسلوب انخراط الطلبة الفعلي في عملية التعلم.

.11

تشجيع الطلبة على االعتماد على النفس في التعلم والبحث عن المعرفة بشتى الطرق الحديثة من مكتبات وانترنت وكتابة

البحوث المختلفة وغيرها.
 -االختبارات والتقييم:

يتم تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي من خالل العديد من األساليب المتنوعة الحديثة مثل:

 .1تقديم الدروس من قبل الطلبة بعد إعدادها مسبقا تحت إشراف المعلم.
 .2كتابة البحوث وأوراق العمل.
 .3استخدام الملفات الطالبية (البورتفوليو) وتنظيم أنشطة المساق فيها وتقييمها من قبل المدرس باستمرار.

 .4التركيز في التقويم على الفهم والمناقشة والتحليل واالستيعاب في االختبارات الصفية بدالً من الحفظ المطلق.

 .5اإلكثار من المتابعة الصفية والتقويم المستمر باستخدام االسئلة التي تتطلب التفكير الدقيق واالبداعية والتحليل.
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 .6عمل المشاريع الواقعية المتعلقة بالمشاكل التربوية وتقديم الحلول المنطقية لها من الواقع.
 .7االختبارات المختلفة.
 .8التركيز على التقويم الشامل الذي يغطى كافة جوانب الطالب والمستمر الذي يسير بشكل متزامن مع عملية التدريس (قبلى،
مرحلى ،نهائى ،تتبعى).
 -عالمة غير المكتمل ":" I

ينال الطالب أحيانا عالمة " " Iداللة على أن الواجبات المطلوبة للمساق غير مكتملة .وال تعتبر هذه العالمة نهائية ،إذ يتاح للطالب،

فرصة إنهاء المهمات غير المكتملة وفق التوجيهات اآلتية:

 .1يعطى للمساق غير المكتمل عالمة ” ‘‘Iملحقة بمجموع العالمات التي حصل عليها في هذا المساق لتاريخه ،وهذا المجموع
يعكس الواجبات التي قام بها .أما الواجبات التي لم يقم بها فإنه ينال عليها صف اًر ،شرط أن تكون العالمة عددا يقبل القسمة على
خمسة.

 .2للحصول على حق إكمال مساق ما ،على الطالب أن يقد م عذ ار شرعيا مقبوال لمدرس المادة ولرئيس القسم ولجنة الماجستير خالل

اسبوعين من تاريخ االمتحان النهائي للمادة  .لذا يجب تقديم طلب مخصص للموافقة يوقّع عليه مدرس المادة ورئيس القسم المختص

ولجنة الماجستير ،وال تعطى الموافقة إال بعد دراسة وافية للطلب واالقتناع بما ورد فيه.

 .3من يحصل على موافقة إكمال مساق ما ،يجب أن يكمله خالل أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الفعلي التالي ،وقد توافق لجنة
الماجستير ،في حاالت استثنائية ،على منح وقت إضافي .
خاصا بتغيير العالمة ،ويرفع إلى لجنة
 .4بعد أن ينهي الطالب العمل غير المكتمل ،وينال عالمة عليه ،يمأل مدرس المادة طلبا
ً
الماجستير على الوجه الذي تم ذكرها أعاله .

تسجل له عالمة ""I
 .5في حال لم يقدم الطالب عذ ار يبرر عدم إكماله المساق ،أو لم يستطع إكمال العمل خالل الفترة المحددة أعالهّ ،
وتستبدل بمجموع العالمات المتوفرة للطالب ،ويعتبر هذا المجموع العالمة النهائية للطالب في هذا المساق .

 .6يحسب مجموع العالمة مع المعدل العام للفصل ريثما يتم تعديل العالمة ويحتسب المعدل النهائي وفق اإلجراءات المذكورة أعاله.
 -معايير (نظم) التقييم المتبعة فى البرنامج (نظام العالمات):

 .1الحد األدنى لدرجة النجاح في كل مساق هو  ،%70والحد األدنى للمعدل التراكمي للتخرج هو .%75

 .2نتيجة مناقشة الرسالة العلمية أو بحث التخرج إما أن تكون مجازة ،أو مجازة بعد إجراء تعديالت طفيفة ،أو تؤجل لحين إجراء
تعديالت جوهرية ،أو غير مجازة.
 .3تحسب الدرجة النهائية لكل مقرر من  100درجة توزع كما يلي( :امتحانات فصلية  ،)%30أعمال الفصل (حضور ومشاركة،
تقارير صفية وحاالت دراسية ،عروض ،واجبات ،أنشطة  ،)%30اختبار نهائى .%40
 شروط التخرج من البرنامج:(أ)  -شروط التخرج (مسار االختبار الشامل):
 - 1يجب أن ينهى الطالب بنجاح دراسة جميع المقررات  11مقر اًر إجبارياً ( 7مقررات إجبارية ،باإلضافة إلى أربعة مقررات اختيارية)
بواقع  33ساعة معتمدة ،وبنسبة ال تقل عن  % 70في كل مقرر.
 - 2يشترط أن يحصل الطالب على معدل عام ال يقل عن  %75في المقررات الدراسية.
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 - 3يجب أن يجتاز الطالب اختبا اًر شامالً في أربع مقررات دراسية وبنسبة ال تقل عن .%70
(ب)

شروط التخرج (مسار الرسالة):

.1

يجب أن ينهى الطالب بنجاح دراسة جميع المقررات ( 7مقررات إجبارية ،باإلضافة إلى مقررين اختياريين) بواقع  27ساعة

معتمدة ،وبنسبة ال تقل عن  % 70في كل مقرر.
.2

يشترط أن يحصل الطالب على معدل عام ال يقل عن .%75

.3

يجب أن ينهي الطالب رسالة الماجستير بواقع  6ساعات أكاديمية ،على أن تكون الرسالة مجازة بعد الحكم عليها من قبل

لجنة الممتحنين التي يحددها القسم.
 -رسالة الماجستير (اإلجراءات ،اإلشراف ،المناقشة ،التسليم):

تجرى رسائل الماجستير فى مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية  ،مع ربطها بسوق العمل فى البيئة العمانية حتى يتم االستفادة

العملية من تلك البحوث فى الواقع الميدانى ،مما يؤثر إيجاباً وبشكل فعال فى العملية التعليمية واإلدارية بالسلطنة.

وبالنسبة إلجراء تلك البحوث فهى تتم وفقاً للخطوات التالية:

 .1بعد أن ينتهي الطالب من إنجاز  27ساعة أكاديمية من المقررات الدراسية وبمعدل تراكمي ال يقل عن  %75يستطيع أن يسجل

للرسالة العلمية مع المشرف الذين يحدده قسم التربية .ويتم االعتماد على بعض المعايير فى تعيين المشرف على الطلبة ،منها

توجه الطلبة العلمي والمهني ،والتخصص العام للمشرف ،وتوزيع عبء اإلشراف والعبء التدريسى على األساتذة بالقسم.
 .2يختار الطالب عنوان رسالته مع مشرفه ،ثم يعد خطة بحث مكتملة الجوانب والعناصر وفق النموذج الذي يتبناه القسم وتحت
إشراف المشرف خطوة خطوة.

 .3بعد أن يوافق المشرف على الخطة التى يعدها الباحث يرسلها إلى منسق البرنامج ثم إلى رئيس القسم لتحديد موعد لعرضها
ومناقشتها فى سيمينار القسم والذي يعقد مرة واحدة أسبوعياً على األقل حسب عدد الخطط الجاهزة للعرض.

 .4تناقش الخطة فى سيمينار القسم ،والذي يكون بمثابة حلقة بحث علمى مفتوح برئاسة رئيس القسم وبحضور كافة أعضاء هيئة
التدريس والطلبة بالقسم والكلية .ويحدد السيمينار مدى صالحية هذه الخطة للبحث من عدمها ،مع إعطاء التوجيهات والمقترحات
الالزمة للطالب.

 .5بعد الموافقة على الخطة البحثية يستكمل الطالب إعداد الرسالة تحت توجيه واشراف المشرف خطوة خطوة من خالل لقاءات
أسبوعية مجدولة بين الطالب والمشرف ،يستطيع المشرف من خاللها متابعة الطالب فى المراحل التي وصل إليها في إعداد البحث
أو الرسالة وحل المشاكل التي تواجهه خالل ذلك.
 .6يعد المشرف تقري اًر فصلياً عن طلبته الذين يشرف عليهم وعن مراحل تقدمهم فى إنجاز رسائلهم ومشاريعهم ،وتقديمها إلى رئيس
القسم.

 .7بعد االنتهاء من إعداد الرسالة يرسل المشرف خطاب (إقرار) صالحية إلى منسق البرنامج ثم إلى رئيس القسم يفيد بإنتهاء الطالب
من الرسالة ،مع أربع نسخ ورقية من الرسالة ،على أن يقدم الطالب ما يثبت أن الرسالة تم تدقيقها لغوياً ،وأنه تم إدخالها إلى موقع
( Turnitin.comالحد األقصى للنسبة المقبولة .)%20
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 .8يحدد المشرف أعضاء لجنة مناقشة الرسالة ،وتاريخ ووقت ومكان المناقشة ،ثم إرسالها إلى منسق البرنامج ثم إلى رئيس القسم
لالعتماد .وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء هيئة تدريس من رتبة أستاذ مساعد فما فوق ولهم خبرة وكفاءه في مجال تخصص
الطالب ،واألعضاء هم :المشرف على الرسالة ،وممتحن خارجى من خارج الجامعة أو القسم ،وممتحن داخلى من القسم.
 .9بعد موافقة رئيس القسم على لجنة المناقشة وتاريخ ووقت ومكان المناقشة ،يتم إعالم الطالب بذلك ،ثم ترسل نسخ من الرسالة مع
خطابات طلب مشاركة فى المناقشة ونماذج فارغة من التقارير الفردية والجماعية إلى أعضاء اللجنة قبل فترة ال تقل عن أسبوع

من موعد المناقشة .إذا لم يوافق رئيس القسم على لجنة المناقشة أو تاريخ ووقت ومكان المناقشة يستطيع أن يتشاور مع المشرف
حيال ذلك.
 .10تجتمع اللجنة وفق الوقت المحدد لمناقشة الطالب علنياً فى الرسالة المقدمة منه ،وتكتب تقري اًر جماعياً عن ذلك بشكل يوضح
اجتياز الرسالة من عدمه ،مع العلم بأن كل ممتحن يقدم تقري اًر فردياً أيضاً عن الرسالة .وتتم إجراءات المناقشة كما يلى:

 يعلن رئيس اللجنة بدء المناقشة وتقديم الطالب وأعضاء اللجنة.
 يقوم الطالب بعرض ملخص عن رسالته لمدة  20-15دقيقة.

 يكون رئيس اللجنة مسؤوالً عن إدارة المناقشة ويعطى الفرصة للطالب وأعضاء اللجنة لمناقشة الطالب فى رسالته فى حدود

 15دقيقة للطالب ،و 40دقيقة للممتحن الخارجى ،و 20دقيقة للممتحن الداخلى ،و 10دقائق للمشرف ،ويحق ألعضاء الهيئة
التدريسية اآلخرين والطلبة حضور المناقشة.

 تجتمع لجنة المناقشة بعد االنتهاء من مناقشة الطالب التخاذ القرار المناسب والذي يتخذ بأغلبية أعضائها .ويتكون القرار من
إحدى الخيارات االتية:
 الرسالة مجازة.
 الرسالة مجازة بعد إجراء تعديالت طفيفة.

 تؤجل الرسالة لحين إجراء تعديالت جذرية.
 الرسالة غير مجازة.


إذا تضمن قرار اللجنة بأن الرسالة مجازة ،يرسل التقرير الجماعى إلى مشرف البرنامج ،ثم رئيس القسم ،وعميد الكلية
إلعتماده ،ثم يرسل إلى قسم القبول والتسجيل الستكمال إجراءات التخرج وفق لوائح الجامعة ،على أن يتابع المشرف

إجراء الطالب لتعديالت اللجنة.


إذا تضمن قرار اللجنة بأن الرسالة مجازة بعد إجراء تعديالت طفيفة يتابع المشرف إجراء الطالب للتعديالت المطلوبة من
قبل اللجنة أوالً ،ثم يرسل إقرار لرئيس القسم يفيد بانتهاء الطالب من التعديالت المطلوبة ،ويرسل معه التقرير الجماعى

إلى مشرف البرنامج ،ثم رئيس القسم ،وعميد الكلية إلعتماده ،ثم يرسل إلى قسم القبول والتسجيل الستكمال إجراءات

التخرج وفق لوائح الجامعة.


أما إذا تضمن قرار اللجنة بأن تؤجل الرسالة لحين إجراء تعديالت جذرية يتابع المشرف إجراء الطالب للتعديالت
المطلوبة من قبل اللجنة أوالً ،ثم ترسل النسخة النهائية من الرسالة إلى أعضاء اللجنة بغرض المصادقة على التعديالت،

ثم يرسل المشرف إق ار اًر لرئيس القسم يفيد بانتهاء الطالب من التعديالت المطلوبة مشفوعاً بتصديق أعضاء اللجنة على
التعديالت ،ويرسل معه التقرير الجماعى إلى مشرف البرنامج ،ثم رئيس القسم ،وعميد الكلية العتماده ،ثم يرسل إلى قسم

القبول والتسجيل الستكمال إجراءات التخرج وفق لوائح الجامعة.
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وأخي اًر إذا تضمن قرار اللجنة بأن الرسالة غير مجازة ،يمنح الطالب درجة دبلوم الدراسات العليا فى التربية فى التخصص
الملحق به الطالب.

 .11يسلم الطالب الرسالة الجامعية بشكلها النهائي بعد إجراء التعديالت المطلوبة وتغليفها كما سبق ذكره ،كمايلى:
 نسختان ورقيتان من الرسالة/المشروع تتضمنان قرار المناقشة  +نسخة إلكترونية على قرص مدمج  CDبصيغة  PDFإلى
مكتبة الجامعة .وتقسم النسخة اإللكترونية الى أربعة ملفات كالً على حده حسب اآلتي:

 ملف يتضمن ملخص الرسالة بالعربية.

 ملف يتضمن ملخص الرسالة باإلنجليزية.
 ملف يتضمن الصفحات التالية( :صفحة العنوان ،صفحة اإلهداء ،صفحة الشكر والتقدير ،صفحة توقيعات لجنة
المناقشة).

 ملف يتضمن نص الرسالة بداية من صفحة المحتويات والى نهاية الرسالة.
 نسخة ورقية من الرسالة/المشروع مع نسخة إلكترونية على قرص مدمج  CDبصيغة  Wordإلى قسم التربية .وتقسم النسخة
اإللكترونية الى أربعة ملفات كالً على حده حسب اآلتي:

 ملف يتضمن ملخص الرسالة بالعربية.

 ملف يتضمن ملخص الرسالة باإلنجليزية.

 ملف يتضمن الصفحات التالية( :صفحة العنوان ،صفحة اإلهداء ،صفحة الشكر والتقدير ،صفحة توقيعات لجنة
المناقشة).
 ملف يتضمن نص الرسالة بداية من صفحة المحتويات والى نهاية الرسالة.
 ثالث نسخ ورقية إلى مشرف الكلية والممتحنين الداخلى والخارجى.

 .12يجب على الطالب تعبئة نموذج تسليم الرسالة والمتوفر على موقع المكتبة االلكتروني وتقديمه مع نسخ الرسالة إلى المكتبة ،كي
يستطيع أن يخلى طرفه من المكتبة وأن يستكمل إجراءات التخرج من القبول والتسجيل .وعلى الجهات ذات االختصاص تنفيذ ذلك
ومتابعته.
 .13بالنسبة لإلشراف على الرسالة ،يجب مراعاة مايلي:

 أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة أستاذ مساعد فما فوق فقط هم الذين لهم الحق فى اإلشراف على الرسائل العلمية
للطلبة.
 الحد األقصى لإلشراف على الرسائل العلمية هو  6طلبة فقط فى الفصل الدراسى الواحد ويجوز رفع العدد إلى  9طلبة فى
الحاالت الضرورية بعد موافقة القسم على ذلك.
 يمكن تعيين مشرف مساعد من األقسام العلمية األخرى في الجامعة إذا اقتضت طبيعة البحث ذلك.

 إذا لم يكن المشرف مستعداً لالستمرار في اإلشراف على الطالب لظروف خاصة ،يقوم القسم بتسمية مشرف بديل ،مع أخذ موافقة
عميد الكلية على ذلك.

 -مواصفات إعداد الخطة البحثية:

 .1تعد خطة البحث متطلباً أساسياً ومرحلة مهمة قبل البدء في التنفيذ العملي لخطوات الرسالة ،وخطة البحث هى مشروع عمل ،أو
خطة منظمة تجمع عناصر التفكير المسبق الالزمة لتحقيق الغرض من الدراسة.
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 .2ينبغي أن تكتب الخطة بمسافات سطر ونصف لألسطر بحروف حجم  14وبنوع  Simplified Arabicعلى ورق قياس ،A4
والعناوين الرئيسة حجم  16غامق ،والعناوين الفرعية حجم  14غامق ،ويكون عرض الحافات  2.5سم عدا عند الحافة اليمنى
ابتداء من المقدمة
(للغة العربية) فتكون  3.25سم .وترقم الصفحات باألرقام العربية ( ).....3 ،2 ،1في وسط أسفل الصفحة
ً
وحتى النهاية.
 .3التحقق من خلو الرسالة من األخطاء الطباعية وأن تطبع على وجه واحد.

 .4تكون محتويات الخطة بالترتيب كمايلى :صفحة عنوان الرسالة/المشروع ،مقدمة ،مشكلة الدراسة/البحث وتساؤالته ،حدود
الدراسة/البحث ،مصطلحات الدراسة/البحث ،أهداف الدراسة/البحث ،أهمية الدراسة/البحث ،منهج الدراسة/البحث ،أدوات
الدراسة/البحث ،مجتمع الدراسة/البحث ،عينة الدراسة/البحث ،متغيرات الدراسة/البحث ،فروض الدراسة/البحث (فى حالة الدراسة أو
البحث التجريبى) ،إجراءات الدراسة/البحث ،مراجع الدراسة/البحث.
 -مواصفات إعداد رسالة الماجستير:

 .1رسالة الماجستير تمثل كتابات علمية ينبغي أن تتصف بمنهجية واضحة ومواصفات محددة وطريقة علمية في الكتابة.
 .2ينبغي أن تكتب الرسالة بمسافات سطر ونصف لألسطر بحروف حجم  14وبنوع  Simplified Arabicعلى ورق قياس ،A4
والعناوين الرئيسة حجم  16غامق ،والعناوين الفرعية حجم  14غامق ،ويكون عرض الحافات  2.5سم عدا عند الحافة اليمنى
ابتداء من المقدمة
(للغة العربية) فتكون  3.25سم .وترقم الصفحات باألرقام العربية ( ).....3 ،2 ،1في وسط أسفل الصفحة
ً
وحتى النهاية .أما الصفحات التي تسبق ذلك (الخالصة ،المحتويات ،الخ) فترقم باألرقام العربية الهجائية (أ ،ب ،ج.).....،

 .3أال يقل عدد صفحات الرسالة عن  100صفحة ،وال يزيد عن  200صفحة.
 .4التحقق من خلو الرسالة من األخطاء الطباعية وأن تطبع على وجه واحد.
.5

تكون محتويات الرسالة كمايلى:

 صفحة العنوان باللغة العربية بخط ()Simplified Arabic
 صفحة توقيعات لجنة المناقشة
 اآلية القرآنية
 اإلهداء

 الشكر والتقدير ويكون مختص اًر دون أي اسهاب أو مبالغة.

 الملخص باللغة العربية بما ال يزيد عن  350كلمة ،ويتضمن مقدمة تعريفية بالرسالة وهدفها ،ومشكلتها ،ومنهج البحث،
والعينة ،واألدوات ،واألساليب اإلحصائية ،وأهم النتائج والتوصيات أو المقترحات.
 جدول المحتويات (ويشمل عناوين الفصول ومحتوياتها ،وكذلك الجداول واألشكال والمالحق ،وأرقام الصفحات لكل منها).
 فصول الرسالة ،وتشمل:

 الفصل األول بعنوان :المدخل العام للدراسة ،ويشمل النقاط التالية بالترتيب:


المقدمة.



مشكلة الدراسة وتساؤالتها.



حدود الدراسة.



مصطلحات الدراسة.
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فروض الدراسة (إذا كانت الدراسة تجريبية)



أهداف الدراسة.



أهمية الدراسة.

 الفصل الثانى بعنوان :اإلطار النظرى والدراسات السابقة:


يبدأ هذا الفصل – كما فى بقية فصول الدراسة عدا الفصل األول -بمقدمة تمهيدية توضح مايتضمنه أو ماسيتم



يتم تقسيم هذا الفصل إلى جزأين الج أز األول خاص باإلطار النظرى ،والج أز الثانى خاص بالدراسات السابقة.



يقسم الج أز الخاص باإلطار النظرى إلى محاور متتابعة ومتتالية من العام إلى الخاص وفق متغيرات الدراسة.



يفضل أن ال يزيد عن  %30من عدد صفحات الرسالة.

تناوله فى هذا الفصل.



يقسم الج أز الخاص بالدراسات السابقة إلى محاور متتابعة ومتتالية عربية وأجنبية من الدراسات القديمة إلى الحديثة،
على أن تذكر الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة ومتغيراتها والحديثة فقط قدر اإلمكان.



يختتم الج أز الخاص بالدراسات السابقة بتعقيب واستنتاجات من الباحث حول الدراسات السابقة ،ثم أوجه االستفادة
من تلك الدراسات.

 الفصل الثالث بعنوان :منهجية الدراسة واج ارءاتها:

ويتضمن منهج الدراسة ،ومجتمع الدراسة ،والعينة ووصفها ،ومتغيرات الدراسة ،وأدوات الدراسة وكيفية بنائها ،واألساليب

اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة.
 الفصل الرابع بعنوان نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات:
 ويتضمن نتائج الدراسة وتفسيرها وتحليلها وكيفية اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وتوصيات الدراسة ،والدراسات والبحوث
المقترحة.

 مراجع الدراسة ،ويتبع طريقة  APAلغرض التوثيق في متن الرسالة و فى قائمة المراجع فى نهايتها.
 مالحق الدراسة ،وتكتب بالترتيب وفق إجراءات سير الدراسة.
 الملخص باللغة اإلنجليزية بما ال يزيد عن  350كلمة ويوضع بعد صفحة العنوان باللغة االنجليزية ويوضع في نهاية الرسالة
من جهة اليسار.

 صفحة العنوان باللغة االنجليزية (نوع الخط  .)Times New Romanوتوضع في أول صفحة من الرسالة جهة اليسار.
 .6يراعى أن يكون لون الرسالة النهائى بعد مناقشتها وتعديلها وفق آراء المحكمين أخضر غامق وأن يكون الجالد من النوع
الكارتوني السميك ( .(Hard coverتكون كتابة العنوان على الغالف كما هو مبين في النموذج المرفق (رقم  -1غالف باللغة
العربية) والنموذج المرفق (رقم  -2غالف باللغة االنجليزية) وباللون الذهبي .ويكتب على كعب الرسالة اسم الطالب و عنوان
الرسالة والسنة ويترك مسافة  2سم من أعلى واسفل الكعب كما هو مبين في النموذج المرفق (رقم .)3

 .7الهوامش :يمكن للباحث استخدام الهوامش في الحاالت االتية:
 شرح بعض المفردات أو مناقشة قضية.
 تصحيح بعض أخطاء النصوص والتعليق أو االقتراح عليها.
 اإلشارة إلى مراجع أخرى تعالج الفكرة نفسها.

 تقديم نبذة قصيرة عن حياة شخص له أهمية في البحث أو التعريف به.
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 الداللة على المصادر التي تتضمن أدلة تدعم أو تعارض رأيه.
 إحالة القارئ إلى مواد في مواضيع أخرى من البحث.
 .8عند االقتباس الحرفي من أحد المراجع يوضع النص المقتبس بين عالمتي التنصيص ،ويراعى عدم المبالغة بنقل النصوص
الحرفية إال عند الضرورة.
 .9يوضع رقم للجدول في أعلى الجدول وترقم الجداول بشكل متسلسل كما يوضع عنوان للجدول يبين محتواه.

 .10في حالة وجود الجدول ،فيتم استخدام حجم خط  ،12و أن يكتب المرجع في أسفل الجدول وفق نظام  ،APAوفي حالة وجود جزء
من الجداول من عمل الباحث ،فتضاف عبارة  :أما النسب المئوية (مثالً ) فقد احتسبت من قبل الباحث.

 .11في حالة وجود أشكال أو رسوم أو مخططات فتوضع أرقام لها أسفل الشكل أو الرسم أو المخطط مع عنوان واضح يبين مضمونه.
 .12في متن الرسالة يتم ترتيب فقرات الموضوع بالشكل اآلتي ( أوالً ،-1 ،:أ -* ،-وهكذا ) ،أو نظام آخر صحيح للترقيم شرط توحيد
نظام الترقيم فى الرسالة كلها.

 .13عند كتابة ملخص الرسالة باللغة االنجليزية والمراجع األجنبية يتم االلتزام بنوع الخط  ،Times New Romanحجم .12
 جدول زمني يوضح توقيتات إعداد الرسالة وفق م ارحلها المختلفة:م
1
2

النشاط

الحد األدنى

الحد األقصى

تعيين مشرف

الفترة المخصصة

الفترة المخصصة

للطالب

للتسجيل

للحذف واإلضافة

تحديد موعد

بداية األسبوع

نهاية األسبوع األول

ثابت أسبوعى

األول من الدراسة

من الدراسة

مالحظات
تحدد تلك الفترة من قبل إدارة الجامعة
يقوم المشرف بتحديد ذلك الموعد مع الطالب ،على أن يعلن فى

جدول المشرف على باب غرفته

إللتقاء الطالب
بالمشرف
3

 .1يقوم الطالب بإعداد خطة البحث مع متابعة المشرف له

تقديم خطة

األسبوع الرابع من

األسبوع العاشر من

البحث واجازتها

بداية الفصل

الدراسي األول

بداية الفصل

الدراسى األول

كتابة اإلطار

األسبوع الثانى

األسبوع الخامس

النظري

عشر من بداية

عشر من بداية

الرسالة/البحث فى نهاية الفصل الدراسى األول ،وتقديمه

والدراسات

الفصل الدراسى

الفصل الدراسى

لرئيس قسم التربية.

خطوة خطوة.

 .2بعد إعدادها فى صورتها النهائية واعتمادها من المشرف
يتم عرضها فى السيمينار األسبوعى لقسم التربية يوم
الثالثاء الساعة  3بعد الظهر لمناقشتها واجازتها للبحث.
 .3وفي حالة فشل الطالب في تقديم خطة البحث حتى نهاية
األسبوع العاشر من بداية الفصل الدراسى يعتبر منسحباً

من المقرر.
4

السابقة وتقديمه

األول

األول

للمشرف
5

إعداد أدوات

 .1يقوم المشرف بإعداد تقرير عن أداء الطالب وانجازاته فى

 .2يعطي للطالب درجة  PRفى نهاية الفصل الدراسى األول،
وهي تعني أن الرسالة/البحث ما زالت تحت اإلعداد.

األسبوع األول من

األسبوع الثالث من

يتابع المشرف الطالب خطوة خطوة
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6

بداية الفصل

البحث وتقنينها

بداية الفصل

الدراسي الثانى

الدراسي الثانى

جمع البيانات

األسبوع الخامس

األسبوع السابع من

وتحليلها

من بداية الفصل

بداية الفصل

وتقديمها

الدراسي الثانى

الدراسي الثانى

يتابع المشرف الطالب خطوة خطوة

للمشرف
7

كتابة النتائج

األسبوع التاسع

من بداية الفصل

بداية الفصل

وتقديمها

الدراسي الثانى

الدراسي الثانى

والتوصيات

األسبوع العاشر من

يتابع المشرف الطالب خطوة خطوة

للمشرف
8

تسليم المسودة

األسبوع الحادى

األولى للرسالة

عشر من بداية

الفصل الدراسي

األسبوع الثانى عشر يتابع المشرف الطالب خطوة خطوة
من بداية الفصل
الدراسي الثانى

الثانى
9

تسليم المسودة

األسبوع الثالث

األسبوع الخامس

 .1يقوم المشرف بإعداد تقرير عن أداء الطالب وانجازاته فى

النهائية للرسالة

عشر من بداية

عشر من بداية

الرسالة/البحث فى نهاية الفصل الدراسى الثانى ،وتقديمه

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

لرئيس قسم التربية.

الثانى

الثانى

 .2يقوم المشرف بإجراء ترتيبات مناقشة الطالب مع رئيس
القسم واخطار الطالب بذلك.
 .3في حالة فشل الطالب في تقديم المسودة النهائية بنهاية
الفصل الدراسى الثانى يعطي درجة  PRوهي تعني أن
الرسالة/البحث ما زالت تحت اإلعداد ويسمح للطالب

باستكمال إعدادها واجراء المناقشة خالل الفصل الدراسي
الثالث .وفى حالة فشل الطالب فى إنجاز الرسالة/المشروع
فى الفترة المحددة يعتبر راسباً.

 .4فى بعض الحاالت الخاصة يمكن تمديد للطالب فصل
دراسى رابع الستكمال إعداد الرسالة/المشروع واجراء

المناقشة وذلك بعد اعتماد رئيس القسم وعميد الكلية الطلب
المقدم من الطالب بشأن ذلك.
 -االختبار الشامل:
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بعد أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية المتضمنة بجدول الخطة الدراسية األساسية للبرنامج بواقع  33ساعة معتمدة ،وبنسبة
نجاح ال تقل عن  %70لكل مقرر %75 ،معدل عام يحق له في الفصل التالي للفصل األخير في دراسته أن يلتحق باالختبار
الشامل ،وفقاً للضوابط التالية:

 .1أن يسجل الطالب لمقرر االختبار الشامل على نظام اللوجوس مع تسجيل مقررات الفصل األخير لدراسته.
 .2يهدف االختبار الشامل إلى قياس المهارات العقلية العليا للطالب في أربعة مقررات أساسية في البرنامج ،وهي :مناهج البحث
التربوي ،اإلحصاء التربوي ،بالغضافة إلى مقررين في التخصص.

 .3يتم إعداد االختبار الشامل وتصحيحه من قبل لجنة متخصصة في المناهج وطرائق التدريس يحددها قسم التربية.
 .4يتم مراجعة االختبار خارجياً من قبل أحد األساتذة المتخصصين في طرق تدريس اللغة اإلنجليزية داخل سلطنة عمان أو خارجها.

 .5زمن االختبار ( )4ساعات ،مقسمة على جزأين كل جزء ساعتان .الجزء األول لمقرري التخصص .والجزء الثاني مخصص
لمناهج البحث في التربية واإلحصاء التربوي.

 .6يتطلب اجتياز الطالب لالختبار الشامل أن يحصل على نسبة مئوية  %70من درجات االختبار كحد أدنى.
 .7بعد رصد درجات االختبار ،وتعبئة استمارة التقرير الفردي لكل طالب ،واعتمادها من قبل اللجنة المختصة يتم رفعها إلى رئيس
القسم ،ثم لعميد الكلية لالعتماد ،ومن ثم يتم رفعها إلى القبول والتسجيل لتسجيل النتيجة على نظام اللوجوس واعالنها للطلبة عبر
موقعهم االلكترونى.

 .8يحق للطالب الذي أخفق في االختبار للمرة األولى أن يعيد االختبار مرة ثانية فقط مع الدفعة الثانية التي تليه .واذا أخفق الطالب
في االختبار للمرة الثانية يعطى له درجة الدبلوم في الدراسات العليا.
ثالثاً :الضوابط واللوائح:

 -االنتقال من كلية  /جامعة أخرى معترف بها إلى جامعة ظفار لدراسة هذا البرنامج:

يحق ألي طالب يدرس في جامعة أو كلية معترف بها من قبل و ازرة التعليم العالي في السلطنة تقديم طلب لالنتقال إلى جامعة ظفار

لدراسة هذا البرنامج ،على أن يستوفي شروط القبول المطلوبة ،وموافقة قسم التربية على ذلك ،الذي يقدم توصياته لعميد الكلية الذي
يحيلها بدوره بعد دراستها إلى مدير القبول والتسجيل ،مع مراعاة الشروط التالية عند معادلة المواد:
 .1يشترط لمعادلة أي مقرر دراسي أن يكون ضمن برنامج دراسي محدد.

 .2ال تعتمد المواضيع ذات الساعات المعتمدة المساوية ( صفر) ( بدون وحدات ).
 .3يشترط لمعادلة أي مقرر دراسي أن تكون ساعاته الدراسية المعتمدة معادلة لتلك الموجودة في جامعة ظفار.
 .4يشترط لمعادلة أي مقرر دراسي وجود ما يماثله في جامعة ظفار من حيث العنوان والمفردات وعدد الساعات المعتمدة.
 .5ال يجوز معادلة أي مقرر دراسي يتم إنجازه خارج الجامعة بعد التسجيل في الجامعة ،إال إذا حصل الطالب على موافقة مسبقة
مكتوبة من الكلية ومن رئيس جامعة ظفار.

 .6يجب أن اليتجاوز عدد الوحدات التي يمكن معادلتها عن  6ساعات معتمدة.
 .7تنظر لجنة المعادالت بالقسم في معادلة الطالب وتتطلب مصادقة العميد ومن ثم ترسل الى قسم القبول والتسجيل.
 -التوجيه واإلرشاد األكاديمى للطلبة:
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عندما يتم قبول الطالب في برامج الماجستير يعين له مرشد أكاديمي ،وتحدد له طريقة االتصال مع المرشد في مكتبه بأوقات
معينة من خالل محاضرة إرشادية يعقدها القسم لجميع طلبة البرامج في مستهل كل فصل دراسي ،حيث يتولى األساتذة بالقسم توضيح
جميع اللوائح لزيادة وعي الطلبة بنظام الدراسة وأساليب ومعايير التقويم ونظام منح الدرجات ،ومعايير النجاح والرسوب ومصفوفة
التقديرات .ويتمثل دور المرشد األكاديمي فيما يلي:
 .1شرح خطة الدراسة ،ومساعدة الطلبة على التسجيل ،وارشادهم إلى أفضل السبل التي تساعدهم على التكيف مع متطلبات البرنامج
والحفاظ على المعدل التراكمي المطلوب.

 .2مساعدة الطلبة في فهم المنهج ومسؤولياتهم األكاديمية.
 .3تشجيع الطلبة على االلتزام بأعلى المعايير األخالقية والمهنية.
 .4مساعدة الطلبة في التخفيف من مخاوفهم وحل المشاكل ذات الصلة عند حدوثها.
 .5حث الطلبة على معرفة وفهم وااللتزام بتعليمات وقواعد الجامعة.
 .6مراقبة تقدم الطلبة أكاديمياً من أول يوم لغاية التخرج.

 .7مناقشة المشاكل مع الطلبة والتوصية بطرائق لحلها.
 .8االحتفاظ بالمالحظات حول تقدم الطالب لالستفادة منها في تقديم النصح واإلرشاد في المستقبل.
 .9التعرف على بعض الحاالت غير العادية ومناقشتها مثل الغيابات الزائدة عن الحد والعالمات المنخفضة.

 .10مساعدة الطلبة في فهم تعقيدات البيئة المحيطة.

 .11تدريب الطلبة على االستفادة من أجهزة الحاسوب واكتساب مهارات تطبيقات برنامج .SPSS
 .12توجيه الطلبة إلى االستفادة من المكتبة والتنسيق مع القائمين عليها لمساعدتهم في الوصول إلى المراجع باستخدام الفهرسة
األلكترونية ،وكذلك الوصول إلى المراجع االلكترونية بسهولة ويسر.

 .13تسليم كل طالب الخطة الزمنية الدراسية لكل فصل دراسي ،وتوعية الطلبة بأهمية الوقت وحسن استثماره.
 .14مساعدة الطلبة في التغلب على جميع العقبات التي قد تحد من تقدمهم الدراسي والتحصيلي.
 .15التنسيق مع مشرف كل طالب لمتابعة حسن سير الطلبة في إعداد خطط رسائلهم ومشروعاتهم.
 -الحذف واإلضافة:

تتبع جامعة ظفار نظام الساعات المعتمدة حيث يسجل الطالب عدد معين من الساعات المعتمدة في كل فصل دراسي .يتم

إعطاء الطالب الفرصة الختيار مقرراته بالتشاور مع المرشد األكاديمي خالل فترة التسجيل .ومع ذلك ،بعد اختيار الجدول الد ارسي،
الطالب لديه الفرصة إلجراء تغييرات خالل فترة الحذف واإلضافة من خالل تقديم "نموذج الحذف واإلضافة" معتمد إلى مكتب القبول

والتسجيل .يجب على الطالب الحرص على عدم تغيير جميع المقررات التي اختارها سابقا ،ولكن مقرر واحد فقط أو اثنين من
المقررات ،إذا كان التغيير ال بد منه.
فترة الحذف  /اإلضافة هي عادة األسبوع األول من الفصل الدراسي .ستظهر فقط المقررات التي تبقى في الجدول الزمني في
اليوم األخير من فترة الحذف  /اإلضافة في السجل األكاديمي الدائم للطالب .ال يسمح بأي تغييرات في الجدول الزمني بعد فترة الحذف

 /اإلضافة دون الحصول على إذن من المرشد األكاديمي وموافقة اللجنة اإلدارية للكلية.
أ  -الحذف:
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يسمح للطالب ،بعد موافقة مرشده األكاديمي ،بإجراء بعض التعديالت في برنامجه الدراسي (أي إضافة بعض المساقات وحذفها) خالل
األسبوع األول من الفصل الدراسي ،وال يحق له إجراء أية تعديالت بعد انقضاء هذه المهلة دون الحصول على موافقة المرشد األكاديمي
في الكلية أو عميد الكلية .وعلى الطالب أن يتنبه إلى عدم تغيير كل المساقات التي اختارها إذ يحق له تغيير مساق واحد أو مساقين
فقط ،في حال كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك.
ب  -اإلضافة:

يمكن للطالب اضافة أي مقرر بشرط:

 -1عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراسي المسموح به للتسجيل وهو  12ساعة معتمدة في كل فصل دراسي.
 -2عدم وجود تعارض في الجدول الدراسي .

 -3وجود إمكانية للتسجيل في إحدى شعب المقرر الدراسي المراد إضافته .
 -الحضور الصفي وقوانين الغياب:

 .1حضور حصص التدريس واألنشطة ذات الصلة بالمقرر تعتبر واجبة.
 .2اليسمح للطالب أن يغيب أكثر من  %25من عدد المحاضرات المقررة للمساق.
 .3أى طالب يغيب أكثر من  %25من عدد محاضرات المقرر يعطى  ،WAوذلك وفقاً للمعايير التالية % 5 :إنذار أول%15 ،

إنذار ثان %25 ،إنسحاب من المقرر ( .) WAويتم إرسال تلك اإلنذارات عن طريق النظام )(SAOإلى إيميل الطالب ،كما سيتم

إعالم الطالب شفهياً من قبل المدرس أو المرشد األكاديمي.

 .4الطالب الذي يتغيب عن أي اختبار إلزامي خالل الفصل الدراسى فى أى مساق يحصل على عالمة صفر في ذلك االختبار ،إال إذا
قدم عذ اًر شرعياً وقبله مدرس المساق فيمكن للمدرس إعادة االختبار له مرة أخرى أو يعطى نسبة درجة الطالب فى االختبار النهائى
لذلك االختبار .والخيار الثانى هو المعمول به داخل قسم التربية.

عذر
يقدم طلباً مخصصاً لذلك يتضمن ًا
 .5الطالب الذي يتغيب عن إختبار نهاية الفصل ألي مساق يحصل على عالمة "صفر" ما لم ّ
شرعياً موثقاً من الجهات الرسمية يقبله مدرس المساق ورئيس القسم واللجنة اإلدارية بالكلية خالل أسبوعين من انتهاء االختبار .فإذا
حصل على الموافقة من المدرس واللجنة يعطى الطالب عالمة غير مكتمل " "Iوتبقى عالمة الطالب غير مكتمل " ، "Iوال تعتبر

هذه العالمة نهائية إلى أن يقدم االختبار في الموعد المحدد خالل أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسى التالى للفصل الذى تغيب
خاصا بتغيير
فيه الطالب عن االختبار .وبعد أن ينهي الطالب العمل غير المكتمل ،وينال درجة عليه ،يمأل مدرس المادة طلبا
ً
الدرجة ،ويرفع إلى رئيس القسم ،ثم عميد الكلية ،وأخي اًر قسم القبول التسجيل ،ومن ثم تغير درجة الطالب من غير مكتمل " "Iإلى
الدرجة التى يحصل عليها فى المساق.

 .6ال يجوز فصل الطالب من مساق ما ألي سبب إذا كان ذلك سيؤدي الى انخفاض عبئه الدراسي إلى أقل من 6ساعات معتمدة
دون موافقة اللجنة اإلدارية بالكلية .فإذا ما تمت الموافقة على سحب الطالب من المساق ،ترسل رسالة بهذا الخصوص الى مكتب

القبول والتسجيل لسحب الطالب.

 .7سياسة الحضور واالنصراف الجديدة للجامعة ال تقبل االلتماسات.
 -االنسحاب من المساقات:

 .1الطالب الذين تم انسحابهم من المساق نتيجة الغياب المفرط  %25يعطوا .WA
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 .2يحصل الطالب الذي ينسحب من إحدى مساقاته أو يلزم بذلك على عالمة .W
 .3ال يسمح للطالب أن ينسحب من إحدى مساقاته أو أن يلزم باالنسحاب إال في المدة المحددة من قبل الجامعة فى بداية كل فصل
دراسى اعتيادى أواألسبوع الرابع في الفصل الصيفي ،واذا تعدى المدة المحددة يجب أن يحصل على موافقة اللجنة اإلدارية في
الكلية.
 .4اليحق للطالب أن ينسحب من إحدى مساقاته أو إلزامه باالنسحاب في حال سينقص ذلك من عدد ساعاته المعتمدة في هدا
الفصل الدراسى إلى مادون  3ساعات معتمدة إال إ ذا حصل على موافقة مسبقة من اللجنة اإلدارية في الكلية.

 .5يحق للطالب االنسحاب من مساق واحد في الفصل الدراسي ال غير ،ومن يرغب في غير ذلك يجب أن يلتمس موافقة اللجنة
اإلدارية في الكلية.
 -تعليمات القاعات االمتحانية:

 .1على الطالب التواجد في قاعة االمتحان قبل  15دقيقة على األقل من موعد االمتحان.
 .2على الطالب إحضار البطاقة الجامعية إلى قاعة االمتحان.
 .3يمنع إدخال الكتب والنوتات واألوراق الخاصة باالمتحان إلى داخل قاعة االمتحان.
 .4يمنع استخدام الحاسبات القابلة للبرمجة.

 .5يمنع الحديث بين الطلبة أثناء االمتحان وبأي طريقة من طرق التواصل.
 .6يجب أن يكون الهاتف النقال مغلقاً طوال فترة االمتحان.

 .7يمكن طلب المساعدة عن طريق االستفسار من المراقب في القاعة االمتحانبة.
 .8يمنع الطالب من مغادرة القاعة االمتحانية تحت أى سبب من األسباب إال فى الحاالت الضرورية التى يحددها المراقبون ،واذا خرج
الطالب من قاعة االمتحان دون موافقة المراقبين لن يسمح له بالعودة.

 .9ال يسمح للطالب بمغادرة القاعة االمتحانية إال بعد مرور نصف الوقت المخصص لالمتحان.
 -الرسوب في المساقات الدراسية واعادة دراستها:

 .1الطالب الذي يحصل على درجة أقل من  %70فى أى مساق يعتبر راسباً فى ذلك المساق.

 .2في حال رسوب الطالب في أحد المساقات ،اليسمح له أن يعيد االختبار الذي يرسب فيه الطالب فقط ويكون سبب لرسوبه فى ذلك
المساق ،بل يجب عليه أن يعيد المساق بالكامل عند طرحه.

 .3ال يسمح للطالب أن يعيد المساق نفسه أكثر من ثالث مرات ،وفي حال اإلعادة ،تحتسب العالمة األعلى في حساب المعدل
اإلجمالي ،إال أن كل عالمات المساق تسجل في سجل الطالب الدائم.
 .4يجب أن يحصل الطالب على معدل إجمالى  %75كحد أدنى للتخرج ،وفى حال عدم حصوله على معدل إجمالي أقل من %75
في حقل اختصاصه يطلب منه أن يدرس مساقات إضافية أو إعادة المساقات التي نال فيها أقل درجة فى المساقات التى درسها.
 -التماس إعادة الدرجات:
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يحدد مدرس المادة عالمة الطلبة النهائية معتمداً على نتائجهم األكاديمية خالل الفصل .ويسمح للطالب أن يقدم طلباً لمدرسه بتدقيق
إجاباته .تعرض النتيجة على مدير البرنامج وعميد الكلية لغرض المصادقة ،ويكون القرار نهائياً .وتكون إجراءات تقديم الطلب

والحصول على النتيجية كاآلتي:

 .1يملئ الطالب استمارة إلتماس مراجعة العالمة (الدرجة) والمتوفرة لدى منسقة البرنامج.
 .2يحدد موعد للطالب لمراجعة العالمة بالتنسيق مع أستاذ المقرر المعني.

 .3يقوم أستاذ المقرر باإلجابة على االستمارة وتسليمها إلى مدير البرنامج لغرض المصادقة ومن ثم تعرض على عميد الكلية
لغرض المصادقة النهائية.
 .4ترسل نسخة من االستمارة إلى قسم التسجيل لغرض الحفظ أو /وتعديل الدرجة (في حالة وجود تعديل في درجة الطالب).
 .5يحصل الطالب على نتيجة اإللتماس بمراجعة مكتب عميد الكلية خالل  15يوم عمل من تاريخ تقديم اإللتماس.
 -اإلنذار األكاديمي ورفعه:

يوضع الطالب تحت اإلنذار األكاديمي في الحاالت اآلتية:

1.

معدله التراكمي دون  %75في نهاية الفصل الدراسي الثاني االعتيادي ،ويرمز لوضعه األكاديمي ( )1،1مما يعني أن

الطالب حصل على مالحظة أكاديمية أولى ولما مجموعه مالحظة واحدة فقط.
2.

معدله الفصلي دون  %70في نهاية الفصل الدراسي الثالث االعتيادي ،ويرمز لوضعه األكاديمي ( )1،1أو ( )2،2مما يعني

أن الطالب حصل على مالحظة أكاديمية أولى ولما مجموعه مالحظة واحدة فقط أو مالحظتان لما مجموعه مالحظتان.
3.

معدله الفصلي دون  %75في نهاية الفصل الدراسي الرابع االعتيادي أو أي فصل الحق ،باستثناء فصل الصيف ،ويرمز

لوضعه األكاديمي ( )1،1أو ( )2،2أو ( )3،3مما يعني أن الطالب حصل على مالحظة أكاديمية أولى ولما مجموعه مالحظة واحدة
فقط أو مالحظتان لما مجموعه مالحظتان أو ثالث مالحظات لما مجموعه ثالث مالحظات.
4.

يرفع اإلنذار األكاديمي عن الطالب حين يحصل على معدل فصلي أدناه  %70في الفصل االعتيادي الثالث أو  % 75في

.5

يجب العمل على رفع اإلنذار األكاديمي خالل فصلين اعتياديين من تاريخ اصدار اإلنذار ،باستثناء فصل الصيف ،وفي حال

الفصل االعتيادي الرابع أو في اي فصل اعتيادي الحق .

تعذر ذلك ،يوضع الطالب على الئحة االنذار األكاديمي المشدد ولمدة فصل دراسي واحد فقط.
 -تأجيل الدراسة أو االنسحاب من البرنامج:

 .1يسمح للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل الفصل خالل األسابيع األربعة األولى من بدء الدراسة أو في أي وقت آخر على أن تكون
بأعذار يقبل بها القسم واللجنة اإلدارية بالكلية .وال يمكن أن تزيد فترة التأجيل عن فصلين دراسيين متتاليين أو منفصلين ،بما فيه
الفصل الذي تم التأجيل فيه.
 .2يجوز للطالب أن يقدم طلبا لالنسحاب من البرنامج في أي وقت يشاء ،ولكن عليه أن يمأل طلباً مخصصاً لهذا الغرض من مكتب
القبول والتسجيل أو من موقع الجامعة على اإلنترنت .وعلى الطالب االلتزام بسياسة الجامعة المتعلقة باسترداد الرسوم عند

االنسحاب والمذكورة في فقرة استرداد الرسوم الدراسية.
 .3ال يجوز للطالب أن ينقطع عن الدراسة مدة أكثر من فصلين متتاليين أو منفصلين ،وعلى الطالب الذي يعود إلى الجامعة بعد
انقطاع أن يمأل طلباً بذلك علماً بأن الطالب سيحتفظ بسجله الدراسي خالل مدة انقطاعه.
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 .4إذا تعدى انقطاع الطالب مدة فصلين دراسيين ،فعليه أن يقدم طلباً جديداً ،ويجوز للقسم وعميد الكلية أن يسمح للطالب باالحتفاظ
بسجله الدراسي ،واال اعتبر طالباً مستجداً.

 -الفصل من الجامعة واعادة التسجيل:

 .1يفصل الطالب من برنامج ماجستير التربية تخصص اإلرشاد النفسي لألسباب التالية:
مشدد.
 إذا تعذر عليه أن يتخلص من اإلنذار األكاديمي المشدد خالل فصل اعتيادي واحد ،باستثناء فصل الصيف ،بعد إنذار ّ

 إذا استمر على الئحة اإلنذار األكاديمي مدة فصلين دراسيين نظاميين ،يمكن فصل الطالب من الجامعة حتى وان كان في سنته
الدراسية األخيرة.

 إذا اعتبر غير مؤهل أكاديمياً أو أخالقياً لمتابعة الدراسة.

 .2يسمح للطالب الذي فصل أن يعاد تسجيله عند حصوله على سجل مقبول وتوصية من جامعة معترف بها إلتحق بها بعد فصله
ودرس فيها على األقل  12ساعة معتمدة .ويستثنى الطالب الذي غادر الجامعة ألسباب شخصية أو صحية.
 .3تحول الساعات المعتمدة بعد أن يقيم مسار عمل الطالب .ويجب على الطالب أن يحصل على درجة ال تقل عن  %70في جامعة
ظفار .وتنطبق هذه اإلجراءات أيضاً على كل المساقات التي يود تحويلها.

 -الرسوم الدراسية واستردادها:

بناء على عدد الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسى ،وتبلغ للساعة
 .1التكلفة اإلجمالية للرسوم الدراسية تحتسب ً
الواحدة  110لاير عماني ،وبذلك يكون إجمالي رسوم البرنامج يقدر بـ  3630=33×110ر.ع.
 .2تسدد الرسوم واألقساط مقدماً ،وذلك خالل فترة التسجيل التي تسبق تاريخ بدء الدراسة فى كل فصل دراسى والتى تحددها الجامعة.
ويعتبر األسبوع الدراسي األول من كل فصل آخر فرصة لتسديد األقساط المتأخرة ويتوجب على الطالب المتأخر في الدفع غرامة

تأخير مقدارها  25ر.ع.

 .3إذا قام الطالب بالتسجيل بعد االنتهاء من المدة المحددة للتسجيل (التسجيل المتأخر) فيتوجب عليه دفع مبلغ  50لاير عمانى
كغرامة تأخير خالف المبلغ المستحق عليه حسب عدد المساقات التى يسجلها فى الفصل الدراسى.
 .4يستطيع الطالب االنسحاب من الفصل الدراسي واستعادة الرسوم الدراسية التى دفعها ،ولكن استعادة الرسوم تعتمد على توقيت
اإلنسحاب ،كما يلي:

 إذا انسحب الطالب قبل بدء الدراسة فإنه يستعيد الرسوم الدراسية كاملة.
 إذا انسحب خالل فترة السحب واإلضافة (خالل األسبوع األول من بداية الدراسة) فيخسر  %50من الرسوم.
 إذا انسحب بعد فترة السحب واإلضافة ،بمعنى آخر إذا قرر االنسحاب بعد انتهاء األسبوع األول من الفصل الدراسي ،ال يحق له
استرداد أي مبلغ دفعه.
 -الصدق األكاديميي ومنع االنتحال:

 .1يعرف االنتحال بأنه :استخدام غير مصرح به من عمل شخص آخر ،سواء تم أو لم يتم نشر مثل هذا العمل".
 .2الغش هو مساعدة غير مصرح بها في أي نوع من المهام األكاديمية أو العمل الطالبي.

 .3يحدث الغش عن طريق أخذ واعطاء وتلقي المعلومات من اآلخرين؛ باستخدام مواد أو معلومات ممنوعة؛ وايجاد سبل للفرار مع عملية
التقييم (تزوير اصابة ،مدعيا المرض أو وفاة في العائلة ،أو الكذب).
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 .4يجب على الطالب في جامعة ظفار أال يشارك في االنتحال وال يوظف وال يسعى إلى توظيف أي وسيلة أخرى غير عادلة
إلجراءاالختبار أو في شكل آخر من أشكال العمل المقدم للتقييم كجزء من أي مقرر جامعي.

 .5أي شخص متهم بارتكاب االنتحال أو الغش يحال إلى اللجنة اإلدارية للكلية التي وقعت فيها المخالفة التخاذ اإلجراء المناسب.

 -المخالفات المسلكية:

بينما تسعى جامعة ظفار إلى تنمية اإلحساس االجتماعي عند الطالب ومعارفه ومهاراته المهنية ،غير أنها تلتزم أيضا بتخريج

طلبة مسئولين يحترم ون القوانين ويعملون بموجبها ويكونون جديرين بحمل اسم جامعة ظفار .ولذا تحتفظ الجامعة لنفسها بالحق في
تطبيق إجراءات سلوكية تتناسب مع المخالفة للقوانين العمانية أو ما يتعارض مع األنظمة واللوائح المرعية اإلجراء في الجامعة.وتتراوح

اإلجراءات السلوكية بين توجيه اإلنذار والفصل من الجامعة ،وذلك وفق نوع المخالفة .يحق لكل مدرس أن يطبق بعض اإلج ارءات
السلوكية ،بينما يبقى حق االستبعاد المؤقت أو الطرد منوطا بعميد الكلية .ولكن القصاص األشد وهو الفصل النهائي ،فيحتاج إلى

موافقة مجلس الجامعة .إضافة إلى ذلك ،يتوجب على أي موظف في الجامعة يشاهد اعتداء أو ارتكاب مخالفة من أي طالب أو طالبة
أن يبلغ عنها إلى عميد الكلية المعني بذلك.
إن المخالفات المسلكية التي تخضع للمساءلة تشمل دون أن تكون محدودة على ما يلي:
 .1أي عمل أو قول يسيء إلى العقائد الدينية أو سمعة البالد أو الجامعة.
 .2أي عمل أو قول يخالف السلوك الحميد داخل وخارج الجامعة.
 .3التدخين ضمن حرم الجامعة.

 .4الغش أو محاولة الغش في االختبارات أو االنتحال في الفروض البيتية أو التقارير أو المقاالت ،حيث يعرف االنتحال باتخاذ عمل
اآلخرين بشكل رئيسي أو كلي وتقديمه على انه عمل الطالب نفسه.
 .5التشويش خالل االختبارات أو المحاضرات النظرية أو العملية.

 .6رفض حضور المحاضرات أو القيام بالواجبات التي تتطلب حضو ار منتظما.
 .7أي عمل عدواني أو شتيمة طالب آخر أو موظف من موظفي الجامعة.
 .8المشاركة في أو تنظيم لجان أو جمعيات أو منظفات أو مؤتمرات وما شابة من العمل المنظم دون إذن خطي من إدارة الجامعة.
 .9توزيع أي نوع من المنشورات أو المطبوعات أو الرسائل االلكترونية أو جمع تبرعات أو تواقيع دون إذن خطي من إدارة الجامعة.

 .10سوء استخدام أو تخريب أي من ممتلكات وأصول الجامعة الثابتة والمنقولة.

 .11حيازة أو عرض األفالم والصور والمجالت وما شابة التي تتعارض مع القيم واألخالقيات اإلسالمية والمجتمع العماني.
 .12حيازة أو تخزين المواد المشتعلة أو المتفجرات داخل حرم الجامعة.
 .13إجراء أي تعديل في مباني الجامعة أو محتوياتها أو ممتلكاتها أو استخدامها لغير األغراض المصرح بها.
 .14مخالفة أنظمة السكن داخل الجامعة

 .15تزوير بيانات أو معلومات عن الجامعة أو إعطاء معلومات مغلوطة على أوراق رسمية للجامعة أو الحصول على وثائق رسمية
للجامعة بطرق غير مشروعة.
 .16االنتحال ومخالفة قوانين حقوق النشر أو تخريب األعمال الجامعية لطالب آخر أو ارتكاب أية ممارسات غير أخالقية في التعامل
مع األشخاص الذين تجرى عليهم أبحاث علمية.
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 -اإلجراءات المسلكية:

وتتراوح اإلجراءات المسلكية اتجاه المخالفين بين التحذير والفصل النهائي من الجامعة وذلك حسب طبيعة المخالفة .ومن هذه

اإلجراءات مايلى:

 .1التأنيب واللوم.
 .2اإلنذار الخطي.
 .3طرد الطالب من الصف الدراسي أو أي مكان آخر في الحرم الجامعي.
 .4إعطاء درجة راسب في اختبار واحد مقرر.
 .5الطرد لمدة معينة.

 .6فرض غرامة مالية تتناسب مع حجم الضرر الالحق بممتلكات الجامعة.
 .7الطرد من سكن الجامعة.
 .8الفصل النهائي من الجامعة.

ويحق ألي مدرس أن يطبق اإلجراءات المسلكية من  1إلى  4على الطالب المخالف .وتطبيق اإلجراءات من  5إلى  7فينحصر

بعميد الكلية .أما العقوبة األشد وهي الفصل النهائي ،فتحتاج إلى موافقة مجلس الجامعة .ويجب على أي موظف أو أكاديمي يشاهد أو
يتعرض لمخالفة ما من أحد الطالب كتابة تقرير في هذا الشأن لعميد الكلية.
 -إجراءات التظلم:

يحق للطالب المتهم بمخالفة نظام سلوك الطلبة أن يرفع تظلماً إلى عميد كليته الذي بدوره يرفع التظلم إلى لجنة التظلم الجامعية

وفق الحالتين التاليتين فقط( :أ) إذا تبين أن هناك إثباتاً أو براهين جديدة( ،ب) إذا انزل بالطالب عقوبة غير متوازية مع المخالفة.

وسيكون قرار لجنة التظلم الجامعية نهائياً.
رابعاً :الخدمات األكاديمية المساندة:

تقدم جامعة ظفار لطلبة ماجستير التربية في المناهج وطرائق التدريس مجموعة من الخدمات األكاديمية المساندة ،يمكن إيجازها

فيما يلي:
 -المكتبة:

اء التي تدعم
تعد المكتبة أحد ركائز العملية التعليمية في الجامعة ،فيناط بها توفير مصادر المعلومات المطبوعة وااللكترونية ،سو ً
البرامج الدراسية في الجامعة أو التي هي عامة وثقافية تخدم مجتمع الجامعة بشكل خاص أو المجتمع المحلي بشكل عام ،أو الباحثين

مساء من األحد إلى الخميس باستثناء األجازات الرسمية.
أي كانوا .وتفتح المكتبة أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة
ً
تقع المكتبة في مبنى منفصل يتكون من ثالثة طوابق بمساحة اجمالية تقدر بـ  4000متر مربع ،مجهزة بقاعات للمطالعة وأخرى
للقراءة الذاتية ومختبرات للحاسب اآللي واالنترنت وقاعة للمكتبة االلكترونية مجهزة لخدمات المصادر اإللكترونية وملحقاتها ،وأماكن
لخدمات النسخ والطباعة تستخدم بالبطاقات الذكية حيث تحتل المكتبة مكاناً استراتيجياً يتوسط مباني الجامعة.

تستخدم المكتبة أنظمة ذات مواصفات ومعايير عالمية حيث تستخدم نظام تصنيف مكتبة الكونجرس ،ونظام مارك  21وقواعد

الفهرسة األنجلو -أمريكية في طبعتها الثانية .كما تستخدم نظام الكتروني عالمي متكامل الدخال واسترجاع البيانات آلياً  Virtuaونظام
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التردد الالسلكي إلدارة مصادر المكتبة والحفاظ عليها من التسرب خارج المكتبة .تقدم المكتبة للمستفيدين عدد من الخدمات المباشرة
أهمها اإل عارة ،واالنترنت ،والبحث اآللي ،والنسخ والطباعة ،والرد على استفسارات المستفيدين ،والتدريب واالرشاد ،والخدمة المرجعية.
تعتمد المكتبة سياسة الرف المفتوح الذي يتيح لمستخدمي المكتبة التعامل السريع مع موجوداتها حيث تحتوي المكتبة على مجموعة
متوازنة من مصادر المعلومات المطبوعة (أكثر من  18000مرجع) وااللكترونية (أكثر من  70000كتاب) وآالف المقاالت المنشورة
في مجالت محكمة ومجموعة من الرسائل الجامعية وقواعد البيانات االلكترونية األخرى المنظمة بشكل يسهل على المستفيدين الوصول

اليها بأسرع وقت ممكن وبأسهل الطرق ،ومن أشهر تلك القواعد التى تخدم طالب ماجستير التربية قاعدة  ،Edusearchوالمنهل.
ويمكن للطالب البحث بسهولة عن أي من هذه المصادر من خالل موقع المكتبة االلكتروني .www.du.edu.om/library
 -خدمات الكمبيوتر والشبكة:

توفر جامعة ظفار بيئة متكاملة من شبكات تقنية المعلومات التي تساند الخدمات األكاديمية وتثريها ،ويتمثل ذلك بوجود العديد من

المختبرات يحتوي كل منها على  25جهاز كمبيوتر الستخدام الطلبة ترتبط بشبكة الخدمات في الجامعة .كما أن كل أبنية الجامعة
ومختبراتها تترابط بجهاز من األلياف البصرية الحديثة.
 -البريد اإل لكتروني:

يعطى كل طالب في الجامعة بريداً إلكترونياً مع رقم حساب خاص يجب تفعيله وتجديده من وقت آلخر .كما يكون بمقدوره

الوصول إلى حسابه اإللكتروني من داخل الجامعة أو من خارجها وبشكل سهل وآمن ويعتمد عليه.
 -شؤون الطلبة:

يحق للطلبة إنشاء أندية طالبية ،وفق توجيهات دائرة شؤون الطلبة ،بما يتوافق مع األهداف اآلتية:

 .1االنخراط في أنشطة أكاديمية ورياضية وعلمية واجتماعية.
 .2توطيد العالقة بين الطلبة واألساتذة واإلداريين.
 .3تطوير الملكات اإلبداعية عند الطلبة.
 .4تدريب الطلبة على المهارات المرتبطة بسوق العمل.
 .5المشاركة في أنشطة تخدم مجتمعاتهم.
 -مجلس الطلبة:

ينتخب الطلبة سنوياً ممثليهم إلى لجنة مجلس الطلبة التي تمثل الطلبة في أنشطة الجامعة وترفع اهتماماتهم إلى إدارة الجامعة.

تتألف اللجنة من ثمانية أعضاء :ممثلين عن كل كلية من كليات الجامعة ،إضافة إلى ممثلين للبرنامج التأسيسي ،ويرأس اللجنة مدير
شؤون الطلبة.
 -البطاقة الجامعية:

يصدر دائرة شؤون الطلبة بطاقة جامعية لكل طالب في جامعة ظفار وفق اإلجراءات التالية:

 .1يحضر الطالب  4صور ملونة وحديثة بحجم صور جواز السفر إلى إدارة القبول والتسجيل ويحصل على بطاقة مؤقتة.
 .2ترسل إدارة القبول والتسجيل الصور إلى مكتب شؤون الطلبة  -قسم خدمات الطلبة.
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 .3بعد مرور ثالثة أسابيع ،يحصل الطالب على بطاقة جديدة من مكتب شؤون الطلبة.
 -البرامج التعريفية:

تنظم دائرة شؤون الطلبة خالل فترة التسجيل وامتحانات تحديد المستوى أنشطة تعريفية للطلبة المستجدين وتقدم فيها معلومات منها

أكاديمية عن أنظمة الجامعة ولوائحها ومنها عن الخدمات الجامعية ومرافقها ،وتكون هناك لجان ترحيبية يشترك في كل لجنة منها أكثر
من  10طلبة إضافة إلى عضوين من الهيئة اإلدارية.
 -برنامج عمل الطلبة:

تعطي جامعة ظفار الطلبة فرصة الحصول على خبرة عمل في الجامعة مع كسب بعض المال من ذلك .وعلى كل من يرغب في

الحصول على فرصة عمل ضمن هذا البرنامج أن يقدم طلباً إلى مكتب شؤون الطلبة .وال يجوز للطالب أن يعمل ضمن هذا البرنامج

أكثر من  10ساعات في األسبوع ،ويتقاضى أج اًر بالساعة عن ذلك العمل.
 -مكتب اإلرشاد الطالبي:

يقدم المرشدون والمرشدات في دائرة شؤون الطلبة الخدمات اإلرشادية للطلبة المستجدين والقدامى .أما الطلبة الذين يعانون من

بعض الصعاب أو المشكالت االجتماعية والنفسية ،فعليهم مراجعة أحد المرشدين فالجامعة .كما يوفر دائرة شؤون الطلبة اإلرشاد

المهني للطلبة من خالل أنشطة مختلفة ومحاضرات ومواد للقراءة .كما تتم مساعدة الطلبة على كتابة سيرتهم الذاتية والتحضير
للمقابالت والبحث عن عمل مناسب.
 -سكن الطالبات:

يوجد بالجامعة  3بنايات في الحرم الجامعي لسكن الطالبات اللواتي يأتين من مناطق بعيدة للدراسة في جامعة ظفار .كما توفر

لهن مساكن مؤثثة مخفضة اإليجار ووسائل النقل إليها .كما توفر الجامعة خدمة األمن واإلشراف تعمل  24ساعة على الطالبات ،حيث
أن هناك  8من المشرفات وحراس األمن اإلناث .كما ويتم أيضاً مساعدة الطالب القادمين من أماكن بعيدة على إيجاد مساكن مالئمة.
 -العيادة الطبية:

تلبى العيادة الطبية حاجات الطلبة الصحية الذين يزورونها خالل الساعات التي يتواجد فيها الطبيب .وقد تعاقدت الجامعة مع

طبيب يأتي إلى العيادة ساعتين كل يوم .أما الحاالت الطارئة فيتم معالجتها في المستشفيات والمراكز الصحية في السعادة أو
مدينة صاللة.
 -كافتيريا الجامعة:

يوجد بالجامعة مطعمين للطلبة يتألف كل منهما من قاعتين لخدمة الطالب والطالبات كل منهما على حدة .كما أنها أقامت

كافتيريا صغيرة في حديقة كلية اآلداب والعلوم التطبيقية لتقديم وجبات خفيفة وسريعة.
 -األنشطة الرياضية والترفيهية:

جامعة ظفار متعاقدة مع بعض المؤسسات الرياضية المحلية الستخدام التجهيزات المختلفة وبخاصة مالعب كرة القدم والجمنازيوم.

وينظم المرشدون في دائرة شؤون الطلبة أنشطة رياضية مثل دورات التنس ،والبلياردو ،والشطرنج ،وكرة القدم ،كما ينظمون أنشطة
اجتماعية وترفيهية مثل الرحالت إلى أماكن تراثية أو رحالت المشي في المناطق الجبلية.
 -أنشطة الطلبة وأنديتهم:

يشترك الطلبة في تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية بمساعدة دائرة شؤون الطلبة ،فمثالً خالل األسبوع الثقافي يقدم الطلبة

عروضاً وأنشطة متنوعة يظهرون فيها مواهبهم وقدراتهم المتميزة والتي تدخل السرور إلى زمالئهم والمجتمع حولهم ككل .وتمتد هذه
األنشطة على مدى عدة أيام تكون عادة في أواخر شهر إبريل وتكون مليئة بالمرح والفائدة العلمية .كما أن الجامعة قد أسست عدة
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أندية للطلبة مثل نادي خيرنا ألهلنا ،ونادي أصدقاء الصحة ،ونادي التصميم الجرافيكي ،ونادي شبابي علم وعمل ،ونادي المسرح ,
ونادي االعالم ,ونادي البنيان لإلناث .وغالباً ما تكون أنشطة الطلبة برعاية الجامعة وبدعم مادي منها ،ويشرف عليها طلبة من مجلس
الطلبة واألساتذة في الجامعة.
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