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ذاُت   ، ٌة  أهليَّ ٌة  علميَّ سٌة  مؤسَّ َنزوى  جامعُة 
نفٍع َعام ، َتقوُم على أمِرَها وتدبير شؤِونها 
الفكر  نشُر  هَو  األساسيَّ  هَدَفها  وإنَّ   .
وقَيِمها  األمة  هويِِّة  وترسيِخ  اإليجابـِّي 
أساٍس  على  واإلسالميِّ  الحَضاريِّ  وإرِثها 
 - وجّل  عزَّ   – باهلِل  اِسخ  الرَّ اإليـماِن  مَن 
السلطان.  وجاللة  للوطن  والئها  وعلى 
غايتها نشر المعرفة بما يكفل لطالبها التعلم 
والتزود بالفضائل واكتساب مهارات الحياة 
الالزمة في إثراء حياتهم وتأهيلهم لإلسهام 
بفعالية لنمو المجتمع وتطوره ، ولهذا فإن 
توفر  مرنة  برامج  إليجاد  تسعى  الجامعة 
درجة عالية من التأهيل األكاديمي، والتنمية 
الفكرية بما يترجم هذه الغايات النبيلة على 

واقع ملموس.    

رسالة الجامعة
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َمه المتالحَق  نا نعيُش عصَر العلِم ونشهُد تقدُّ » إنَّ
في جميِع المجاالت ، وإنَّ ذلك ليزيُدنا يقيناً باَن 
لمواجهِة  وسيلُتنا  الجادِّ هما معاً  العلَم والعمَل 
قويٍة  نهضٍة  وبناِء   ، العصر  هذا  تحدياِت 
اإلسالميِة  قيِمنا  من  أساٍس  على  ومزدهرٍة 
شباَب   – عليكم  ليتوجُب  وإنَّه  الحضاريِة، 
الجامعة – أن تضُعوا ذلك نصَب أعيِنكم دائماً 
وبكلِّ  بالعلِم  للتزوِد  ؛  جهوِدكم  كلَّ  ُسوا  وتكرِّ
ُكم للمهامِّ التي تنتظُركم  ما ينمِّي قدراِتكم ويعدُّ
س  المقدَّ الوطنيَّ  واجَبكم  ا  لتأدوُّ ج؛  التخرُّ بعَد 
بكلِّ جدارٍة ومقدرٍة في تحقيِق ما  ,وتشارُكوا 

نرُجوه لُعماِننا العزيزِة من تقدٍم وازدهار«.

من أقوال القائد المعظم
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ائي الطلبَة والطالبات: أعزَّ

بكم في مستهلِّ  َب  أرحِّ أن  روِر  السُّ ني غايَة  يسرُّ
عاٍم دراسيٍّ جديٍد في هذا الصرح العلمي الذي يزداد 
مع األيام رسوًخا وشموًخا، ويثبت بكل ثقٍة واقتداٍر أنَّه 
التَّاريخ،  المدد واالمتداد لعراقٍة علميٍة موغلٍة في  ِنعم 
الفكريِّ  البنَّاء، واإلسهاِم  والتَّفاعل  العطاِء  في  راسخٍة 

والحضاريِّ الخالَّق.

إنَّني إذ أرحُب بكم كوكبًة أخرى تنظمُّ إلى طالئِع 
المعرفِة السابقِة؛ فإنني أدعوكم لتشمروا عن ساعد الجدِّ 
في استثمار هذه الفترة من أعماركم بما يرفع من قدراتكم 
مواهبكم،  صقل  من  نكم  يمكِّ وبما  والفكرية،  العلمية 
ودعم مهارات االتصال والتفكير النقدي البناء، وسائر 
مهارات الحياة والتفاعل الالزمة إلثراء حياتكم وتهيئة 
الفرص األفضل أمامكم السيما في ميادين العمل التي 
أضحت عالمية المعايير ال تحابي إالَّ شرَف االنتساب 
يدعوني  وهذا  والقدرات.  المهارات  هذه  إلى  الكفء 
مؤسسًة  باعتبارها   - نزوى  جامعة  أن  لكم  أؤكد  أن 

كلمة رئيس الجامعة:

أ. د. أحمد بن خلفان الرواحي
رئيس جامعة نزوى
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ِخَر  تدَّ لن  عامٍّ-  نفٍع  ذاَت  أهليًة   علميًة 
الالزمِة  المقوماِت  كلِّ  توفيِر  في  جهًدا 
لبيئٍة تعليميٍة متكاملٍة. وما فِتَئت الجامعُة 
المنتظمين  مدِّ  في  األوَلى  لحظاِتَها  منُذ 
أكاديميٍة  هيئاٍت  مْن  التَّميُِّز  بأسباِب  بَها 
والقدراِت،  التأهيِل  عاليِة  وإداريٍة  وفنيٍة 
وتجهيزاٍت  مختبراٍت  من  أساسيٍة  وبًنى 
ونظٍم  المواصفاِت،  أعَلى  وفَق  وقاعاٍت 
تجربِتها  بعميِق  ٍة  ثريَّ أكاديميٍة  وقواعَد 
عالميٍة  علميٍة  مؤسساٍت  في  وعراقِتَها 

مرموقٍة.

سنيِّ  من  االستفادِة  ُحسَن  إنَّ 
لمْن  إالَّ  يتأتَّى  لْن  الجامعِة  في  الدراسِة 
واكتساِب  للتعلِم  اتيَة  الذَّ الرغبَة  أوتَي 
ترجم  ثمَّ  الحياِة،  ومهاراِت  الفضائِل 
للفهم،  متصٍل  جهٍد  إلى  الرغبَة  تلك 
وتوسيُع مدارِك االطالِع يكون من خالل 
المحاضرات،  حضوِر  في  االنضباِط 

التطبيقاِت  في  التفاعليِة  والمشاركِة 
العملية والميدانية، وأداء الواجبات على 
االستفادِة  وحسن  واألكمل،  األتمِّ  الوجه 
من سائر الموارد والطاقات التي تتيحها 
والتميَز  اإلبداَع  الناشدة  الجامعِة  بيئُة 

والتفوَق.

نؤمُن  نزوى  جامعة  في  إننا 
سرٌّ  اإليجابيَّ  الفكَر  بأن  راسًخا  إيماًنا 
مًعا.  واألمة  للفرد  النجاح  أسرار  من 
وسنعمل جاهدين على تعزيز هذا الفكر 
لدى أسرة الجامعة – طالًبا وموظفين-، 
مستويات  لرفع  التجربة  هذه  فاستثمروا 
نجاحكم المنشود بزيادة قدراتكم في هذا 

المجال الحيوي المهم.

الجامعُة  أضافته  ما  هنا  د  أُعدِّ لن 
قابل  في  ستضيفه  وما  انطالقتها،  منذ 
األيام في الحرم المبدئي والحرِم الرئيِس 
الحمُد  وهلل   – واثٌق  ألنني  للجامعة؛ 

والمنُة – من أنكم ستعيشونه واقًعا حّيًا، 
وسترون ذلك بأمَّ أعينكم؛ فليس من رأى 
ب كمن أُخِبر. كمن علم؛ بل ليس من جرَّ

بالسداِد  لكم  هللَا  أدعو  ختاًما:  
أسباَب  وإياكم  يلهمنا  وأن  والتوفيِق، 
وال  والنجاح.  والصالح  والعطاء  الخيِر 
أسجل  أن  جميًعا-  وباسمكم   – يفوتني 
لموالي حضرة  واالمتنان  الشكر  عظيَم 
بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب 
سعيد المعظم –حفظه هللا ورعاهُ – الذي 
أشكاله  بجميع  ُعمان  في  النماَء  تعهَّد 
َف  ومجاالته، وهذا الصرح المعرفي شرُّ
فكرًة،  كان  أن  منذ  الكريمِة  برعايته 
تلَو األخرى؛  وتواصلت مكارُمه واحدًة 

بل واحدًة تلُد األخرى.

بهذا  هللا  ونفع  األجر،  هللاُ  م  عظَّ
السداد،  وليُّ  وهللاُ  جمعاء،  األمَة  العمل 

ومنه نستلهم العوَن والتوفيَق،،،
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عزيزي الّطالب/ عزيزتي الّطالبة:
الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:

يسرني وبالنيابة عن أسرة معهد التأسيس أن نرحب بك في 
جامعة نزوى ونهنئك على سعيك لاللتحاق بالدراسة الجامعية 
واختيار الجامعة لتكون حاضنة لنجاحك وتفوقك الدراسي، 
الحياة  في  والتميز  التفوق  مجاالت  لك  يفتح  سوف  والذي 

العملية بعد التخرج إن شاء هللا.
الجامعي  الطالب  تميز  الجامعية سوف  الدراسة  فإن  بالطبع 
مداركه  وتوسع  والعلوم  المهارات  من  العديد  وتكسبه 
إدراكه  على  تنم  متقدة  بعقلية  العملية  الحياة  لإلنفتاحعلى 
واألفكارالمتجددة  العلمية  المعطيات  بكل  الكامل  ووعيه 
من  بالعديد  واختالطه  إلتقاءه  خالل  من  المختلفة  والثقافات 
في  تتمثل  والتي  الجامعة  في  المختلفة  والثقافات  الخبرات 

األساتذة االجالء والطالب العمانيين وغير العمانيين.

كلمة مدير معهد التأسيس

د. أحمد بن حمد الرحبي 
 مدير معهــــد الّتأسيـــــس
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المكتسبة  والخبرات  المهارات  هذه 
سوف تمكن الطالب من التأقلم وتطبيق 
بكل  العامة  حياته  في  يفيد  ما  كل 
العصر  ثقافة  مع  يتناسب  بما  و  يسر 

ومستجداته. 
إليه  نسعى  الذي  األسمى  الهدف  إن 
دليل  صياغة  هو  الطالب،  عزيزي 
بتجوال  بك  يطوف  مبسط  إرشادي 
مفيد حول ما يهمك في دراستك خالل 
إلى  باإلضافة  التأسيسي  البرنامج 
القوانين  عن  مختصرة  نبذة  إعطائك 
عليك  يجب  والتي  المتبعة  واألنظمة 
الدليل  هذا  يحتوي  كما  بها.  اإللتزام 
بال  والتي  ونصائح  إرشادات  على 

تعينك  سوف  باتباعها  قمت  إذا  شك 
بالنجاح  التعليمية  مسيرتك  إكمال  على 
اإلنجليزية  اللغة  تعلم  في  والتفوق 
والرياضيات والحاسب األلي ومهارات 
الحياة الجامعية والتعلم الجامعي بأفضل 

األساليب والمناهج المتبعة.
شخصيتك  يصقل  سوف  ذلك  كل 
واستقالليتك الستنباط مفاهيم وتصورات 
لتكوين  في مصلحتك  تصب  وقرارات 

حاضر جيد ومستقبل مشرف.
خالل  لك  بالنسبة  األسمى  الغاية  إن 
الفترة هي توظيفك لكل المهارات  هذه 
لتحقيق  لك  عونا  لتكون  المكتسبة  
بالنجاح  تتوج  سوف  التي  اهدافك 

اإلستثمار  استثمرتها  إذا  والتفوق 
باألخذ  ملتزمون  هنا  ونحن  األمثل. 
إلى  لتصل  المثلى  الطريقة  نحو  بيدك 

هذه األهداف والغايات.
لذا فإننا هنا ندعوك لتصفح هذا الدليل 
كل  على  للإلطالع  بعناية  وقراءته 
على  تكون  لكي  المتوفرة  المعلومات 
التي  والمناهج  بالبرنامج  تامة  دراية 
اإلمتحانات  وأنظمة  تدرسها  سوف 
واألكاديمية  اإلدارية  والكوادر 
لتلبية  المتوفرة  والمرافق  المصاحبة 
احتياجاك خالل فترة دراستك بالمعهد. 
هذا ونتمنى أن يكتب هللا العلي القدير لك 
التوفيق في حياتك الدراسية و العملية .
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الجامعة؛  بتأهيل طالب  نزوى  بجامعة  الّتأسيس  معهد  ُيعنى 
بفاعلّيٍة  وممارستها  اإلنجليزّية  اللّغة  اكتساب  من  ليتمّكنوا 
البرامج  وثيقة  لمقتضيات  وفقاً  وذلك  الجامعّية،  دراستهم  في 
األكاديمي  لالعتماد  العمانّية  الهيئة  من  الّصادرة  الّتأسيسّية 
العالي.  التعليم  وزيرة  من  بقراٍر  والمعتمدة   ،)OAAA(
اآللي،  الحاسب  مبادئ  مجاالت  في  الّطلبة  بتأهيل  يعنى  كما 
ومبادئ الرياضيات، ومهارات الحياة والتعلم الجامعي. ومن 
مثالية  تعليمية  بيئة  خلق  على  المعهد  يحرص  المنطلق،  هذا 
للتعلم تعين الطالب، ليس على تعلّم اللغة اإلنجليزّية وحسب؛ 
وإّنما على استخدامها بجدارٍة وثقٍة في دراسته وحياته اليومّية. 
الغاية على ثالث مكّوناٍت  تلك  تحقيق  المعهد في  اعتمد  وقد 

أساسّيٍة هي:

المعايير  أعلى  مع  متوافٍق  تدريسيٍّ  برنامٍج  تطبيق  أّوالً:   
الوطنّية والعالمّية.

 ثانياً:االعتماد على مدّرسين متخّصصين ومؤّهلين بالّشكل 
المطلوب في تدريس اللّغة.

 ثالًثا: إيجاد المرافق المطلوبة للّتدريس الفاعل. 

معهد التأسيس
رؤية المعهد:

يتطلّع معهد الّتأسيس بجامعة نزوى ألْن يكون رائًدا للبرامج 
الّتأسيسّية المتمّيزة محليا وعالمّيًا.

رسالــة المعهـد:
التدريسية  والخبرات  البرامج  بتقديم  الّتأسيس  معهد  يقوم 
الّنوعّية والمتجّددة؛ المبنّية على األهداٍف التعليمّيٍة التي تنّمي 
مهارات الطلبة ومعرفتهم باللّغة اإلنجليزّية، ومبادئ الحاسب 
اآللّي ، ومبادئ الّرياضّيات، ومهارات الحياة الجامعية والتعلم 
في  النجاح  تحقيق  على  قادرين  يصبحوا  حتى  ؛  الجامعي 

دراستهم األكاديمية وتنمية حياتهم الّشخصّية. 

قيم المعهد:
بالّتميز والجودة  تّتسم  الّتأسيس مؤّسسة تعليمية تربوّية  معهد 

في سائر المجاالت الّتعليمّية، واإلدارّية، والخدمّية.
موظفو المعهد ملتزمون بالجودة في أدائهم للمهام والمسؤوليات 

الموكلة إليهم. 
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استخدام برامج تدريسّيٍة نوعّيٍة في تعليم اللّغة اإلنجليزّية تمّكن الطلبة من االنتظام بفاعلّيٍة في دراستهم األكاديمّية.. ١
تنمية معارف الطلبة بمبادئ الّرياضّيات، والحاسب اآللّي، ومهارات الحياة الجامعية والّتعلّم ليتمّكنوا من النجاح في . 2

دراستهم األكاديمّية.
إكساب الطلبة القدرة على االعتماد على الّذات، واإلبداع، واالبتكار، والنقد، وحل المشكالت. . 3
إلهام األجيال الّناشئة من الطلبة االعتزاز بالقيم الّثقافّية والحضارّية للمجتمع العماني، وحّب العمل والعطاء، والتفاني . 4

من أجلهما وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية خدمة لوطنهم المعطاء.
إيجاد البرامج الّتدريسّية الّتي تهدف إلى إدماج المعهد بالمجتمع وتقديم الخدمات المجتمعية.. ٥
تطبيق المعايير الّدْولية في البرامج التدريسّية وآليات التقييم، والتأكد بشكل مستدام من فاعليتها.. ٦
ضمان معايير عالية الجودة إلنماء المدّرسين مهنيا؛ لكي تتحقق الجودة في العملية الّتعلّيمية.. ٧
ضمان معايير عالية الجودة إلنماء الموّظفين اإلدارّيين مهنيا؛ لكي تتحقق الجودة في العمل بالمعهد.. 8
الّسمو بالّسمعة األكاديمّية الّطموحة لمعهد التأسيس وجامعة نزوى على الصعيدين المحلي والدولي.. 9

 االستجابة بشكٍل مستمرٍّ لالحتياجات األكاديمية الطلبة؛ وذلك بإشراك أصحاب العالقة بالمعهد بشفافية في عملية . ١٠
اتخاذ القرارات.

تطوير نظاٍم فّعاٍل للحوكمة واإلدارة المشتركة بمعهد التأسيس يحّقق رؤية جامعة نزوى ومعهد التأسيس ورسالتهما . ١١
وأهدافهما؛ لضمان توفير خدمات ذات جودة عاليٍة لكافة الشركاء.

أهداف المعهد العامــــة:
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الصفحة االلكترونّية لمعهد الّتأسيس مهّمٌة 
ا لك - عزيزي الّطالب-؛ فإلى جانب  جّدً
كونها تشتمل على الكثير من المعلومات 
الّتأسيسي،  البرنامج  حول  تهّمك  الّتي 
الصفحة كذلك على قسٍم خاصٍّ  تحتوي 
البرنامج  الخاصة بمتطلبات  باإلعالنات 
الحاسب   ، اإلنجليزية  اللغة   ( التأسيسي 
الحياة  ومهارات   ، الرياضيات   ، اآللي 
يعلن  القسم  هذا  في  الجامعي(.  والتعلم 
المعهد عن األنشطة والفعالّيات، التي تقام 
في كل فصل دراسي من السنة التأسيسية 
مثل: مواعيد االختبارات وتاريخ إعالن 
الّنتائج ...الخ. كما تحتوي الصفحة على 
قسٍم خاصٍّ يمكنك فيه الّتسجيل لاللتحاق 
بأّي دورٍة أو اختباٍر أو برنامٍج يطرحه 
الّطالب-  عزيزي   - عليك  لذا  المعهد؛ 

باستمرار  وزيارتها  الصفحة  متابعة 
لالطالع على الجديد والمهّم لك. 

معهد  صفحة  إلى  الوصول  يمكن 

لموقع  الدخول  خالل  ومن  التأسيس 
)3  ،2  ،1( الخطوات  بإتباع  الجامعة 

الموضحة في الصورة أدناه:

قنوات التواصل مع المعهد
الصفحة االلكترونية لمعهد التأسيس:
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االتصال الهاتفي:

من  سواء  التأسيسي  بالبرنامج  للمهتمين  يمكن 
التواصل  أو غيرهم  األمور  اولياء  أو  الطالب 
مع موظفي المعهد عبر ارقام الهواتف المبينة 
رقم  صفحة  )أ(  الملحق  أنظر  الملحق.  في 
بجميع  المعهد  إدارة  ترحب  حيث   ،)4٧-4٦(
من  الرسمي  الدوام  ساعات  في  المتصلين 

الساعة الثامنة صباحا الى الرابعة عصرا.

:)E-mail( تفعيل البريد اإللكتروني

عزيزي  الجامعي،  اإللكتروني  البريد  يعتبر 
الرسمية  التواصل  وسائل  أهم  من  الطالب، 
من  وذلك  الجامعة  أقسام  بين  والفعالة  والمعتمدة 
كالرسائل  فيه  المتاحة  الوفيرة  االمكانيات  خالل 
ارسالها  يتم  التي  واألنشطة  واإلعالنات  والمواد 

بشكل يومي عن طريقه .
فقيامك عزيزي الطالب بتفعيل بريدك اإللكتروني 
الجامعي )E-mail( ومتابعته بشكل يومي يمكّنك 
التأسيس  بمعهد  اليومية  المستجدات  معرفة  من 
عام  نحو  على  وبالجامعة  الخصوص  وجه  على 
وذلك  مباشرة  تفعيله  عليك  يجب  لذا  بالجامعة، 
الجامعة  موقع  في  الموضحة  الخطوات  بإتباع 
المعلومات  نظم  لمركز  بالرجوع  أو  اإللكتروني 
أثناء عملية  أية مشكلة  )CIS( في حال واجهتك 

التفعيل. 
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البرنامج التأسيسي بجامعة نزوى:

لالعتماد  العمانّية  الهيئة  قبل  من  محّددةٌ  الّسلطنة  في  العالي  الّتعليم  مؤّسسات  كافة  في  الّتأسيسّية  البرامج  مكونات  إّن 
والّرياضيات،  االنجليزّية،  اللّغة  وهي:  الّتأسيسّية،  للبرامج  أساسّيًة  مكوناٍت  أربعة  الهيئة  حّددت  فقد   .)OAAA(األكاديمي
والحاسب اآللي، ومهارات الحياة والّتعلم الجامعي. كما أن الهيئة طالبْت جميع المؤّسسات الّتعليمّية الّتي تطرح البرامج التأسيسّية 
بضرورة تدريس هذه المواد. من هذا المنطلق؛ فإّن الّطالب الملتحق بالبرنامج الّتأسيسّي في جامعة نزوى ال بّد أن يجتاز بنجاٍح 
الّدراسة في أربعة مجاالٍت رئيسٍة، وهي: اللّغة اإلنجليزّية، والحاسب اآللي، والّرياضيات، ومهارات الحياة والّتعلّم الجامعي.  

يهدف هذا المقرر إلى 
تنمية مهارات الطالب في 
اللغة اإلنجليزية بما يؤهله 
لالنخراط في التخصصات 

األكاديمية التي تكون فيها لغة 
التدريس هي اللغة اإلنجليزية.

يهدف هذا المكون إلى تزويد 
الطالب بالمعارف والمهارات 

المتعلقة بالعمليات الحسابية بما 
يؤهله الستخدامها وفق متطلبات 

الدراسة األكاديمية. 

يهدف هذا المكون إلى تزويد 
الطالب بالمعارف والمهارات 
التي تؤهله الستخدام الحاسب 

اآللي الستكمال متطلبات 
الدراسة األكاديمية

يهدف هذا المقررإلى تزويد 
الطالب بالمهارات الدراسية 

واألكاديمية التي يحتاج إليها أثناء 
دراسته األكاديمية.

مهارات 
الحاسـب اآللي

مهارات الحياة 
والتعلم الجامعي الرياضيـــات

اللغة 
اإلنجليزية

الشكل رقم )١(: مكّونات البرنامج الّتأسيسي في جامعة نزوى
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معادلة المؤهالت: 
الّتأسيسي  بالبرنامج  االلتحاق  لهم  سبق  الّذين  للّطالب  بالّنسبة 
بجامعة نزوى أو درسوا البرنامج الّتأسيسّي في أّي من الجامعات 
مواّد  من  أيٍّ  معادلة  ويوّدون  بالّسلطنة،  األخرى  الكلّيات  أو 
اآللي(  والحاسب  والّرياضّيات،  اإلنجليزّية،  )اللّغة  البرنامج: 
فعليهم مراجعة إدارة معهد الّتأسيس قبل بدء دراستهم ، وتقديم ما 
يثبت استيفائهم أّيًا من تلك المواد في الكلّية أو الجامعة الّتي درسوا 
فيها سابقا، ولن ينظر المعهد في أي طلب يأتي بعد بدء الدراسة ، 

والوثائق المطلوب إحضارها هي كاآلتي:

)Student Transcript ( ١. كشف الدرجات
2. كشف توصيف المواد للمواد التي سيتم معادلتها 

)Course Description(

التأسيسي  البرنامج  مواد  من  أياً  درس  فيمن  الحال  وكذلك   *
مراجعة  فعليه  أخرى  مؤسسة  إلى  االنتقال  ويود  نزوى  بجامعة 
 Course  ( للمواد  توصيفي  كشف  على  ليحصل  المعهد  إدارة 
Description( التي درسها، وأما فيما يخص كشف العالمات 
) Student Transcript( فيمكن للطالب الحصول عليه من 

عمادة القبول والتسجيل.

مدة البرنامج:
المدة الزمنية المقررة على الطالب إنهائها تعتمد بصفة كبيرة على 
جهد الطالب من حيث إكماله لمتطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح. 
المحددة  السياسات  حول  صفحة)48(  )ب(  رقم  الملحق  أنظر 

للدراسة في البرنامج التأسيسي.

:)IELP( مساق الّلغة اإلنجليزية المكّثف
 نظرة عامة حول المساق:

 Intensive English( المكّثف اللّغة اإلنجليزّية   يعّد برنامج 
الّتأسيسّي  للبرنامج  الفقرّي  العمود   )Language Program
إكساب  إلى  البرنامج  يهدف  عاّم،  وبشكٍل   ، نزوى  جامعة  في 
الوصول  من  تمّكنه  الّتي  اللّغوّية  والمعارف  المهارات  الّطالب 
الّتخّصصات  في  بالّدراسة  لاللتحاق  يؤّهله  الّذي  المستوى  إلى 

األكاديمّية في الجامعة.
وقد تّم تقسيم البرنامج إلى اربعة مستوياٍت أساسّيٍة هي: المستوى 
ما قبل التأسيسي ، والمستوى األول ، والمستوى الثاني، والمستوى 
امتحان  نتيجته في  بأي منها وفق  الّطالب  يلتحق  الثالث ؛ والتي 
تحديد المستوى والذي يتوجب على الطالب الجلوس له عند التحاقه 
بالجامعة ، أنظر الملحق ) ج ( صفحة)49(. حيث ينتقل الطالب 
المستوي  إلى أخر في حال حصوله على ٧٠% في  من مستوى 
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الذي يدرس فيه، وفي حال لم يوفق الطالب في الحصول على ٧٠% ، فيتعين عليه أن يكمل دراسته بالمستوى التعزيزي لذلك 
المستوى. 

وقد حّددت الهيئة العمانّية لالعتماد األكاديمي )OAAA( عدًدا من األهداف الّتعليمّية لهذا الجانب؛ بحيث يكون  الطالب، بعد 
االنتهاء من برنامج اللغة اإلنجليزية ، قادرا على:

المخرجات و األهداف المتوقعة:
من المتوقع من الطالب بنهاية كل مساق من المساقات التي يدرسها أن يكون قادرا على تحقيق األهداف التالية: 

المشاركة بفاعلّية في مناقشة المواضيع المتعلقة بدراسته، وذلك عن طريق طرح األسئلة، وإبداء رأيه أو وجهة نظره   -١
اتفاًقا أو اختالًفا، وطلب اإليضاحات، وتبادل المعلومات.

إعادة صياغة المعلومات )شفوّيًا أو كتابّيًا( سواء المكتوبة أو المنطوقة أو المطروحة على هيئة أرقاٍم أو أشكاٍل بيانّية.  -2
إعداد العروض المرئّية وتقديمها واالستعانة بالمصادر المكتبّية في هذا الصدد والّتحّدث بوضوٍح وثقة بما ال يقل عن   -3

٥ دقائق ، واستخدام لغٍة سهلٍة لتوصيل المعلومة واإلجابة بثقٍة على األسئلة المطروحة.
كتابة نصوٍص ال يقّل عدد كلماتها عن 2٥٠ كلمة ، مع مراعاة الّتنظيم، وعالمات الّترقيم، واإلمالء، وبناء الجمل،   -4

والقواعد الّنحوّية، واختيار المفردات المناسبة.
٥-  إعداد تقريٍر مكتوٍب ال يقّل عن )٥٠٠( كلمة ، يعرض من خالله أدلّة البحث مع إبراز المقدرة على مراجعة العمل، 

وإعادة الّصياغة، والّتلخيص، واالقتباس، واستخدام المراجع.
٦-  تدوين المالحظات واألفكار الّرئيسة والّرد على األسئلة، وعرض اآلراء والمناقشات في موضوٍع ما من مواضيع 

الّنصوص المسموعة، مثل: المحاضرات، والبّث اإلخباري.
٧-  اّتباع الّتعليمات المنطوقة من أجل تنفيذ خّطة عمٍل مكّونٍة من عّدة مراحل.

االستماع إلى محادثٍة بين شخصيين أو أكثر، مع القدرة على اإلجابة عن أسئلٍة متعلقٍة بالّسياق سواء أكان الخطاب   -8
رسمّيًا أم غير رسمّي.
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:)IELP(نظام التقييم في برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف

التقييم الى ثالثة انماط  اللغة اإلنجليزية المكثف شرطاً ومتطلباً اللتحاق الطالب بالتخصص. وتنقسم عملية  النجاح في برنامج  يعتبر 
تقييمية بأدواتها المختلفة. 

حيث إن تفاصيل هذه األنماط والدرجات المخصصة لها سيتم بيانها من المدرس في بداية كل فصل دراسي.

التقييم المستمر
 )Quizzes( االختبارات القصيرة  -١

)Vocab( المفردات اللغوية  -2
.)Mid-Term Exam( إختبار منتصف الفصل  -3

 In-class ( المشاركة الصفية والواجب المنزلي  -4
) participation &Home work

 Written Report & Oral( المشروع الفصلي  -٥
)Presentation

  المجموع )٦٠ درجة(

 :)Final Exam( االختبار النهائي
يهدف لقياس المهارات التالية : 

)Language Knowledge( ١-المعرفة اللغوية
)Reading(  2-القراءة

)Listening( 3-االنصات
)Writing( 4- الكتابة
المجموع )4٠ درجة(

قراءة نصٍّ مكّوٍن من ورقٍة أو ورقتين، وتحديد الفكرة الّرئيسة، واستخالص معلومات في فترٍة زمنّيٍة محّددة.  -9
قراءة نص واسع النطاق ذات صلة بمجال دراسة الطالب )الحد األدنى 3 صفحات( والرد على األسئلة التي تتطلب مهارات   -١٠

تحليلية، على سبيل المثال: التنبؤ، االستنتاج، االستدالل.

اجتياز  من  يتمكنوا  لم  الذين  للطلبة  تعطى  المستوى(  بنفس  الدراسة  إعادة   ( التعزيزية  اإلنجليزية  اللغة  ملحوظة: مستويات   •
المستوى الذي درسوه.

نظام الّتقييـــــــم )تنقسم آلية التقييم إلى قسمين(
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:)Special programs( البرامج الخاصة
وتتضمن مساقات الرياضيات ،ومهارات الحاسب اآللي ،ومهارات الحياة والتعلم الجامعي والتي اعتمدتها الهيئة العمانّية لالعتماد 

األكاديمي )OAAA(  لتمضي جنباً إلى جنب مع مساق اللغة اإلنجليزية في البرنامج التأسيسي :

:Basic Mathematics( (1. مساق اساسيات الّرياضّيــات
إليها  يحتاج  الّتي  الّرياضّية  والمهارات  بالمعارف  الّطالب  تزويد  إلى  الّتأسيسّي  البرنامج  في  الّرياضّيات  ماّدة  تدريس  يهدف 
للّتعامل مع المتطلّبات العقلّية والّتطبيقّية للّدراسة الجامعّية. وبناًء على ذلك تدّرس جامعة نزوى ماّدة مبادئ الّرياضّيات األساسّية 
)Basic Mathematics( في البرنامج الّتأسيسي. ويبدأ تدريس المساق من المستوى األول في البرنامج الّتأسيسّي بمعّدل 
)8( ساعاٍت تدريسّيٍة. ويعتبر النجاح في هذا المساق )MATH001( إضافة إلى مساق برنامج الحاسب اآللي )DL( شرطاً 
ومتطلباً للسماح للّطالب بااللتحاق بمساق مهارات الحاسب اآللي )Computer Skills -  )COMP101( ، وهو متطلب 

جامعي يدرسه الّطالب في التخصص.

أهداف المساق:
من المتوقع من الطالب بنهاية المساق أن يكون قادرا على تحقيق األهداف التالية: 

وتعزيز  وعملياتها،  واألرقام  الجبرّية  المفاهيم  مع  التعامل  مهارات  وتطوير  للّرياضّيات،  األساسّية  المفاهيم  دراسة   -١
القدرات في الجوانب الجمالّية في الّتفكير الّرياضّي، وإظهار الّتعلّم من المفاهيم األساسّية لألسس، وكيفّية استخدام قوانين 

األسس لتبسيط الّتعبيرات المعّقدة، والّتأكيد على استراتيجّيات حل المسائل.
الّتعامل مع الّنسب المثلثّية والوحدات، والّتعّرف على تعاريف الّزوايا وقياساتها، وخاّصًة الّزوايا القطرّية ووحداتها   -2

الفرعّية، وكذلك استخدام المتطابقات.
الّتعامل مع الّرسوم البيانّية والمعادالت و)الدوال(، وتحديد الّتماثالت من خالل رسم )الدوال(، واستخدام هذه المفاهيم   -3

لبعض الّتطبيقات.
تدريب الّطالب على اكتساب مهارات الّتعلّم الّذاتي، وإدخال األساليب الّتفاعلّية للّتعلّم، واستخدام الّتقنيات الحديثة في   -4
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الّتدريس، كلّما كان ذلك ممكًنا، وتطوير قدرات كّل طالٍب للّتعلم الذاتي.
أن يكون الطالب قادًرا على العمل الجماعّي من أجل تقديم تطبيقاٍت مختلفٍة في الّرياضيات من خالل دراسة بعض الّتطبيقات   -٥

العملّية، وكذلك تنمية مهاراته في استخدام المفاهيم الّرياضّية.
وضع برامج تلّبي احتياجات الطالب، وفي الوقت ذاته تساير المعايير العالمّية.  -٦

تعزيز قدرات الطالب في اللغة اإلنجليزية.  -٧

:)Digital Literacy(2. مهارات الحاســـب اآللي
يسعى هذا المساق إلى تزويد الّطالب بالمعارف والمهارات الالزمة و الّتي تؤّهله الستخدام الحاسب اآللّي الستكمال متطلّبات الّدراسة 
الكلمات، وبرامج  الملّفات، ومعالجة  الحاسوب، وإدارة  الحاسب اآللي، ومبادئ  أساسّيات  المجال:  يندرج تحت هذا  األكاديمّية. ومما 

الجدولة، والعروض التقديمية ، والشبكات وشبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( والبريد اإللكتروني.
ويعّد هذا البرنامج أحد المتطلّبات األساسّية لجميع طلبة الجامعة قبل البدء في البرنامج األكاديمي للّدبلوم والبكالوريوس، حيث يدّرس 
بدءاً من المستوى األول في البرنامج الّتأسيسّي؛ بمعّدل )8( ساعاٍت تدريسّيٍة في األسبوع. ويهّيئ هذا المساق الّطالب للحصول على 

الّشهادة الّدْولّية للحاسب اآللي المسّماة بـ)IC3( في حالة رغبته الّطالب لزيادة رصيده من الّشهادات الّدْولّية.
ويعتبر إتمام المساق بنجاح شرطا للّتخّرج من الجامعة أليٍّ من البرامج الّتي تقّدمها الجامعة لنيل درجة الّدبلوم أو البكالوريوس. كما 
يعتبر النجاح في هذا المساق )DL( إضافة إلى مساق الرياضيات )MATH001( شرطاً ومتطلباً للسماح للطالب بااللتحاق بمساق 

مهارات الحاسب اآللي )Computer Skills- COMP101( والذي يعّد أحد متطلبات الجامعة في جميع التخصصات.

نظام الّتقييـــــــم )تنقسم آلية التقييم إلى قسمين(

التقييم المستمر: ) الواجب المنزلي، االختبارات 
القصيرة، المشاركة الصفية، اختبار منتصف 

الفصل(. )٦٠ درجة(
االختبار النهائي )4٠ درجة(
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: )  Digital Literacy(  وصف مساق
يشمل المساق على اآلتي:  

.)Computing Fundamentals( .أساسيات الحاسوب  •
.)MS-WORD( الّتطبيقات األساسّية: معالجة الّنصوص  •
.)MS-EXCEL ( الّتطبيقات األساسّية: جداول البيانات  •

.)MS-POWERPOINT( الّتطبيقات األساسّية: العروض الّتقديمّية  •
.) Living online( تطبيقات اإلنترنت واإليميل  والشبكات  •

أهداف المساق:
من المتوقع من الطالب بنهاية المساق أن يكون قادرا على تحقيق األهداف التالية: 

مناقشة اساسيات الكمبيوتر والتطبيقات المختلفة  .١
وصف أنواع البرمجيات المختلفة/ األجهزة المستخدمة لتشغيل الكمبيوتر.  .2

3. شرح أنظمة التشغيل المختلفة المستخدمة في تشغيل الحاسوب.
4. ممارسة استخدام مختلف أنظمة التشغيل وقدراتها.

٥. إظهار مهارات جيدة في استخدام مايكروسوفت أوفيس وورد.
٦. التعرف على أساسيات الشبكة، وفوائد ومخاطر الشبكات المحوسبة.

٧. تطبيق أنواع مختلفة من االتصاالت اإللكترونية وأنظمة الكمبيوتر بشكل فعال.               
8. وصف القضايا األخالقية والقانونية في التعامل مع محتويات اإلنترنت..

9. إظهار مهارات جيدة في استخدام برنامج  ميكروسوفت أكسل وباور بوينت.            
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ملحوظات هامة: 
يحّق للّطالب الّتقّدم لالمتحان الّدولي لنيل شهادة )IC3( في حالة حصوله على معّدل ال يقّل عن )9٠%( في المساق.  •

يمكن للّطالب الّتقّدم بطلب اإلعفاء من المساق أو معادلته بمساقاٍت درسها سابًقا في الحاالت اآلتية:  •
حصوله على شهادٍة دولّيٍة في الحاسب اآللي، مثل )IC3, ICDL, Cambridge(  ...إلخ.  .١

2.  اجتياز مساٍق مشابٍه في إحدى الجامعات أو الكلّيات المعترف بها مع إحضار:
 - شهادة تثّبت اجتياز المساق.

 - توصيف المساق؛ للّتأّكد من اشتماله على المواضيع المطلوبة.

 :)ULLS001 & ULLS002( 3. مساقي مهـــارات الحياة والّتعّلــم الجامعي
الّتي  الّتعلّم  مهارات  إطار  في  يأتيان   »)University Life and Learning Skills( الجامعي  والّتعلّم  الحياة  »مهارات  مساقي  إّن 
نّصت الهيئة العمانّية لالعتماد األكاديمي )OAAA( على تضمينها المعايير المحددة من قبلها في البرامج  الّتأسيسّية في سلطنة عمان 
النجاح في المساق األول  ، ويتم تدريس هذين المساقين )ULLS001 & ULLS002( في حلقتين منفصلتين ، ويجب على الطالب 

)ULLS001( ليتمكن من دراسة المساق الثاني )ULLS002( بعد ذلك.
 وتنبع أهمّية تدريس مهارات الحياة والّتعلّم الجامعي من أّن الّطالب الجامعّي بحاجٍة إلى تنمية المهارات الّتي تساعده على اكتساب العلم، 
ومعرفة الّطرق واآللّيات الّتي تعينه على الّتغلّب على الّضغوطات الّناشئة من كثرة المتطلّبات الّدراسّية وتعّددها. ويركز هذا المساق 
على إكساب الّطالب المهارات الّتي تجعل منه شخصّيًة مستقلًة، ومدرًكا لحجم المسؤولّية الملقاة على عاتقه تجاه دراسته الجامعّية؛ كون 

نظام الّتقييـــــــم )تنقسم آلية التقييم إلى قسمين(

التقييم المستمر: )الواجب المنزلي، االختبارات 
القصيرة, واالختبارات المنعقدة في المختبرات 

المتخصصة لتدريس المساق(. )٦٠ درجة(
االختبار النهائي )4٠ درجة(
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أهداف المساقين:
من المتوقع من الطالب بنهاية دراسة المساقين أن يكون قادرا على تحقيق األهداف التالية:

أن يظهر نضجا عقليا ونموا فكريا في الممارسات الحيوية  -١
أن يكتسب مهارة االعتماد على الذات  -2

أن يكتسب مهارات التجريب والبحث العلمي في الحياة المعاصرة   -3
أن يكتسب مهارات اإللقاء الفعالة ومواجهة الجمهور.  -4

أن ينّمي شخصيته بحيث تكون شخصية سوية قادرة على الحوار واالقناع دون تعصب للرأي   -٥
أن يتمثل مبدأ القدوة الحسنة في التعامل  -٦

أن يكون حاضر الفكر مستشرفاً للمستقبل   -٧
أن يتعرف على أهمية الثقافة واالطالع  -8

أن يتعرف على الطرق الصحيحة إلدارة الوقت واهميته بالنسبة له  -9
أن يتعرف على أهمية التكنولوجيا الحديثة في الحياة الجامعية وخارجها  -١٠

أن يبرز هويته الوطنية وقيم بلده في الحياة الجامعية.   -١١
أن يبرز القيم اإلسالمية والعمانية التي وجب اقتباسها من المجتمع والتمسك بها وذلك  بإبرازها في الحياة الجامعية   -١2

وخارجها

الّدراسة الجامعّية تّتسم بجزٍء كبيٍر من المسؤولّية الّتي يتحّملها الّطالب بنفسه؛ حيث إّن عليه أن يسعى إلى العلم، ويعمل على 
تطوير ذاته وقدراته وإمكاناته للوصول إلى المعلومة من مصادرها المعروفة أينما وجدت سواء في المكتبات أو شبكة المعلومات 
الدولية )االنترنت( أو لدى أشخاص معّينين؛ ذلك ألّن الّتعليم  الجامعّي ليس عملّية تلقين وتلقي للمعلومة فقط، وإّنما هي عملّية 
بحٍث وتحرٍّ واستنتاج، ويندرج تحت هذا الّسياق - على سبيل المثال- حرص الّطالب على الحضور اليومّي للمحاضرات في 
بمساق )عمان والحضارة اإلسالمية( وهو  الطالب  لتسجيل  ومتطلباً  بنجاح شرطاً  المساق  اجتياز هذا  المحّدد. ويعتبر  الوقت 

متطلب جامعي يدرسه الطالب بعد التحاقه بالتخصص.
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:)FI Resources( مصادر تعلم اللغة اإلنجليزية
1. مركز مصادر التطوير اللغوي )أنجز(:

مركز مكتمل التجهيزات مخصص لطالب البرنامج التأسيسي بالجامعة ، والذي يحفز الطالب على الدراسة الذاتية واالعتماد على النفس، 
وللطالب فرصة االستعانة بمشرف المركز أو بالطاقم المساعد بالمركز فما عليه سوى أن يسترخي ويتعلم الكلمات واألفكار الجديدة  

في جو ممتع ومرح .

Anjiz welcomes Foundation students!

We provide EVERYTHING you need to study by yourself. 

STAFF and TEACHERS are there to help you, too.

YOU CHOOSE!

نظام الّتقييـــــــم )تنقسم آلية التقييم إلى قسمين(

التقييم المستمر: ) المشاركة الصفية، والتقارير 
االختبار النهائي )٥٠ درجة(الكتابية، العروض التقديمية(. )٥٠ درجة(
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We are open from

                     8 am to 4 pm 
                                      Sunday to 

                                               Thursday

                                                        in building 2
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:)VOICE( 2. قاعة
تقع قاعة )VOICE( في المبنى رقم 15B ، بحيث يستطيع الطالب حضور جلسات محادثة باللغة االنجليزية في مواضيع مختلفة والتي 

يديرها مدرسي اللغة االنجليزية بالمعهد طيلة أيام األسبوع لطلبة السنة التأسيسية.   
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سياسات وأنظمة االمتحانات:
يجب على الطلبة التقيد بالحضور إلى قاعات االمتحان حسب التواريخ واألوقات المحّددة في جداول االمتحانات، مع   -١

إحضار اصل البطاقة الجامعية أو الشخصية لدخول االمتحان ولن يعتّد بأي نسخ منهما.
يجب على الطلبة متابعة إعالنات االمتحانات والقوائم من خالل صفحة معهد التأسيس على موقع الجامعة اإللكتروني   -2

وبريد الطالب اإللكتروني.
سوف تفتح جميع القاعات وغرف االمتحانات قبل وقت االمتحان المحّدد بـ)١٠( دقائق.  -3

ينبغي على جميع الطلبة التواجد بالقرب من قاعات االمتحانات قبل موعد االمتحان بـ)١٥( دقيقة.  -4
لن يسمح للّطالب المتأّخر بأكثر من )١٠( دقائق منذ بدء االمتحان من دخول القاعة ، كما أنه لن يمنح أي وقٌت إضافيٌّ   -٥

للّطلبة المتأّخرين.
التأكد من ورود أسمه في قوائم االمتحانات خارج قاعة االمتحان والحضور في المكان المحدد داخل  على الطالب   -٦

القاعة.
لن يسمح ألي طالب بالجلوس لالمتحان ما لم يرد اسمه في قاعة االمتحان وكذلك من قد صدر ضده أمر بالحرمان من   -٧

االمتحان بسبب الغياب أو نحوه. 
ال يحق للطلبة الّدخول إلى قاعة االمتحان إاّل بعد أن يسمح لهم المراقبون بذلك.  -8

قبل التواجد في األماكن المخصصة ألداء االمتحان ، على جميع الطلبة إبراز بطاقاتهم الجامعية للمراقبين؛ للّتأّكد من   -9
هوّياتهم الّشخصّية ولن يسمح ألي طالب بالجلوس لالمتحان ما لم يبرز بطاقة هويته.

يجب على جميع الطلبة وضع ممتلكاتهم الّتي ليس لها عالقٌة باالمتحان في الجزء األمامّي من قاعة االمتحان )وليس   -١٠
خارج القاعة( وفًقا لتوجيهات المراقبين.

في حالة إحضار الطالب ألية مواّد أو أغراٍض غير مصّرٍح بها داخل قاعة االمتحان؛ فعليه أن يبادر بتسليمها إلى   -١١
المراقب قبل بدء االمتحان.
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يجب على جميع الطلبة إغالق هواتفهم النقالة قبل بْدء االمتحان، ومن يخالف ذلك فلن يسمح له بمواصلة االمتحان.  -١2
اآللة الحاسبة والمعاجم االلكترونّية والورقية غير مسموٍح بها أثناء االمتحان، ما لم تصدْر تعليماٌت خاصٌة بخالف ذلك من قبل   -١3

المسؤولين، ويسمْح بها المراقب على االمتحان.
الّطعام والّشراب غير مسموٍح بهما إطالًقا في قاعات االمتحان باستثناء ماء الّشرب.  -١4
ينبغي على الّطلبة الّتوقيع على ورقة الحضور لالمتحان، والّتي يوّفرها لهم المراقب.  -١٥

يجب على الطلبة الجلوس في األماكن الّتي يحّددها لهم المراقب.  -١٦
أثناء االمتحان يجب على جميع الّطلبة الجلوس بهدوٍء في مقاعدهم.  -١٧

ال يسمح ألّي طالٍب بأْن يتواصل مع أّي أحٍد أثناء االمتحان بأّي شكٍل من األشكال فيما عدا إذا كان لديه أي سؤال أو استفسار   -١8
حول االمتحان، حينها يجب عليه أن يسأل المراقب.

١9-   يجب على الّطالب أاّل يحاول أن يغّش أو أن يساعد أحد زمالئه على الغّش. وفي حالة ضبط أي من هذه الحاالت فسوف 
يعاقب الطالب وفق األنظمة واللوائح التي وضعتها الجامعة في هذا الصدد.

يجب على الطالب إبراز بطاقة هويته على الكرسي/طاولة االمتحان طوال فترة االمتحان.  -2٠
ال يسمح ألّي طالٍب بمغادرة قاعة االمتحان قبل مضّي ساعٍة من وقت االمتحان أو بما يحدده المراقب.  -2١

بعد انقضاء فترة االمتحان، وتسليم ورقة االمتحان للمراقب، لن يسمح ألّي ممتحن بالرجوع إلى قاعة االمتحان ألّي سبٍب من   -22
األسباب.

23-  على الّطالب كتابة الحّل في الورقة المخّصصة لإلجابة فقّط.
يجب على الطلبة االنتباه، ومراعاة الّدقة، وقراءة الّتعليمات المكتوبة سواء في ورقة األسئلة أو في ورقة اإلجابة.  -24

يسمح باستخدام الجهة األمامّية والخلفّية من كراسة اإلجابة إذا لزم األمر وبأذن من المراقب ، حيث تستخدم الجهة األمامية   -2٥
للورقة فقط.



33

يجب على الّطلبة كتابة اإلجابات بوضوٍح، واستخدام أحد اللّونين األسود أو األزرق فقّط، ولن ينظر في ورقة إجابة   -2٦
أي طالب ال يتقيد بذلك.

في حالة أراد الّطالب أن يلغي إجابًة خاطئًة ينبغي عليه وضع خطٍّ على اإلجابة الخاطئة، ولن ينظر في تلك اإلجابة   -2٧
بعد ذلك حّتى لو كانْت صحيحة.

يجب تسليم كافة أوراق االمتحان إلى المراقب بعد انقضاء فترة االمتحان.  -28
ال يسمح ألّي طالٍب بإزالة أّية ورقٍة من كّراسة اإلجابة.  -29

إذا اضطر أّي طالٍب للّذهاب إلى دورة المياه خالل فترة انعقاد االمتحان؛ فيجب على أحد المراقبين مرافقته والّرجوع   -3٠
برفقته أيًضا إلى غرفة االمتحان. ولن يسمح للّطالب بأخذ أيٍّ من ممتلكاته عند ذهابه إلى دورة المياه، وكذلك لن يمنح له 

أي وقٌت إضافيٌّ في االمتحان.
أثناء االمتحان وفي أّي وقٍت يطلب فيه المراقب من الّطالب االنتقال من مكانه إلى مكاٍن آخر، فيجب عليه االمتثال   -3١

لتعليمات المراقب واالنتقال بهدوٍء وبدون إصدار آية إزعاٍج.
32-  في حالة الحظ المراقب أّي تصّرٍف مسيٍء من قبل الّطالب؛ كمحاولته لفت نظر الّطلبة وإزعاجهم أثناء االمتحان، 

سيتّم طرده من قاعة االمتحان، وسيخضع لمجلٍس تأديبيٍّ من قبل المتخّصصين باألمر طبًقا ألنظمة الجامعة وقوانينها.
المالّية  الّرسوم  المدّرسين، أو في حالة تأخره عن دفع  يقْم بتعبئة استمارة تقييم  إذا لم  الّطالب  33-  سوف تحجب نتيجة 

المستحقة، أو ما إذا كانت عليه غرامٌة ماليه كتأخير تسليم كتٍب لمكتبة الجامعة وغيرها من األمور.
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النجاح في مواد البرنامج التأسيسي شرٌط ومتطّلٌب للتسجيل في الّتخّصصات:
لقد تّم التأكيد سابًقا في هذا الّدليل على أن نجاح الطالب في البرنامج التأسيسي يعتبر متطلًّبا لتسجيله بمساقات معينة يدرسها في 
التخصص؛ وذلك يعني أنه ما لم يجتز الطالب كافة مكونات البرنامج التأسيسي بنجاح، فإّنه لن يسمح له بالتسجيل في مساقات 
والمساقات  بنجاح  اجتيازها  الطالب  على  يجب  التي  التأسيسي  البرنامج  مواد  يوّضح  التالي  والجدول  األكاديمي.  التخصص 

التخصصية المرتبطة بها:

المساقات األكاديمية المرتبطة  بمساقات البرنامج 
التأسيسي 

مواد البرنامج التأسيسي التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح

 )English 1 - ENGL150( )IELP( اجتياز المستوى الثالث بالبرنامج التأسيسي المكثف بنجاح

- مهارات الحاسب اآللي 
)Computer Skills - COMP101(

)Basic Mathematics( مبادئ الرياضيات -
)Digital Literacy( مبادئ الحاسب اآللي -

- ُعمان والحضارة اإلسالمية 
) Islamic Civilization - HIST150(

- مهارات الحياة والتعلم الجامعي 
)Skills (  University Life and Learning

إعالن الّنتائج:
للّطالب  يمكن  لذا  )Eduwave(؛  الّتعليمّية  المنظومة  من خالل  الّدراسي  الفصل  في  للطلبة  النهائية  االمتحانات  نتائج  تعلن 

االطالع على نتائجه الفصلية من خاللها.
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آلّية الّتظّلم:
إذا لم يكن الطالب راضيا عن نتيجته الّنهائّية في أّي مقرر من مقررات البرنامج التأسيسي، فإّنه يحّق له الّتظلّم لدى إدارة معهد الّتأسيس 
خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أّياٍم من تاريخ إعالن الّنتائج، وذلك بتعبئة االستمارة المعّدة لذلك. حيث يمكن للطالب الحصول على هذه 
بنتيجة  وإبالغه  الّطالب  أوراق  بمراجعة  المختّصة  اللجنة  ستقوم  ذلك  وبعد   ،)5D-51( رقم  مكتب  من  المعهد  إدارة  من  االستمارة 

المراجعة.

حجب نتيجة الطالب:
تحجب نتيجة الطالب في الحاالت التالية:

 )Evaluation Form( عدم اكمال استمارة تقييم المعلم •
• التأخر في دفع المصاريف الدراسية

• غرامات غير مدفوعة أو متعلقات يتوجب إعادتها لمكتبة الجامعة أو مركز مصادر التطوير اللغوي )أنجز( .

السلوك الطالبي داخل القاعات الدراسية:
تعتبر القاعة الّدراسية مكاًنا له حرمته ومكانته الخاّصة، فهو مكاٌن للّتعلّم يجتمع فيه المدّرس مع طاّلبه من أجل االستفادة واإلفادة العلمّية؛ 
لذا ينبغي على الّطالب أن يراعي في سلوكه وتصّرفاته قواعد االحترام والّتقدير للقاعة الدراسية، وأْن ال يخّل بأيٍّ منها. مع الّتأكيد أّن 
اإلخالل بقواعد الّسلوك الصّفي وأنظمته يعّرض الّطالب للمساءلة القانونّية؛ بناًء على اللوائح واألنظمة التي وضعتها الجامعة لضبط 
الّسلوك األكاديمي وغير األكاديمي، ومن حّق المدّرس أْن يقوم باّتخاذ اإلجراءات الاّلزمة الّتي تسمح بها هذه اللوائح من أجل ضبط 
القاعة الّدراسية ، ووقف الّتجاوزات الّتي قد تصدر من بعض الّطالب، وعليه فإنه يحظر على الّطلبة اإلتيان باألمور اآلتية في القاعة 

الّدراسية:
• التأّخرعن بداية المحاضرة، إذ ينبغي على الطالب الحضور داخل القاعة الدراسية قبل بدء المحاضرة بخمس دقائق على أقل تقدير.

• األكل أو الّشرب في القاعات الّدراسّية، وعلى الطالب استخدام المرافق المخصصة لذلك كاالستراحات والمطاعم.
• الّتحّدث مع زمالئه سواٌء باللّغة العربّية أو بأّية لغٍة أخرى أثناء وجود المدّرس، إاّل إن أذن له المدّرس بذلك ، حيث إن لغة 

الدراسة هي اللغة اإلنجليزية.
• عدم إحضار الكتب واألدوات الّدراسّية، والتي تعّد متطلبا أساسيا في العملية التعليمية.
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• إحضار أّي شخٍص آخر إلى الفصل -سواٌء كان طالًبا في الجامعة أو خالفه-، ما لم  يسمح له المدّرس بذلك.
• استخدام الهاتف الّنقال، حيث يجب أن يكون الهاتف الّنقال مغلقاً تماماً أثناء المحاضرة وأن يوضع بداخل الحقيبة )بالنسبة 

للطالبات( أو الجيب )بالنسبة للطالب(.
• مغادرة القاعة الّدراسية أثناء المحاضرة إاّل بإذٍن من المدّرس.

• الّنوم داخل القاعة الّدراسّية خالل الفترة المخصصة للمحاضرة.
• الّتحّدث مع المدّرس أو أحد الّطلبة أو الموّظفين أو العّمال بأسلوٍب غير الئق، وبكلماٍت غير الئقٍة ومخلٍّة باألدب ، حيث 

إن الجامعة هي مؤسسة تعليمية لها ُحرمتها وأنظمتها التي تحتم على الطالب ضرورة التقيد بها.
ا لهذا الغرض. • الكتابة على الّطاولة أو الجدران أو أّي مكاٍن آخر ليس معّدً

• رمي المخلّفات على أرضّية القاعة أو الّطاوالت أو المقاعد، حيث توجد سلة للقمامة في كل قاعة دراسية.
• رفض المشاركة الّصفّية، أو القيام بنشاط صفي، أو العمل الفردي أو الثنائي أو الجماعي، وفق ما يطلبه منه المدّرس 

وبما يحقق مخرجات التعليم.
• مقاطعة المدّرس أثناء الّشرح بالحديث أو بأّي شكٍل من األشكال المؤّدية إلى المقاطعة إال بإذن منه.

• الّتعّدي -بأّي شكٍل من األشكال- على المدّرس أو زمالئه الطلبة في القاعة أو أّي شخٍص آخر.
• القيام بتخريب األثاث ومعينات التعلم )جهاز الحاسب األلي، جهاز العرض، التوصيالت ..الخ( في القاعات الدراسية 

بأي شكٍل من األشكال.
• اقامة حفالت أو ما شابهها في قاعات الدراسة إال بإذن وتنظيم من المدرس وموافقة إدارة المعهد.

• ترك الكتب الدراسية والكراسات ومصادر التعلم الخاصة بالطالب داخل القاعة الدراسية مالم يأذن المدرس بذلك.

العقوبات:
بما أّن الجامعة مؤّسسٌة تربوّيٌة تعليمّيٌة؛ فإّن األولوّية فيها تعطى لألسلوب الّتربوّي للّتعامل مع الّسلوكّيات غير الالئقة الّتي يقوم 

بها بعض الّطلبة، وال يتّم اللّجوء إلى العقوبات إاّل عندما ال يبدي الّطالب تجاوًبا مع األساليب الّتربوّية. 
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سياسات ولوائح الحضـــور والغياب:

الغياب ألسباٍب )طبية(:
على الّطالب المتغّيب عن 

حضور المحاضرات بعذٍر 
طبي تقديم الوثائق الثبوتية 
خالل مدة ال تتجاوز ثالثة 

أيام دراسية من تاريخ 
استحقاق العذر وذلك على 

الرابط الخاص بتقديم 
http://( األعذار الطبية
cis/excuse(، ومن 

ثم تقديم األعذار األصلية 
 )٥-٥١D( ورقيا إلى مكتب

للتأكد من األعذار المقدمة 
واعتمادها ومن ثم إرسالها 
عن طريق النظام مباشرة 

إلى مدرس المادة. 

الغياب ألسباب غير طبية:
على الطالب المتغيب عن 

حضور المحاضرات ألسباب 
أخرى غير طبية )حالة وفاة 

، زواج، مشاركة في فعالية ، 
أخرى( تسليم الوثائق الثبوتية 

إلى عمادة شؤون الطالب 
وخدمة المجتمع خالل مدة ال 
تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ 
استحقاق العذر، وبعده يقوم 
الطالب بتسليم العذر الذي 
استلمه من عمادة شؤون 
الطالب وخدمة المجتمع 

إلى مكتب االستقبال بمعهد 
الّتأسيس لتصديقها مع مراعاة 

أن تكون االستمارة باللغة 
اإلنجليزية عند إصدارها من 
عمادة شؤون الطالب وخدمة 

المجتمع.

اإلنذار بسبب الغيـــاب:
الغياب  انذارات  بإرسال  التعليمية  المنظومة  تقوم 
في  الوارد  والغياب  الحضور  نظام  بحسب  تلقائيا 
كما   )UoN/AA-1/Feb.2013( رقم  الالئحة 

هو مبين أدناه:

اإلنذار األّول يعطى للّطالب الّذي يتغيب   .١
بنسبة )%5( من إجمالي الساعات التدريسية.
الّذي  للّطالب  يعطى  الّثاني  اإلنذار   .2
الساعات  إجمالي  من   )10%( بنسبة  يتغيب 

التدريسية.
الّذي  للّطالب  يعطى  الّثالث  اإلنذار   .3
الساعات  إجمالي  من   )15%( بنسبة  يتغيب 

التدريسية.
الّنهائي،  االختبار  حضور  من  الحرمان   .4
 )25%( بنسبة  يتغّيب  الّذي  للّطالب  ويعطى 

أو أكثر من إجمالي الساعات التدريسية .



39

اإلرشاد الطالبي:
معظم ما قد يواجهه الطلبة الجامعيين الجدد من تحديات هو البعد عن األهل وااللتحاق بجو الدراسة الجامعية والذي تسوده اللغة 
اإلنجليزية وكذلك التعامل وألول مرة مع زمالء من الجنسين ومع مدرّسين من أنحاء مختلفة من العالم. والذي نأمل أن ال يكون 

سلبيا أكثر ما هو إيجابيا ، ألننا ال نشك في قدرات طلبتنا في إمكانية التغلب على هذه العقبات الوقتية. 
إن معهد التأسيس يدعم طلبة المرحلة التأسيسية لتخطيي هذه التحديات من خالل فرق اإلرشاد الطالبي والمستعدة لالستماع إليك 

ومساعدتك بحسب حالتك:
فيما يخص االستشارات األكاديمية فيمكنك التواصل مع مدّرسك  •

.5D فيما يختص باالستشارات الغير أكاديمية فيمكنك التواصل مع الفاضل/حمود العامري في مبنى  •
وفي حالة لم يتمكن المشار إليهم سابقا من حل مشكلتك، فسيتم توجيهك ألشخاص المعنيين لمساعدتك.  •
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الرسوم الدراسية بالبرنامج التأسيسي

الب؛ مثل: اللُّغِة  ُع على الموادِّ المختلفِة الَّتي يدرسها الطَّ ، وكيف توزَّ راسيَّة بالبرنامج التَّأسيسيِّ سوِم الدِّ يتسائُل كثيٌر من الطلبة  عن الرُّ
َة لكلِّ فصٍل دراسيٍّ  راسيَّ سوَم الدِّ ا يجدر ذكره أنَّ الرُّ ياضيَّاِت، ومهاراِت الحياة والتعلم الجامعي، وممَّ ، والرِّ اإلنجليزيَّة، والحاسب اآلليِّ
ُم على الموادِّ الَّتي  َة للفصِل الواحِد ال تقسَّ راسيَّ سوَم الدِّ الب؛ أي: إنَّ الرُّ تحسُب بشكٍل مجمٍل بغضِّ النَّظِر عن عدد الموادِّ الَّتي يدرسها الطَّ
ياضيَّاِت، وأخرى لمهاراِت الحياة  نٌة للُّغِة اإلنجليزيَّة، وأخرى للحاسِب اآللي، وأخرى للرِّ الُب، بحيث تكون هناك رسوٌم معيَّ يدرُسها الطَّ

كِن والنَّقل.   ، إضافًة إلى رسوم السَّ َة للبرنامج التَّأسيسيِّ راسيَّ سوَم الدِّ ح الجدوُل اآلتي الرُّ والتعلم الجامعي.  ويوضِّ

ة للفصل  راسيَّ سوم الدِّ الرُّ
راسيِّ الواحد )فصلي  الدِّ

بيع( الخريف والرَّ

إجمالي قيمة 
راسة الدِّ

كن التي يسددها الطالب  تكلفة السَّ
ا شهرّيً

اخليِّ التي  قل الدَّ تكلفة النَّ
ا يسددها الطالب شهرّيً

ا ١9٥2 ريااًل 9٧٦  ريااًل ُعمانّيً
ُعمانّيًا

- 3٠  ريااًل ُعمانّيًا يسددها الطالب 
المقيم في سكن الجامعة خارج الحرم 

المبدئي.
- 4٠ ريااًل ُعمانّيًا للطالب المقيم في 

سكن الجامعة داخل الحرم المبدئي.

١٠ رياالت ُعمانيَّة
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راسيَّة: سوم الدِّ الرُّ
رة بـ )9٧٦( ريااًل عمانّيًا هي في حقيقتها تكاليف البرنامج التَّأسيسي في مساقات اللُّغة اإلنجليزيَّة فقط.  راسيَّة والمقدَّ سوم الدِّ الرُّ
ياضيات فتكلفتها )١٥٠( ريااًل ُعمانّيًا، ورسوم مساقي مبادئ الحاسوب وكلفتها )24٠( ريااًل ُعمانّيًا،  ا رسوم مساق مبادئ الرِّ أمَّ
ورسوم مساقي مهارات الحياة والتعلم الجامعي وكلفتها )١٥٠( ريااًل ُعمانّيًا تتحملها الجامعة ممثلًة في صندوق مساندة المتعلمين 
الب  راسي الواحد هي )9٧٦ + ٥4٠( = )١٥١٦( ريااًل ُعمانّيًا ُيسدد الطَّ )صندوق معين(؛ أي: إّن التكلفة اإلجماليَّة للفصل الدِّ

د صندوق معين بالجامعة منها مبلًغا قدره )٥4٠( ريااًل ُعمانّيًا. أو الجهة المبتعثة منها مبلًغا قدره )9٧٦( رياالً ُعمانّيًا، ويسدِّ

كن: رسوم السَّ
كنيَّة  ا )3٠( رياالً ُعمانّيًا للّطلبة القاطنين بالوحدات السَّ الب منها إمَّ الب الواحد )٦8( ريااًل شهرّيًا، يسدد الطَّ كن للطَّ تبلغ تكاليف السَّ
د  كنيَّة المتوفِّرة داخل الحرم المبدئي. فيما يسدِّ ا  )4٠( ريااًل ُعمانّيًا للّطلبة القاطنين بالوحدات السَّ الكائنة خارج الحرم المبدئي، وإمَّ
سوم المتبقِّية، وهي )38( ريااًل ُعمانّيًا شهرّيًا أو )28( ريااًل ُعمانّيًا شهرّيًا  صندوق مساندة المتعلِّمين )صندوق معين( منها الرُّ

عن كلِّ طالٍب مستفيد من خدمة اإلسكان.
ل )الخريف(، و )٥( أشهر  ؛ أي: بواقع )4( أشهر للفصل األوَّ كن تحتسب على أساٍس فصليٍّ نبيه إلى أنَّ رسوم السَّ وينبغي التَّ
يفيَّة،  راسة الصَّ ل للدِّ الب بإخالء سريره أو غرفته ألشهر الفصل الدراسي الصيفي مالم يسجِّ بيع(، ويلتزم الطَّ للفصل الثَّاني )الرَّ

ويجوز للجامعة االستفادة من األسّرة خالل اإلجازة الواقعة ما بين الفصلين.

رسوم النَّقل:
الب  د الطَّ ط؛ يسدِّ لبة الخارجية إلى الحرم المبدئي والعكس )2١( رياالً ُعمانّيًا في المتوسِّ تبلغ تكلفة النَّقل اليومي من سكنات الطُّ
د صندوق مساندة المتعلِّمين )صندوق معين( المتبقي منها، وهو )١١( رياالً ُعمانّيًا  منها عشرة رياالت ُعمانيَّة فقط، فيما يسدِّ

شهرياًّ عن كلِّ طالٍب مستخدٍم لخدمة النَّقل.
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ِسك؟ كيَف تكسُب احتراَم مدرِّ
ٌه حسٌن في الوقِت ذاِته. بالنِّسبِة  ِسيهم، وهذا أمٌر مهمٌّ لهم، وهو توجَّ لبة يحرُصون على إقامِة عالقٍة حسنٍة مع مدرِّ إنَّ عدًدا كبيًرا من الطُّ
ُسوهم انطباًعا حسًنا، وصورًة طيِّبًة ُمرضيًة عن أخالِقهم، وحسِن تعاملِهم مع اآلخرين.  ا أن يأخَذ عنهم مدرِّ هم جّدً لهوالء الطلبة يهمُّ
سك، فإْن كنَت واحًداً  البة- أحَد هؤالِء الطلبة الحريصين على إقامِة عالقٍة طيِّبٍة مع مدرِّ الب/ عزيزتي الطَّ أتمنَّى أن تكوَن -عزيِزي الطَّ

ِسَك وتقديَره لك، وهي على النَّحِو اآلتي:  منهم، فهناَك خطواٌت بسيطٌة وفاعلٌة في الوقِت نفِسه يمكُنَك اتباُعها؛ لكي تكسَب احتراَم مدرِّ

هٍم، وال عبوس. كْن دائًما بشوًشا، غيَر متجِّ  •
ًرا، ال تدخْل مباشرًة، وإنَّما اتَّبع التَّالي: عندما تحضُر إلى القاعة الدراسية متأخِّ  •

َس أن يفتُحه لك(. اقرِع الباَب بلطٍف وافتْحُه )ال تنتظِر من المدرِّ  .١
خوِل، ويمكُنك استخداُم  ِر، واطلْب منه أن يسمَح لك بالدُّ س، واعتِذر إليِه عن التأخُّ اُدخْل بهدوٍء، وألِق التَّحيَة على المدرِّ  .2

العباراِت اآلتية:
- Good morning/ afternoon teacher

- Sorry for coming late!

- May I come in?

رَك؛ فخِذ األمَر ببساطة، وأجْب على كلِّ أسئلِته بهدوء. وعندما يسمُح لَك  ُس بعَض األسئلِة عن سبِب تأخُّ ربَّما سيطرُح عليَك المدرِّ
.) Thank you! ( :خوِل ال تنَس أن تشكَره، قْل له بالدُّ

üü .ِس أثناَء الشَّرح انتِبْه إلى المدرِّ

üü ِة َثك بالعربيَّ َس ال يفهُم اللُّغَة العربيَّة، وهو يرى أن تحدُّ رس؛ ألنَّ المدرِّ ِة معه أو مع زمالِئك أثناَء الدَّ ْث باللغة العربيَّ ال تتحدَّ
مضيعٌة للوقِت؛ ألنَّه حديٌث ال داعَي له، أو أنَّ ذلك العمَل ال يساعُدَك على تعلُِّم اللغة اإلنجليزيَّة. 
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üü الَب المتفاعَل معهم، لكن عليَك أن سوَن يحبُّوَن الطَّ َس نفَسه؛ فالمدرِّ رس اسأِل المدرِّ عندَما ال تفهُم شيًئا ما من الدَّ
تكوَن حاِذًقا في طرِح األسئلِة، واستعْن بالتَّعليماِت التالية:

üü:١- ابدْأ حديَثك باالستئذاِن، ثمَّ اطرْح سؤاَلك قائاًل

 - Excuse me Teacher, could  you explain to me /say that again…?

)Thank you! ( :َس على اإلجابِة قائاًل       2- اشكْر المدرِّ

üü اعلْم أنَّ االعتذاَر ثقافٌة وسلوٌك حضاريٌّ نبيل، وال يقلُِّل من قيمِة الشَّخِص ومكانِته، بل بالعكِس يرفُع مكانَته في عيوِن
ِة: )!Sorry(، لكنَّ أثَر هذه الكلمِة عظيٌم  ِة: )آسف!(، وباإلنجليزيَّ اآلخرين. االعتذاُر يتمُّ بكلمٍة بسيطٍة للغاية، بالعربيَّ

على النَّفس.

üü ،ِة..  استخدمها ببساطة ْد في استخداِم هذِه الكلمِة في كلِّ لحظٍة وحين. اجعْلها من مفرداِتك اليوميَّ إذن؛ ال تتردَّ
ٍة، وبانشراِح نفس. وعندَما تخِطُئ، ولو خطأً بسيًطا قل: )!Sorry(، ستجُد لذلك أثًرا كبيًرا في حياِتك بشكٍل  وبأريحيَّ

عام.
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üü  :اًل، وقل لُه كَما أشرَنا سابًقا االستئذاُن -أيًضا- ثقافٌة وسلوٌك حضاريٌّ راٍق. فعندَما تريُد شيًئا من أستاِذك استأِذْنه أوَّ

- Excuse me teacher!

- May I………?.

- Would you please?

üü ِة، إنَّما هو ثقافٌة، وسلوٌك ُموه، ولو كاَن بسيًطا للغاية، ولو كاَن من واجباِتهم األساسيَّ اعلْم أنَّ شكَر اآلخريَن على ما قدَّ
حضاريٌّ مرموٌق ومعتبر. استخدم كلمَة: ) !Thank you ( كثيًرا فإنَّك ستجني ثماَرها سريًعا.

üü:ِسك منها هناَك سماٌت وخصائُص أخرى تجعلُك قريًبا من مدرِّ

روس. المواظبة على حضوِر الدُّ  .١

االلتزاُم بالوقت.  .2

فيَّة. المشاركُة الصَّ  .3

أداُء الواجبات الصفية والمنزلية.  .4

احتراُم وتقديُر اآلخرين.  .٥
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ملحق  )أ(
مكـــــاتب تهّمـــــك بمعهد التأسيس :

الخدمة التي يقدمهاالمسمى الوظيفيرقم المكتب

5D-51اي استفسار يتعلق بأمور الدراسة بالبرنامج التأسيسي )األكاديمية مدير معهد التأسيس
والفنية(

5D-60 المدير المساعد لبرامج اللغة
اإلنجليزية

كل ما يتعلق بالبرنامج المكثف للغة االنجليزية والقائمين على 
تدريسه

5D-57كل ما يتعلق بمواد:المدير المساعد للبرامج الخاصة
الرياضيات/الحاسب اآللي/مهارات الحياة الجامعية ومهارات 

التعلم الجامعي

11i-3)DL( اإلشراف على برامج الحاسب اآللي والمدّرسين التابعين له.منسق مساق الحاسب اآللي -
- حلقة وصل بين الطالب والمدّرس علم في كل ما يتعلق بمساره 

االكاديمي في الحاسب اآللي

5D-71كافة المواضيع المتعلقة بمساق التوفل وبإجراءات امتحان التوفل منسق التوفل
ومواعيد تسجيل الطلبة
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5D-55 منسق مادة مهارات الحياة والتعلم
الجامعي

االشراف على معلمي مادة مهارات الحياة والتعلم الجامعي.

 5D-64
 &

5D-71

منسقي مستويات مادة اللغة 
اإلنجليزية

-  االشراف على مدرّسي مستويات اللغة اإلنجليزية.
- حلقة وصل بين الطالب والمّدرس في كل ما يتعلق بمساره 

االكاديمي في اللغة االنجليزية

5D-72كل ما يختص باالختبارات و التحصيل الدراسي )التقييم المستمر منسق التقييم
والنهائي(

11i-1 منسق مادة
)MATH001(الرياضيات

- االشراف على مدّرسي المادة و المستويات التحصيلية للطلبة 
- حلقة وصل بين الطالب والمعلم في كل ما يتعلق بمساره 

االكاديمي في مادة الرياضيات

قاعه مصادر التطوير اللغوي - أنجز مبنى 2
)Anjiz(

مساعدة الطلبة في التعلم الذاتي وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في 
اللغة اإلنجليزية

15-BVoice تطوير مهارات التحدث لدى الطلبةقاعة

20-Aتحسين وتعزيز مهارات وقدرات الطالب الجتياز امتحان التوفلمختبر التوفل

*ملحوظة هامة: أرقام المكاتب قابلة للتغيير فعلى الطالب متابعة ذلك مستقبال.
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ملحق  )ب(
مخطط آللية اإلنتهاء من البرنامج التأسيسي:
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نسب النجاح والساعات التدريسية في البرامج التأسيسي بجامعة نزوى
 )OAAA( لقْد صيغ البرنامج الّتأسيسّي في جامعة نزوى ليستجيب للمعايير الموضوعة من قبل الهيئة العمانّية لالعتماد األكاديمي
اإلنجليزّية،  اللّغة  يدرس  الجامعة  في  الّتأسيسّي  بالبرنامج  الملتحق  الّطالب  فإّن  لذا  الّدليل؛  هذا  في  سابقاً  إليها  تطّرقنا  والّتي 

والّرياضّيات، والحاسب اآللي، ومهارات الحياة والّتعلّم الجامعي، كما هو موضح في الجدول اآلتي: 

اللغة اإلنجليزية                المقـــــــرر   
%70 للنجاح

مبادئ 
الّرياضّيات

%60 للنجاح

مهارات الحاسب 
اآللي

%60 للنجاح

مهارات الحياة الجامعية 
ومهارات التعلم الجامعي 

%60 للنجاح

ما قبل التأسيسي
)Pre-Foundation(

األول
)Level 1 (

الثاني
)Level 2 (

الثالث
)Level 3 (

 

المستوى

20 ساعًة 
تدريسّيًة في 

األسبوع

8 ساعًة تدريسّيًة 
في األسبوع

8 ساعًة تدريسّيًة 
في األسبوع

3 ساعات تدريسّيٍة 
في األسبوع

ملحق  )ج(
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 )Placement Test( آلية تحديد المستــوى
يهدف امتحان تحديد المستوى إلى تحديد المستوى المناسب الذي سيلتحق به الّطالب في برنامج اللّغة اإلنجليزّية المكّثف. وبناًء 

.)IELP ( على نتيجة الّطالب في هذا االمتحان، يتّم إلحاقه بأحد مستويات برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف

نتيجة امتحان تحديد المستوى    المستوى

0 - 40ما قبل التأسيسي 

41 - 60األول

61 - 80الثاني

81 - 100الثالث

ملحق  )د(
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