
1 
 

 



2 
 

 :  المحتــــــــــــــــــــوى

 الكلمة الترحيبية........................................................... .1

 نبذة مختصرة عن مركز اللغة اإلنجليزية............................... .2

 .....................................................رؤية الكليـــــــــــــة        

 رسالة الكليـــــــــــــة .....................................................       

 قِيَم الكليــــــــــــــــــــة ...................................................       

 ت الخريج ...................................................سمـــــــــــــا       

 لجنة ضبط الجـــــــــــــــودة ................................................ 3

 القبـــــــــول وتقدم المستوى ................................................... 4

 السنة التأسيسية ......................................اإلستثناء من دراسة  1.4      

 ات األعلى بالكلية ...: ترفيع الطالب للمستوي التوفلو األيلتس معايير إمتحانات . 5

 ........................................... . الهيكل التنظيمي والوصفي للبرنامج6

 ..............................................نظـــــــام التقـــــــــويم .......... 7

 . معايير النجاح والرسوب .................................................1.7    

 . نظام التقويم وإجتياز المستوى الرابع .................................2.7    

 .......................... الترفيع من مستوى ألخر ..................3.7    

 . نظام تصنيف المعدالت  ......................................................4.7    

 الرياضيات وتقنية المعلومات في البرنامج التأسيسي ........................... 8

 ......................................   (CIMS )نظام إدارة المعلومات بالكلية .9

 الحضـــــــــــور ......................................................سياسة . 10

 . الحضور .............................................................1.10    

 ............................. إجراءات التأخــــــير .....................2.10    

 . اإلشعار باإلنذارات ....................................................3.10    



3 
 

 . األعذار المقبولة للغياب .............................................4.10    

 ...السياسات واإلجراءات في السنة التأسيسية........................ 11

 . سياسة إعاد المستوى والفصل من الدراسة  .......................1.11    

 . إعادة القيد الدراسي .................................................2.11    

 . سياسة الحرمان من الدراسة .......................................3.11    

 ــــــــــــة ............................................. تأجيل الدراســـ4.11    

 . سياسة التظلم ) لالمتحانات واألشياء العامة األخرى( .................5.11    

 . التظلمات العامة ) عدم حضور إمتحان أو اختبار قصير ( ...........6.11    

 .................................. سياسة مخالفة النزاهة اإلكاديمية.....7.11    

 . الغش في اإلمتحانات .................................................8.11    

 . إجراءات اإلنسحاب من الكلية ......................................9.11    

 ................................................أنشطة السنة التأسيسية . 12

 . اإلرشاد الطالبي ونظام التظلم ) األكاديمي واإلجتماعي( ............1.12    

 . األنشطة المصاحبة للمناهج ..........................................2.12    

 ..............................المصادر المتوفرة في السنة التأسيسية . 13

 . المصادر التعليمية .................................................1.13    

 . التسهيالت األخرى ................................................2.13    

 قوانين السلوك ...................................................... 14

 األمن والسالمة .................................................... 15

 األسئلة األكثر شيوعا ............................................ 16

 األنشطة الطالبية بمركز اللغة اإلنجليزية ......................... 17

 ارجية ......................... األنشطة المصاحبة للمنهاج واألنشطة الخ1.17   



4 
 

 . التسهيالت األخرى2.17   
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 الرسالة الترحيبية :  .1

 ...أعزائنا الطلبة

. يعتمد نجاح برنامج اللغة اإلنجليزية على مشاركتكم الفاعلة. خالل فترة الدراسة يتوقع منكم القيام بدور  (GFP)أهال بكم في برنامج السنة التأسيسية

لك سيتم إيجابي وفاعل في العملية التعليمية. سيتم تشجيعكم للبحث عن المعرفة أو أستخدام المعلومات المكتسبة في مواقف جديدة. باإلضافة إلى ذ

لتوسيع دائرة اإلستفادة من البرنامج، وهذا سيكون جانب قوة عندما خالل فترة دراستكم في السنة التأسيسية الالصفية افية إشراككم في اإلنشطة اإلض

 يحين الوقت للتقدم لوظيفة. 

ت المتوفرة في مركز اللغة اإلنجليزية مفتوح من يوم األحد وحتى الخميس، وبالتالي ستكون مسؤوليتك تنظيم وقتك لإلستفادة القصوى من التسهيال

 ذاتي للقيام بالواجبات والمهام المختلفة التي تسند إليك. المركز وبال شك فهذا سيساعدك في إتباع نظام التعلم ال

عة البرنامج ، سيكون هذا الكتاب بمثابة المقدمة التعريفية عن برنامج السنة التأسيسية لهذه السنة الـتأسيسية. حيث يحتوى الكتاب على تفاصيل عن طبي

اج لها خالل فترة أسسس القبول، الهيكل التنظيمي ، الموارد والتسهيالت المتوفرة، نظام التقويم، التوجيه وقواعد اإلنضباط، ومعلومات أخرى ستحت

كمال برنامج السنة دراستك. ينبغي قراءة هذا الدليل بتمعن حتى يتسنى لك اإللمام التام بطبيعة البرنامج التأسيسي ، إحتياجات الكلية التي يجب تحقيقها إل

  مسؤولية تحقيق النتائج المشرفة يعتمد عليك كطالب بالبرنامج التأسيسي.وبالتالي فإن التأسيسة بنجاح. 

 مركز اللغة اإلنجليزية: مختصرة عن  نبذة .2

 ة : ـــــــــــــار الكليشعــــــــ

 . كر التقنيةـــــــــتبت حيثما

 مركز اللغة اإلنجليزية يقدم برامج مصممة ومخطط لها لتحقيق هذه اإلحتياجات. 

 :   رؤية الكليـــــــــــــة

 أن نكون في مقدمة مؤسسات التعليم العالي في مجال التعليم التقني محليا و إقليميا.   

 :  رسالة الكليـــــــــــــة 

واإلقتصادية توفر الكليات التقنية تعليما تقنيا عالي الجودة ومناخا للتدريب والبحث من أجل تطوير وريادة األعمال لتلبية اإلحتياجات اإلجتماعية 

  ه بإستمرار.المتطور
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   : قِيَم الكليــــــــــــــــــــة

 نحن نقيّم:

 النزاهة :  .1

 ترسيخ الممارسات األخالقية في جميع المعامالت والتفاعالت والعمليات. 

 اإلحترافية : .2

جد لتحقيق تطبيق القواعد واللوائح المتفق عليها ، واتباع السياسات المحددة بما في ذلك مدونات قواعد السلوك ومعايير إجراءات التشغيل والعمل ب

 النتائج المرجوة. 

 السعي للمعرفة  والتميز:  .3

 تحقيق التميز في إكتساب المعرفة واإلبتكار وتطبيق التقنية مدى الحياة.

 الشراكة:المشاركة و .4

 .اركة داخل وخارج الكليات التقنيةتعزيز عالقات الشراكة والمش

 سمـــــــــــــات الخريج 

التواصل الفعال. 1  
 

المحددة والكتابة بثقة في النفسالتحدث والقراءة النقدية  و: االستماع الفعال مهاراتمجموعة   

  
والكفاءة العمليةدقة ال. 2  

 
البراعة  والقدرة على المعرفة وإدارة الوقت  والتفكير التحليلي  وحل المشكالت  و: التفكير اإلبداعي مهاراتمجموعة   

 
مجموعة في العمل. 3   

 
التنظيم وإدارة الوقتوالتخطيط  والمرونة  والتسامح والتعاون  :مهاراتمجموعة   

 
التعلم مدى الحياة. 4  

 
االلتزام والقدرة على التكيف وتحديد األهداف  و حب البحث والتفكير النقدي  و: مهارات البحث مهاراتمجموعة   

 
الذاتي و المسؤولية  التعلم. 5  

 
الشفافية و األصالةوالمسؤولية  وفي النفس الثقةو: العمل بشكل مستقل مهاراتمجموعة   

 
االبتكار. 6  

 
المثابرةو صاحب رؤية والحلول  ماجداد وحل المشكالت  والطموح  و: الخيال مهاراتمجموعة   

 

ريادة األعمال. 7  
.، المجازفة ، والمرونة ، المثابرة ريادةالاإلبداع ،  :مهاراتال  
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لجنة ضمان الجودة. 3  
 

 
جميع تعمل علي دعم ، ومنذ ذلك الحين عملت على ضمان توفر معايير تعليمية عالية و 2000 سنةتأسست لجنة ضمان الجودة الداخلية بمركز اللغة اإلنجليزية 

المركز لغرض تقديم تقييم مستقل  ألنشطةموضوعي تقييم هي المسؤولة عن إجراء  يةالمعايير المطلوبة. لجنة ضمان الجودة الداخلللوصول الي الموظفين والطالب 

األداء واالمتحانات والسلوك   والحضور  والطالب  تعريف تقوم وحدة ضمان الجودة أيضا بتقييم أنشطة المركز مثل .طوير للتتدابير الاتخاذ  الجودة و ضمانل

وجميع   ملفات الطالب األكاديميةمراجعة  ونفيذ السياسات المتعلقة بالطالب ت والمسابقات  و واديأنشطة النو حة والسالمة الص وخدمات الدعم األكاديمي واألكاديمي 

.أنشطة الطالب األخرى ذات الصلة  
 

غرضين على األقل. أوالً ، إنها وسيلة تخضع الكلية للمساءلة أمام بيفي ويركز تدقيق الجودة على جودة أداء مؤسسة التعليم العالي من خالل التركيز على نقاط قوتها. 

لجودة داخل الكلية. وبالتالي ، يمكن أن توفر معلومات المجتمع عن دورها في توفير الجودة في التعليم العالي. ثانيًا ، يساعد في التركيز على فرص التحسين المستمر ل

.للحصول على مزيد من المعلومات حول ضمان الجودة (w.ict.edu.omhttp:ww) نترنت على اإل الكلية يمكنك زيارة موقع  ,ط االستراتيجيقيمة لعملية التخطي  

 

 الطلبة في تحدد اختبارات تحديد المستوى مستوى علي مستواهم اللغوي. االطلبة اعتماد يحدد مستوىو .يبرنامج التأسيسالدخول جميع الطالب المسجلين مؤهلون ل

خالل البرنامج قد يتقدم البعض من و. هذا يعني أنه لن يتم مطالبة جميع الطالب بأخذ المستويات األربعة.  .تكنولوجيا المعلومات فيوى الرياضيات ف واللغة اإلنجليزية 

 (1بشكل أسرع بكثير من اآلخرين وفقًا لنتائج اختبارات تحديد المستوى. )انظر الشكل 

 : 1الشكل 
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 : ءاالعفا. 1.4

 :مثلالتخصص ، بشرط تقديم مستندات  يمكن إعفاء الطالب من اختبار تحديد المستوى وقبولهم في برامج

 التوفل من ( أو ما يعادلها4.5)على األقل بمعدل  مثل األيلتس األكاديميةسجل درجات االمتحانات الدولية المعتمدة  - 

 (  1انظر الجدول ) الرياضيات و تكنولوجيا المعلومات التأسيسي في برنامجال متطلبات تلبية - 

 1الجدول  

 

 الحاالت

 

 

 متطلبات اللغة االنكليزية     

 

 متطلبات الرياضيات

 

 متطلبات  المعلوماتية

 

 التخصص برنامج

 

األساسية والصرفة /  4.5معدل أيلتس   الطالب أ

 التطبيقية

 * الرياضيات

 

 صف معلوماتية

 IC3    اوCDL * 

 دبلوم عالي

 ةاألساسية والصرفة /التطبيق 5معدل ايلتس  الطالب ب

 * الرياضيات

 

 صف معلوماتية

 IC3 او   CDL * 

 بكلوريوس

 

 األيلتس أو التوفل.العام حتى لو أحضر  يبرنامج التأسيسالالرياضيات وتكنولوجيا المعلومات في  يجب على الطالب دراسة ماديتي

 (6)انظر الصفحة . برنامج ما بعد األساسيمتطلبات يجب أن يلبي  الطالب  معدل** 

 

 معايير إمتحانات األيلتس و التوفل : ترفيع الطالب للمستويات األعلى بالكلية .5

 مستوى الدبلوم إلى مستوى الدبلوم العالي ومستوى البكالوريوس هي كما يليآلية الترقية من 

 

 



8 
 

 2جدول 

 األيلتس المعدل الكلي برنامج التخصص شروط الترقية 

 

كن للطالب المهتمين بمتابعة دراستهم بعد االنتهاء بنجاح من مستوى الدبلوم ، االنتقال يم

 من قد حققوا المطلوبإلى مستوى الدبلوم العالي ، بشرط أن يكونوا 

 IELTSالمطلوبة أو اختبارCGPA (2.5)  TOEFLاو  (iBT اختبار) 

 

 دبلوم عالي

 

2.5 

 

4.5 

يمكن للطالب المهتمين بمواصلة دراستهم بعد االنتهاء بنجاح من مستوى الدبلوم العالي أن 

 CGPA العالمات ينتقلوا إلى مستوى البكالوريوس ، شريطة أن يكونوا قد حصلوا على

 المطلوبة       (iBT اختبار) TOEFL أو IELTS ودرجة (2.75)

 بكلوريوس

 

 

2.75 

 

5 

 

 الهيكل التنظيمي والوصفي للبرنامج  .6

رات أربعة مستويات في اللغة اإلنجليزية ويتم وضع الطالب وفقًا لقدراتهم اللغوية. في كل مستوى ، سوف يدرس الطالب اللغة اإلنجليزية ومها يوجد

 : ( أدناه3الدراسة على النحو المفصل في الجدول )

 3الجدول   

 المادة 1المستوى  2المستوى  3المستوى  4المستوى 

 عدد الساعات عدد الساعات الساعاتعدد  عدد الساعات

 القراءة والكتابة 10 10 10 8

 االستماع والتحدث 8 8 8 7

3 
تدرس من قبل محاضر 

 القراءة والكتابة

 البحث والعرض غير مطبق غير مطبق غير مطبق

 المجموع 18 18 18 18

 

 المادة 1المستوى  2المستوى  3المستوى  4المستوى 

 عدد الساعات عدد الساعات الساعاتعدد  عدد الساعات

4 

)اذا الطالب يعيد 
الرياضيات األساسية 

والبحتة والتطبيقية وتقنية 
المعلومات( الشروط في 

 12-11صفحة 

 4
  

 بحتة
لطلبة  

التخصصات 
 األخرى 

4 

    تطبيقية
لطلبة 

الدراسات 
 التجارية

4 

 أساسية

 

 الرياضيات غير مطبق

 تقنية المعلومات غير مطبق غير مطبق 4 4
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  مالحظات

 تتاح الفرصة للطالب لزيادة معرفتهم وتحسين مستواهم من خالل الموارد المتاحة في

 .خدماتحول هذه ال لمزيد من المعلومات 15مركز. انظر الصفحة ال

 علىللحصول  المادةفصول. يمكن للطالب الرجوع إلى معلم  3مقسم إلى الالتقويم األكاديمي  ثالثة فصول وذلك مبين فيتم تقديم البرنامج على أساس ي

 .مزيد من التفاصيل حول التقويم األكاديمي للمركزال

 

 منظام التقيي .7

 

    العام يبرنامج التأسيسليطبق مركز اللغة اإلنجليزية نظام التقييم التالي ل

 ي البرنامج التأسيسي العام.ف التقييم نظام يبين 4 الجدول

 

 (%50)إختبار اجتياز المستوى (%50) المستمرالتقييم 

  (%30) إختبار التقدم

 

 (%20) أخرى

 النسبة المهارات

 % 12.5 الكتابة  %10 الكتابة

 % 12.5 االستماع %10 االستماع

 % 12.5 القراءة %10 القراءة

 % 12.5 شفهي

 

 :والرسوبمعايير النجاح . 1.7

 % في المعدل الكلي. 50% في إختبار إجتياز المستوى و50ن يحصل الطالب على درجة أ يجب مستوى أي لإلجتياز

 .( أدناه5انظر الجدول ).لتقييم المستمرا + (50) تبار إجتياز المستوىإخ( 50( = )100) التراكميةلمعدل ا

 

مستمرالتقييم ال إختبار اإلجتياز المجموع النتيجة النهائية   

 الطالب أ 25 25 50 ناجح

 الطالب ب 30 *20 50 راسب

 الطالب ج 20 **30 50 ناجح
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 ومجموع النقاط للخروج منه:  4 المستوى تقييم .2.7

 درجة أو ، عالي دبلوم ، دبلوم) التالية الثالثة البرامج في الطالب توزيعالمستوى  اجتياز وامتحان المستمر التقييم في  للطالب النهائية تحدد الدرجة

 :6) الجدول في أدناه الموضح النحو على الدرجات تقسيم يتم(. البكالوريوس

  (6) :الجدول 

 النقاط المطلوبة الدرجة العلمية

 63 - 50 دبلوم

 70 - 64 عالي دبلوم

 100 - 71 البكالوريوس درجة

 

 االرتقاء من مستوى الى اخر:. 3.7

 :1 المرحلة. 1.3.7

 .المستوى تحديد اختبار في لدرجاتهم وفقًا مستوياتهم على الطالب توزيع يتم ، المرحلة هذه في

 :2 المرحلة .2.3.7

 ، معطى من قبل المحاضر موضوع كتابة في ألدائهم وفقًا ، طالبين أو طالب ترشيح للمحاضر المسؤول على الصف يمكن ، األول األسبوع خالل

المسؤول على المواد التعليمية و المناهج  إلى إلكترونيًا بريًدا المسؤول على الصف المعلم سيرسلبعد ذلك . التالي المستوى إلى الترقية بفرصة ليحظى

 أو٪ 71 على حصلوا إذا الموالي المستوى إلى الطالب نقل سيتم. المسجلين فيه اجتياز المستوى المتحان المرشحون الطالب سيجلس لذلك ،الدراسية

 الجدول انظر. المستوى نفس في يستمروا أن يجب أقل أو٪  70 حصلوا على الذين االختبار فيه. وأولئك المستوى الذي اجروا اجتياز اختبار في أكثر

 .أدناه 7

 :7الجدول 

 إذا التالي المستوى  الترقية امتحان المستوى الحالي  الحالة 

 الطالب نجح

 اجتياز اختبار األول المستوى الطالب أ

 المستوى االول 

 المستوى الثاني *

 اجتياز امتحان الثاني المستوى الطالب  ب

 المستوى الثاني

 المستوى الثالث*

 اجتياز اختبار المستوى الثالث الطالب س

 المستوى الثالث

 4* المستوى

  *الصلة ذي المستوى إنهاء اختبار في٪ 71≤ على حصلوا إذا التالي المستوى إلى الطالب نقل يمكن. 

  *4 المستوى طالب على ينطبق ال الترقية مستوى 
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 الدرجات نظام 4.7

 :التراكمي المستوى يبين( 8) الجدول. لذلك وفقًا مستوى كل نتائج عن اإلعالن ويتم ، حرف بدرجة للمستوى التراكمي التقدير تمثيل يتم

 المقياس  درجة الحرف

  95% <= أ+

 %94-90 أ

 %89-85 -أ_

 %84-80 ب+

 %79-75 ب

 %74-70 -ب

 %69-65 س+

 %64-60 س

 %59-55 د+

 %54-50 د

 %50> ف) راسب(

 .والتلخيصي التكويني التقييم خالل من اللغوية المهارات جميع تقييم يتم. التقييم أساليب من متنوعة مجموعة التقييم عملية تتضمن

 

  العام التأسيسي البرنامج في المعلومات تقنية الرياضيات و .8

 .المعلومات تقنيةو مستوى في الرياضيات تحديد اختبارات اجراء الجدد الطالب على يجب. 1

  لدراسة هذه المواد:  المعتمدة الساعات أدناه( 9) الجدول يوضح.  2

 (9الجدول )

 *ساعات الدراسة المعتمدة الساعات المادة اسم 

 4 0 األساسية الرياضيات

للبرنامج  المعلومات تقنية

 التاسيسي

0 4 

 4 0 البحتة/ الرياضيات التطبيقية

 الصيفي. الفصل في ساعات 5 الرياضيات إلى تصل عدد ساعات أن يمكن التقنية العليا ، في الكلية* 
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 المقترحة الخطة( 10) رقم الجدول يوضح. العام يالتأسيس البرنامج في الطالب مستوى اإلنجليزية في اللغة المستوى تحديد نتيجة اختبار حددت .3

 :المواد هذه لدراسة

 4 المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1 المستوى

 للمستوى اإلنجليزية اللغة

1 

 اإلنجليزية اللغة• 

 2 للمستوى

 األساسية الرياضيات• 

 اإلنجليزية اللغة• 

 3 للمستوى

 األساسية الرياضيات •

 التطبيقية الرياضيات •

 )*( البحتة /

 

 اإلنجليزية اللغة• 

 4 للمستوى

 األساسية الرياضيات •

 التطبيقية الرياضيات •

 )*( البحتة /

 

 في البرنامج  المعلومات تقنية

 التاسيسي العام

 

 .المطلوب الدراسي للمقرر اجتيازه حال في المادة هذه الطالب يدرس* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى السنة  االنتقال قبل المعلومات و تقنية  البحتة/  التطبيقية والرياضيات األساسية للرياضيات:  الثالث المواد جميع اجتياز الطالب على يجب

 .االولى من الدبلوم

 

 

يتمتع الطالب باربع فرص فقط:    

بإعادة المتدة مرة أخرى لها/  له يُسمح ، مرة في أول المعلومات تقنية الرياضيات في الطالب فشل إذا: األولى الفرصة . 

بإعادة االختبار فقط و ليس باعادة المادة.  لها/  له يُسمح  ، أخرى مرة المادة في الطالب فشل حالة في: الثانية الفرصة . 

 أو الرياضيات في مواد أي بدراسة للطالب يُسمح لن. واحد دراسي تعليق دراسته لفصل فسيتم ، االمتحان في الطالب فشل إذا: الثالثة الفرصة

العالوة أيًضا. منحه/ها يتم لن. اإلنجليزية اللغة حتى أو المعلومات تقنية  

 يكون هذا . المعلومات تقنية إلجراءاختبار اجتياز الرياضيات و أخيرة بفرصة الطالب يتمتع ، التعليق لمدة فصل بعد: األخيرة الفرصة

 ها من/ فصله فسيتم فشل الطالب/ة، إذا. القديمة التقييم عالمات من أي اعتبار يتم ال٪.  50 هي النجاح عالمة. درجة 100 االمتحان من

 الكلية.
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 يوضح الرسم البياني التالي كيفية اتمام الدورات بنجاح: 2.  الشكل 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ات النهائية واجتياز جميع الموادختبارى الطالب المتميزين النجاح في اإليجب عل. 5

واجتيازها بنجاح كما  مواديجب علي الطالب دراسة الح للطالب الدراسة في السنة االولى من الدبلوم.لن يسم موادمن ال في حالة الرسوب في اي مادة

 هو موضح أعاله.

 درجة. 100درجة النجاح واعلي درجة هي الدرجة القصوي في اختبار التدارك هي .6

 يمكن للشهادات االتية معادلة دورة تقنية المعلومات .

 يجب علي الطالب اصل الشهادة 

 

 إعادة المادة دراسة المادة القادمة  دراسة المادة

 امتحان اإلعادة

 تعليق الدراسة لمدة فصل واحد

 امتحان اإلعادة

 النهاية الفصل من الكلية
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 11الجدول   

 الواجب تغطيته المحتوى الشهادة                       

 

 

 

 الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

 حماية المستخدمين-1

 تقنية المعلوماتأساسيات مستخدم -2

 معالجة وورد-3

 جدول البيانات -4

 قواعد البيانات-5

 العروض -6

 واالنترنت استعمال البريد الإللكتروني-7

 والحوسبة األساسية شهادة اإلنترنت

 

 أساسيات الحوسبة -1أ

 التطبيقات االساسية-2

 الحياة االفتراضية -3

 والحوسبة األساسية شهادة اإلنترنت

 

 الحوسبة أساسيات -1أ

 التطبيقات االساسية-2

 الحياة االفتراضية -3

 

 دبلوم كامبردج الدولي في مهارات تقنية المعلومات

 

 مدخل الي تقنية المعلومات-1

 استعمال الحاسوب في تنظيم الملفات -2

 معالجة وورد -3

 جدول البيانات -4

 األتصاالت االلكترونية -5

 قواعد البيانات -6

 العروض -7
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 ام إدارة معلومات الكلية:نظ -9

 نظام إدارة معلومات الكلية هو نظام علي االنترنت يمكن استخدامه من طرف الطالب والمحاضرين وهو 

https://cims.manpower.gov.om/tcms/faces/login.jsfموقع الكلية    موجود على 

اضافة الي ذلك يساعد هذا النظام الكلبة علي .كما يمكنهم التظلم وتقديم التماساتهم .يمكن للطالب من خالل هذا الموقع التسجيل واضافة او حذف المواد

  .متابعة غياباتهم والتثبت من درجاتهم

 لكليةاسم المستخدم الخاص بالطالب هو رقم بطاقته الشخصيه وكلمة المرور هي رقم تسجيله في ا

 كل اثناء دخوله لنظام الكليه يمكنه طلب المساعدة من قسم تقنية المعلومات.اوفي حالة تعرض الطالب الي اي مش

 

 سياسة الحضور:.10

 اسة الحضور التالية:يسالبرنامج التأسيسي العام  ) اللغة اإلنجليزية والرياضيات وتقنية المعلومات(  يتبع 

 : الحضور1.10

 10ليين )اذا تغيب لمدة اسوعين متتاالبرنامج التأسيسي العام يفصل الطالب من . بصفة منتظمة ويسجل الغياب في جميع المواد يتم تسجسل الحضور

 .أيام عمل( بدون عذر مقبول

 

 أحكام متعلقة بالتأخير في الحضور:: 2.10

 الطلبة حضور جميع الفصول الدراسية في الوقت المحدد لىع. 

 ( دقائق5ا لم يتجاوز تاخيره خمس )يعتبر الطالب حاضرا اذ. 

 (دقائق 10يسجل الطالب متاخرا بعد خمس دقائق مالم يتجاوز العشر. 

 (10يسجل الطالب غائبا ويحرم من دخول قاعة الدرس اذا تجاوز تأخيره عشر دقائق).  
 

 الغياب:نذارات إ: 3.10

 االنذارات حسب الشروط التالية: يتم إعطاء

المعلوماتالرياضيات وتقنية   اإلنذار اللغة اإلنجليزية 

%10الغياب ألكثر من  %5الغياب ألكثر من    االنذار االول 

%20الغياب ألكثر من  %10الغياب ألكثر من    االنذار الثاني 

%30الغياب ألكثر من  %15الغياب ألكثر من    الحرمان 

 

 

https://cims.manpower.gov.om/tcms/faces/login.jsf
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مستوى الرسوب في نفس المستوى أو 

 آخر

 إعادة المستوى

 المستوى

 ينتقل للمرحلة التالية

 ألعذار المقبولة:: ا4.10

 مقبولة:تعتبر األعذار التالية اعذارا 

جازات المرضية المسلمة من المستشفيات يتم قبول اإل إجازة مرضية رسمية مسلمة ومختومة من طرف المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. ال -

 ت الحكومية.اذا كانت معتمدة من طرف المستشفياوالمصحات الخاصة اال 

 اللغة األنجليزية في حالة وفاة احد األقارب من الدرجة األولي فقط.رسالة رسمية مسلمة من طرف الوالي ومعتمدة من رئيس مركز  -

تسليم االعذار الى قسم شؤون الطلبة خالل االسبوع االول من تاريخ الغياب وعلى أقصى  يجب .قبول  اي نوع من انواع  األعذار األخرى لن يتممالحظة: 

اذا سلم الطالب عذر غيابه متاخرا يقع اعتماده من طرف قسم شؤون الطلبة ويتم . غيابتقدير خالل اليومين االولين من االسبوع الذي يلي اسبوع ال

 توجيه الطالب الى رئيس قسم اللغة األنجليزية في حالة الغياب المطول.

 

. السياسات واإلجراءات في البرنامج التأسيسي:  11  

 :3: سياسة إعاد المستوى والفصل من الدراسة: انظر الشكل 1.11 

 

. إعادة القيد الدراسي:2.11  

 إجتياز المستوى

 الفصل

 الشكل 3

الرسوب في 

المستوى أو 

 الحرمان
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التقدم بطلب إلعادة القيد الدراسي في الفصل  ,اللغة اإلنجليزية(يمكن للطالب المفصولين بسبب الرسوب لمرتين في البرنامج التأسيسي العام )في 

من نهاية الفصل الدراسي. تقدم طلب اإللتماس قبل أسبوعين بشرط تقديم بسبب الرسوب  الفصل فيه ذي تمالدراسي الذي يلي الفصل الدراسي ال

 األقصى لفترة الإللتماس إلعادة القيد سنة واحدة اعتباًرا من تاريخ الفصل.لتماسات إلى مكتب شؤون الطالب في مركز اللغة اإلنجليزية. يكون الحد اإل

على األقل أو الجلوس إلمتحان المستوى الرابع وإجتيازه في المحاولة األولى وإال  4.5: إلعادة القيد يجب على الطالب إحضار شهادة األيلتس مالحظة

 يفقد الطالب فرصة إعادة قيده.  

 

 : الحرمان من اإلختبار النهائي: 3.11

% أو أكثر من الجلوس لإلختبار النهائي. الطالب الذي يتم حرمانه يعتبر راسب في المستوى الذي يدرس فيه 15يتم حرمان الطلبة الذين يصل غيابهم 

 .وعليه إعادته

 

 . تأجيل الدراســـــــــــــــة 4.11

ام يمكن للطالب التقدم بطلب لتأجيل دراساتهم بشرط أن يكون لديهم سبب وجيه مقبول من قبل المركز وقسم شؤون الطالب. يمكن التأجيل بإستخد

 اإلستمارات الموجودة في قسم شؤون الطلبة أو عبر اإلنترنت من موقع الكلية. 

 الكلية يحق للطالب تأجيل دراسته مرتين فقط خالل دراسته فيمالحظة: 

  

 سياسة التظلم ) لالمتحانات واألشياء العامة األخرى( : 5.11

ولكن يجب أن يتم ذلك في  .التظلم على نتيجة االمتحانات إذا فشل الطالب في مستوى ما ، يكون له / لها الحق في التظلمتظلم اإلمتحانات:  1.5.11

 .أيام عمل من تاريخ نشر النتائج أو الفصل الدراسي التالي 3غضون 

زية أو إذا كان لدى الطالب شكاوى أو أي مشاكل أكاديمية تتعلق بدراساته في فترة البرنامج التأسيسي ، فيمكنه إبالغ رئيس مركز اللغة اإلنجلي 2.5.11

 ة. رئيس شعبة برامج اللغة اإلنجليزي

 بإمكان الطالب تعبئة اإلستمارة المخصصة لذلك من مكتب رئيس مركز اللغة اإلنجليزية أو قسم شؤون الطلبة. 

 

 

 

 

 التظلمات العامة ) عدم حضور إمتحان أو اختبار قصير ( : 6.11
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ويسمح لهم بالدخول في وقت اإلختبار التالي من االمتحان )القراءة(.  وإنماامتحان االستماع ال يسمح لهم بالجلوس لالختبار عنالطالب الذين يتأخرون 

 من إمتحان القراءة والكتابة. يتم إجراء اختبار االستماع للطالب المتأخرين فور اإلنتهاء

 . إعادةعذار مقبولة بأخذ اختبار أ . يسمح للطالب الذين لديهممطلقاكذلك ال يسمح الي طالب متأّخر عن اختبار القراءة أو الكتابة بالجلوس لإلختبار 

 . سياسة مخالفة النزاهة اإلكاديمية7.11

  .((http://www.dictionary.com/browse/plagiarism االنتحال هو عمل احتيالي ينطوي على سرقة عمل شخص آخر والكذب عليه بعد ذلك

 يتضمن االنتحال على سبيل المثال ال الحصر  ما يلي:

  فقرات أو جمل أو جزء كبير من جملة( من أعمال أو أفكار اآلخرين مباشرة من أي مصدر للمعلومات مثل اإلنترنت أو نسخ كامل أو جزئي(

 الكتب أو المقاالت أو األفالم أو البرامج التلفزيونية أو مقاطع الفيديو أو الصور أو الرسائل أو رسائل البريد اإللكتروني ، إلخ.

  قتباس. )لمرحلة ما إون وضع النص المنسوخ بين عالمات عمل آخر مع اإلشارة إلى المصدر األصلي ولكن دنسخ األفكار أو المعلومات من

 طالب التخصص( - العام التأسيسي بعد البرنامج

 .إعادة صياغة أو تلخيص أو إعادة ترتيب الكلمات أو العبارات أو أفكار عمل اآلخرين دون االعتراف بالمؤلف والمصدر 

 ومات من مصادر متعددة )إلكترونية أو مواد مطبوعة(  وتقديمها كعمل خاص.نسخ و لصق معل 

 .تقديم أي العمل بالتعاون مع اآلخرين  كعمل مستقل 

 استخدام عمل الفرد المقدم سابقا 

 .استخدام عمل الطالب اآلخرين وتقديمه كعمل خاص 

 سياسة مخالفة النزاهة اإلكاديمية : 1.7.11

 :نتحلكتابي وإعادة كتابة العمل المإنذار  المخالفة األولى 

 :رصد صفر للعمل المنتحل. المخالفة الثانية 

 :فصل الطالب من الكلية. المخالفة الثالثة 

 الغش: 8.11

 الغش يدل على محاولة الطالب للنسخ من مصادر غير مصرح بها. قد تكون هذه المصادر هي ورقة االمتحان لطالب آخر ، أو معجم من أي نوع أو

يحصل الطالب الذين وقعوا في الغش على صفر في المادة التي قاموا د األدوات المستخدمة من قبله. أو ورقة مخبأة في مالبس الطالب أو في أح مذكرة

 بالغش فيها. كذلك سيتم حجب النتيجة النهائية للطالب الغاش حتى تقرر اللجنة التأديبية في الحالة.

 هذه الحاالت نهائيًا.حان في مثل يكون تقرير مراقب اإلمت

إجراءات االنسحاب من الكلية: 9.11  

 امأل نموذج طلب االنسحاب من قسم شؤون الطالب في الكلية.

ة  ثم أعد كتبك الى السنة التأسيسية بمركز الـلغة االنجليزية واحصل على توقيعات التخليص الخاصة بمنسق المكتبة ومدير مركز اللغة النجليزي

 من منسق المكتبة الرئيسية واخيرا اذهب الى قسم شئون الطالب. الحصول على تصريح 

 

 

 

 أنشطة السنة التأسيسية. 12
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 اإلرشاد الطالبي ونظام التظلم ) األكاديمي واإلجتماعي(  1.12

 نوعين من اإلرشاد:العام  التأسيسي بالرنامج  يوفر

والمحاضرين. بعد تسجيلك في مركز اللغة اإلنجليزية ، والتقييم األولي  العام التأسيسي البرنامجهو مسؤولية مشتركة لكل من إدارة  :اإلرشاد األكاديمي

م ، سيتم تعيين مدرس مقرر لك. يجب أن تستشيره أثناء دراستك عندما يكون لديك أي استفسارات أو مشاكل. سوف تكون هناك حاجة لتسجيل التقد

الخاص بك مادة لى اعتبار مدرس المشكلة بسيطة إلى مشكلة رئيسية. نشجعك عر حتى تتطوراء البرنامج. ال تنتظالمحرز الخاص بك في جميع أنح

 مصدًرا يمكنك الرجوع إليه في جميع أنحاء البرنامج.

ناء فترة للمشاكل االجتماعية والشخصية التي قد تواجهها أث العام التأسيسي برنامجشارة المستشار االجتماعي في الاإلرشاد االجتماعي: ، يُنصح باست

 دراستك. 

 الدراسية األنشطة المصاحبة للمناهج: 2.12 

رشادك لممارسة مهاراتك في اللغة إب المادةيوفر مركز اللغة اإلنجليزية للطالب الكثير من الفرص لممارسة مهارات اللغة اإلنجليزية. سيقوم مدرسو 

األندية المتاحة المنظمة كل فصل دراسي ، مثل الخطابة العامة واإلعالم اإلنجليزية في محيط اجتماعي من خالل االنضمام والمشاركة في أحد 

 إلخ... دعايةمع والطبخ والصحة والسالمة والوالجمعيات الخيرية والمجت

 

 العام التأسيسي برنامج. المصادر المتوفرة في ال13

 المصادر التعليمية: 1.13 

 مركز التعلم الذاتي 1.1.13

يوحي االسم  ، هو مكان يتمتع فيه الطالب بحرية الوصول إليه ، أي اختيار واستخدام الموارد وفقًا الحتياجاتهم واهتماماتهم مركز التعلم الذاتي كما 

 ن إجادة اللغة اإلنجليزية لديهم.الفردية. بمعنى آخر ، إنه مكان يعمل فيه الطالب بشكل مستقل من أجل تحسي

 

 التسهيالت األخرى : 2.13

 المطعم 1.2.13

 (.1.2.16فتح خالل ساعات العمل. )يرجى الرجوع إلى ي

 

العيادة   2.2.13 

يقوم الممرض او الممرضة بتوجيه الطالب إلى العيادة المناسبة ولية والمشاكل الصحية الطفيفة. واإلسعافات األاألولي  للتشخيصممرضة  توجد

 مساء خالل أيام العمل العادية. 3:00صباحا الى الساعة  8:00الساعة للحاالت التي تتطلب عناية خاصة. غرفة العالج بالكلية مفتوحة من 

 

 . قوانين السلوك14



20 
 

 تعلم االلتزام

،  العام التأسيسي البرنامجالتوجيهات بالكلية من موظفي عند اقترانها باألنظمة و الدراسة والممارسة السلوكية التيسوف يتعهد الطالب باتباع قواعد 

 ستمكنهم من الوصول إلى أعلى إمكاناتهم. 

 قوانين السلوك ، التي يتوقع من الطالب االلتزام بها ، هي كما يلي:

 .التعامل مع جميع أعضاء هيئة التدريس والطالب باحترام ومراعاة األدب 

 .تجنب تلف أو إساءة استخدام جميع المباني والمعدات والتجهيزات 

  دائًما. طالبال بطاقةإحضار  

 دراسيضور الدروس وفقا للجدول الح. 

 .بذل كل جهد ممكن للوفاء بالمواعيد النهائية المحددة لتقديم العمل 

 تباع جميع تعليمات السالمة المقدمة في جميع مباني الكليةإراءة وق. 

  .ارتداء لباس الئق وفقا للمتطلبات اإلسالمية 

 للبنين( الشعر تطويلر مناسب )أي عدم حفاظ على مظهال. 

 ومركز التعلم الذاتي. قم بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية 

 .عدم التدخين داخل الكلية 

 عدم لعب الورق.  

  ومركز التعلم الذاتي.عدم تناول الطعام أو المشروبات في الفصول الدراسية  

 الكلية من عميدسة إعالمية دون إذن صريح عدم إعطاء معلومات أو مقابالت ألي مؤس 

  يؤثر سلبًا على سمعة الكلية واسمها الجيد. أو في أوقات الفراغ ، مما دراسيأو أداء خالل فترات الجدول العدم االنخراط في أي نشاط 

  .عدم تعطيل اإلدارة السلسة ألي امتحان ، سواء بشكل فردي أو باالشتراك مع اآلخرين 

 في الدرس. عدم طرق الباب وإزعاج صف آخر عندما يكون 

 

 ظة:مالح

  مزيد من التفاصيل.لل الئحة الداخلية للكلية للحصولمن ال 77 - 73تحقق من المواد 

  فيما يتعلق بعقوبة مخالفة قواعد السلوك. 78تحقق من المادة 

 ألمن والسالمةا :15

 تقع مسؤولية سالمتك وسالمة اآلخرين في الكلية على عاتقك لذلك ، عليك مراعاة ما يلي:

 يجب عليك قراءة واتباع جميع تعليمات السالمة في مبنى الكلية.  

         .يجب أال يعرض سلوكك أي شخص آخر للخطر 

 .إذا كنت تعاني من أي إعاقة أو مشكلة صحية طويلة األجل )مثل الربو والسكري ... إلخ( ، يجب عليك إخبار المعلم 

    .يجب أن تظل الساللم ومخارج الحريق واضحة في جميع األوقات 

   .ال تستخدم أي معدات دون الحصول على إذن 

  يجب أن تقود سيارتك بعناية داخل الحرم الجامعي ، وأن تستخدم أماكن وقوف السيارات الخاصة بالطالب ومراقبة جميع أالشارات ذات

 الصلة.

 اسية والمعامل نظيفة.يجب أن تبقي كليتك والفصول الدر 
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 األسئلة األكثر شيوعا: 16

 

  أين أذهب إذا كنت بحاجة إلى مساعدة عند الدراسة في مركز اللغة اإلنجليزية؟أ.

ؤساء شعبتي المناهج أو ر رئيس المركز) ، فاتصل بموظفي اإلدارة تحصل على حلساعدتك في حل مشاكلك. إذا لم أوالً ، راجع المحاضرين لم

 ( للحصول على مساعدة غير أكاديمية ، راجع المرشد االجتماعي أو شؤون الطالب في السنة التأسيسية.   والبرامج

 ب ماذا أفعل في وقت فراغي في مركز اللغة اإلنجليزية؟     

. انضم إلى األندية اإلنجليزية. قم بواجبك لمأو مختبر التع أو مركز التعلم الذاتي عليك بالتحدث والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية. قم بزيارة المكتبة

 المنزلى. قابل معلمك خالل ساعات اإلرشاد األكاديمي.    

 ج. هل يمكنني الحصول على مساعدة إضافية خارج أوقات الدراسة؟   

 لرؤيته أو رؤيتها خالل ساعات اإلرشاد األكاديمي  المادة الدراسيةنعم تستطيع. حدد موعًدا مع مدرس 

 د.ماذا أفعل إذا فقدت كتبي؟ 

 كن حذرا مع كتبك. إذا فقدت كتابًا ، فيجب عليك شراء نفس الكتاب من أي مكتبة خارج الكلية.

 كل يوم؟ الكليةإذا لم أحضر بطاقة  من مشكلة ه. هل

 .معك الى الكليةاحضرها دائما ذلك في أي وقت وألي سبب. لذلك ،  بطاقتك نعم إنها كذلك. يمكن ألي موظف أو محاضر طلب

 . أين يمكنني تقديم أعذاري؟ف

. يتم قبول اإلجازات المرضية والرسائل الرسمية من والي )على سبيل المثال: وفاة أقارب الدرجة األولى(. في حالة مكتب التسديل بالمركز سلمهن الى 

 .الجلوس إلختبار إعادةاختبار ، يجب عليك تقديم عذرك حتى تتمكن من  تغيبك عن أي

 . هل يمكنني الجلوس لالمتحان بدون بطاقة طالب؟ح

 .البد من احضار بطاقة الطالب للجلوس لإلمتحانال يمكنك ذلك. 

 ورقة االمتحان الخاصة بي؟ تصحيح. هل يمكنني طلب إعادة ط

 (. CIMSفي نظام الوزارة )  تظلمالنهائي. تحتاج إلى ملء نموذج النعم ، يمكنك ذلك ولكن فقط لالمتحان 

 هل يمكنني التقدم بطلب إعادة القبول إذا تم رفضي؟ .ي

 إعادة القيد.إلى مكتب شؤون الطالب في المركز لملء نموذج  اذهبنعم تستطيع. 

 . هل يمكنني حضور الدرس إذا تأخرت؟ك

 .يابر ساعة واحدة غمتأخرة ، ستعتبدروس  3متأخًرا. لكل  تسجيلككنك حضور الدرس ، لكن سيتم نعم تستطيع. إذا كنت متأخراً ، يم

 ؟المحاضرات. ماذا يحدث إذا لم أحضر ل

. منوع منعا تامام المجموعة للمحاضرة، فسيتم طردك. عدم الحضور مقبول ين( دون عذرأيام )أي أسبوعين متتالي 10لمدة  المحاضراتإذا لم تحضر 

 .فإن جميعهم سيتم معاقبتهم ، يحضر جميع الطالب في اي مجموعةإذا لم 
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 "؟ا يعني أن تكون "محروم. ماذم

سيعيد . نتيجة لذلك ، الفصل نهايةحتى  المحاضراتالمستوى. ومع ذلك ، يجب أن تستمر في حضور  اجتيازختبار ال بالجلوسعني أنه ال يُسمح لك ت

 .الطالب المحروم المستوى نفسه

 . ماذا تعني عبارة "اإلرشاد األكاديمي"؟ن

 إذا كان لديك أي استفسارات أو مشاكل. المادةتم تحديد ثالث ساعات لالستشارات األكاديمية التي يمكنك خاللها استشارة معلم 

 

سم اللغة اإلنجليزيةاألنشطة الطالبية والتسهيالت المتاحة في ق. 71  

األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية واألنشطة اإلضافية 1.17  

الكتابةمركز  1.1.17  

مركز الكتابة هو منصة أخرى لنظام دعم الطالب في مركز اللغة اإلنجليزية. يوفر المركز فرصة للطالب للمشاركة في ورش العمل للكتابة 

ى ذلك ، سينشر والمشاورات الفردية والمناقشات الجماعية. وهذا يمكن الطالب من تطوير الثقة في مهارة الكتابة وتحقيق استقاللية التعلم. باإلضافة إل

مة مركز المركز أيًضا أفضل كتابات للطالب في المجلة اإلخبارية ألنشطة قسم اللغة االنجلزية لتشجيعهم على مواصلة عملية الكتابة والتعبير. خد

والمتسوى التخصصي الذين يحتاجون إلى مساعدة في تطويرمهارة الكتابة. يجب على  برنامج التأسيسيع الطالب على المستوى الالكتابة متاحة لجمي

.الطالب التسجيل للحصول على موعد مع مركز الكتابة عبر اإلنترنت لالستفادة من خدماته  

مجتمع اللغة اإلنجليزي 2.1.17  

لمهتمين بمنبر للمشاركة والحصول على التدريب في أنشطة مختلفة تم إنشاء مجتمع اللغة اإلنجليزية في مركز اللغة اإلنجليزية لتزويد الطالب ا

:باستخدام اللغة اإلنجليزية كلغة تواصل. يقدم المجتمع اإلنجليزي في الوقت الحالي خدماته للطالب من خالل  

نادي بناء المفردات اللغوية -  

.بهذا الجانب ميناللغوية للطالب المهت محصلةيقدم نادي بناء المفردات اللغوية جلسات دراسية في استرايجيات بناء ال   

 

دورة التحدث )المحادثة( -  

حيث  حدثخصص( هم المستفدون من دورة الت)الت يجميع الطالب من جميع المستويات األربعة للبرنامج التأسيسي والطالب في برنامج ما بعد التأسيس

.ة مرتين في األسبوع وتقام المسابقات في نهاية فترة التدريبتعقد الدورات التدريبية في مهارات التحدث باللغة اإلنجليزي   

 مهارات التحدث أمام الجمهور -

سابقا ، والتعبير ، يقوم مجتمع اللغة اإلنجليزية أيًضا بتنظيم الجلسات والمسابقات في القرآة الجهرية ، والسرد ، والخطابة االرتجالية والخطابة المعدة 

وصنع اللوحات الهادفة، وكتابة القصائد وكتابة القصة. إلى جانب ذلك ، يعرض مجتمع اللغة االنجليزية أفالًما باللغة  ومسابقة المعرفة العامة ،

الطالب  دربيت اإلنجليزية مع ترجمة الحوارعلي الشاشة ، وكذلك عرض إنتاجات الطالب مثل أفالم قصيرة وتعقد دورات في األعمال الدرامية حيث

 .لمخطوطات النصية كجزء من التدريب على مهارات التحدث أمام الجمهورعلى التمثيليات وا

   الحفل مقدم -
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مهارات تقديم في  مناسب . يحصل المشاركون على تدريبوالمسابقات والحفالت برامج باللغة اإلنجليزية لتقديميوفر هذا الجزء التدريب للطالب 

 .البرامج والحفالت والمسابقات

 لتحدثوقت ا 3.1.17

غة اإلنجليزية. ستتاح للطالب الذين يشاركون في برنامج اللب على مهارات التوصل يدرب الطالب نادي اللغة االنجليزيةهو نشاط آخر في  لتحدثوقت ا

 50جلسة كل ووقت التحدث مرتين في األسبوع  جماعة "وقت التحدث" فرًصا لتطوير مهاراتهم في المحادثة واستخدامها في بيئة غير أكاديمية. يجتمع

على  في هذه الدورات يحصل المشاركون وسوفدقيقة. سيقوم الطالب بتطوير مهارات القيادة والتفاعل والحصول على صقل مهارات التفكير الناقد. 

 .شهادات المشاركة في نهاية الفصل الدراسي

 المرافق االخرى  2.17

 طعمالم 1.2.17

اللغة  قسم قع في الطابق األرضي من مبنىيعلى مطعم يقدم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة والمأكوالت العربية.  اللغة االنجليزية قسم يحتوي

لمطاعم كل هذه اوالكلية. ب اإلداريةمكاتب المبنى الذى يضم ليوجد في اية احتياجات الطالب آخر لتلب طعم، هناك م المطعم هذا الي إضافة االنجليزية

 .ع أيام العملمفتوحة في جمي

 المرافق الترفيهية واللياقة البدنية 2.2.17

تحتوي الكلية على ملعب جيد لكرة القدم وملعب كرة سلة وملعب تنس الريشة حيث . الكلية التقنية بإبراءهناك العديد من المرافق الترفيهية للطالب في 

 .أيًضا. هناك أيضا مرافق لتنس الطاولة في الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

. المراجع18           
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 موقع وزارة الداخلية للوائح الداخلية

http://www.manpower.gov.om 

  موقع الكلية على شبكة اإلنترنت للمرافق المتاحة في الكلية

http://www.hct.edu.om/ 

https://www.ict.edu.om/ 

اإلنترنت لمزيد من التفاصيل رابط صفحة البرنامج التأسيسي العام في موقع الكلية على   

http://www.hct.edu.om/centers/english-language-center 

https://www.ict.edu.om/en-US/ELC/ 

 حساب الكلية في اإلنستجرام

https://www.instagram.com/hct_official 

https://www.instagram.com/ICT_Official/ 

 حساب الكلية في تويتر

https://twitter.com/HCT_OMAN 

https://twitter.com/ICT_Ibra 

 

 

 

 

http://www.manpower.gov.om/
http://www.hct.edu.om/
https://www.ict.edu.om/
http://www.hct.edu.om/centers/english-language-center
https://www.ict.edu.om/en-US/ELC/
https://www.instagram.com/hct_official
https://www.instagram.com/ICT_Official/
https://twitter.com/HCT_OMAN
https://twitter.com/ICT_Ibra
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