
 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

 
  

 

 

 

 

 

 

 دليل الطالب

 زية ـمركز اللغة اإلنجلي©

AY 2020/2021 
 

 

@ ACT_Oman @ act.edu.om @ actoman



                                                                                     P a g e  | 2 

            ELC – Student Handbook, AY 2020/2021 

 

 

 المحتوى
 

    4 ........................................................................................... ...................................................وترحيب مقدمة .1

 5 .......................................................................................... الخريجين وسمات وقيمها وأهدافها الكلية ورسالة ورؤية شعار .2

 6 ........................................................................................... ..................................العام التأسيسي البرنامج أهداف .3

 7 .......................................................................................... ............................آخر إلى مستوى من واالنتقال القبول .4

 8 ........................................................................................... ............المستوى تحديد اختبار من والثانية األولى المرحلة .5

 8 ........................................................................................... ........................التأسيسي الـبـرنامج راسة د من اإلعفاء .6

 TOEFL iBT ............................................................................................. 8  واختبار Academic IELTS  اختبار معايير 6.1

 9 ............................................................................................ ................العام التأسيسي البرنامج ووصف تـــــــــركيب .7

 9..............................................................................................................................................التقييم نظام .8

 9 ............................................................................................. ..................................................الدرجات نظام 8.1

 10 ........................................................................................... .................اإلنجليزية اللغة في والرسوب النجاح معايير 8.2

 10 ........................................................................................... .............الرابع المستوى في للدرجات اإلجمالي المجموع 8.3

 11 ............................................................................................. .......التأسيسي البرنامج في المعلومات وتقنية الرياضيات .9

 12 ............................................................................................ .....................المعلومات تقنية مادة دراسة من اإلعفاء 9.1

 CIMS......................... ............................................................................................ 12 الكليات معلومات إدارة نظام .10

 13 ............................................................................................. .......................................والغياب الحضور نظام .11

 13 ............................................................................................ ...................................................اإلنذارات 11.1

 13 ............................................................................................ ............................................المقبولة األعذار 11.2

 14 ........................................................................................... ...........................العام التأسيسي الـبرنامج إجــراءات .12

 14 ............................................................................................ ................الكلية من والفصل المستوى دراسة إعادة 12.1

 14 ............................................................................................ ..........................................القبول /القيد إعادة 12.2

 15 ............................................................................................ ....................................................الحرمان 12.3

 15 ............................................................................................ ......................................................التأجيل 12.4

 15 ............................................................................................ ........................................الكلية من االنسحاب 12.5

 15 ............................................................................................ ...........................................والشكاوى التظلمات .13

 15 ............................................................................................ ............................باالختبارات المتعلقة التظلمات 13.1

 15 ............................................................................................ ..............................العامة الشكاوى أو التظلمات 13.2

 16 ............................................................................................ .........................................األكاديمية الــــــنزاهة .14

 16 ............................................................................................ ..............................................األدبية السرقة 14.1

 17 ............................................................................................ ........................................................الغش 14.2

 17 ............................................................................................ ............................واالنضباط للسلوك العامة القواعد .15

 18 ............................................................................................ ..............................................والسالمة الصحة .16



                                                                                     P a g e  | 3 

            ELC – Student Handbook, AY 2020/2021 

 

 

 18 ............................................................................................ .......................الكهربائي التيار انقطــاع عند تعليمات .17

 19 ............................................................................................. ..................(واالجتماعي األكاديمي) الطالبي اإلرشاد .18

 19..................................................................................................................................... ........المـــرافق .19

 19 ............................................................................................ .........................................الذاتي التعلم مركز 19.1

 19 ............................................................................................ ...................................اآللي الحاسب مختبرات 19.2

 19 ............................................................................................ ................................................التلفاز غرفة 19.3

 19...................................................... .......................................................................................المقهى 19.4

 20............. ...............................................................................................................................  العيادة 19.5

 20 .....................................................................................................اإلنجلــيزية اللغة بمـــــركز الطالبي الدعم جماعة  .20

 20 ............................................................................................ .....والالمنهجية المنهجية الطالبية األنشطة دعم جماعة 20.1

 20 ............................................................................................ ......................................المعلم الطالب جماعة 20.2

 21 ............................................................................................................................................الكتابة مركز 20.3

 21 .......................................................................................... ..........................الطالبية والمسابقات النشر جماعة 20.4

 21 ............................................................................................ ....................الخاصة االحتياجات ذوي دعم جماعة 20.5

 21......................................................................................................................................... والنقل السكن .21

 22 .............................................................................................................................................مهمة إجراءات .22

 22 ........................................................................................... ....................................المحاضرات عن التأخر 22.1

 22 ................................................................... (Class Writing Assignments-In) الصفية الكتابية األنشطة عن التغيب 22.2

 23 ........................................ واالختبارات)Presentations (و  )book/movie review(و الصفية القراءة أنشطة عن التغيب 22.3

 23 ................................................. والنهائية الفترية اإلنجليزية اللغة اختبارات عن متأخرا الحضور حالة في المتبعة اإلجراءات 22.4

 24 ............................................................................................ ............................................الجماعي الغياب 22.5

 24 ............................................................................................ ......................................المتكررة الشائعة األسئلة .23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     P a g e  | 4 

            ELC – Student Handbook, AY 2020/2021 

 

 

 

 

 

 
 

لبة،
ّ
ي الط

 أعّزائ 

 

أسيسي العام
ّ
نامج الت ي البر

ي  مرحبا بكم ف 
 . جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعةف 

 

نامج التأسيسي هيكل عن إلعطائك تفاصيل مهمة ومخترصة الدليلتم إعداد هذا   ،ة ومكونات البر

ية ) المتوفرة والتسهيالت والمرافق ي مركز اللغة اإلنجلب  
ح هذا الدليل أيضا أهم األنظمة   (،ELCف  كما يشر

 . نامج التأسيسي ي البر
 واإلجراءات المتبعة ف 

ية إىل توفب   اللغةمركز ويسىع  مناسبة تساعدك عىل اكتساب المهارات اللغوية واألكاديمية بيئة اإلنجلب  

ورية، حيث ستلحظ ال اللغة عىل الدراسة الجادة واستخدام كل فرصة لممارسة المستمر تشجيع الرص 

ية وتحسي   مهاراتك الدراس  . يةاإلنجلب  

ية التسهيالت كما  ي الممكنة سيوفر لك مركز اللغة اإلنجلب  
ي  لتعلملديك مهارات اتعزز سالت 

 وقت الفراغ، ونأمل منك استغالل المستقل الذائ 

ات اليومية ي تقضيها خارج أوقات المحاض 
ي يمكن زيارتها واالستفادة منها باستمرار ومن المرافق ا. بإيجابية واالستفادة من اللحظات الت 

لت 

ي بملحقاته
ات الحاسب اآلىلي ومركز التعلم الذائ    . هي غرفة التلفاز ومختبر

ين خالل الساعات المكتبية  ي جدول الدراسي  (Office Hours)كما نوصيك أيضا بأهمية زيارة األساتذة المحاض 
ي ستكون موضحة لك ف 

والت 

ي سؤالهم وطلب المساعدة منهم إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة. 
دد ف   ليقدموا لك التوجيه واإلرشاد الالزم، وال تب 

ية علما أن ن المركز يقيم العديد من ، وتذكر أمساء   4صباًحا حت  الساعة  8من األحد إىل الخميس من الساعة  يفتح أبوابه مركز اللغة اإلنجلب  

ي مثل هذه األنشطة المفيدة. األنشطة ال
ي فبادر إىل المشاركة ف  ي تنظمها جماعة الدعم الطالئر

 طالبية الت 

ا. مع أطيب التمنيات ل  كم جميعا بدوام النجاح والتوفيق، ونرجو لكم مشوارا أكاديميا ممب  

 

 

 الدكتورة/ نهاد الزدجاىلي 

ية   رئيسة مركز اللغة اإلنجلب  
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 شعار الكلية 

 حيث تبتكر التكنولوجيا

 رؤية الكلية

ي مجال 
عليم العاىلي ف 

ّ
ي طليعة مؤّسسات الت

أن نكون ف 

ّ وطنّيا وإقليمّيا ي
عليم التقت 

ّ
 .الت

 رسالة الكلية 

عليم والبحث من أجل تطوير القدرات القنّية واإلبداعّية وريادة األعم
ّ
ال توفب  مناخ عال الجودة للت

 .لتلبية االحتياجات االجتماعّية واالقتصادّية المتطّورة باستمرار

 األهداف

 

 

 

 

ي ضمن  .1 ترسيخ هوية التعليم التكنولوجر

 .نظام مؤسسي فعال وناجح

للبحوث التطبيقية تعزيز بيئة مشجعة  .2

ي مختلف 
واالبتكار واالستشارات ف 

  .مجاالت التكنولوجيا

تطوير العالقات المؤسسية بشكل  .3

ي جميع المجاالت ومع الجهات 
مستمر ف 

   .او األفراد المعنيي   

 

 القيم

ي   .1
اهة: أن يتحىل بالممارسات األخالقية ف  الب  

   ت. كافة التعامالت والتفاعالت والعمليا

أن يطبق القواني   واالجراءات المهنّية:  .2

المتبعة، وأن يتقيد بالسياسات المعمول بها 

ي القواعد السلوكية وإجراءات اإلنجاز 
ف 

المتبعة والعمل بجد من أجل تحقيق النتائج 

 .المرجوة

السىعي من أجل المعرفة والتفوق: أن يعمل  .3

ي 
عىل إرساء تفوق يستمر مدى الحياة ف 

 .تها وابتكاراتهامجال المعرفة التقنية وتطبيقا

اكة: أن يعزز من عالقات  .4 المشاركة والشر

اكة داخل وخارج كلّيات  المشاركة والشر

 .التقنية
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ن   سمات الخريجي 

 العمل كفريق الرصانة العلمية والكفاءة العملية التواصل الفعال

 اإلنصات الفعال 
 القراءة النقدية 
 التحدث بثقة 

 الدقيقةالكتابة 

 التفكب  اإلبداعي 
 حل المشكالت 
 التفكب  التحليىلي 
 إدارة الوقت
 النشاط 
 المعرفة

 التعاون 
 المرونة والتسامح  

 التخطيط 
 التنظيم 
 إدارة الوقت

ي والمسؤولية التعلم المستمر
 االبتكار التعلم الذات 

 مهارات البحث 
 التفكب  النقدي 

 التساؤل 
 وضع األهداف 

ام   االلب  
 التكيف

 العمل الفردي 
 الثقة 

 المسؤولية 
 الشفافية 
  االعتماد 
 الموثوقية

 التخيل 
 الطموح 

 حل المشكالت 
 تكامل الحلول 

 الرؤية 
 التحمل

  الريادة 

 
 اإلبداع 
 المبادرة 

 مواجهة الخطر 
 اإللهام 
 المقاومة

 

 

 

 
 

ّية والّرياضيات وتقنية المعلوماتمساعدة الطالب عىل اكتساب  .1 غة اإلنجلب  
ّ
ي الل

 .المهارات الفّعالة ف 

ث  .2
ّ
حد

ّ
ب قصد الت

ّ
م واقعّية للطال

ّ
راسة  واالستماع والقراءةتوفب  فرص تعل

ّ
ي العمل والد

ي مكائ 
ّية ف  غة اإلنجلب  

ّ
عبب  بواسطة الل

ّ
والت

 .األكاديمية بثقة وفاعلية

غة اإل  .3
ّ
ي كّل من الل

ب من توفب  أسس متينة ف 
ّ
ّية والّرياضيات وتقنية المعلومات لتمكي   الطال داء أنجلب  

امج األكاديمية بنجاح وبمستوى عال ي مختلف البر
 .واجباتهم ف 

ي برامجهم األكاديمّية ومهنهم المستقبلّية  .4
م المستدام ف 

ّ
ي التعل

نهم من المشاركة ف 
ّ
ي تمك

ب بالمهارات والسلوكيات الت 
ّ
تزويد الطال

 .بنجاح وتفّوق

ب عىل اكتساب مهارات العمل الجماعي وصنع القرارتط .5
ّ
 .وير القدرات االجتماعّية من خالل مساعدة الطال

فكب   .6
ّ
ي والتجريدي، وحل المشكالت، باإلضافة إىل تنمية مستوى عال من الت

ي تشمل التفكب  المنطق 
تنمية القدرات األكاديمية الت 

قدي. 
ّ
ي والن

 المعرف 
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غوية. 
ّ
أسيسي العام، ويعتمد مستوى التحاقهم عىل قدراتهم الل

ّ
نامج الت لون لاللتحاق بالبر

ّ
ب المسّجلي   مؤه

ّ
د حيث  جميع الطال

ّ
تحد

ي 
ّية والّرياضيات وتقنية المعلومات، وعىل ضوء المواد التالية: اختبارات تحديد المستوى داخل الكلّية مستوى الطالب ف  غة اإلنجلب  

ّ
الل

ي يحصل عليها الطالب
وري أن يدرس الطالب جميع المستويات  النتيجة الت  ي أنه لن ليس من الرص 

د المستوى الذي يناسبه. هذا يعت 
ّ
ُيحد

نامج  إذ من الممكن أن األربعة ا لنتائج اختبارات تحديد  مزمالئهبشكل أرسع بكثب  من التأسيسي يتقدم بعض الطلبة خالل البر
ً
وفق

(المستوى. )انظر ال اىلي
ّ
 ّرسم التوضيحي الت
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ي اختبار 
ي حصلوا عليها ف 

ا لدرجاتهم الت 
ً
ي هذه المرحلة إلحاق الطلبة كّل حسب مستواه وفق

المرحلة األوىل: يتّم ف 
ية  .تحديد المستوى لمادة اللغة اإلنجلب  

ا أو اثني   المرحلة 
ً
ح طالًبا واحد

ّ
ف المجموعة أن يرش ّ يمكن لمشر راسي

ّ
انية: خالل األسبوع األّول من الفصل الد

ّ
الث

. ويتم ذلك  اىلي
ّ
ات األوىل للحصول عىل فرصة لالنتقال إىل المستوى الت ا ألدائهم خالل المحاض 

ً
من المجموعة وفق

ي حالة حصولهم عىل من خالل إعطاء هؤالء الطلبة الذين تم اختيارهم االمتحا
ي للمستوى الذي هم فيه، وف 

ن النهائ 
 يتم نقلهم إىل المستوى التاىلي  100من  71درجة 

 هنا بعض األمثلة: . أو أكبر

ل 
دو
ج

1
 

ي حالة 
ن
المستوى المنقول إليه ف

 أو أكث   71الحصول عىل درجة 
 الحالة المستوى الحالي  االختبار المطلوب

Level 2 
Level 1 Exit 

Exam 
Level 1 Student A 

Level 3 
Level 2 Exit 

Exam 
Level 2 Student B 

Level 4 
Level 3 Exit 

Exam 
Level 3 Student C 

 

 
 

الب من اختبار تحديد المستوى  من الممكن
ّ
ةإعفاء الط خصصي نبر ال إىل وانتقاله مبارسر

ّ
ي  امج الت

ط أن يستوف  بشر

 المتطلبات التالية: 

ي إحدى االختبارات الدولية المعتمدة وهي اختبار   .1
 Academic IELTSالحصول عىل الدرجة المطلوبة ف 

 . TOEFL iBTأو اختبار  

  استيفاء متطلبات مواد الرياضيات ومواد تقنية المعلومات.  .2
 

 TOEFL iBTواختبار   Academic IELTSمعايب  اختبار    6.1
 

ل 
دو
ج

2
 

TOEFL iBT 
Academic 

IELTS 
GPA 

اكمي   المعدل الب 
برنامج 
 التخصص

 الحالة 

56 

 عن يقل ال  بما 

ي  نقطة 13
  ف 

 مهارة كل

4.5 

بما ال يقل عن 
ي كل مهارة 4
 ف 

2.5 
دبلوم ال
 عاىلي ال

ب المهتّمي   بمتابعة دراستهم بعد ل
ّ
لطال

ي مستوى 
جاح ف 

ّ
بلوم االنتقال إىل الن

ّ
الد

بلوم 
ّ
ط أن يكونوا قد ب العاىلي مستوى الد شر

ل 
ّ
اكمي حققوا المعد ودرجة المطلوب الب 

 . االختبار المحددة

64 

بما ال يقل عن 
ي   15

نقطة ف 
 كل مهارة

5 
بما ال يقل عن 

ي كل  4.5
ف 

 مهارة

 البكالوريوس 2.75

ب المهتّمي   بمتابعة دراستهم بعد 
ّ
للطال

بلوم العىلي االنتقال إىل 
ّ
ي مستوى الد

جاح ف 
ّ
الن

ط أن يكونوا قد بمستوى البكالوريوس  شر
ل 
ّ
اكمي حققوا المعد ودرجة المطلوب الب 

 االختبار المحددة. 
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نامج التأسيسي العامي ّية ويمن  تألف البر غة اإلنجلب  
ّ
ي الل

الب بإحدى هذه المستويات  لتحقأربعة مستويات ف 
ّ
الط

ا لقدراته
ً
غوية. كما ي وفق

ّ
نامجالل ة البر

 :أدناه المواد التالية الموضحة التأسيسي  درس الطالب خالل فب 

 

ل 
دو
ج

3
 

 عدد الساعات الدراسية أسبوعيا 
المقرر /المادة   Level-4 

(CEFR = B2) 
Level-3 

(CEFR = B1) 
Level-2 

(CEFR = A2) 
Level-1 

(CEFR = A1) 

8 10 10 10 Reading & Writing 

7 8 8 8 Listening & Speaking 

3 NA NA NA Projects & Presentations 

18 18 18 18 Total Hours of English classes 

-- -- 4 NA Basic Math 

-- 4 NA NA Applied/Pure Math 

4 NA NA NA IT 
 

 
 

ي دراسة الخالل 
: ف  نامج التأسيسي يتم تطبيق نظام التقييم التاىلي  مستويات البر

ية ن   English اللغة اإلنجلث 

ل 
دو
ج

4
 

قويم المستمّر )
ّ
 %(50الت

 %(50اختبار نهاية الفصل )
ي   %(30)االختبار الفب 

 
 أخرى
20% 

Writing 10% Writing 12.5% 

Listening 10% Listening 12.5% 

Reading  10% 
Reading  12.5% 

Speaking 12.5% 

 Mathالرياضيات 

قويم المستمّر )
ّ
 %(45الت

 أخرى %15 االختبار األول %(55اختبار نهاية الفصل )
ي  15%

 %15 االختبار الثائ 

  ITتقنية المعلومات

قويم المستمّر )
ّ
 %(45الت

 %15 االختبار األول %(55اختبار نهاية الفصل )

ة وأنشطة   %30 اختبارات قصب 
 

 نظام الدرجات  8.1

 ّ ي كل مستوى دراسي
ويتّم اإلعالن عن نتائج كّل مستوى وفقا  -Cأو  +Bبرمز أو حرف معي   مثل تتّم اإلشارة إىل المجموع الكىلي للدرجات ف 

ي تقابل كل مجموع: 
اىلي يعرض الرموز المستخدمة والت 

ّ
 لذلك. الجدول الت

 



                                                                                     P a g e  | 10 

            ELC – Student Handbook, AY 2020/2021 

 

 

ل 
دو
ج

5
 

Letter Grade Scale 

A+ >=95% 

A 90 – 94% 

A- 85 – 89% 

B+ 80 – 84% 

B 75 – 79% 

B- 70 – 74% 

C+ 65 – 69% 

C 60 – 64% 

D+ 55 – 59% 

D 50 – 54% 

F <50% 

 

ية  8.2 ي اللغة اإلنجلب  
 معايب  النجاح والرسوب ف 

ي أن ال يقل المجموع 
، وينبىع  ي

ي االختبار النهائ 
ي للطالب النجاح ف 

% ، حيث أن 50للدرجات عن  اإلجماىلي لالنتقال من مستوى إىل آخر ينبىع 
. هنا بعض األمثلة لحاالت النجاح 50باإلضافة إىل  CA % تقييم مستمر50الناتج اإلجماىلي للدرجات هو عبارة عن  ي

% االختبار النهائ 
 :والرسوب

ل 
دو
ج

6
 النتيجة 

المجموع 
 اإلجمالي 

LEE  
ي 
 االختبار النهات 

CA  
 التقييم المستمر

 الحالة

 Student A 25 25 50 ناجح

 Student B 30 *20 50 راسب

 Student C 20 **30 50 ناجح

ي 
ي االختبار النهائ 

 * سبب الرسوب هنا أن الطالب لم ينجح ف 

ي كما أن المجموع اإلجماىلي ال يقل عن 
ي االختبار النهائ 

 50**سبب النجاح هنا أن الطالب نجح ف 

 

ي المستوى الرابع 8.3
 
 المجموع اإلجماىلي للدرجات ف

ي المستوى الرابع مهم جدا؛ ألنه يحدد أي 
ي تخصصه: الدبلوم، الدبلوم المجموع اإلجماىلي للدرجات ف 

برنامج دراسي سيلتحق به الطالب ف 
 : ي الجدول التاىلي

امج الدراسية عىل النحو الموضح ف    العاىلي أو درجة البكالوريوس. ويتم تحديد هذه البر

 

 

 

 

 

 

 

ل 
دو
ج

7
 

نامج الدراسي   المجموع اإلجمالي  الثر

 63-50 الدبلوم

 70-64 العاىلي الدبلوم 

 100-71 بكالوريوسال

 مهم جدا



                                                                                     P a g e  | 11 

            ELC – Student Handbook, AY 2020/2021 

 

 

 
 

ي كما ذكر سابقا 
ب أداء اختبارات تحديد المستوى ف 

ّ
ال
ّ
فعات الجديدة من الط

ّ
يجب عىل الد

 ، والجدول التاىلي يوضح الساعات الدراسية لهذه المواد: الّرياضيات وتقنية المعلومات
ل 
دو
ج

8
 

عدد الساعات 

 *أسبوع الدراسية كل

راسّية 
ّ
الّساعات الد

 المعتمدة
 اسم المقرر

 ساسّيةاأل رياضيات ال صفر 4

 التطبيقية / بحتةالرياضيات  صفر 4

 أساسيات تقنية المعلومات صفر 4

ي فصل الّصيف إىل 
 
راسة لمقررات الّرياضيات ف

ّ
 ساعات 5يمكن أن تصل ساعات الد

 

طبيقية )لّرياضيات ا باجتياز جميع مقّرراتمن المهم أن نؤكد هنا أن الطالب ملزم 
ّ
تقنية المعلومات مقرر باإلضافة إىل ( البحتة و أاألساسّية والت

بلوم. كما أن عدد فرص دراسة الرياضيات وتقنية المعلومات 
ّ
:  محدودة، وهي قبل االنتقال إىل الّسنة األوىل من دراسة مرحلة الد  النحو التاىلي

 

  رسبالفرصة األوىل: إذا  
ّ
ي الط

ي  الب ف 
ة، فُيسمح له /لها ل مرّ المعلومات ألوّ  قنيةياضيات وتالرّ  مادئ 

 ة أخرى. مر  المادةبإعادة 

 الفرصة  
ّ
ي حالة الث

  رسوبانية: ف 
ّ
ي الط

 . Rsitسيسمح له بأداء اختبار ، للمرة الثانية المادةالب ف 

  
ّ
  رسبالثة: إذا الفرصة الث

ّ
ي اختبار الط

ّ قيده  تعليق ، فسيتّم Resit الب ف  وتعليق واحد.  لفصل دراسي

ة التعليق، كم ي أن الطالب لن يسمح له بدراسة أي مواد أو مقررات خالل فب 
ا أن العالوة القيد يعت 

 الشهرية ستتوقف. 

  ة: بعد عليقالفرصة األخب 
ّ
 لل سيكون، قرار الت

ّ
ة إلجراء اختبار ط ي الب فرصة أخب 

ي مادئ 
ّ ف  راسي

ّ
 قنيةياضيات وتالرّ  نهاية الفصل الد

  نسبة وتكون. درجة 100 من ختبار هذا اال عالمة  وتحسبالمعلومات. 
ّ
  أيّ حتساب ال يتم او  ٪ 50 منجاح الن

ّ
يم و قمن عالمات الت

  . القديمة

  ة ي الفرصة األخب 
ي حالة الرسوب ف 

البيفصسف 
ّ
  ل الط

ّ
 والشكل التاىلي يلخص هذه الخطوات:  . يةمن الكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     P a g e  | 12 

            ELC – Student Handbook, AY 2020/2021 

 

 

 

 

 

  

 

 اإلعفاء من دراسة مادة تقنية المعلومات  9.1
 

 ، نامج التأسيسي ي حالة الجدول التاىلي يعرض أسماء الشهادات المعادلة لمقرر تقنية المعلومات بالبر
ي إحضار أصل الشهادة المعتمدة ف 

وينبىع 

 : أراد الطالب معادلتها 

ل 
دو
ج

9
 

 الشهادة  محتوى الدورة  الشهادة  محتوى الدورة

-Security for IT Users  
-IT User Fundamentals  
-Word Processing  
-Spreadsheets  
-Databases  
-Presentations  
-Using Email and the 
Internet  

International 
Computer 
Driving License 
(ICDL)  

-Introduction to 
Information Technology  
-Using computers in 
managing files  
-Word Processing  
-Spreadsheets  
-Electronic 
Communication  
-Databases  
- Presentations  

Cambridge 
International 
Diploma in IT Skills  

-Computing Fundamentals  
-Key Applications  
-Living Online  

Internet and 
Computing 
Core 
Certification 
(IC3)  

 

 
 

 نظام إدارة معلومات 
ّ
نت و  النظام الموجود هو ذلك  CIMSالكليات إن عىل شبكة اإلنب 

 ط: هذا الرابخالل من الذي يمكن الوصول إليه 

). https://cims.manpower.gov.om/tcms/faces/login.jsf( 

. كما حذفها  أو مقرراتهم الدراسية المختلفة  إضافة أو تسجيل  للطلبة يتيح هذا النظام

تقديم التظلمات المختلفة المتعلقة بنتائجهم الدراسية مع إمكانية تقديم  أيضا يمكنهم 

عىل متابعة حضورهم  الطلبةهذا النظام  يساعد و . إىل آخر طلبات االنتقال من قسم علمي 

ي موادهم العلمية. وللدخول اىل هذا  درجاتهمالتحقق من و ، بانتظاماليومي 
الدراسية ف 

" الخاص بكل طالب كاسم المستخدم و "الرقم  ي
النظام، يجب استخدام "الرقم المدئ 

 واجهت الطالباألكاديمي الخاص بالكلية لكل طالب" ككلمة المرور الخاصة بالنظام. وإذا 

ي التواصل مع 
ي الدخول إىل هذا النظام ينبىع 

ي أي مشكلة ف 
قسم القبول والتسجيل موظق 

 لطلب المساعدة. 

 

 

ية وبذالطلبة  ي اختبار تحديد المستوى لمادة اللغة اإلنجلب  
لك الذين حققوا درجة عالية ف 

ي مواد الرياضيات تم إعفاؤهم من دراسة اللغة 
ية هم أيضا ملزمون بالنجاح ف  اإلنجلب  

ي تخصصاتهم األكاديمية. 
 وتقنية المعلومات قبل االنتقال إىل مرحلة الدبلوم ف 

https://cims.manpower.gov.om/tcms/faces/login.jsf
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ي حالة التغيب لمدة 
ي أوقاتها المحددة. وف 

ات ف  ي حضور المحاض 
ة، وينبىع  ي بداية كل محاض 

يتم تسجيل الحضور والغياب يوميا بانتظام ف 

 الكلية. أيام عمل متتالية( بدون عذر مقبول سيتم فصل الطالب من  10أسبوعي   متتاليي   )

 

 اإلنذارات  11.1
 

ية  مواد الرياضيات وتقنية المعلومات ن  مادة اللغة اإلنجلث 

ي 
يحصل الطالب عىل اإلنذار األول ف 

%، 10حالة التغيب بدون عذر بنسبة 

% يتم 20وإذا وصلت نسبة الغياب 

. أما إذا وصلت نسبة  ي
إصدار اإلنذار الثائ 

ي 30الغياب 
% يتم إصدار اإلنذار النهائ 

وهو ما يسمي بـ)الحرمان( حيث ُيحرم 

 . ي
 الطالب من أداء االختبار النهائ 

 

ي  يحصل الطالب عىل
اإلنذار األول ف 

%، 5حالة التغيب بدون عذر بنسبة 

% يتم 10وإذا وصلت نسبة الغياب 

. أما إذا وصلت نسبة  ي
إصدار اإلنذار الثائ 

ي 15الغياب 
% يتم إصدار اإلنذار النهائ 

وهو ما يسمي بـ)الحرمان( حيث ُيحرم 

 . ي
 الطالب من أداء االختبار النهائ 

 

 

 األعذار المقبولة  11.2
 

قبل 
ُ
ات: ت ي حالة تغيب الطالب عن المحاض 

 األعذار التالية ف 

 الحكومية والعيادات المستشفيات قبل من والمختومة الصادرة المرضية اإلجازات . 

  اإلجازات المرضية الصادرة من العيادات والمستشفيات الخاصة بعد اعتمادها من إحدى المراكز

 الصحية أو المستشفيات الحكومية. 

 من رسمي  وجود خطاب ، ي اعتماده الواىلي
ية، من قبل وينبىع  ي حالة رئيس شعبة برنامج اللغة اإلنجلب  

 ف 

 وفاة أحد األقارب من الدرجة األوىل. 

ي للطلبة تقديم
( خالل الطالب أعذارهم إىل مكتب شؤون ينبىع  ي

ي الطابق األرض 
ية )ف    . الغياب ثالثة أيام عمل من تاريــــخ بمركز اللغة اإلنجلب  
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 إعادة دراسة المستوى والفصل من الكلية  12.1
 

ي حالة رسب الطالب للمرة 
، ويوضح أيضا ماذا يحدث ف  نامج التأسيسي ي البر

يوضح الشكل التاىلي باختصار عملية االنتقال من مستوى آلخر ف 

ي إحدى المستويات، حيث يسمح للطالب بالرسوب مرة واحدة فقط وإذا تكررت حالة الرسوب فإن ذلك يؤدي إىل الفصل 
األوىل أو الثانية ف 

 من الكلية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القبول  / إعادة القيد  12.2
 

ي  للطلبةيمكن 
ية التقدم بطلب إعادة مادة المفصولي   بسبب الرسوب مرتي   ف   قيد للغة اإلنجلب  

ي خالل 
ط تقديم الطلبو ، مدة ال تتجاوز ثالثة فصول دراسية منذ تاريــــخ رسوبــهم الثائ  لمكتب  بشر

ية . نهاية قبل  شؤون الطلبة بمركز اللغة اإلنجلب    الفصل الدراسي بأسبوعي  

 : آلية إعادة القيد

ي للمستوىاالختبار  اجتياز يجب عىل الطالب  القيد إلعادة 
إحضار شهادة اختبار األيلتس  مكن للطالبأو عوضا عن ذلك يالرابع.  النهائ 

وط المذكورة سابقا. األكاديمي  ي يفقد الطالب فرصة العودة إىل  أو التوفل وفقا للشر
ي حالة انقضاء ثالثة فصول دراسية بعد الرسوب الثائ 

وف 

 الكلية وإعادة قيده. 
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 الحرمان 12.3
 

طبق عقوبة ال
ُ
ية أو 15عىل الطلبة الذين وصلت أو تجاوزت نسبة غيابهم حرمان ت ي مادة اللغة اإلنجلب  

ي 30% ف 
% ف 

ي تجاوزت نسبة الغياب  مواد الرياضيات وتقنية المعلومات.  وُيمنع
ي للمادة الت 

الطالب المحروم من أداء االختبار النهائ 

كرت 
ُ
ي ذ

ي تلك المادة المحددة ويطبق عليه حينها قواني   الرسوب الت 
فيها الحد المسموح به، وبالتاىلي يعتبر راسبا ف 

 سابقا. 
 

 التأجيل  12.4
  

ط أن يكون لديهم للطلبةيمكن  يتم قبوله من قبل إدارة مركز اللغة  وجيهسبب  التقدم بطلب لتأجيل دراستهم بشر

ية ي للطالب زيارة مكتب شؤون الطلبة بمركز اللغة بالكلية.  القبول والتسجيلوقسم  اإلنجلب  
لتقديم طلب التأجيل ينبىع 

 . ي
ي الطابق األرض 

ية ف   اإلنجلب  

ي الكلية.  للطالب : يحقمالحظة
ة دراسته ف  ي حالة تقديم طلب التأجيل للمرة الثالثة ُيحال  التأجيل مرتي   خالل فب 

وف 

ي اجتماع مجلس الكلية التخاذ القرار المناسب. 
 الطلب للمناقشة ف 

 

 االنسحاب من الكلية  12.5

 

ي له تعبئة االستمارة المخصصة لذلك وهي متوفرة بمكتب 
ي حالة رغب الطالب باالنسحاب من الكلية ألي سبب فينبىع 

ف 

ونيا، مع أهمية إرجاع كل الكتب الدراسية  ية، علما أنه باإلمكان أيضا تقديم الطلب إلكب  شؤون الطلبة بمركز اللغة اإلنجلب  

ية قبل تقديم ال  طلب. إىل مركز اللغة اإلنجلب  

 

 

 التظلمات المتعلقة باالختبارات  13.1
 

ي رسب فيها، وال بد أن يقد
ي للمادة الت 

ي أحد المستويات فله حق التظلم وطلب إعادة تصحيح أوراق االختبار النهائ 
ي حالة رسب الطالب ف 

م ف 

ي مكتب شؤون 
ونيا ومتوفرة أيضا ف  طلب التظلم خالل ثالثة أيام عمل منذ تاريــــخ إعالن الدرجات. علما أن استمارات التظلم متوفرة إلكب 

ية.  الطلبة  بمركز اللغة اإلنجلب  

 

 التظلمات أو الشكاوى العامة  13.2

 

، فالتظلمات  من حق الطالب أيضا تقديم شكوى أو تظلم سواء كان موضوع هذه الشكوى أكاديميا أو غب  أكاديمي

ثال التظلمات غب  األكاديمية تتعلق ماألكاديمية تتعلق مثال بجوانب التدريس والتعلم والتوجيه واإلرشاد، بينما 

 . أي نوع من اإلساءة أو المضايقة من الموظفي   أو الطلبةبخدمات الكلية والسلوكيات غب  الالئقة والتميب   العنرصي و 
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 ما اإلجراءات المتبعة لتقديم شكوى أو تظلم من هذا النوع؟            

ي حالة وقوع أي مشكلة للبحث  (1
ف المجموعة ف  ي عىل الطالب أوال استشارة مشر

 عن حلول. ينبىع 

ي حينئذ تقديم الشكوى رسميا، وذلك إذا لم يتم حل المشكلة  (2
ف المجموعة ينبىع  عن طريق مشر

 :  https://appeal.act.edu.om/عىل الموقع التاىلي

ي تعبئة جميع البيانات المطلوبة.  (3
 عند الدخول للموقع ينبىع 

ح المشكلة بشكل  (4 ي رسر
ونية مع توضيح مت  وأين وقعت المشكلة. ينبىع  ي االستمارة اإللكب 

 واضح ودقيق ف 

ي موضوع التظلم وسيتم التواصل مع مقدم الطلب (5
 إلبالغه عن أي مستجدات.  سيتم النظر ف 

 

 

 

 الشقة األدبية  14.1

 

 ، وهنا بعض األمثلة عىل الشقة األدبية: الذي يشمل كال من رسقة عمل اآلخرين والكذب بشأنها بعد ذلك االحتيالهي نوع من  األدبية الشقة

ي ن .1
ةنسخ أو  ألشخاص آخرين،ل أعمامن  لفقرات أو جملسخ كامل أو جزئ  نت، أو  . وهذا النسخ قد يكون منأفكارهم مبارسر اإلنب 

يد أو لخطابات، أو االصور، أو الفيديوهات أو العروض التليفزيونية، أو  االفالم،أو المقاالت، الكتب، أو  البر

ها.  ، وغب  ي
وئ   اإللكب 

ولكن بدون وضع  ،مع وضع إسناد للمرجع األصىلي  ألشخاص آخريننسخ أفكار أو معلومات من عمل  .2

ي تنصيص. الجزء المقتبس بي   
 عالمت 

المصدر أو  اإلشارة إىلن عمل اآلخرين بدون إعادة صياغة أو تلخيص أو إعادة ترتيب عبارات أو أفكار م .3

 .المؤلف

ونية)متعددة جمل من أعمال  ولصقنسخ  .4  .او مطبوعة( وعرضها عىل أنها عملك الخاص إلكب 

 .آخرين كعمل مستقل مع أشخاصبالتعاون إنجازه عرض عمل تم  .5

، ولكن عمل  استخدام .6  ا. تم عرضه مسبقمن إنجازك الشخصي

 رضه عىل أنه من إنتاجك الخاص. استخدام عمل لطالب آخر وع .7

 

ي حالة ثبت حدوثها: 
اهة االكاديمية تم وضع اإلجراءات التالية ف   وحيث أن الشقة األدبية تعتبر مخالفة ضيحة للب  

 

ورة إعادة كتابة كل العمل المنتحلإنذارا  المخالفة األوىل: ُيْعىط الطالب  .1  .كتابيا مع ض 

ي  األجزاءالمخالفة الثانية: ُيْعىط الطالب عالمة "صفر" لتلك  .2
ي عمله/عملها  الموجودة ف 

 .ثبت انتحالها والت 

 .الكليةفصل الطالب من يُ المخالفة الثالثة:  .3

 

 

 

https://appeal.act.edu.om/
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 الغش 14.2

 

أسئلة المتحان ما من مصادر غب  مرصح بها، قد تكون هذه  إجاباتب تتعلق ةمعلومالغش هو محاولة نسخ أية 

تب المصادر ورقة امتحان طالب آخر، أو مذكرة أو ورقة مخبأة لدى الطالب نفسه أو أي قطعة قرطاسية  
ُ
ك

ي . باالمتحانمعلومات تتعلق  عليها 
سُيعاقب ذلك  االمتحانأثناء  بتت محاولة الغش عىل أحدهمث حالة وف 

ي ثبت " صفر" رجةالمخالف، ويعىطي د
ي المادة الت 

حجب الدرجة  الغش فيها. ف 
ُ
النهائية للطالب الذي ثبت وست

ك فارغة عىل نظام غشه ) ب 
ُ
اإلجراء المناسب بحق الطالب من جانب اللجنة  اتخاذ ( حت  يتم CIMSأي انها ست

 التأديبية بالكلية. 

 

 
 

ي 
املجميع الطلبة  ينبىع  ي ستمكنهم منوالممارسات السلوكية الصحيحة و  واألنظمةبالقواني    االلب  

ومن القواعد . المرجوةتحقيق اهدافهم  الت 

 :العامة لالنضباط والسلوك هي التاىلي 

 

  امالتعامل بأدب  مع جميع أعضاء هيئة التدريس والطالب عىل حد سواء.  واحب 

  ر ات المتوفر  بأيتجنب إلحاق الرص  ي والمعدات والتجهب  
 . ةالمبائ 

 إحضار بطاقة الكلية دائًما. 

 ام اال  للجداول الدراسية.  الدراسية وفقا اىل القاعات  والحضور لب  

  ي الوقت المحدد
 . تسليم كل األعمال والمتطلبات الدراسية ف 

  .ي الكلية
ي جميع مبائ 

 قراءة وإتباع جميع تعليمات السالمة المتوفرة ف 

 يعتنا االسالميّ  ومبادئأسس  يتوافق معالمحتشم والذي  يّ رتداء الزّ ا  محاء. الّس  ةرسر

  والمناسب. الظهور دائما بالمظهر الالئق 

 ي الفصول الدراسية عىل الوضع الصامت(  وضعها )أو الهواتف المحمولة  إطفاء
. وف  ي

ي مركز التعلم الذائ 
 ف 

  .عدم التدخي   داخل حرم الكلية 

  ها من ألعابأو عدم لعب لعبة الورق  داخل حرم الكلية.  غب 

  ي الفصول الدراسية  األطعمةعدم تناول
وبات ف  ي األ وأو المشر

.  التابعةماكن ف  ي
 لمركز التعلم الذائ 

 مقابالت مع اي مؤسسة إعالمية دون إذن مسبق من عميد الكلية.  بأجراءة معلومات أو القيام يّ أعدم اإلدالء ب 

  ي أي نشاط أو فعالية خالل عدم اال
ات المختلفة أنخراط ف  ي أوقات المحاض 

ات،وقات الفراغ بي   أو ف  مما قد يؤثر سلًبا  المحاض 

 بشكل عام.  والمجتمعوساط الطالب بشكل خاص أعىل سمعة الكلية بي   

  ذلك بشكل فردي أو زعاج او ضوضاء خالل عملية سب  االمتحانات، سواء كان إي أإحداث  أو نشاط رسمي  أيعدم تعطيل

اك مع طالب آخرين  .باالشب 

  ي الممرات أ إثارة االزعاجعدم
ات وقت ثناءف   . المحاض 
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ي مراعاة التاىلي الكلية  الحفاظ عىل سالمة الجميع داخل
 :هو جزء من مسؤولياتك كطالب؛ لذا ينبىع 

 

ي الكلية السالمة الموجودةقراءة وإتباع جميع تعليمات  .1
ي مبائ 

 .ف 

 .أي شخص آخر للخطرقد يعرض  سلوك تجنب أي .2

ي من أي إعاقة أو أي مرض من األ  .3
ف المجموعة إبالغفيجب  والسكري،مراض المزمنة مثل الربو إذا كنت تعائ   .مشر

ي جميع األوقات ومخارجيجب أن تظل الساللم  .4
 .الطوارئ خالية ف 

ي المبت  دو  تجنب استخدام .5
ن أي معدات متوفرة ف 

 .الحصول عىل إذن مسبق

ي قيادة السيارة .6
 واستخدامبعناية داخل حرم الكلية،  ينبىع 

ومراقبة واتباع  للطلبة، مخصصةالسيارات ال مواقف

 .جميع االرشادات ذات الصلة

 نظيفة.  الحفاظ عىل الكلية وجميع مرافقها  .7

 

 

 

 

 

 

ي للحفاظ عىل سالمة الجميع: 
ي حالة انقطع التيار الكهربائ 

ي إتباع اإلرشادات التالية ف 
 ينبىع 

ي القاعات الدراسية ومواصلة   -1
ين والطلبة البقاء ف  ي للمحاض 

ي ينبىع 
ي حالة انقطاع التيار الكهربائ 

ف 

 دقيقة.  30الدراسة لمدة 

ي  -2
ة وكان من الصعب مواصلة الدراسة والبقاء ف  ي خالل هذه الفب 

ي حالة عدم رجوع التيار الكهربائ 
ف 

ة وإبالغ الطل ي للمحاض  إلغاء تلك المحاض 
ة التالية.  القاعة ينبىع   بة بالعودة للمحاض 

ة التالية  -3 ي مع بداية المحاض 
ي إذا لم يرجع التيار الكهربائ 

إتباع نفس الخطوات الواردة سابقا إذا  ينبىع 

 أمكن ذلك. 

ي  -4
 .الدراسة لبقية اليوم بقرار من إدارة المركز ستتوقفإذا لم يتم إرجاع التيار الكهربائ 

 

 

 

 

 

https://www.act.edu.om/elc-conducts-successful-fire-dril l/ 

https://www.act.edu.om/elc-conducts-successful-fire-drill/
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نامج التأسيسي العام سيتوفر له نوعان من اإلرشاد:  ي البر
 خالل دراسة الطالب ف 

 

كة  : اإلرشاد األكاديمي  نامج التأسيسي العام إدارة بي   وهو مسؤولية مشب  ين بالمركز. فبعد تسجيل البر  والمحاض 

ية، وبعد  والتحاقه الطالب ف لكل مجموعة، يتم تعيي   اختبار تحديد المستوىبمركز اللغة اإلنجلب   . حينها مشر

ف المجموعةيصبح  ة دراست لطالبول لاأل االستشارةمصدر  مشر خرى تتعلق أأو أي مشاكل  الدراسةحول  أي استفسار لإلجابة عن  هأثناء فب 

ها.  ي تإىلن نشب  أ ونود بسب 
ورة السىعي ف  ي تواجهك أثناء دراستك  جاوز  ض 

ي جميع مناجي  والمحافظة ،كل العوائق الت 
عىل التقدم الذي تحرزه ف 

نامج. وهنا  وري عدم أنالتنبيه  يلزمالبر ي يصعب حلها و  هذه المشكلةمشكلة حت  ال تتفاقم  أيحوث التهاون عند ه من الرص 
ن تبدأ أ ؛ لذا ينبىع 

ة حدوثها بمعالجتها عند   . مبارسر

 

ي قد تواجهيحاول  رشاد : هذا النوع من اإلاالجتماعي اإلرشاد 
 بعض الطلبة حل المشكالت االجتماعية والشخصية الت 

ة  ف المجموعة الذي بدوره سيقوم ، ةدراسالأثناء فب  ي أيضا إبالغ مشر
وعند الحاجة لمثل هذا النوع من اإلرشاد ينبىع 

 بإحالتك إىل القسم المختص بذلك.  

 

 

 
 

ي مركز  19.1
 التعلم الذائ 

ي والمسم اختصارا )
نامج التأسيسي مركزا مهما ( SACيعتبر مركز التعلم الذائ  ي تمكي    ويكمن. لطلبة البر

دور هذا المركز ف 

ا الحتياجاتهم واهتماماتهم الفردية. بمعت  آخر  الموارد المتوفرةالطالب من اختيار واستخدام 
ً
طبيعة  لفهمفيه وفق

ي التعلم الذ عمل المركز 
من أجل تحسي    وفردييمكن القول بأنه ذلك المركز الذي يعمل فيه الطالب بشكل مستقل  ائ 

ي جميع  مهارات
ية لديهم ف    المختلفة.  مجاالتها اللغة اإلنجلب  

 

ات الحاسب اآلىلي  19.2  مختبر

، وكل مختبر مزود ب ات حاسب آىلي ية خمسة مختبر ي مبت  مركز اللغة اإلنجلب  
حاسبا آليا متصلة بشبكة  25يوجد ف 

ات ولالستخدام الفردي للطلبة.    ات للمحاض  نت. وتستخدم هذه المختبر  اإلنب 

 

 غرفة التلفاز  19.3

ل شاشة، وباإلمكان استخدام هذه الغرفة مع سماعات لك DVDغرفة التلفاز مزودة بأربعي   شاشة تلفاز مع أجهزة تشغيل 

ات وبشكل فردي أيضا أثناء وقت الفراغ.   للمحاض 

 

 المقىه 19.4

ي الساعة 
ية مقىه خاص بالطالبات آخر خاص بالطالب ويفتح المقىه مع بداية اليوم الدراسي ف  ي مركز اللغة اإلنجلب  

يوجد ف 

. الثامنة صباحا إىل الساعة الرابعة عرصا. كال المقهيي   مو  ي من المبت 
ي الطابق األرض 

 جودان ف 
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 العيادة  19.5

ي عيادة الكلية ممرضة للتعامل مع المشاكل الصحية البسيطة ومع حاالت اإلسعاف األولية، وإذا استدعت الحالة 
يوجد ف 

ي العالج. العيادة تكون مفتوحة من 
ي متخصص يتم إحالة الطالب إىل أقرب مركز صحي أو مستشق  لتلق  تدخل طتر

 د إىل الخميس.  الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة الثالثة ظهرا من األح

 

 

 
 

ية عىل إنشاء بيئة تعليمية لدعم طالبه أكاديميا ي  حيث  ،المختلفةمن خالل األنشطة وعمليا حرص مركز اللغة اإلنجلب  

ي ال بإنشاءقام المركز  ي جماعة الدعم الطالئر
ي جميع  احتياجاته تهدف اىل االهتمام بالطالب وتلبية ت 

مجاالت الليتفوق ف 

 مجموعات:  خمستتكون الجماعة من و  ية. علمالو العملية 

 

 الطالبية المنهجية والالمنهجية جماعة دعم األنشطة  .1

 جماعة الطالب المعلم .2

 مركز الكتابة .3

 الطالبية والمسابقاتجماعة النشر  .4

 الخاصة االحتياجاتدعم ذوي جماعة  .5

 

 الطالبية المنهجية والالمنهجيةاألنشطة  جماعة دعم 20.1

 

والتفكب   ةحيث تطور حس المسؤوليواالجتماعية الشخصية  مهارات الطالبتهدف هذه الجماعة اىل تحسي   

ية بي الثقةالنقدي وتعزز  ي ممارسة اللغة اإلنجلب  
المحيط  الستكشافالفرصة  الطالب الالمنهجيةنما تمنح األنشطة ف 

ي المشاريــــع المجتمعية. تنظم هذه الجماعة ورش عمل وفعاليات ورحالت ميدانية باإلضافة 
ي والمشاركة ف  الخارجر

 بمشاريــــع إعادة تدوير المخلفات.  اهتمامها اىل 

 

 جماعة الطالب المعلم 20.2

 

ي الرياضيات وتقنية ال تقدم هذه الجماعة
ية برنامج الطالب المعلم لتوفب  الدعم األكاديمي ف  معلومات واللغة اإلنجلب  

نامج التأسيسي والتخصصي  لطلبة ي التدريس ومساعدة  طلبة وذلك بواسطة البر
ين أكاديميا ولديهم شغف ف  متمب  

ي لالستفادة من خذه الخدمة زمالئهم. يمكن حجز موعد 
عن طريق زيارة ركن الطالب المعلم بمركز التعلم الذائ 

(SAC) عن طريق بالكلية و  ةوالجدول عن طريق وسائل التواصل االجتماعي الخاصيتم إعالن فرص المشاركة ، و

ي األسابيع األوىل من كل فصل ا
ي ف 
وئ  يد اإللكب  . لبر  دراسي
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 مركز الكتابة 20.3
 

ي يهدف مركز  الكتابية من خالل االستشارة الفردية وورش  الطالب عىل تعزيز مهاراتالكتابة التابع لجماعة الدعم الطالئر

ونالكتابة والنقاشات الجماعية حيث يقوم  بإعطاء طلبتهم مالحظات لتحسي   مهاراتهم الكتابية. يقوم المركز  المحاض 

ينفيه أسماء  يوضحجدول  بعرض لتوفب  المساعدة المطلوبة. يقع مركز  ويحدد األوقات المحددة المتطوعي    المحاض 

ي  الكتابة
.  ف  ي

  مركز التعلم الذائ 

 

 جماعة النشر والمسابقات الطالبية 20.4

  

ىل مهارات حل إمهارات عدة أبرزها مهارات التواصل الفعال والتفكب  النقدي واإلبداعي باإلضافة  تعزز هذه الجماعة

 .    المسابقات الكتابية ومسابقات التحدث.  الجماعة أيضا  وتنظم المشاكل والعمل الجماعي

 

 دعم ذوي االحتياجات الخاصةجماعة  20.5

 

إحالة  حيث يتم. الخاصة التعليمية االحتياجاتذوي اإلعاقة الجسدية أو  للطلبةالدعم الالزم  هذه الجماعةتوفر 

ي مرحلة القبول والتسجيل أو أثناء  الجماعة المتخصصة بناءإىل  الطلبة
عىل احتياجاتهم الخاصة المشار إليها ف 

ا بالمبادرة بطلب الدعم والمساعدة إذا كانوا يواجهون أي إعاقة جسدية أو احتياجات  ة. ُينصح الطلبالدراسة
ً
أيض

ف المجموعة الذي سيحيلهم بدوره إىل معينة تعليمية . يمكن للطالب الحصول عىل المساعدة من خالل إبالغ مشر

ي  هو تحفب   المشاركة الفعالة لكلهذه الجماعة لجنة الدعم ذات الصلة. إن الهدف من 
طالب وإتاحة الفرص لهم ف 

  مختلف األنشطة التعليمية عىل مستوى الكلية. 

 

 
 

 
 

ي لإليجار بأسعار مناسبةبالقرب من حرم الكلية الكثب  من الشقق  يوجد 
الذين  بةيمكن للطل إذ  . والمبائ 

ي قرى 
االمتحانات أو  عنالمرافق لتجنب التأخر  استئجار مثل هذه بعيدة عن الكليةأو مناطق يسكنون ف 

ات اليومية. ويقدم ال ي البحث الطلبةقسم شؤون محاض 
حرم خارج للسكن  مناسبمكان عن  المساعدة ف 

ي راغبي   ال بةيمكن للطلو . الكلية
ي مبائ 

ي العيش ف 
 قسم مكتب زيارةمن الكلية  قريبة لإليجار   أو شققف 

ي من - والتخرجاألنشطة الطالبية واإلسكان 
ي الطابق األرض 

للحصول  -الطلبةقسم شؤون مبت  الموجود ف 

  حيث يوفر القسم مساعدة. عىل ال
 
القريبة المخصصة  سكناتالبأماكن  قائمة

الختيار مكان مناسب من  المالكي   لهذه السكنات أرقام هواتفمع  للطلبة

توفر ي. كما استشارة وىلي األمر اإليجار بعد  عقد حيث السعر والمسافة وتوقيع 

ي نفس القسم أيضا 
 ف 

 
الخاصة نقل بعض مالكي حافالت البأرقام هواتف  قائمة

 . إىل الكلية
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ات  22.1  التأخر عن المحاض 
 

كر كما 
ُ
وري سابقا  ذ ي أوقاتها المحددة، من الرص 

ات ف  ي حالة تأخحضور المحاض 
رهم واإلجراءات التالية توضح آلية التعامل مع الطلبة ف 

اتعن   : المحاض 

 

 المحاضـرات التـي تبدأ فـي تمام الساعة الثامنة صباحا فقط

 وقت الوصول  اإلجراء 

 دقيقة األوىل 15خالل  ُيسجل الطالب )متأخر(

 8:15بعد  الطالب )غياب( لساعة واحدةيسجل 

 8:30بعد  ال يسمح للطالب بدخول القاعة، ويسجل )غياب(

 

 جميع المحاضـرات التـي تبدأ بعد الساعة التاسعة 

 وقت الوصول  اإلجراء 

 دقائق األوىل 5خالل  ُيسجل الطالب )متأخر(

ةئق من بداية دقا 5بعد  يسجل الطالب )غياب( لساعة واحدة  المحاض 

ة 20بعد  ال يسمح للطالب بدخول القاعة، ويسجل )غياب(  دقائق من بداية المحاض 

 

 
 

 (   In-Class Writing Assignments) الصفيةالتغيب عن األنشطة الكتابية  22.2

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ي حالة التغيب عن األنشطة الكتابية الصفية سواء بعذر أو بدون عذر: 
 تطبق اإلجراءات التالية ف 

ي المحدد لكتابة المسودة الثانية )إذا  (1
( سيتم Second Draftتغّيب الطالب عن موعد النشاط الصق 

( وتعتبر هي المسودة النهائية، ولن يحصل الطالب 40%( من )First Draftتصحيح المسودة األوىل )

ي تغيب عنها. 
 المتغيب عىل فرصة لكتابة المسودة الثانية الت 

ي المحدد لكتابة المسودة األوىل فلن يحصل عىل فرصة لكتابتها، إذا تغّيب الطالب عن موعد  (2
النشاط الصق 

ي الوقت المحدد لذلك، وسيتم تصحيح المسودة الثانية من 
ولكن سيسمح له بكتابة المسودة الثانية ف 

 ( وتعتبر هي المسودة النهائية. %60)

ي مكّون من مسودة واحدة فقط فإنه من ا (3 ي حالة كان النشاط الكتائر
ط ف  لممكن إعادة النشاط ولكن بشر

 تقديم عذر مقبول. 

 

 مالحظة: 

مرات  لثالثالتأخر  -

يعادل غياب ساعة 

 واحدة. 

مرات يعادل  6لــالتأخر  -

ة كاملة  غياب محاض 

 .)  )ساعتي  
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  واالختبارات (Presentations)و (book/movie review) التغيب عن أنشطة القراءة الصفية و 22.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ي حالةاإلجراءات  22.4
ية  متأخرا عن حضور ال المتبعة ف  ية والنهائيةاختبارات اللغة اإلنجلب    الفب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُ
ي حالة التغيب عن أنشطة القراءة الصفية وعروض التقديمت

 Presentation طبق اإلجراءات التالية ف 

ي و  : االختبار الفب  ي
 واالختبار النهائ 

ها من األنشطة مثل  (1 ي أو عن غب 
 Movie/Bookإذا تغيب الطالب عن نشاط القراءة الصق 

Review  أوPresentation  ي له
أيام  3إحضار عذر مقبول وذلك خالل مدة أقصاها  ينبىع 

 ه. ليتمكن من إعادة النشاط الذي تغيب عن

ي ا االختبار إذا تغيب الطالب عن  (2 ي لفب 
مراجعة مكتب شؤون الطلبة بمركز اللغة  ينبىع 

ي مدة أقصاها ثالثة أيام من تاريــــخ االختبار، ولن يتم إعادة االختبار إال الطلب
ية ف  ة اإلنجلب  

وط بموعد وتوقيت ومكان ، المتغيبي   بعذر مقبول وسيتم إبالغ الطلبة المستوفي   للشر

فاختبار اإلعادة عن طريق   المجموعة.  مشر

: يجب أيضا تسليم العذر لمكتب شؤون الطلبة بمركز اللغة لالختبارات النهائيةسبة بالن (3

ية خالل   أيام من تاريــــخ االختبار، ومن بعد اعتماد العذر الذي تم تسليمه سيقوم ثالثةاإلنجلب  

وط إعادة  ية بالتواصل مع الطلبة المستوفي   لشر مكتب شؤون الطلبة بمركز اللغة اإلنجلب  

 االختبار. 

 

ي قاعة االختبار .1
ي عموما الحضور ف 

ي حالة 15ينبىع 
 دقيقة عىل األقل قبل بداية االختبار. وف 

ي للطالب الحضور 
ب دقيقة لتسليم الكت 40قبل بداية االختبار بـــ االختبارات النهائية ينبىع 

 الدراسية. 

ي حالة التأخر عن االختبار خالل مدة ال تتجاوز .2
 
دقيقة سُيحرم الطالب من أداء  30ف

ي اختبار االستماع، ولكن سُيسمح له 
اختبار االستماع فقط وسيحصل عىل درجة صفر ف 

 بأداء اختبار القراءة والكتابة. 

 دقيقة عن موعد االختبار سُيحرم من أداء االختبار كامال ولن 30إذا تأخر الطالب أكبر من .3

 ُيعىط فرصة أخرى إلعادته. 
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 الغياب الجماعي  22.5
 

ة سيتم تسجليهم جميعا )غياب(، وسيتم إرسال تقرير  (1 إذا تغيب جميع طلبة المجموعة عن أي محاض 

 رسمي إىل إدارة الكلية بهذا الشأن لعمل اإلجراءات الالزمة. 

ي الدرجات المخصصة للحضور واالنضباط  (2
ي الغياب الجماعي سيحصلون عىل عالمة أقل ف 

كل المشاركي   ف 

ي تعادل 
 درجات.  5والت 

ي إال أنه ُيلزم بحضور 15بمجرد حصول الطالب عىل  (3
ي أنه محروم من أداء االختبار النهائ 

% من الغياب فهذا يعت 

ات ات حت  نهاية الفصل المحاض  ي التوقف عن حضور المحاض 
ي ال تعت 

، فعقوبة الحرمان من االختبار النهائ 

 .  الدراسي

 

 

 

 

ي ال1
ية؟أذهاب إذا كنت بحاجة إىل مساعدة . إىل من يمكنت  ي بمركز اللغة اإلنجلب  

 ثناء دراست 

 عليك 
 
ف المجموعة االستعانةأوال فعليك التواصل مع تكن النتيجة مرضية لمساعدتك. إذا لم  بمشر

ي اإلدارة كرئيس المركز أو 
 رؤساء الشعب بالمركز.  أحد موظق 

 

ي 2
ي وقت فراع 

ي القيام به ف 
ية؟. ما الذي يمكنت  ي مركز اللغة اإلنجلب  

 أثناء تواجدي ف 

ية مع  ي  أيضا قمضا القراءة والكتابة. أيوتستطيع  اآلخرينتستطيع ممارسة مهارة التحدث باللغة االنجلب  
أو  بزيارة مركز التعلم الذائ 

ات الحاسب اآلىلي  ي  أيضا االنضمام إىل أنشطة ويمكنك. مختبر ين مقابلةكما من الممكن أيضا .  الدعم الطالئر خالل ساعات  المحاض 

 اإلرشاد األكاديمي المخصصة لذلك. 

 

ي الحصول عىل مساعدة إضافية خارج أوقات الدراسة؟3
 . هل يمكنت 

ا مع  أننعم يمكنك الحصول عىل ذلك. عليك 
ً
ي جدولك  المحاض  تحدد موعد

لمقابلته خالل ساعات اإلرشاد األكاديمي المبينة ف 

 .  الدراسي

 

 ما الذي يتوجب  . 4
ُ
َّ فعله إذا فقدت ؟  َعىِلي ي  كتتر

ي فقدت كتاًبا من كتبك الدراسية ف ولكن إذا . والضياعتحافظ عليها من التلف  وأنتوىلي كتبك اهتماما خاصا  أن عليك
اء  أن ينبىع  تقوم بشر

 نفس الكتاب من أي مكتبة خارج الكلية. 

 

َّ أن أحرص  بطاقة الكلية 5 ي كل يوم؟ الخاصة. هل يتوجب عىلي  ئر

ي أي وقت وألي سبب من االسباب. يمكو نعم. 
 ن ألي موظف أو محاض  طلبها منك ف 
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ي تسليم أعذاري .6
 ؟)اإلجازات المرضية مثال(أين يمكنت 

ية. قسم شؤون مكتب ىل إيمكنك تسليم أعذارك  ي بمبت  مركز اللغة اإلنجلب  
ي الطابق األرض 

   الطلبة ف 

 

ي 7
؟ أي أداء. هل يمكنت  ي   امتحان بالكلية بدون إحضار بطاقة الطالب الخاصة ئر

 يمكن ذلك. ال 

 

؟8 ي ي طلب إعادة مراجعة ورقة االمتحان الخاصة ئر
 . هل يمكنت 

ط أن تقدم طلب نعم، ة المحددة وهي ثالثة أيام عمل من تاريــــخ إعالن النتائج.  تظلم يمكنك فعل ذلك بشر  خالل الفب 

 

 

ات؟. ماذا سيحدث إذا لم أحرص  جم9  يع المحاض 

اتك  ة أيام عمل لمدةإذا لم تحرص  محاض   دون عذر مقبول، سيتم فصلك من الكلية. متتالية ومن  عشر

 

ي 10
 "؟Debarred"محروم . ماذا يعت 

ي أنه ال ُيسمح لك 
ي حضور  االمتحان بأداءهذا يعت 

. ومع ذلك يجب أن تستمر ف  ي
اتك حت   جميعالنهائ   . نهاية الفصل الدراسي محاض 

 

"؟11 ي عبارة "اإلرشاد األكاديمي
 . ماذا تعت 

ي جدول انالساعتيقصد بها 
ي  وهذا الوقت مخصص office hoursوتسم  الطالب الدراسي الخاص به الموضحتان ف 

لزيارة المحاض  ف 

 ي مشكالت خالل دراسته. أالطالب  واجه إذا استفسارات أو  لإلجابة عن أي مكتبه
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 هل لديك المزيد من األسئلة؟

 يسعدنا أن نرد عىل استفساراتك! 

 

 
 
 
 
 

  

 reda@act.edu.om 26871382 

مكتب شؤون الطلبة بمركز 
ية ن  اللغة اإلنجلث 

azza@act.edu.om  26871390 

naima@act.edu.om  26871492 

 ahlam@act.edu.om 26871385 
ية ن  إدارة مركز اللغة اإلنجلث 

murtadha@ct.edu.om  26871383 

Imanalbakri@act.edu.om 26871389 

ي 
ونية  ”Student Helpdesk“يمكنك أيضا استخدام خدمة  الدعم الفنن اإللكب 

 : لإلبالغ عن أي مشكلة فنية وذلك عن طريق الموقع التاىلي
/https://shs.act.edu.om 
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