ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
)ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻨﺰوى(
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اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد

عال ذو جودة عالية يلبي متطلبات التنمية المستدامة«
»نحو تعليم
ٍ
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كلمة عميد الكلية
يسعدني أن أرحب بكم في رحاب الكلية  ،وهي إحدى الكليات التي تشرف عليها جامعة التقنية
والعلوم التطبيقية .وتستمد الكلية رسالتها ورؤيتها وقيمها من خطتها االستراتيجية 2020 – 2015م
لبناء الكفاءات العمانية لتشكل بذلك عالمة مضيئة في مسيرة التعلم والتعليم ،وتسهم في
البناء والتنمية ضمن النموذج الحضاري العماني الذي ينسجم مع الرؤية الحكيمة لصاحب الجاللة
السلطان هيثم بن طارق  -حفظه اهلل .-
وتحرص الكلية على تسخير كافة اإلمكانيات البشرية منها والمادية في إعداد الطلبة المنتسبين
إليها علميًا وخلقيًا ومعرفيًا ومهاريًا ،من خالل مناهج علمية مصممة في ضوء المعايير األكاديمية
المحلية والعالمية ،وأنشطة طالبية وأخرى برامج تدريبية تراعي مختلف الرغبات ،وتنسجم مع تعدد
االتجاهات ،فحصدت بذلك الكلية العديد من الجوائز في مختلف الفعاليات األكاديمية والمسابقات
واألنشطة الطالبية.
وبقبولكم في الكلية فإنكم ستجدون كافة الدعم والتشجيع إلنجاز أهدافكم التعليمية ،كما
نتمنى أن تستثمروا وجودكم في الكلية في تحقيق أهدافها ،وأن تكونوا شركاء إيجابيين في دعم
نجاحاتها وإنجازاتها األكاديمية وفي دعم مبادراتها المجتمعية.
المنى وأرق التحايا.
وأخيرًا تقبلوا م َّنا أطيب ُ
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الدكتور /محمد الخروصي

عميد الكلية

نبذة عن الكلية
تقع الكلية في والية نزوى بمحافظة الداخلية وهي إحدى الكليات التي تشرف عليها جامعة التقنية
والعلوم التطبيقية ،وتهدف إلى تحقيق التقدم في مجاالت العلم والثقافة والفكر وتعمل على إثراء
الحضارة اإلنسانية ،وتوسيع آفاق المعرفة البشرية ،واإلسهام في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في
سلطنة عمان.
وقد أنشئت الكلية في العام األكاديمي 1991/1990م باعتبارها كلية متوسطة للمعلمين هدفت إلى
إعداد وتخريج معلمين قادرين على العمل في المرحلة االبتدائية وكانت مدة الدراسة بها سنتين .وفي
العام األكاديمي 1995/1994م بدأت الدراسة الجامعية بها بطرح برامج في التخصصات التربوية ،تمنح درجة
البكالوريوس في التربية لرفد حقل التربية والتعليم ،بما يحتاجه من معلمين في مختلف التخصصات
ومراحل التعليم العام.
وخالل العام األكاديمي 2006/2005م بدأت الكلية بطرح برامج في العلوم التطبيقية لمواكبة التطورات الحديثة
في العلوم والتكنولوجيا وتلبية لمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة ،وتم ضم الكلية إلى
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية حسب المرسوم السلطاني 2020/76م.
وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في البرامج األكاديمية اآلتية:
• برنامج االتصال الجماهيري.
• برنامج التصميم.
• برنامج إدارة األعمال.
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رسالة الكلية
توفير برامج ذات جودة عالية تستجيب الحتياجات سوق العمل ،وتهيئ مخرجاتها للتوظيف بما يخدم الخطط
التنموية الوطنية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

رؤية الكلية
كسب االعتراف الوطني بها كمركز للعلوم التطبيقية بالسلطنة ،عبر توفير حلول عملية وإبداعية لالحتياجات
المحلية والوطنية الدائمة التغير.

القيم
•
•
•
•
•
•

المهنية :تجتمع بالكلية كل من المعرفة ،والمهارة ،والمنافسة ،والمسؤولية ،والمهنية ،والصدق
وكذلك السلوك المهني.
الشفافية :تستجيب الكلية إلى كافة األمور بنزاهة وانفتاح وعدالة.
الوالء :تغرس الكلية في طلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية قيم االلتزام بالتفوق واالنتماء الوطني.
اإلبداع :تلتزم الكلية بالسعي وراء تحقيق االستكشافات واإلبداع ونشر المعلومات.
الشراكة :تعمل الكلية على نشر المعرفة ،لرفاهية البالد ،متعاونة في ذلك مع الطلبة وكل من مؤسسات
المجتمع التعليمية وغيرها.
التوجه الخدمي :تقوم الكلية بتبني أعلى المعايير الخدمية بشكل فعال ،كما تقوم بإدارة مواردها بشكل فعال.

8

الهيكل التنظيمي للكلية
ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻗﺴﻢ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻋﻼم

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻟﻠﺸﺆون
اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻟﻠﺸﺆون
اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺸﺆون
ادارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻗﺴﺎم اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻄﻼﺑﻲ

عمادة الكلية
أ) عميد الكلية  :يتولى العميد إدارة شؤون الكلية األكاديمية واإلدارية والمالية وفق القوانين واللوائح المقررة ،كما يوجد
بالكلية مساعدين للعميد ،وهما:
ب) مساعد العميد للشؤون األكاديمية والبحث العلمي ويتولى اإلشراف على األقسام العلمية اآلتية :
• قسم إدارة األعمال
• قسم التصميم
• قسم اإلتصال الجماهيري
• قسم اللغة االنجليزية
• قسم المتطلبات العامة
• قسم البحث العلمي
ت) مساعد العميد للشؤون األكاديمية المساندة :يتولى اإلشراف على سير العمل بالمراكز ،والتنسيق فيما بينها
لتحقيق اهداف الكلية ،والمراكز التي يشرف عليها هي:
• مركز القبول والتسجيل
• مركز مصادر التعلم
• مركز الخدمات الطالبية
• مركز التدريب والتوجيه الوظيفي الطالبي
ث) مكتب العميد:
يعد المكتب من أهم التقسيمات اإلدارية بالكلية الرتباطه المباشر مع جميع وحدات الكلية األكاديمية واألكاديمية
المساندة واإلدارية ،ويضطلع بمهام حيوية كبيرة تخدم العملية التعليمية بالكلية وفق القوانين واللوائح المقررة،
ويمارس مكتب العميد اختصاصاته من خالل األقسام اآلتية:
• قسم التنسيق والمتابعة.
• قسم العالقات العامة واإلعالم.
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كما يتبع عميد الكلية اآلتي :
قسم ضمان الجودة
قسم البريد والوثائق
الباحث القانوني
المدقق الداخلي
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البرنامج التأسيسي

مستويات اللغة اإلنجليزية

يجب على جميع الطلبة الجدد قبل البدء في الدراسة التخصصية أن يخضعوا للبرنامج التأسيسي المعد
لدراسة اللغة اإلنجليزية والمهارات البحثية والرياضيات والحاسوب ،وبعد إنجازهم لمتطلبات البرنامج
التأسيسي ،يمضي الطلبة السنوات األربع التالية في دراسة مقررات التخصص ،حيث يعمل ذلك البرنامج
على رفد الطلبة بالمؤهالت اللغوية واألدوات البحثية الضرورية ألدائهم خالل السنوات األربع التالية
في الكلية ،ويمكن الحصول على معلومات إضافية حول المواد الدراسية التي تقدمها كليات العلوم
التطبيقية عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني.)/http://www.cas.edu.om( :
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تنقسم مستويات اللغة اإلنجليزية إلى ثالث مستويات رئيسة ،هي:
* مستوى (أ)
اﻟﻤﻘﺮرات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

ﻳﺪرس اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى أ ﻣﻘﺮرﻳﻦ وﻫﻤﺎ:
(General English Skills(GES
(Academic English Skills (AES

إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺮر
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺮﺳﻮب

اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ

١

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﺳﻮب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى أ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻋﺎدة ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
رﺳﻮﺑﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

٢

ﻋﻘﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺪي ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ا ول
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ا ﻛﺎدﻳﻤﻲ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن
اﻟﺘﺤﺪي ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﻬﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.

٤

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ
ﻣﺴﺘﻨﻔﺪ ³ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮص وﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ٪٢٠
ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﺮرﻳﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮم وﻳﻌﺪ
راﺳﺒﺎ.

ﻳﺪرس اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ا ﺳﺒﻮع
ﺑﻤﺠﻤﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺮر دراﺳﻲ.

٣
اﻟﺤﻀﻮر

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﻬﺎدة  IELTSﺑﻤﻌﺪل  ٥ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﻘﻞ أداء
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ  ٤٫٥ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎرات .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﻬﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻴﺎز
اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺪي أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﻬﺎدة  IELTSﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ
ﻟﻪ اﻟﺤﻀﻮر ﻛﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى أ وأداء
اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺪي ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ا ول.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺮر ،واﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻳﻌﺎدل  ٪١٫٣ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻐﻴﺎب.
ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﻐﻴﺎب ﻓﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻃﻼع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

http://sisportalnizwa.cas.edu.om
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* مستوى(ب)

اﻟﻤﻘﺮرات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

ﻳﺪرس اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ب ﻣﻘﺮرﻳﻦ وﻫﻤﺎ:
(General English Skills(GES
(Academic English Skills (AES

إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺮر
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺮﺳﻮب

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﺳﻮب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ب ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻋﺎدة ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
رﺳﻮﺑﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﺤﻀﻮر

15

اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ

ﻳﺪرس اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﺳﺒﻮع
ﺑﻤﺠﻤﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺮر دراﺳﻲ

١

٢

ﻋﻘﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺪي ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اول ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن
ﻟﺘﺤﺪي ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﻬﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.

٣

٤

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻴﺎز
اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺪي أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﻬﺎدة  IELTSﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ
ﻟﻪ اﻟﺤﻀﻮر ﻛﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى أ وأداء
اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺪي ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اول.

٥

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺮر ،واﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ
ﻳﻌﺎدل  ٪١٫٣ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻐﻴﺎب.
ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﻐﻴﺎب ﻓﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻃﻼع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﻬﺎدة  IELTSﺑﻤﻌﺪل  ٤٫٥ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﻘﻞ
أداء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ  ٤ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎرات وذﻟﻚ
ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى أ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﻬﺎدة  IELTSﺑﻤﻌﺪل  ٥ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﻘﻞ أداء اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻦ  ٤٫٥ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎرات ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﺈن
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﻬﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ
ﻣﺴﺘﻨﻔﺪ¶ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮص وﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ.

http://sisportalnizwa.cas.edu.om
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ٪٢٠
ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﺮرﻳﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮم وﻳﻌﺪ راﺳﺒﺎ.

* مستوى(ج)

اﻟﻤﻘﺮرات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

ﻳﺪرس اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ج ﻣﻘﺮر واﺣﺪ ﻓﻘﻂ
وﻫﻮ:
(General English Skills(GES
وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺮر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪرﺳﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ.

إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺮر
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺮﺳﻮب

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﺳﻮب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ج ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻋﺎدة ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻋﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﺳﻮﺑﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

٢

اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ

ﻳﺪرس اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

١

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﻬﺎدة  IELTSﺑﻤﻌﺪل  ٤وذﻟﻚ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل
اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ب أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﻬﺎدة  IELTSﺑﻤﻌﺪل ٤٫٥
ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﻘﻞ أداء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ  ٤ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎرات
وذﻟﻚ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى أ.

٣

٤

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﻬﺎدة  IELTSﺑﻤﻌﺪل  ٥ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﻘﻞ أداء
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ  ٤٫٥ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎرات ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﻬﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.

٥

٦

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ
ﻣﺴﺘﻨﻔﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮص وﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوزت ﺗﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ
 ٪٢٠ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮم وﻳﻌﺪ راﺳﺒﺎ.

اﻟﺤﻀﻮر

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﺳﻮب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ج ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﻔﺮص
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻋﻘﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺪي ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ا´ول ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم ا´ﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺪي
ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﻬﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻠﻐﺔ
اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻴﺎز
اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺪي أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﻬﺎدة  IELTSﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ
ﻟﻪ اﻟﺤﻀﻮر ﻛﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى أ وأداء
اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺪي ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ا´ول.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺮر ،واﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ
ﻳﻌﺎدل  ٪٠٫٧ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻐﻴﺎب.
ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﻐﻴﺎب ﻓﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻃﻼع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

http://sisportalnizwa.cas.edu.om
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* مستوى(د)

اﻟﻤﻘﺮرات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

ﻳﺪرس اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى د ﻣﻘﺮر واﺣﺪ ﻓﻘﻂ
وﻫﻮ:
(General English Skills(GES
وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺮر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪرﺳﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ.

إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺮر
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺮﺳﻮب

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﺳﻮب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى د ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ إﻋﺎدة ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮي ،وﻳﺤﻖ ﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

٢

17

اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ

ﺑﻤﻌﺪل  ٤وذﻟﻚ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ب.

درس اﻟﻄﺎﻟﺐ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﺳﺒﻮع
ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

١

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﻬﺎدةIELTS
 .١ﺑﻤﻌﺪل  ٣وذﻟﻚ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ج.

٣

ﺑﻤﻌﺪل  ٤٫٥ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﻘﻞ أداء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ٤
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎرات وذﻟﻚ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى أ.

٤

 .ﺑﻤﻌﺪل  ٥ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﻘﻞ أداء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ٤٫٥
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎرات .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﺈن
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﻬﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻠﻐﺔ
ا¼ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.

٥

٦

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺪي ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ أداء اﻣﺘﺤﺎت اﻟﺘﺤﺪي ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻛﺎدﻳﻤﻲ.

٧

٨

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ
ﻣﺴﺘﻨﻔﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮص وﻋﻠﻴﻪ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوزت ﺗﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ٪٢٠
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮم وﻳﻌﺪ راﺳﺒﺎ.

اﻟﺤﻀﻮر

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺷﻬﺎدة  IELTSﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﻀﻮر
ﻛﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى أ وأداء اﻣﺘﺤﺎن
اﻟﺘﺤﺪي ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻴﺎز
اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺪي ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﻀﻮر
ﻛﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى أ وأداء اﻣﺘﺤﺎن
اﻟﺘﺤﺪي ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺮر ،واﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻳﻌﺎدل  ٪٠٫٦ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻐﻴﺎب.
ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﻐﻴﺎب ﻓﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ا¼ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ا¼ﻃﻼع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

http://sisportalnizwa.cas.edu.om

كما يوضح المخطط اآلتي مختلف المسارات المحتملة للطلبة في البرنامج التأسيسي لمقررات اللغة اإلنجليزية.

اﻟﺴﻨﺔ ا وﻟﻰ
اﻟﺴﻨﺔ ا وﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

إﻋﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻮى

اﻟﺴﻨﺔ ا وﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

اﻟﻤﺴﺘﻮى A

اﻟﺴﻨﺔ ا وﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

اﻟﻤﺴﺘﻮى A

إﺟﺘﻴﺎز
إﻋﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻮى

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

B

A

إﺟﺘﻴﺎز
رﺳﻮب

اﻟﻤﺴﺘﻮى A

FPEL0901
FPEL0902
إﺟﺘﻴﺎز

رﺳﻮب

اﻟﻤﺴﺘﻮى B

FPEL0801
FPEL0802
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اﻟﻤﺴﺘﻮى C
اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ
اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

إﻋﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻮى

A

اﻟﻤﺴﺘﻮى A

FPEL0700

إﺟﺘﻴﺎز
اﻟﻤﺴﺘﻮى A

رﺳﻮب

اﻟﻤﺴﺘﻮى

إﺟﺘﻴﺎز
إﻋﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻮى

ﺧﺮوج

اﻟﻤﺴﺘﻮى A

رﺳﻮب

إﺟﺘﻴﺎز
اﻟﻤﺴﺘﻮى

ﺧﺮوج

B

B

B

إﺟﺘﻴﺎز

رﺳﻮب

إﺟﺘﻴﺎز

رﺳﻮب

إﻋﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻮى

ﺧﺮوج
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إﺟﺘﻴﺎز

رﺳﻮب

C

رﺳﻮب

اﻟﻤﺴﺘﻮى D
اﻟﺴﻨﺔ ا وﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

FPEL0600
اﻟﻤﺴﺘﻮى A

ﺧﺮوج

إﺟﺘﻴﺎز
رﺳﻮب

اﻟﻤﺴﺘﻮى B

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

اﻟﻤﺴﺘﻮى C

ﺧﺮوج

إﺟﺘﻴﺎز
رﺳﻮب

ومن أجل تحديد مستوى الطالب في اللغة اإلنجليزية فإنه يخضع لالمتحانات اآلتية:
• إختبار تحديد المستوى إختبار إلكتروني ويتضمن اإلختبار  45سؤا ً
ال من نوع أسئلة اإلختيار من متعدد ،وتكون اإلجابة إما عن طريق النقر
على اإلجابة الصحيحة أو عن طريق كتابتها في الفراغ المناسب ،تتناول األسئلة قواعد اللغة وبعض المصطلحات ،وأيضًا تقيس مهارة القراءة
من خالل اإلجابة على بعض األسئلة من الفقرة المعطاة ،أما الجزء األخير من اإلمتحان فيقيس مهارة الكتابة مثل إستخدام أدوات الربط بين
الجمل وإختيار الجمل إلكمال الفراغات في الفقرة.
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• وفي حالة حصول الطالب على درجة جيدة في اإلمتحان ،فإن الطالب يعد مجتازا إلمتحان تحديد المستوى وال بد أن
يخضع إلمتحان آخر وهو اختبار اإلعفاء(اإلجتياز)  ، Waiver Testوإلجتياز هذا اإلختبار يجب على الطالب الحصول على  %50من
الدرجة الكلية ،وفي حالة عدم اإلجتياز فإن عليه دراسة مقررات المستوى أ ،ويتكون اختبار اإلعفاء من ثالثة أجزاء كما
هو موضح في الجدول التالي:
الجزء

الجزء األول

المهارة

التفصيل

ا لقواعد والمصطلحات

هذا الجزء عبارة عن امتحان
يتكون من عشرين سؤاال في
القواعد والمصطلحات وعشرين
سؤاال في القراءة وعشرين سؤاال
في اإلستماع ،كما يطلب من
الطالب كتابة مقال من  250كلمة.

القراءة
اإلستماع
الكتابة

الجزء الثاني

الكتابة

الجزء الثالث

التحدث

يطلب من الطالب القيام بمقابلة
مع أحد األساتذة لتقييمه في
هذه المهارة.
يعطى الطالب بعض المصادر عن
موضوع معين ويطلب منه أخذ
المالحظات والتخطيط وكتابة 250
كلمة وادراج قائمة المراجع التي
استخدمها في كتابة الموضوع.
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كما يجدر التنويه إلى أنه يحق للطالب أن يقدم شهادة األيلتس  IELTSلالنتقال من مستوى إلى آخر أو إلجتياز
البرنامج التأسيسي كما هو موضح في الجدول التالي ،على أن يتم تسليم الشهادة قبل إنتهاء أسبوع
الحذف واإلضافة.
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Course Code

Academic IELTS Equivalence

Level

FPEL0600

3.0

D

FPEL0700

3.5

C

FPEL0802 & FPEL0801

4.0

B

FPEL0902 & FPEL0901

4.5
()With no component less than 4

A

5.0
()With no component less than 4.5

Year One

مستويات مهارات الحاسب اآللي
يدرس الطالب في مهارات الحاسوب المقررات اآلتية:
 .1مقرر  : Basic Computer Skillsفي حالة عدم إجتياز الطالب إلختبار تحديد المستوى  Placement Testفإن عليهم
دراسة هذا المقرر بمعدل  3ساعات تدريسية أسبوعيا  ،وعليهم بنهاية الفصل الدراسي تحقيق درجة
النجاح ليتمكنوا من اإلنتقال لدراسة المقرر الثاني في الحاسوب.
 .2مقرر : Advanced Computer Skillsيدرس هذا المقرر الطالب الذين نجحوا في المقرر األول، Basic Computer Skills
وكذلك الطالب الذين إجتازوا إختبار تحديد المستوى  Placement Testبمعدل  3ساعات تدريسية أسبوعيا ،
وعليهم بنهاية الفصل الدراسي تحقيق درجة النجاح ليتمكنوا من اإلنتقال لبرنامج التخصص بشرط
إجتيازهم مقررات البرنامج التأسيسي في اللغة اإلنجليزية و الرياضيات.
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كما يوضح المخطط اآلتي مختلف المسارات المحتملة للطلبة في البرنامج التأسيسي لمقررات مهارات الحاسب اآللي:

اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺮر

رﺳﻮب

FPCS0900

إﺟﺘﻴﺎز

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺮر

رﺳﻮب

FPCS0900

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺮر

FPCS0800

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺮر

رﺳﻮب

FPCS0900

رﺳﻮب

إﺟﺘﻴﺎز
رﺳﻮب

إﺧﺘﺒﺎر اﻋﻔﺎء
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إﺟﺘﻴﺎز

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

رﺳﻮب

FPCS0800

ومن أجل تحديد مستوى الطالب في مهارات الحاسب اآللي فإنه يخضع لالمتحانات اآلتية:
أ) إختبار تحديد المستوى في الحاسوب Placement Test
يتضمن اإلختبار  3أجزاء وهي  :أساسيات الحاسوب  ،مهارات البحث في اإلنترنت و استخدام برنامج تحرير النصوص
 ، Microsoft Wordوإلجتياز هذا اإلختبار يجب على الطالب الحصول على  %50من الدرجة المخصصة لكل جزء من األجزاء
الثالثة  ،وفي حالة عدم اإلجتياز فإن عليهم دراسة مقرر Basic Computer Skills FPCS0800

ب) إختبار اإلعفاء في الحاسوب Waiver Test
في حالة اجتياز الطالب الختبار تحديد المستوى  Placement Testفإنهم سيخضعون إلختبار آخر و هو اختبار اإلعفاء
(اإلجتياز)  ، Waiver Testويتضمن اإلختبار  3أجزاء وهي  :أساسيات الحاسوب  ،استخدام برنامج باوربوينت Microsoft
 ، PowerPointو استخدام برنامج األكسل Microsoft Excel
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مستويات مقرر الرياضيات

مقررات الرياضيات خالل البرنامج التأسيسي :
 .1مقرر  : Basic Mathematicsفي حالة عدم إجتياز الطالب إلختبار تحديد المستوى  Placement Testفإن
عليهم دراسة هذا المقرر بمعدل  4ساعات تدريسية أسبوعيا  ،وعليهم بنهاية الفصل الدراسي تحقيق درجة
النجاح ليتمكنوا من اإلنتقال لدراسة المقرر الثاني في الرياضيات.
.2مقرر  :Applied Mathematicsيدرس هذا المقرر الطالب الذين نجحوا في المقرر األول ،Basic Mathematics
وكذلك الطالب الذين إجتازوا إختبار تحديد المستوى  Placement Testبمعدل  4ساعات تدريسية أسبوعيا،
وعليهم بنهاية الفصل الدراسي تحقيق درجة النجاح ليتمكنوا من اإلنتقال لبرنامج التخصص بشرط
إجتيازهم مقررات البرنامج التأسيسي في اللغة اإلنجليزية و الحاسوب.
أ-مخطط يوضح مختلف المسارات المحتملة للطلبة في البرنامج التأسيسي لمقررات الرياضيات:
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أ -مخطط يوضح مختلف المسارات المحتملة للطلبة في البرنامج التأسيسي لمقررات الرياضيات:

اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺮر

رﺳﻮب

FPMA0901

إﺟﺘﻴﺎز

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ
اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

ﺧﺮوج

رﺳﻮب

إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺮر

إﺟﺘﻴﺎز
رﺳﻮب

FPMA0901
ﺧﺮوج

إﺟﺘﻴﺎز
رﺳﻮب

اﺧﺘﺒﺎر اﻋﻔﺎء ﻓﻲ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
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اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ
ﺧﺮوج

رﺳﻮب

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ

إﺟﺘﻴﺎز

إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺮر

رﺳﻮب

FPMA0901

اﻟﻨﺠﺎح ﺑﺪرﺟﺔ
ﺗﺴﺎوي أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨٠

إﺟﺘﻴﺎز
رﺳﻮب

إﺧﺘﺒﺎر اﻋﻔﺎء

إﺟﺘﻴﺎز

اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ
إﺟﺘﻴﺎز

رﺳﻮب

FPMA0800

ب) إختبارات تحديد المستوى في الرياضيات.
 )1إختبار تحديد المستوى في الرياضيات :Placement Test
يتضمن اإلختبار  40سؤاال من نوع أسئلة اإلختيار من متعدد  ،في أساسيات الرياضيات كالعمليات الحسابية األساسية و
المعادالت الرياضية و األشكال الهندسية  ،وإلجتياز هذا اإلختبار يجب على الطالب الحصول على  %50من الدرجة الكلية
 ،وفي حالة عدم اإلجتياز فإن عليهم دراسة مقرر Basic Mathematics FPMA0800

FPMA0800
 )2اختبار اإلعفاء في الرياضيات Waiver Test
في حالة اجتياز الطالب الختبار تحديد المستوى  Placement Testفإنهم سيخضعون إلختبار آخر و هو اختبار
اإلعفاء (اإلجتياز)  ، Waiver Testويتضمن اإلختبار  40سؤاال من نوع أسئلة اإلختيار من متعدد  ،في أساسيات الرياضيات
كاإلحصاء واالحتماالت و والدوال التربيعية و األسية و اللوغاريتمية وحساب المثلثات ،وإلجتياز هذا اإلختبار يجب على
الطالب الحصول على  %50من الدرجة الكلية ،وفي حالة عدم اإلجتياز فإن عليهم دراسة مقرر Applied FPMA0901
.Mathematics

FPMA0901
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البرامج األكاديمية
يوضح الجدول اآلتي البرامج األكاديمية المطروحة في الكلية والتخصصات الفرعية لهذه البرامج ،كما يحوي على
معلومات تخص كل برنامج من الساعات التدريسية والجهات الوظيفية المحتملة لكل برنامج:
برامج

عدد الساعات

التخصصات الفرعية

مجاالت العمل بعد التخرج لحملة البرنامج

برنامج التصميم

 128ساعة معتمدة مقسمة
على النحو اآلتي :

• التصميم الجرافيكي

مصمم جرافيكي ،مصمم تصوير فوتوغرافي،
مصمم رسوم إيضاحية ،مصمم تحرير وتصحيح
الصور والرسوم ،مصمم مطبوعات ،مصمم إخراج
صحفي ،مخرج فني للمطبوعات ،مدير تصميم،
مصمم تعبئة وتغليف ،مخرج إبداعي لدور النشر
واالعالن ،مدير اإلنتاج الفني ،مدير مراحل ما قبل
الطبع ،مصمم العالمات التجارية ،مصمم ال.0صحف
والمجالت ،مصمم المحتويات المعلوماتية ،مصمم
واجهة صفحات اإلنترنت ،مصمم لوحات إعالنية.

• تصميم الوسائط
المتعددة

مصمم وسائط متعددة ،مصمم مواقع اإلنترنت،
مصمم الواجهات التفاعلية للبرامج واإلنترنت ،مطور
ومصمم للمحتويات المعلوماتية ،مصمم رسوم
متحركة ،مصمم خدع بصرية ،مصمم رسومات
ثالثية األبعاد ،مصمم إعالنات فالشية ،مصمم ألعاب
إلكترونية ،مصمم نشر مكتبي ،مصمم إعالنات
تلفزيونية ،مصمم رسومات كاريكاتورية.

• التصميم الداخلي

مصمم داخلي (العمارة الداخلية) ،اإلظهار المعماري
ثنائي وثالثي األبعاد ،تصميم األثاث ،تصميم
المعارض والمحال واألسواق التجارية ،تصميم
المسطحات الخارجية ،تصميم استوديوهات
التصوير والمسارح ،اإلظهار الرقمي وتحريك الفراغ
االفتراضي.

• متطلبات الكلية  36س
• متطلبات القسم  50س
• المتطلبات الرئيسية 42
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التخصصات الفرعية

مجاالت العمل بعد التخرج لحملة البرنامج

البرامج

عدد الساعات

برنامج
االتصال الجماهيري

 128ساعة معتمدة مقسمة • الصحافة
• العالقات العامة
على النحو اآلتي :
• اإلعالم الرقمي
• متطلبات الكلية  36س
• إدارة اإلعالم
• متطلبات القسم  50س
• المتطلبات الرئيسية  42س • اإلعالن

برنامج
إدارة األعمال

 128ساعة معتمدة مقسمة • إدارة األعمال
استشاري سياسة تجارة دولية ،محلل
• المحاسبة والمالية تجارة دولية ،مستشار أو استشاري
على النحو اآلتي :
• السياحة والضيافة دولي ،محلل تنمية صناعية ،استشاري
• متطلبات الكلية  36س
تطوير أعمال تجارية ،مناصب إدارية في
• متطلبات القسم  50س
المؤسسات الصناعية والمؤسسات
المتطلبات الرئيسية  42س
الصغيرة والمتوسطة ،محلل تسويق دولي،
استشارات األعمال الدولية ،وتحديد المهام
للشركات الدولية.

• محرر أخبار ،مصمم مواد تعليمية،
مصور رقمي ،أخصائي إعالم تفاعلي،
أخصائي نشاط ثقافي ،أخصائي عالقات
عامة ،أخصائي شبكات اجتماعية/إعالم
اجتماعي ،صحفي ،عالقات الموظفين،
خدمات الزبائن ،إنتاج األفالم ،المونتاج ،إخراج
البرامج التلفزيونية/اإلذاعية ،فني صوتيات،
إدارة االسرتديوهات الرقمية ،فني إضاءة
استديوهات ،منفذ تصوير فوري ،إدارة
مؤسسة إعالمية ،أخصائي عالقات إعالمية،
أخصائي إعالم ،أخصائي عالقات دولية .هذا
إلى جانب الوظائف اإلعالمية المختلفة
بالمؤسسات الحكومية والخاصة.
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المراكز األكاديمية المساندة

مركز مصادر التعلم
يقوم مركز مصادر التعلم بمساندة الطالب خالل فترة التحاقه في الكلية من خالل أقسامه الثالثة  :قسم الحاسب
اآللي ،قسم المكتبات ،قسم تقنيات التعليم ،كما يقوم بمساندة الطالب خالل فترة التحاقه بالكلية من خالل :
• اصدار اسم المستخدم والرقم السري لكل من شبكة اإلنترنت والبريد اإللكتروني
• إصدار اسم المستخدم والرقم السري لنظام التعلم عن بعد (البالكبورد)
• المساعدة في الحصول على مصادر التعلم المختلفة

مركز القبول والتسجيل
يختص باتخاذ إجراءات القبول والتسجيل وإنهاء جميع اإلجراءات المختصة بإصدار البطاقات الجامعية وحفظ سجالت
ووثائق الطلبة وتوفير بيانات الجداول والبرامج المطروحة للتدريس وكل مايتعلق بشؤون الطلبة.
كما يقوم مركز القبول والتسجيل بمساندة الطالب خالل فترة التحاقه بالكلية من خالل :
• إصدار البطاقات الجامعية
• تسجيل المقررات الدراسية للطالب
• خارطة المفاهيم األساسية
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ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ )ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ(
اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮﻳﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺒﻞ
اﺳﺒﻮع اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺪرس أو رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﻛﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ
ﻇﻬﻮرﻫﺎ.

اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻛﺎدﻳﻤﻲ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺐ
اﻟﻨﺠﺎح واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻘﺮرات وﺣﻞ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ.

اﻻﻧﺘﻘﺎل

اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ
ﻛﻠﻴﺔ إﻟﻰ
ﻛﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ
ا±ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ
اﻟﻜﻠﻴﺔ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪاﻳﺔ
اﺳﺒﻮع اول
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ
دراﺳﻲ وﻓﻖ
اﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم
اﻻﻛﺎدﻳﻤﻲ.

اﻟﻌﺐء
اﻟﺪراﺳﻲ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
واﻟﺤﺬف
واﻻﺿﺎﻓﺔ

اﻟﻌﺐء اﻟﺪراﺳﻲ
ﻫﻮ ) (١٨ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ذي اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎدي
) (٢١ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺨﺮﻳﺞ أو اﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل
ﺗﺮاﻛﻤﻲ )(١٣)، (٣
ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ(٩) ،
ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ
ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮرات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﺟﺐ
ﺣﺘﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﻌﻠﻦ واﻟﻤﺤﺪد
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ
واﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺪون
ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﻳﻔﻘﺪ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ
اﻟﻜﻠﻴﺔ .أﻣﺎ ﻓﺘﺮة
اﻟﺤﺬف وا±ﺿﺎﻓﺔ
ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﺳﺒﻮع
اول ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺣﺬف
أو إﺿﺎﻓﺔ أي ﻣﻘﺮر
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﻮاﻏﺮ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ

اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻄﻼﺑﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب
إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ

اﻻﻧﺴﺤﺎب

ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ أي
ﻣﻘﺮر ﺣﺘﻰ
اﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ
دراﺳﻲ ﻋﺪا
اﻟﺼﻴﻔﻲ وﻳﺜﺒﺖ
ﻓﻲ ﺳﺠﻠﻪ
ﻣﻨﺴﺤﺐ أذا ﻟﻢ
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻐﻴﺎب.

اﻟﻐﻴــﺎب

إذا ﻏﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ) (٪٢٠ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﺑﻌﺬر
ﻣﺮﺿﻲ ﻗﻬﺮي
ﻣﻘﺒﻮل ﻳﻤﻨﺢ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻣﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮر.
واذا ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎن
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻠﻦ
ﻋﻨﻪ ﻳﻮﺿﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ
)ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ(
وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم
ﺑﻌﺬره ﻓﻲ ﻣﺪه
أﻗﺼﺎﻫﺎ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻘﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن.

اﻻﻧﺘﺤﺎل اﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻠﻚ
ﻟﻠﻔﺮد دون ا±ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ

ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو
اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ أو
أي ﻇﺮوف ﻗﺎﻫﺮة
ﻣﺆﻳﺪة ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ،وﻳﺘﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ
اﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋﺸﺮ.

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺮﻓﻊ
ﻣﻌﺪﻟﻪ
اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ إذا
ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ
) (٢ﺧﻼل ﺛﻼث
ﻓﺼﻮل
دراﺳﻴﺔ وإﻻ
ُﻳﻌﺪ ﻣﻨﺴﺤﺒÎ
إﻧﺴﺤﺎﺑÎ
إﻟﺰاﻣﻴ.Î

اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

ﺳﺠﻞ ﻣﻘﺮراﺗﻚ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ
واﻗﻊ ﺧﻄﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻚ
اﻟﺪراﺳﻲ
واﻟﺠﺪول
اﻟﻤﻌﻠﻦ واﺧﺘﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻓﻖ
اﻟﻤﺘﺎح.

ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ا±ﻟﺰاﻣﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ 38
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

مركز التدريب والتوجيه الوظيفي الطالبي
وضع الخطط التدريبية للطلبة أثناء فترة دراستهم بالتنسيق مع األقسام المعنية بالكلية ،وتوفير الفرص التدريبية
المناسبة لهم ،والمساعدة في تكوين الشركات الطالبية ،وتعزيز مفهوم ريادة األعمال ،ومتابعة الخريجين للوقوف على
الفرص الوظيفية التي حصلوا عليها واالستفادة من ذلك في توعية الطالب وتطوير البرامج.

مركز الخدمات الطالبية
يختص في إدارة األنشطة الطالبية واإلشراف على الجماعات الطالبية المختلفة التي يمكن التسجيل فيها ،وتقديم
الخدمات الطالبية المتنوعة (الرعاية الصحية ،اإلرشاد غير األكاديمي ،الرحالت الطالبية) وتنسيق ومتابعة عمل المجلس
االستشاري الطالبي واللجان الطالبية.
		
كما يتم تشكيل المجلس االستشاري الطالبي بعضوية طلبة الكلية ،ويتولى المجلس إيجاد الحلول والبدائل المناسبة
للمشكالت التى تعترض الطلبة فى الجوانب األكاديمية واألنشطة المختلفة وبما ال يتعارض مع القوانين واللوائح
المنظمة لذلك.
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دائرة الشؤون اإلدارية والمالية
تقوم دائرة الشؤون االدارية والمالية بمساندة الطالب خالل فترة التحاقه بالكلية من خالل :
• فتح حسابات بنكية للطلبة والتواصل مع البنوك
• تحويل المخصصات المالية إلى حساباتهم البنكية بتاريخ  23من كل شهر ميالدي.
• توفير الكتب والمراجع واألدوات التي يحتاجها الطالب في العملية التعليمية.
• تهيئة الفصول الدراسية والمختبرات وتجهيزها باألجهزة والشاشات الالزمة للتدريس.
• توفير وسائل النقل التي يحتاجها الطالب أو الطلبة للمشاركة في الملتقيات الثقافية والرياضية واالجتماعية
والرحالت العلمية والترفيهية.
• توفير الدعم المالي الالزم لمشاركة الطلبة في المعارض والمؤتمرات واألنشطة المختلفة.
• حفظ األمن ومتابعته بما يضمن للطلبة خلق جو من الراحة واالطمئنان لهم.
• االشراف المباشر على مطعم الكلية ومتابعة نظافة المطعم واألغذية ومراقبة األسعار المقدمة.
• التعاقد مع مكتبة شرائية تخدم الطلبة داخل الكلية وتوفر لهم المستلزمات التعليمية الخاصة بهم.
• التعاقد مع شركات االتصال من أجل توفير شبكة االنترنت داخل الكلية تخدم الطلبة.
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المرافق والخدمات داخل الكلية

 )1مبنى ()A

 )2مبنى ()B

 )3مبنى ()C

 )7مبنى ()H

• مكتب العميد

• قسم التصميم

• مركز مصادر التعلم

• استوديوهات التصميم

 -قسم التنسيق والمتابعة

• قسم االتصال الجماهيري • مختبرات الحاسوب الوسائط

 قسم العالقات العامة واإلعالم • قسم إدارة األعمال• قسم ضمان الجودة

• قسم اللغة األنجليزية

المتعددة
 )4مبنى ()D

• قسم البريد والوثائق

• قسم المتطلبات العامة

• مركز أنشطة الطالب

• الباحث القانوني

• قاعة جبرين

 )5مبنى ()E

• مكتب مساعدي العميد

• دائرة الشؤون اإلدارية

• مركز أنشطة الطالبات

• قسم البحث العلمي

والمالية

واإلتصال الجماهيري
 )8قاعة نزوى

 )9مطعم الطالب
 )10مطعم الطالبات

• مركز القبول والتسجيل
• مركز التدريب والتوجيه الوظيفي
الطالبي

 )6مبنى ()F

 )11الكرافانات

• القاعات الدراسية

• مختبرات الحاسوب
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تواصل معنا
المكتب

الهاتف

البريد اإللكتروني

مكتب العميد

25433701

deanoffice.niz@cas.edu.om

قسم العالقات العامة واالعالم

25433702
25433717

PRID.niz@cas.edu.om

مركز مصادر التعلم

تقنيات التعليم

25433727

edutec-hod.niz@cas.edu.om
قسم الحاسوب

مركز القبول والتسجيل

25433758

admin.niz@cas.edu.om
reg.niz@cas.edu.om

مركز التدريب والتوجيه الوظيفي الطالبي

25433767

careerguide.niz@cas.edu.om

مركز الخدمات الطالبية

25433777

sa.niz@cas.edu.om

دائرة الشؤون اإلدارية والمالية

25433802

saif_toopi.niz@cas.edu.om

المكتب

البريد اإللكتروني

قسم التصميم

design-hod.niz@cas.edu.om

قسم اإلتصال الجماهيري

comm-hod.niz@cas.edu.om

قسم إدارة األعمال الدولية

hob.niz@cas.edu.om

قسم المتطلبات العامة

gr-hod.niz@cas.edu.om

قسم اللغة اإلنجليزية

english-hod.niz@cas.edu.om
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CAS Nizwa
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+968 72120003

https://nizwa.cas.edu.om/

