
 

الكلیة التقنیة العلیا  

م٢٠١٩/٢٠٢٠التقییم النھائي للفصل الدراسي الثاني للعام األكادیمي   

بةرشادات عامة للطلإ  

	

	

	

 الواجب وإرسالھ من الیوم والتاریخ والوقت الذي یتم فیھ تحمیل دراسي واجبكل ساعة إلكمال  48یتم منح جمیع الطالب . 1

.يالدراس 	

الطالب بالقسم الخاص بھ إذا تم  واصلساعة. یجب أن یت 48واحد فقط للطالب خالل فترة الـ یتم إعطاء واجب دراسي 	. 2

.إعطائھ أكثر من واجب دراسي خالل نفس الفترة 	

 ي منصة أخرى یحددھا المحاضرو أأ	learning	-e	Moodle:سیتم تحمیل الواجب الدراسي من خالل المنصات التالیة	. 3

 البلطالب أي مشكلة فنیة في تسلیم الواجب الدراسي عبر المنصات المذكوره أعاله ، یمكن للطفي حال اذا واجھ االمسؤول. 

إرسال الواجب الدراسي المقرر الدراسي.لى عنوان البرید اإللكتروني الخاص بمحاضرإبالبرید اإللكتروني    	

 و ذلك		Tu	rnitinسیتم التحقق من جمیع الواجبات المرسلة من قبل الطالب باستخدام برنامج	لضمان النزاھة األكادیمیة. 4

ما لم تتجاوز ة لمقبولالتشابھھ افوفقا لسیاسة اإلنتحال ااألدبیة ذات الصلة تعد نسبة  .بحسب نوع الواجب الدراسي ان تطلب األمر

%.25نسبة ال 	

لواجب الدراسي ما لم یبرر سیتم منحھ "صفر" في ا، الذي لم یتمكن من تقدیم واجباتھ الدراسیة وفقا للفترة المحددة البالط. 5

بعذر مقبول. خالف ذلك  

قرر الموراعبر البرید اإللكتروني الخاص بمحاضرعلی الطالب التواصل ف الواجب الدراسي في تقدیم ي مشكلةأوجود في حال . 6

.لعدم تمكنھ من التقدیم الالزمة اتثباتاالارفاق  الطالبعلى الدراسي. كما یجب  	

:فیما یتعلق باألمور التالیة الدعم أو المساعدةطلب  قد یحتاج الطالب إلى	. 7 	

).ETC( 	سیتم معالجتھا من قبل الفنیین المتخصصین من مركز تقنیات التعلیموالتي  الفنیة مشكالتأ) ال 	

عبر البرید اإللكتروني في حال وجود أي استفسارات او إیضاحات حول المقرر  یمكن للطالب التواصل فوًرا بمحاضرب) 

.ةرع وقت ممكن على استفسارات الطلبالرد بأس المحاضر المعني). یجب على ساعة 48الـب الدراسي (في غضون الواج 	

 

	

 

 



	

:األكادیمي الالزمو للتواصل لطلب الدعم الفني فیما یلي عناوین البرید اإللكتروني  

للدعم الفني الرجاء التواصل عبر البرید اإللكتروني كما ھوموضح أدناه: §  

Any	 Issue	 Related:	 E-mails	 accounts	 and	
Microsoft	TEAMS	

Office365support@hct.edu.om	

Any	Issue	Related:	E-Learning	Moodle	 Support.elearning@hct.edu.om	

Any	Other	IT	Troubleshooting	 Helpdesk2@hct.edu.om	

 

للدعم األكادیمي الرجاء التواصل عبر البرید اإللكتروني المبین لكل قسم أكادیمي كما ھو موضح أدناه: § -  

Department	 Name	 Email	
Applied	Science	 Mr.	Hakeemulla	Syed	 hakeemulla.syed@hct.edu.om	

Ms.	Ume	Salma	 salma@hct.edu.om	
Business	Studies	 Mr.	Anand	Kalaimani	 anand.kalaimani@hct.edu.om	

Mr.	Hari	Krishna	 karri.krishna@hct.edu.om	
English	Language	
Center	(ELC)	

Dr.	Nasrin	Al	Lawati	
(For	general	queries)	

nasrin.allawati@hct.edu.om	

Dr.	Jocelyn	Balili	
(For	Technical	Communication	queries)	

jocelyn.balili@hct.edu.om	

Ms.	Khulood	Al	Adi	
(For	Technical	Writing	2	queries)	

khulood.aiadi@hct.edu.om	

Dr.	Ramil	Ecot	
(For	Technical	Writing	1	queries)		

ramil-ecot@hct.edu.om	

Civil	and	
Architectural		
Engineering	(CAE)	

Dr.	S.	Arunachalam	 arunachalan.subramaniam@hct.edu.om	

Mr.	Ussain	K.C	 ussain@hct.edu.om	

Electrical	and	
Electronics	
Engineering	(EEE)	

	Mr.	Bernard	Cruz	 Bernard@hct.edu.om	
Ms.	Ann	Mary	Varghese	 ann.varghese@hct.edu.om	
Mr.	Bernardo	Gumapac	 bernardo-gumaspac@hct.edu.om	
Mr.	Ian	Domel	Aspera	 ian@hct.edu.om	

Mechanical	and	
Industrial	
Engineering	(EEE)	

Dr.	Saravanan	Natarajan		 saravanan.natarajan@hct.edu.om	

Dr.	Muthuraman	S.			 muthuraman.subbiah@hct.edu.om	

Information	
Technology	(IT)	

Mr.	Roby	Surendran	 roby.surendran@hct.edu.om	
Mr.	Muhammed	Mushtaq	 md_mushtaq@hct.edu.om	
Mr.	Jagathprasad	Shreedhar			 jagath.sreedhar@hct.edu.om	
Mr.	Bhaskar	Ponna					 ponna.bhaskar@hct.edu.om	
Ms.	Rachana	Marathe	 rachana.marathe@hct.edu.om	
Ms.	Jacquiline	Fat	Yara	 jacqueline.yara@hct.edu.om	

Pharmacy	 Mr.	Mohammad	Yahya		
(for	timetable	issues)	

mohammed.yahya@hct.edu.om	

Mrs.	Iman	Al	Bulushi		
(for	assignment	submission)	

iman.albalushi@hct.edu.om	

	


