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رابط الموقع
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ما هو هذا النظام

الله إدارة نظام مركزي إلدارة معلومات الجامعات التقنية و العلوم التطبيقية بالسلطنة ذو قاعدة بيانات مركزية يتم من خCIMSيعتبر نظام 
:وحفظ المعلومات المتعلقة بالطلبة و الموظفين التابعين لهذه الجامعات، وهي كالتالي

.تسجيل المواد1.

.تسجيل الطلبة2.

.إدارة الكادر التعليمي3.

.تغيير حاالت قيد الطلبة من طالب ومنسحب و مفصول و مؤجل و خريج4.

.  نقل الطلبة من جامعة إلى أخرى5.

.ايةملف الطالب لحفظ بيانات القبول و البيانات و المعلومات و الوثائق الخاصة به و تكون هذه البيانات ذات طابع سري للغ6.

.تزويد الطالب بأي معلومات أو وثائق يطلبها الطالب من خالل قسم القبول و التسجيل بالجامعة7.

.عرض درجات الطلبة8.

غيرها من يمكن للطالب القيام ببعض الخدمات الخاصة كطلب تأجيل فصل و طلب إنتقال لجامعة أخرى، متابعة الحضور و الغياب و9.
CIMSكما نعمل حاليا مع مركز تقنيات التعليم لدمج معظم الخدمات التابعة للطلبة في برنامج .  الخدمات



CIMSالدخول لموقع 



صفحة الطالب الرئيسية



CIMSالخدمات المتوفرة بنظام 

تسجيل المواد1.



تسجيل المواد

ها نظام التسجيل على موقع االنترنت التابع ل( تسمى وزارة العمل حاليا)وزارة القوى العاملة وفرت
د من الوزارة و وبإشراف من المستشارين األكاديمين بجامعات التقنية و العلوم التطبيقية وفق جدول زمني محد

:وهي كالتالي-بما يخص هذه الخدمة -من خالل هذا الموقع عمل يمكن للطالب

.المقررات الدراسيةتسجيل 1.

.طباعة نسخة من الجدول الزمني على الفور بعد االنتهاء من عملية التسجيل2.

يمكنه عرض الدرجات الخاصة به و3.



إختر أيقونة المادة المراد تسجيلها-1



OKومن ثم إضغط زر SECTIONإختر الشعبة أو -2



سيظهر لديك جدول المادة باالسفل كالتالي-3



بعد إكتمال عملية التسجيل المادة إضغط زر الحفظ -4



حتى انتهاء التسجيل 4-1كرر العمليات من 
للتاكد من التسجيل تم بنجاح إضغط على خانة التقرير 



جيلالتقرير سيظهر كالتالي بعد االنتهاء من التس

أو الدخول من هنا لرؤية الجدول



الجدول الدراسي االسبوعي للطالب


