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 :كلمة ترحيبية .1

 

 عزائي الطلبةأ
 ن نرحب بكم بمركز اللغة اإلنجليزية بالكلية التقنية العلياأعدنا يس  

 

يعتمد نجاح برنامج اللغة االنجليزية على مدى تفاعلكم االيجابي مع مختلف عناصر البرنامج. حيث يتوقع المشاركة الفعالة من 

رف وكذلك أستخدامها في مواقع طرفكم في عملية التعلم ومن هنا سوف نعمل على تشجيعكم للبحث على المعلومات والمعا

ومعارف جديدة، اذ أن الهدف مساعدتكم على النجاح أثناء الدراسة وكذلك مستقبال أثناء العمل عند حصولكم على الوظيفة. 

وتجدر االشارة الى أن أصحاب العمل يتوقعون من الموظف الجديد ان يبادر ويساهم في تطوير نواحي العمل ، كما أنهم 

ف االشخاص الذين ينخرطون في العمل مباشرة دون االشراف والتوجيه،  ويشكل برنامج اللغة االنجليزية يرغبون بتوظي

 التأسيسي الخطوة االولى نحو أكتساب المهارات الالزمة لذلك.    

 

ً وحتى الساعه الثامنه مساًء  اما يوم  األربعاءالى  االحدام أيتمتد ساعات الدراسة والدوام بالمركز من الساعه الثامنه صباحا

 كز التعلم الذاتي.اضاً ساعات دوام مرأيالدوام  من الساعه الثامنه صباحاً وحتى الساعه الثالثة ظهراً .وهذا يشمل  يكون الخميس

 

و الطالبة في تنظيم األوقات لإلستفادة من التعلم الذاتي باكبر قدر ممكن مع مراعاة ان  من هنا تقع المسؤولية على الطالب 

 دمات التعليمية التي تقدمها الكلية ومراكزها مثل مركز التعلم الذاتي ومختبرات اللغة اإلنجليزية المتعددة الوسائط التعليميةالخ

ً وحتى الساعه الثامنه مساًء تحت إشراف أكاديمي  ومركز التعلم االلكتروني ومركز الكتابة تعمل من الساعه الثامنه صباحا

 .لبة مع مراعاة ان الحضور واإلستفادة من تلك المرافق االكاديمية يقع على مسئولية الطلبة أنفسهميهدف إلى إرشاد وتوجية الط

 

دليل إرشاد الطالب لهذا العام األكاديمي يحتوي على معلومات تتعلق بالبرامج والمساقات ونظام الدراسة والمصادر التعليمية 

اثناء فترة  ها الطالبوالمعلومات األخرى التي يحتاجت اإلرشاد والتوجية المتنوعه وأسس التقييم في البرنامج التأسيسي وخدما

ولهذا ينصح بقراءة هذا الدليل اإلرشادي حتى  تتمكنوا من اإلستفادة الكاملة وتنهوا دراستكم بنجاح حيث ان ثمرة  ، الدراسة

 نجاحكم تعتمد على تحملكم للمسئولية مع تمنياتنا لكم بمستقبل واعد.

 ةالجود ضبط .2
 الجودة؟ ضبطما معنى 

التي تقوم المؤسسة من خاللها ببلورة  مراجعة مستقلة لمدى فعالية األنظمة واإلجراءات اال جودة مؤسسة تعليمية عليا ما هو ضبط

 و اضافة الى ذلك ختبر التزام الكلية في وضع اهداف محددهالجودة عادة ي ضبط وأهدافها.رؤيتها في مسعاها نحو تحقيق رسالتها 

  وتركز على كيفية قيام الكلية بمراجعة و تحسين االنشطة و العمليات المختلفة. جود سياسات و لوائح عمل لتحقيق نتائج ايجابية.و 

وعلما بأن هذه  ،2009إجراءه في مارس من والذي تم  ،الهيئة العمانية العتماد البرامج االكاديميةبواسطة  ةكليالجودة  ضبطويعد 

الجهة المنوط بها  ة العتماد البرامج االكاديمية هيالعماني والهيئةحلة لنظام االعتماد الوطني وأكثرها أهميةً. أول مر الخطوة هي

 ضمان الجودة الخارجية واإلرتقاء بها لدى المؤسسات والبرامج التعليمية العليا بسلطنة عمان.

مثل تصميم المناهج الدراسية، وجودة التدريس،  بالنظر في مختلف  المجاالت ألنشطة الكلية، ةالمذكور الهيئة قومتوس

وخدمات المكتبة، وكذلك مساعدة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. كما سيقوم المجلس بالبحث في ما إذا كان لدى الكلية أهدافاً 

ً سيقوم المجل ًصحيحة س بالتركيز على وغاياًت سليمةً، وكذا مدى توافر سياسات وإجراءات فعالة لتحقيق نتائج مقبولة.وأيضا

 كيفية مراجعة الكلية وتطويرها لهذه األنشطة واإلجراءات مع تطوير هذه وتلك.

أو   )www.oac.gov.om (على شبكة االنترنيت تحت عنوان الهيئة العمانية العتماد البرامج االكاديميةوبوسعكم زيارة موقع 

 للحصول على المزيد من المعلومات حول ضمان الجودة.  )www.hct.edu.om (موقع الكلية على الشبكة ذاتها تحت عنوان

 

 

 :متطلبات القبول بالمستويات الدراسية المختلفة .3
 

يتم قبول جميع الطلبة المسجلين بالبرنامج التأسيسي. حيث يتم توزيع جميع الطلبة على المستويات الدراسية طبقا لمستوى 

بة  يمكن ان يختصروا فترة له امتحان تحديد المستوى. و لهذا فإن بعض الطالطالب أو الطالبة في اللغة اإلنجليزية و الذي يحدد

 الدراسة في السنة التأسيسية طبقا للدرجة التي يحصلوا عليها في امتحان تحديد المستوى كما هو مبين في المخطط .
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غير مستوف  طالب مستجد بالكلية التقنية

ة تطلبات السنلم

 التاسيسية

الجلوس إلمتحان اللغة 

 االنجليزية لتحديد المستوى

 مستوف لمتطلبات

 السنة التأسيسة
 لديه شهادة

 أيلتس

 اكاديمي

 76 ≤ درجة تحديد المستوى

الجلوس إلمتحان 

 الرياضيات والحاسوب

 ستوىالجلوس إلمتحان إنهاء الم

 الرابع للغة االنجليزية

درجة تحديد المستوى   ≤  75  

 المستوى االول:

 اللغة االنجليزية

(30- 0الدرجات )  
 

:الثانيالمستوى   

 اللغة االنجليزية

مع  (45- 31الدرجات )

 الرياضيات التاسيسية
 

 

:الثالثالمستوى   

 اللغة االنجليزية

مع الرياضيات  (60- 46الدرجات )  

 )بحته/ تطبيقية(

 بحسب التخصص 

 

 

:الرابعالمستوى   

 اللغة االنجليزية

مع الرياضيات  (75- 61الدرجات )

 والحاسوب 

 حسب متطلبات الطالب المتبقية

 

 الدرجة العلمية للبرامج التخصصية بالكلية التقنية

 

 ال ناجح

 نعم

 ناجح؟

 

ناجح بدرجة 

واكثر 71  

 نعم
 

 ال

 راسب

 ناجح

 

 نعم

 ال

 نعم

 درجة البكالوريس

 اجتياز المستوى الرابع

( او001-71رجة )بد  

5شهادة ايلتس بمعدل إجمالي   

بجميع المهارات 4.5ومعدل   
 

وم المتقدمالدبل  

 اجتياز المستوى الرابع

( او70-64بدرجة )  

4.5شهادة ايلتس بمعدل إجمالي   

بجميع المهارات 4ومعدل   

 

 الدبلوم

 اجتياز المستوى الرابع

(63-50بدرجة )  

 سوق العمل

 ناجح

بمعدل  أكاديمي  شهادة ايلتس

5إجمالي   

بجميع المهارات 54.ومعدل   

بمعدل  أكاديمي  شهادة ايلتس

4.5إجمالي   

بجميع المهارات 4ومعدل   
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أذا  في بعض الحاالت يتم إعفاء الطالب او الطالبة من امتحان تحديد المستوى و يتم القبول مباشرة في البرامج التخصصية

 متطلبات المذكورة أدناه:ال توافق مع 
 

او  4.0على ان ال يقل المعدل في المهارات عن  4.5قل عن معدل بما ال ي  IELTSتقديم شهادة في امتحان  .1

و في جميع المهارات  13على ان ال تقل عن  للدبلوم المتقدم  iBT (56ما يعادلها في درجة امتحان التوفل 

 .(في جميع المهارات 15على ان ال تقل عن  للبكالوريوس 64

 .وب بالسنة التأسيسيةالحاست اتلبية المتطلبات المتعلقة بمادتي الرياضي .2

اللغة متطلب  الحالة
 اإلنجليزية

 برنامج التخصص متطلب الحاسوب متطلب الرياضيات

شهادة األيلتس معدل  الطالب أ
على ان ال تقل عن  4.5

 في جميع المهارات. 4

الرياضيات األساسية و 
الرياضيات البحتة او 

 *التطبيقية

 **الدبلوم المتقدم IC3/ICDLشهادة 

شهادة األيلتس معدل  ب بالطال
على ان ال تقل عن  5.0

 في جميع المهارات. 4.5

الرياضيات األساسية و 
الرياضيات البحتة او 

 *التطبيقية

 **بكالوريوسال IC3/ICDLشهادة 

 *يستطيع الطالب تسليم شهادة االيلتس او التوفل خالل الفصل الدراسي ويكمل دراسة الرياضيات والحاسوب.

 لطالب ان يستوفي شرط المعدل التراكمي.** يجب على ا

 

  والبكالوريوس الدبلوم المتقدماالنتقال من مستوى الدبلوم إلى مستوى : األيلتسمعيار  .4

إلى مستوى الدبلوم المتقدم والبكالوريوس تكون كما يلي: الية االنتقال من مستوى الدبلوم   

 أ-اإلنتقال لمستوى الدبلوم المتقدم:

ال لمستوى الدبلوم بين بمواصلة الدراسة في الكلية من الذين انهوا دراسة مقررات مستوى الدبلوم بنجاح اإلنتقيمكن للطلبة الراغ

المطلوب تحقيقها في النقاط ( ، باالضافه الى  2.5المتقدم ، والذين حققوا الشروط المطلوبه فيما يتعلق بالمعدل التراكمي وهو )

   ( :1لي )رقمدول التابناء على الج امتحان األيلتس

(1الجدول رقم )   
 البرنامج اإلجمالي التحدث الكتابة القراءة اإلستماع

 ال تقل الدرجة عن:                          
*في جميع المهارات   )4.0                 (   

                                                            

 الحد األدنى
4.5 

 

تقدمالدبلوم الم  

 *تقبل درجة التوفل كذلك مثلما تم ذكره سابقاً.

 ب- اإلنتقال لمستوى البكالوريوس:

بنجاح اإلنتقال لمستوى  الدبلوم المتقدميمكن للطلبة الراغبين بمواصلة الدراسة في الكلية من الذين انهوا دراسة مقررات مستوى 

 ( ، باالضافه الى النقاط المطلوب2.75بالمعدل التراكمي وهو )البكالوريوس ، والذين حققوا الشروط المطلوبه فيما يتعلق 

 (:2بناء على الجدول التالي )رقم  IELTS تحقيقها في امتحان األيلتس

(2الجدول رقم )  

 البرنامج اإلجمالي التحدث الكتابة القراءة اإلستماع

 ال تقل الدرجة عن:                          
*في جميع المهارات   )4. (5  

 الحد األدنى
5.0 

 
 البكالوريوس

 *تقبل درجة التوفل كذلك مثلما تم ذكره سابقاً.
 



Higher College of Technology 

General Foundation Program 

HCT_GFP_Arabic_Student_Handbook_Sem 2 -2019-2020 

 

6 

 

 المستويات الدراسية المختلفة ووصفها: .5

 

يقدم مركز اللغة اإلنجليزية أربعة مستويات طبقا للمستوى اللغوي للطلبة. و في كل مستوى يقوم الطالب بدراسة المقرر 

 .تلفة طبقا للجدولالرئيسي و المهارات اللغوية المخ

 

 

 بهذا المستوى. ** ال ينطبق = ال يتم تدريسه

 مالحظة :
 

 * من متطلبات المركز الال منهجية ان يتم تشجيع الطالب على زيادة المعرفة و اإلرتقاء بمستوياته اللغوية باإلستفادة من  

 .الكتابة ركز و منها مركز التعلم الذاتي ومركز التعلم االلكتروني و مركزمصادر التعلم بالم    

 فصول دراسية. وعلى الطالب اإلتصال   3لى عالعام األكاديمي ويتوزع  ،ل الدراسي* البرنامج الدراسي يعتمد على نظام  الفص

 بمرشد المجموعة للتعرف على التفصيالت اإلضافية و منها التقويم األكاديمي للمركز.    

 

  للبرنامج  التأسيسي : التقييمنظام  .6
 

 امتحان تحديد المستوى: 6.1

درس الطالب . المرحلة األولى هي مرحلة امتحان تحديد المستوى للغة االنجليزية. يصمم برنامج تحديد المستوى على مرحلتين

 في مستواه حسب الدرجة الحاصل عليها في االمتحان.

 

 توزيعة نتائج درجات امتحان تحديد المستوى:

 

 درجة امتحان تحديد المستوى المستوى

 30 – 0 المستوى األول

 45 – 31 المستوى الثاني

 60 – 46 لثالثالمستوى ا

 75 – 61 المستوى الرابع

 

 

 المستوى األول  المستوى  الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع
 المادة

 عدد الساعات عدد الساعات عدد الساعات عدد الساعات

و الكتابة القراءة  10 10 10 8  

 اإلستماع والمحادثة 8 8 8 7

3 

ة معلم القراءة والكتاب)

 يقوم بتدريسها(

**ال ينطبق ال ينطبق**  المشروع والتقديم ال ينطبق** 

 إجمالي الساعات 18 18 18 18

     

 ال ينطبق**
4البحتة   4التطبيقية    

التخصصات  الرياضيات ال ينطبق** 4

 األخرى

الدراسات 

 التجارية

 تقنية المعلومات ال ينطبق** ال ينطبق** ال ينطبق** 4
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؛ حيث يمكن للطالب الجلوس المتحان انهاء في امتحان تحديد المستوى  او أكثر 76لبة الحاصلين على درجة المرحلة الثانية للط

او اقل فيدرس  70قق مادة اللغة اإلنجليزية, بينما الطالب الذي ح يعتبر مستكمالً  71نتيجة  . اذا حقق الطالبالمستوى الرابع

والذين تم ترشيحهم من قبل معلميهم كطلبة مؤهلين لدراسة مستوى متقدم  3-1المستوى الرابع. بالنسبة للطلبة في المستويات 

أعلى فيدرس الطالب ف 71. اذا حقق الطالب س المتحان مستواهم الحالي إلنهاء المستوىعن مستواهم الحالي فيستطيعوا الجلو

 .فيكمل الدراسة في مستواه الذي تم اعتماده  او أقل 70مستواه الحالي اما اذا حقق الطالب تالي لفي المستوى ال

 

متحان انهاء المستوى ا المستوى الحالي الحالة
 لإلنتقال للمستوى الالحق

لتالي في حال المستوى ا
 النجاح

 *المستوى الثاني امتحان انهاء المستوى األول المستوى األول الطالب أ

 *المستوى الثالث امتحان انهاء المستوى الثاني المستوى الثاني الطالب ب

 *المستوى الرابع الثالثامتحان انهاء المستوى  المستوى الثالث الطالب ج
 فأكثر 71*اذا حقق الطالب 

 

 التالي للسنة التأسيسية : التقييميطبق مركز اللغة االنجليزية نظام  6.2

 

 من العالمة االجمالية . %50مال الفصل( ويخصص له المستمر )أع التقييمأ. 

( موزعة على شكل أعمال صفية يتم %20)و( %30إمتحان منتصف الفصل )يتم تقيم الطلبة بشكل مستمرمن خالل  

 تقييمها قبل اإلمتحان النهائي.

 

  .من العالمة االجمالية %50أمتحان نهاية الفصل الدراسي أو نهاية المستوى: ويخصص له  ب. 
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 معيار النجاح / الرسوب

 .% 50أعلى من  على ان تكون درجة النجاحضمان النجاح يتطلب نجاح الطالب في اإلمتحان النهائي 

   %50أمتحان نهاية الفصل  +   أعمال الفصل  %50 ( =%100) العالمة النهائية             

   

 
 

 النتيجة 

 ناجح / راسب

العالمة 

 االجمالية

(100)  

إنهاء تحان ام

 المستوى

 (50)  

ة ألعمال الصفيا

+ اختبار 

 لمنتصف الفص

(20  +30 )

(50)  

 اختبار منتصف

(30) الفصل   

 ةاألعمال الصفي

(20)  

 الحالة

 78 ناجح

 ناجح

38 

 ناجح

 الطالب أ 15 25 40

 60 راسب

 ناجح

23 

 راسب

 الطالب ب 12 25 37

 48 راسب

 راسب

26 

 ناجح

 الطالب ج 10 12 22
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 توزيع الدرجات تقييم المستوى الرابع ج.  

او اذا احضر الطالب شهادة ايلتس  ستكون درجة الطالب اإلجمالية بالمستوى الرابع )أعمال الفصل + اإلمتحان النهائي(

هي الدرجة المقررة لإللتحاق بأحد برنامج السنة التخصصية )دبلوم أو دبلوم عالي أو بكالريوس(.  اكاديمي او شهادة توفل

ما يستطيع الطالب الذي حقق برنامج الدبلوم او الدبلوم المتقدم ويرغب بدراسة برنامج متقدم بأن يحضر شهادة ايلتس او ك

 ويكون تقسيم الدرجات كالتالي:توفل حسب الشروط السابق ذكرها الستكمال الدراسة. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوفل تقبل ايضا حسب االشتراطات السابقةشهادة *مع تحقيق االشتراطات السابق ذكرها. 

 

 الدرجة المقررة لبرامج السنة التخصصية

لبكالوريوسا  

جة امتحان انهاء المستوى در

 الرابع

5.0او شهادة ايلتس  100 -71  

 

لدبلوم المتقدما  

جة امتحان انهاء المستوى الرابعدر  

4.5أو شهادة ايلتس  64-70  

 

لدبلوما  

درجة امتحان انهاء المستوى 

 الرابع

50-63  

 

 سوق العمل

 ناجح

 ايلتس اكاديمي*

ومعدل  5.0

2.75تراكمي   

 ناجح

 ايلتس اكاديمي*

و معدل  4.5

2.5تراكمي   

 ناجح
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 سلم الدرجات:
 

و يتم االعالن عن النتائج الموضح أدناه  العالمة االجمالية للطالب في أي مستوى بالحرف المناسب حسب الجدول يتم  تمثيل  

 بناء على ذلك.

 
 حرف الدرجة المقياس

>= 95 % A+ 

90 – 94 % A 

85 – 89 % A- 

80 – 84 % B+ 

75 – 79 % B 

70 – 74 % B- 

65 – 69 % C+ 

60 – 64 % C 

55 – 59 % D+ 

50 – 54 % D 

< 50 % F (راسب) 

 
 

النهائي )أمتحان نهاية  والتقييمالمستمر  التقييمالمهارات اللغوية من خالل  ضبطأساليب متعددة حيث يتم  التقييموتشمل عملية 

 الفصل(.

 

 

 

 الرياضيات وتقنية المعلومات بالسنة التأسيسية  .7

 
 سية لكل مقرر:الجدول التالي يوضح عدد الساعات المعتمدة والتدري .1

 

 عدد الساعات التدريسية عدد الساعات المعتمدة المقرر

Basic Mathematics 4 صفر 

IT for Foundation 4 صفر 

Applied / Pure Math 4 صفر 

( يدخل الطالب أحد English Placement Testبناء على نتيجة الطالب المتحان تحديد المستوى للغة االنجليزية ) .2

 ة السنة التأسيسية ، الجدول اآلتي يوضح مقترح تدريس هذه المواد:مستويات مرحل

Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 

 English for level 4 

 Basic Mathematics 

 Applied / Pure Math (*) 

 IT for Foundation (**) 

 English for level 3 

 Basic Mathematics 

 Applied / Pure Math (*) 

 IT for Foundation (**) 

 English for level 2 

 Basic Mathematics 

 English for level 1 
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 يدرس الطالب هذه المادة في حالة نجاحه للمتطلب السابق لها. *

 المستوى الرابع. ويتم تدريس هذه المادة في المستوى الثالث أ * *

 Basic Mathematics   ،IT for Foundation   ،Applied / Pure Mathفي حالة رسوب الطالب ألي من  .3

 يعيد الطالب دراسة المادة لمرة واحدة فقط.

 ( ولمرة واحدة فقط.Resit Examفي حالة رسوب الطالب للمرة الثانية يعطى امتحان الدور الثاني فقط ) .4

 وفي حالة رسوب الطالب للمرة الثالثة واستنفاذه لجميع فرص النجاح )بواقع ثالثة فرص: مرتان دراسة ومرة دور .5

 ( لمدة فصل دراسي واحد فقط.suspendedثاني( يعلق قيده )

بعد انتهاء مدة التعليق ، ينظر إلى الطالب بعد تقديمه الطلب لذلك ، وسواء في حالة حصوله على شهادة خارجية )أو  .6

( ، وفي حالة رسوبه يفصل نهائيا من Exit Examعدم حصوله( يجب على الطالب الجلوس إلختبار اإلجتياز )

 (.Dismissكلية )ال

 / Basic Mathematics   ،IT for Foundation   ،Appliedيجب على الطالب النجاح في جميع الثالث مواد  .7

Pure Math .وفي حالة رسوبه في أي من هذه المواد يمنع من اإلنتقال إلى السنة األولى من مرحلة الدبلوم ، 

 الشكل اآلتي يوضح سير دراسة ألي من هذه المواد: .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة المادة لمادةإعادة دراسة ا دراسة المادة البدء

 التالية

إعادة 

 اإلمتحان

 تعليق القيد لفصل دراسي واحد

إمتحان 

 اإلجتياز

فصل نهائي من 

 اإلنتهاء الكلية

 نجاح

 رسوب نجاح

 رسوب

 رسوب

 رسوب

 نجاح

 نجاح

 تعبئة استمارة إعادة القيد
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( في جميع هذه المواد ، Exit Exam( يجب عليهم أن يأخذوا إختبار اإلجتياز )High Flyersبالنسبة للطالب ) .9

 وفي حالة رسوبهم في أي منها يمنعوا من اإلنتقال إلى السنة األولى من مرحلة الدبلوم ، ويجب عليهم دراسة المادة

 وفق سير الدراسة الموضح أعاله.

( هي درجة النجاح فقط ، وأما الحد األعلى Re-sit Examالحد األعلى لمجموع درجة إختبار الدور الثاني ) .10

 ( فهي مائة درجة.Exit Examلمجموع درجة إختبار اإلجتياز )

 (.Math / IT Help centerيعطى الطلبة دروس تقوية من خالل )  .11

 IT for( بالمقرر الدراسي "To be exemptedدى الشهادات الخارجية اآلتية ، تتم معادلتها )في حالة إحضار إح  .12

Foundation: بعد التأكد من إحضار أصل الشهادة وإنهاء جميع محتوى تلك الشهادة " 

 المحتوى المطلوب تغطيته إسم الشهادة

International Computer Driving 

License (ICDL) 

1) Security for IT Users 

2) IT User Fundamentals 

3) Word Processing 

4) Spreadsheets 

5) Databases 

6) Presentations 

7) Using Email and the Internet 

Internet and Computing Core 

Certification (IC3) 

1) Computing Fundamentals 

2) Key Applications 

3) Living Online 

Cambridge International Diploma in 

IT Skills 

1) Introduction to Information Technology 

2) Using the computers in managing files 

3) Word Processing 

4) Spreadsheets 

5) Electronic Communication 

6) Databases 

7) Presentations 

 

 نظام ادارة معلومات الكلية: .8
. كما يستطيع واضافة وحذف المواد نظام ادارة معلومات الكليات هو نظام الكتروني لطلبة وموظفين الكلية. يستطيع الطالب تسجيل

ت الغياب الطالب تقديم طلبات االلتماس والتأجيل والتحويل من كلية الى اخرى. من خالل هذا النظام يستطيع الطالب مراقبة عدد ساعا

 والحضور والتحقق من درجاته. يمكن ايجاد النظام في موقع الكلية االلكتروني. 

  

 نظام الحضور والمواظبة: .9
 

 يعتبر نظام الحضور والمواظبة بمركز اللغة االنجليزية من أهم االنظمة التي يجب على الطالب ان يستوعبها ويراعيها بشكل جيد .  
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 الحضور والمواظبة:  -أ 

  ويحسب التأخير  .تسجيل الحضور والغياب مع بداية كل محاضرة و يرصد الغياب في جميع المساقات الدراسية يتم

 ثالث مرات عن مواعيد المحاضرات بمثابة غياب واحد، وللمحاضر تقدير التأخير المحتسب غياباً.

    تصلين بدون عذر رسمي مقبولمدة أسبوعين ملمن مركز اللغة االنجليزية اذا تغيب نهائياً يتم فصل الطالب. 

 

 

 االنذارات: -ب        

 حسب النظم التالية واالنظمة المعمول بها على النحو التالي: اتيتم أصدار االنذار         

 :من مجموع محاضرات اللغة االنجليزية للفصل    %5صداره في حالة غياب الطالب بنسبة ا يتم   االنذار االول 

 من مجموع محاضرات الرياضيات والحاسوب للفصل الدراسي. %10الدراسي وبنسبة 

  :من مجموع محاضرات اللغة االنجليزية للفصل   %10صداره في حالة غياب الطالب بنسبة ايتم االنذار الثاني 

 من مجموع محاضرات الرياضيات والحاسوب للفصل الدراسي. %20الدراسي وبنسبة 

 من مجموع محاضرات اللغة االنجليزية    %15ة غياب الطالب بنسبة في حال : الحرمان من االمتحان النهائي  

كما ان الحرمان ال  .من مجموع محاضرات الرياضيات والحاسوب للفصل الدراسي %30وبنسبة  للفصل الدراسي     

 يعني عدم مواصلة حضور المحاضرات. الطالب مجبر على الحضور حتى ال يتم فصله نهائيا. 

 :مالحظة
 ار االنذار بعد شطب ساعات الغياب مقابل االعذارالمقبولة حسب النظاميتم أصد.  

 

 

 االعذار المقبولة: -ج
 ات أو المستشفيات الحكومية وتقبل التقارير من العيادات الخاصة اذا كانت موثقة دايتقرير طبي موثق صادر من الع

 من احدى المراكز  أو المستشفيات الحكومية.

  مع تحديد  من شؤون الطلبة في حالة وفاة أحد االقارب من الدرجة االولى. ي /الشيخ ومعتمدةة رسمية من الوالرسال

 .فترة الغياب

 :مالحظة
 . ال يتم قبول أية أعذار أخرى 

  يجب على الطالب تقديم العذر للمحاضر المشرف خالل  االسبوع الذي حصل فيه الغياب أو خالل يومين من االسبوع

  قديم العذر بعد هذه المدة، يتم تحويل الطالب لرئيس شعبة البرامج.ذا تم توا الذي  يليه.
 

 : بمركز اللغة االنجليزيةاالنظمة المتبعة  .10
 

 إعادة المستوى:  -1
نه اذا رنامج اللغة االنجليزية التأسيسي. ولتوضيح ذلك فإأثناء دراسة ب باالعادة لمرة واحدة فقطيسمح للطالب  

مستوى فانه يسمح له باعادة هذا المستوى ، واذا رسب في االعادة او أي من رسب الطالب أو الطالبة في أي  

المستويات التالية فانه يفصل من الكلية. وهناك أسباب أخرى يفصل الطالب بسببها وذلك طبقا للالئحة  التنفيذية  

               والتي تتعلق بأسباب الفصل من الدراسة. 72للكليات المادة  

 

 لطالب في حالة تعليق قيده في الكلية عند الفصل بسبب الرسوب مرتين:إعادة قيد ا -2
 يمكن للطلبة المفصولين بسبب الرسوب مرتين في البرنامج التأسيسي تقديم طلب العادة قيدهم في الكلية وذلك خالل   

 صل الدراسي بأسبوعين على  لفن يكون تقديم الطلب قبل نهاية االفصل الدراسي الذي يلي فصله من الكلية، على أ           

 بمركز اللغة االنجليزية علما بأن لدى الطالب مدة سنة من تاريخ     رئيس شعبة البرامجاالقل.  ويكون تقديم الطلب لدى              

 لتقديم طلب الجلوس الختبار المستوى الرابع. فصله من الكلية كحد أقصى             

 مالحظة:
 .  ب التقدم والنجاح في اختبار المستوى الرابع او احضار شهادة االيلتس إلعادة القيدليتعين على الطا 

 

و أكثر في البرنامج فلن يسمح له اداء اإلمتحان النهائي و  %15إذا وصل غياب الطالب : الفصل بسبب الغياب -3

 فإنه يفصل من المركز.يعتبر راسبا في ذلك الفصل و عليه اإلعادة. و اذا كان قد رسب سابقا في أي مستوى 
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في حالة تقديم الطالب أو الطالبة بطلب تأجيل الدراسة  مرفق بعذر مقبول لمركز اللغة االنجليزية  : تأجيل الدراسة -4

  من الالئحة التنفيذية للكليات. 56وقسم شئون الطلبة  يتم في هذه الحالة أتخاذ االجراء  المناسب طبقا للمادة 
 يل دراسته لمرتين فقط اثناء دراسته بالكلية.يحق للطالب تأج مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلب االلتماس: -5
لمراجعة النتيجة يحق له تقديم التماس  رغبة الطالب بمراجعة نتيجته النهائية في حالة نتائج اإلمتحانات: (1)

 من أعالن النتائج . خالل ثالثة أيام

ما سواء كانت أكاديمية أو غيرها، و تقديمها  يحق للطالب تقديم إلتماس/ شكوى عند مواجهته لمشكلةكما  (2)

 . ة البرامجشعبرئيس لرئيس المركز أو 

 مالحظة: تتوفر نماذج خاصة بإاللتماسات لدى مكتب إدارة المركز.     
 

 الغياب عن االمتحانات:  -6
 اح للطلبه المتأخرين لن يتم السمسيكون عقد اإلمتحان ابتداءا بمهارة االستماع ثم القراءه وأخيرا الكتابه. وعليه ف

 متحانالتنسيق إلعادة اوسيتم . ومن ثم الكتابه بالجلوس إلمتحان اإلستماع ولكن يمكنهم الدخول فقرة )القراءه(

وأذا تأخر الطالب عن الحضور ووصل بموعد إمتحان القراءة أو الكتابه, مباشرة.  أمتحان الكتابهبعد نهاية  االستماع

ن نهائيا. ولن يتم أعطاء الطالب أي فرصه إلمتحان تعويضي ما لم يحضر عذر مقبول لن يسمح له بالجلوس لإلمتحا

المراكز  أو المستشفيات الحكومية أو عذر مقبول ومختوم من مكتب من العيادات الخاصة اذا كانت موثقة من احدى 

 الوالي. 
 

 السرقة األدبية: -7
شروعات دون ذكر المرجع الذي تم النقل أو االقتباس منه سواء مرجع في حالة تقديم الطالب أي عمل أكاديمي مثل التقارير والم

علمي أو االنترنت أو عمل يخص طالب أو شخص اخر فيعتبر هذا سرقة ادبية وعليه سيتم اتخاذ الجراءات القانونية في الطالب 

 كاآلتي:

 بحث/ العمل المخالف.في حاله المخالفة األولى، يتم إعطاء الطالب إنذار كتابي وعليه إعادة كتابة ال

 .يتم إعطاء الطالب صفر في المادة في حالة المخالفة للمره الثانية،

 .في حالة المخالفة للمرة الثالثة، يتم فصل الطالب من الكلية فصالً نهائياً 

  
 

 

 الغش: -8
أشكال وهو محاولة الطالب الغش من مصادر أخرى مثل أوراق االمتحانات لطالب اخر أو قاموس أو أي شكل من 

ا فانه يعطى صفرا في بسالمالحظات المكتوبة أو غيرها من االوراق المخفية أثناء االمتحان. و في حالة ضبط الطالب متل

ذلك االمتحان وقد يؤدي الى رسوبه في المادة أو فصله من البرنامج ويكون تقرير المراقب هو الوثيقة المعتمدة التخاذ 

 القرار النهائي.

 

 الكلية:اإلنسحاب من  -9
يجب على الطالب الذي يرغب باالنسحاب من الكلية بتعبئة استمارة اخالء طرف في قسم شؤون الطلبة. على الطالب 

 المنسحب اعادة كتبه والحصول على التواقيع الالزمة الستكمال اجراءات االنسحاب.

 
 

 االنشطه: .11

 : االرشاد االكاديمي -أ  
 -والمحاضرين على النحو التالي :  المركزلية تقع على عاتق ادارة ؤوقدم المركز االرشاد االكاديمي وهي مسي
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وعلى  حسب المستوى، المجموعةن تحديد المستوى يتم توزيعه على عقب التحاق الطالب بالمركز واعطاءه امتحا -

 ترشاد بمرشد او مرشدة المجموعة خالل الفصل في حالة مواجهتة الي صعوبات او مشاكل . سالطالب اال

لمرشد قبل ء لجولالطالب ان يقوم بتسجيل تطوره االكاديمي خالل دراسته للبرنامج التاسيسي  فاننا ننصح  بال على -

خالل  طالب او الطالبة الرجوع اليهتفاقم اى مشكلة صغيرة حيث ان مرشد المجموعة هو المرجع الذي على ال

 الدراسة بالبرنامج التاسيسي . 
 

 االنشطة الالمنهجية : -ب
 

 مركز اللغة االنجليزية العديد من الفرص للطلبة والطالبات لتنمية مهارات اللغة االنجليزية المختلفة. يوفر

مارسة اللغة االنجليزية من خالل االنشطة االجتماعية  وذلك مولهذا فعلى الطلبة االستماع  للنصح وتوجيهات مرشد المجموعة ل

وااللعاب وهي تشمل االندية الخاصة بمهارة التحدث  وااللقاء   ،ة كل فصل دراسيباالنضمام الى أندية اللغة االنجليزية المتنوع

 وفن الطهو  ومهارات أستخدام الحاسب االلي والمسرحيات  والرسم الدورياتواصدار الكتابةوالموسيقى  واالفالم  واللغوية 

 . وغيرها

 

 

 : مصادر التعلم بمركز اللغة االنجليزية  .12
 

 : مية)ا( المصادر التعلي 
 مركز التعلم الذاتي :  -1

وهو عبارة عن مركز للمصادر التعليمية الُمختلفة التي يُمكنن للطالنب أن يرجنع إليهنا ويسنتخدمها بشنكل ُمباشنر داخنل المركنز ، 

ير مهاراتنه فني اللغنة وذلك حسب حاجاته واهتماماته الخاصنة . وُهننا يعمنل الطالنب بشنكل فنردي وُمسنتقل بهندف تحسنين وتطنو

 جليزية. اإلن
 

ومن األهداف العامة لهذا المركز : إتاحة الفرصة للطلبة الستخدام المصادر واألجهزة التعليمية التي تُساعدهم في تعلم اللغة 

اإلنجليزية ، وكذلك تحسين مهارات اللغة اإلنجليزية ومهارات التعلم وتشجيع الطلبة على االعتماد على أنفسهم في تعلم اللغة 

 اإلنجليزية .

 

 

يتوفر في هذا المركز أجهزة كمبيوتر)الب توب( محملة بمادة تعليمية تم إعدادها محليا و مركز التعلم اإللكتروني:  -2

تغطي جميع مهارات اللغة اإلنجليزية و لجميع مستويات الطلبة. وهي ذات طابع تفاعلي مشوق يهدف المركز من خاللها 

 ي.لتشجيع الطلبة على تطوير قدراتهم بشكل ذات

    

 

 مصادر اخري :  – (ب)
 :المطاعم واستراحات الطلبة -1      

 .مركز اللغة االنجليزيةفي  مطعمفي المبنى الرئيسي للكلية. كما يوجد  يوجد في الكلية مطعم للطلبة   

   6ام الساعة صباحا وحتى تم 8تدار كافة هذه المرافق من قبل شركة تغذية متخصصة وتكون مواعيد العمل بها من الساعة   

 .مساء   

  الخدمات الصحية : -2    
 الوعي الصحي تقوم بنشر  وامداد الحاالت بالعالج الالزم كما  ولية لطلبة الكلية تعمل العيادة على توفير العناية الصحية األ    

 وعمل ندوات توعية رة االمراض المنتش والنصائح الطبية مباشرة او عن طريق االعالنات وعمل مجالت صحية عن بعض     

 الحكومية لمتابعة وكذلك القيام بتحويل الطالب الى المراكز الصحية والمستشفيات صحية بالتعاون مع وزارة الصحة.      

 .3 -8ساعات العمل الرسمية من  العالج.    

 

 : القرطاسية    -3  
 داخل حرم الكلية . جودالمو حلالماو القرطاسية  من  شراء احتياجاتهم الدراسية يستطيع الطلبة   
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 :نظام االنضباط في الكلية .13
  .المعايير األساسية المتعلقة بالملبس التي يصدر بتحديدها قرار من عميد الكلية 

  وأيضنناً بقواعنند السننلوك األكنناديمي، واألمانننة األكاديميننة ومراعنناة منظومننة القواعنند والسننلوك لننوائح ونظننم الكليننة ،

ما يتضنمن خرقناً لهنذه القواعند أو إخنالال  بهنا أيناً كاننت صنورته أو درجتنه، وأيناً كنان موقنع المرعية، وأال يقع منه 

اإلخالل به في محاضرة  أو مختبر أو قاعة امتحان أو غير ذلك، وسواء وقع اإلخالل مننه وحنده أو باالشنتراك منع 

 آخرين.

 زام بمواعيند المحاضنرات ، وأن يندرك أن أي أن يكون قدوة في المثابرة على الدوام والمواظبة على الدراسة وااللت

غياب سيؤثر سلباً على درجات تحصيله، وأن ال يتغيب عنن الدراسنة بندون ُعنذر مقبنول أو تنرخيص كتنابي ُمسنبق 

 )في حاالت محددة( من رئيس مركز اللغة أو من ينوب عنه .

فننق النننُظم التنني تُحننددها وزارة وإذا كننان الغينناب بسننبب المننرض ، تعننين أن تكننون اإلجننازة المرضننية ُمسننتخرجة و

 الصحة ، وعلى الطالب تقديم اإلجازة المرضية  للكلية فورعودته من تلك اإلجازة .

  ًالُمحافظة على ُممتلكنات الكلينة الُمختلفنة ، وأن يُحسنن اسنتخدامها وفقناً لغاينات الدراسنة الُمخصصنة لهنا ، وطبقنا

 ه ما يؤدي إلى تعطيلها أو اإلضرار بها أو إتالفها .لالصول والقواعد المرعية بشأنها ، وأن ال يقع من

  الُمحافظة على ُممتلكات غيره من الطالب أو أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين أو الفنيين أو غيرهم من دراسات

وأبحنناث وملفننات إلكترونيننة وغيرهننا .المشنناركة الفعليننة فنني األنشننطة العلميننة والتربويننة والثقافيننة واالجتماعيننة 

 ياضية التي تنظمها إدارة الكلية.والر

  المحافظة على المناظر الجمالية للكلية، والتحلي باألخالق الحسنة مع إدارة الكلينة وأسناتذته والمجتمنع األكناديمي

 الذي يدرس فيه، وأن يكون حسن المظهر، مثاالً للسلوك القويم ولطالب العلم المجد والمثابر في كل تصرفاته.

 رم الكلية عدم التدخين داخل ح 

 ان يلتزم بإرشادات االمن والسالمه المتوفرة داخل الكلية 

   لبس الخمار أو النقاب داخل حرم ً ً باتا التزام الطالبات بارتداء المالبس  الُمحتشمة ، مع العلم بأنه يُمنع منعا

 الكلية  .

  . ) ة أو مصّر  التزام الطالب بالزي الوطني ) دشداشة بيضاء + ُكمَّ

   مظهر الطالب ُمناسباً مثال )ال يسمح ان يكون شعره طويالً( أن يبدو 

   احترام التعاليم الدينية 

  وغيرها من االماكن داخل مبنى المركز.عدم جلب االطعمة والمشروبات الى القاعات الصفية  

  والمختبرات والمركز التعليمية االخرى.عدم استخدام اجهزة الهاتف النقال في القاعات الصفيه  

 

( 78( من لوائح الكلية لالطالع على المزيد من القوانين وعلى المادة )77-73الحظة: على الطلبة الرجوع الى المواد )م

 لمعرفة العقوبات المترتبة على المخالفات.
 

 : االمن والسالمه .14
 ليك مراعاة االتي:ولهذا فع قدر تحملك للمسئولية ،رين تعتمد في المقام األول عليك بسالمتك وسالمة األخو ان أمنك 

  

  هاتباعوا قواعد األمن والسالمة على اإلطالع -

 لخطر لتعرض األخرين   ان ال -

إخطار مرشد  عليك )مثل الربو، السكري...الخ( / او احد االمراض المزمنة لو كان لديك اي نوع من اإلعاقة -

 المجموعه 
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 و الدرج ومخارج الحريقعدم إعاقة الحركة في الممرات  -

  تبعاً التعليمات الموضحه م ف سيارتك في المكان المحدد للطلبةإيقا عليك -

 المحافظة على نظافة كليتك وقاعة محاضراتك ومختبراتك  -
 

 متكررة:الاالسئلة  .15
 

 إلى اين اذهب اذا احتجت الى مساعدة؟ .1

  مساعدة من اذا ما تعذر ذلك اطلب اليجب اوال طلب المساعدة من المعلم المسؤول عنك لحل اي مشكلة تعترضك. و

ادارة المركز ، سواء ان كان رئيس المركز او من ينوب عنه. وللمساعدة في النواحي الغير اكاديمية، على الطالب 

 .والمشرفة االجتماعيةاالستعانه بقسم شؤؤن الطلبة في المركز

 

 ماذا افعل في اوقات الفراغ في المركز؟ .2

 مركز التعلم الذاتي و مركز الكتابة  يارة زقم بللغة االنجليزية. استغل اوقات فراغك بالمحادثة والقراءة والكتابة با

ومختبرات التعلم. انضم الحد نوادي اللغة االنجليزية في المركز. قم بأداء واجباتك المنزلية و احصل على المساعدة فيما 

 .يتعلق بالمساق الدراسي من معلمك في ساعات االرشاد

  

 ارج الصف؟خهل يمكنني الحصول على المساعدة  .3

 نعم يمكنك الحصول على المساعدة من المدرس بطلب موعد خالل ساعات االرشاد المبينة في جدولك. 

  

 

 كتبي؟ ا فقدتماذا افعل اذا م .4

  المكتبات الخارجية في حالة فقدانه عليك المحافظة على كتبك جيدا وشراء نفس الكتاب من. 

 

 يوميا؟الكلية هل يجب ان احضر بطاقة  .5

  الطالب احضار بطاقة الكلية واالحتفاظ بها في جميع االوقات طوال فترة بقائه في المركزنعم. على. 

 لمن يجب ان اسلم اعذار الغياب؟ .6

 وفي حالة تغيبك عن عن اي امتحان الحد االسباب بخصوص وفاة احد االقارب االعذار الطبية ورسائل الوالي تقبل .

  على مجموعتك لتتمكن من التقدم المتحان التعويض.المقبولة، يجب تقديم العذر للمحاضر المشرف 

 

 ؟الكليةهل يمكنني الجلوس لالمتحان بدون بطاقة  .7

 الجلوس لالمتحان بدون بطاقة الكلية وخاصة ان المدرس المراقب اليمكنه التعرف عليك بدون البطاقة ال يمكنك. 

 

 في االمتحانات؟ هل يمكنني استخدام قلم الرصاص .8

 تابة فقطفي جزء امتحان الك. 

 

 هل من الممكن طلب اعادة تصحيح ورقة االمتحان؟ .9

  وذلك ايام من اعالن نتائج االمتحان النهائي 3نعم عن طريق ملئ نموذج التماس في مكتب سكرتيرة رئيس المركز بعد ،

 عن االمتحان النهائي فقط. 

 

 هل يمكنني تقديم التماس العادة قيدي في حالة فصلي من الكلية؟  .10

 تقديم الطلب في مكتب شؤون الطلبة بالمركز. نعم. يجب 

 

 هل يمكنني حضور الحصة الدراسية لو كنت متأخرا؟ .11

 لك غائبايتسجيعني  كخرأنعم يمكنك ذلك. إال ان ت. 

 

 ؟لفترة طويلة منفردا او مع المجموعة ماذا يحدث اذا تغيبت عن الحصص  .12

  وفي حالة تغيب المجموعة  ين متتاليين بدون عذر مقبول.يام متتالية او اسبوعا 10يفصل الطالب في حالة تغيبه لمدة

 فسوف تتخذ االدارة اجراء صارم تجاه المجموعة ككل. عمداكاملة عن الحصة/حصص 
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 ماذا يعني ان يكون الطالب "محروم"؟ .13

 اليا في تعني ان الطالب لن يجلس لالمتحان النهائي بسبب تجاوز نسبه الغياب وسيعيد المستوى الدراسي المقيد فيه ح

 الفصل التالي، إال انه يتعين على الطالب المحروم االستمرار في الحضور حتى اخر يوم دراسي. 

 

  ؟االكاديمي لالرشاد ساعاتما اهميه  .14

  االكاديميه الطالب لمشاكل لالستماع مخصصه اسبوعيا ساعات 3 بمعدل االكاديمي لالرشاد ساعات تخصيص يتم 

 .سبالمنا بالشكل مساعدته ومحاوله
 

 سياسات البرنامج التأسيسي العام الخاصة بالكلية التقنية العليا: .16
يهدف هذا المركز إلى معالجة مشاكل مهارات الكتابة لدى الطلبة حيث يقوم المحاضر بتوجيه الطالب للمركز  مركز الكتابة: 16.1  

 بساعه متبرعين مدرسين يتواجد حيثلمحاضرين ، للحصول على المساعدة، أو يبادر الطالب بمراجعة المركز و طلب المساعدة من ا

 بتوجيه المحاضر يقوم حيث الطلبة لدى الكتابة مهارات مشاكل معالجة إلى المركز هذا يهدف. يوميا الطلبه لمساعده فراغهم وقت من

 .المساعدة على للحصول للمركز الطالب
لى مساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبة في المادتين حيث يهدف هذا المركز ا مركز المساعدة )الرياضيات / الحاسوب(: 16.2

 يقوم المحاضر بتوجيهم للمركز او الطلبة يبادرون بالتوجه الى المركز لطلب المساعدة.

يقوم قسم شؤون الطلبة بتوفير هذه القوائم للطلبة لتسهيل بحثهم عن  قائمة بأرقام هواتف مسؤولي السكنات وتوفير النقل: 16.3

 ووسائل النقل. ويستطيع الطالي ايجاد القوائم في موقع الكلية اإللكتروني حسب ما هو موضح باألسفل: السكنات

 
 

 

 

 

 

 

 المراجع: المواقع على شبكة اإلنترنت: .17
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    http://www.manpower.gov.om   الالئحة التنفيذية :  -موقع الوزارة  -
 

 
 

      web/hct-http://hct  فرة بها :وقع الكلية للخدمات المتوم -

language-http://www.hct.edu.om/centers/english-: رابط مركز اللغة االنجليزية بموقع الكلية -

rcente  
 

 

 hct_official :حساب الكليه في اإلنستجرام -

   https://twitter.com/HCT_OMAN حساب الكلية في تويتر: -

 

 

  web/hct/ELC-http://hctلومات عن برامج اللغة اإلنجليزية: موقع مركز اللغة اإلنجليزية لمزيد من المع -
 

 

http://www.manpower.gov.om/
http://hct-web/hct
http://www.hct.edu.om/centers/english-language-center
http://www.hct.edu.om/centers/english-language-center
http://hct-web/hct/ELC

