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برنامج السنة التأسيسية
أهداف البرنامج التأسيسي
يهدف البرنامج التأسيسي إلى رفع مستوى الطالب في اللغة اإلنجليزية  ،كما يهدف إلى تزويده بالمعلومات األساسية وتنمية
مهاراته في تقنية المعلومات والرياضيات ،لتمكينه من دراسة مقررات التخصص بثقة ويسر ،ويتم في البرنامج تطبيق المعايير
الوطنية للسنة التأسيسية  ،كما يهدف البرنامج التأسيسي إلى تهيئة الطلبة المقبولين للدراسة في الكليات التقنية للتكيف والتأقلم مع
نظام الدراسة الجامعية مع مواعيد المحاضرات وطرق التدريس والتعلم الذاتي باإلضافة إلى ضوابط الحضور واإلنصراف .
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اختبار تحديد المستوى
قبل دراسة الطالب وخالل فترة البرنامج التعريفي يقوم مركز اللغة اإلنجليزية باجراء اختبار تحديد المستوى لطلبة السنة
التأسيسية في اللغة اإلنجليزية وعلى ضوء نتيجة كل طالب يتم توزيع الطلبة على أربعة مستويات على النحو التالي :
المستوى

الدرجة النهائية

المستوى األول

30 - 0

المستوى الثاني

45 - 31

المستوى الثالث

60 - 46

المستوى الرابع

75 - 61

مالحظات:
في حالة حصول الطالب لدرجة أعلى من  85في امتحان تحديد المستوى فإنه يتم إلحاقه بالتخصص الذي تم قبوله عن
طريق مركز القبول الموحد وذلك بعد اجتيازه امتحان تحديد المستوى الرابع وتقنية المعلومات والرياضيات  ،في حالة عدم
اجتياز الطالب الختبار اللغة االنجليزية للمستوى الرابع أو عدم تمكنه من اجتياز اختبار مادة الرياضيات أو تقنية المعلومات فإنه يدرس
فصالً دراسيا ً كامالً وفي حالة نجاحه سيتمكن من تسجيل مقررات التخصص.
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نظام التقييم في السنة التأسيسية
 . 1يعتبر الطالب ناج ًحا في المستوى بشرط نجاحه في كل من امتحان نهاية الفصل الدراسي والعالمة اإلجمالية لذلك
المستوى وتكون عالمة النجاح %50
العالمة اإلجمالية = امتحان نهاية الفصل  +50أعمال الفصل 100 = 50
 . 2يعتبر الطالب راسبًا في المستوى إذا رسب في امتحان نهاية الفصل أو العالمة اإلجمالية للذلك المستوى والجدول
المرفق يوضح ذلك:
م

أعمال الفصل ()%50

االختبار النهائي ()%50

العالمة اإلجمالية

النتيجة

أحمد

( )20راسب

( )33ناجح

(  )53ناجح

ناجح

أسعد

( )25ناجح

( )25ناجح

( )50ناجح

ناجح

محمد

( )30ناجح

( )20راسب

( )50راسب

راسب

علي

ناجح

( )20راسب

( )45راسب

راسب

()25

قسم التوجيه واإلرشاد ومتابعة الخريجين

معايير اجتياز البرنامج التأسيسي
النتيجة النهائية التي يحصل عليها الطالب في المستوى الرابع هي المعيار الذي يحدد الطالب للمستوى الذي يدرسه وفقا للعالمات
العالمات التراكمية للمستوى الرابع
البرنامج الدراسي
التراكمية التالية :
الدبلــــــــــــــــوم

63 - 50

الدبــلوم المتــقدم

70 - 64

البكـــالوريـــوس

100 - 71

 -1يحق للطلبة االنتقال إلى برنامج دراسي أعلى في حال اجتيازهم المستوى المطلوب للعالمات في اختبار اآليلتس ( )5مستوى
البكالوريوس ( )4.5الدبلوم المتقدم.
مثال للتوضيح :
حصل أحمد على درجة  62في اختبار المستوى الرابع(شهادة الدبلوم ) ورغب بمواصلة دراسته للدبلوم المتقدم ،وليتمكن من ذلك عليه
أن يحضر شهادة آيلتس ( )4.5من مؤسسة معتمدة ذات تصنيف دولي .
 -2يحق للطلبة المستجدين ممن حصلوا على عالمة ( )5في اختبار اآليلتس اإلعفاء من البرنامج التأسيسي للغة اإلنجليزية في حال
اجتيازهم لمتطلبات مادتي تقنية المعلومات والرياضيات .
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معايير تغيير التخـــصص
 . 1يتم تقديم طلب تغيير التخصص في قسم التسجيل بعد اجتياز الطالب لمتطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
 . 2الموافقة على تغييرتخصص الطالب يعتمد على :

•
• وجود شواغر في التخصص المطلوب االنتقال إليه.
• أن ال يكون قد أكمل سنة كاملة في دراستة ( إذا كان في مرحلة التخصص )
استيفاء شروط القبول للتخصص المطلوب االنتقال إليه

 .3ضرورة أستيفاء دراسة مادة الرياضيات البحته أو التطبيقية خالل مرحلة السنة التأسيسية
 . 4يكون التغيير نافذا بعد قرار المجلس األكاديمي .
 . 5في حالة حصول الطالب على الموافقة لتغيير تخصصه ،ال يحق له بعد ذلك تقديم طلب تغيير التخصص
الذي تمت الموافقة عليه من المجلس األكاديمي.
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نظام الحضور والغياب في البرنامج
متى يعتبر الطالب غائبا عن المحاضرة؟
التأسيسي
متأخرا مع السماح له بحضور المحاضرة.
 .1إذا تأخر الطالب عن المحاضرات التي تبدأ الساعة الثامنة صبا ًحا خمس دقائق أو أكثر ألول مرة يسجل الطالب
ً
 .2إذا تأخر الطالب عن التواجد في القاعات الصفية مع بداية الوقت للمحاضرات التي تبدأ الساعة العاشرة أو الثانية عشر أوالساعة الثانية ألول مرة فإنه يسجل متأخرا عن
المحاضرة مع السماح له بحضور المحاضرة.
 .3إذا تكرر تأخر الطالب للمرة الثانية يسجل حينذاك غائبا ساعتين .
 .4يحسب غياب كل محاضرة عن ساعتين بينما يحتسب التأخر مرتين عن غياب محاضرة كاملة.

كيف يتم حساب ساعات الغياب؟
إجمالي عدد الساعات المعتمده لألربع مهارات في اللغة اإلنجليزيه (  ( LISTENING, SPEAKING, READING, WRITINGهو  18ساعة وعدد األسابيع المقرره للفصل األول
عأ
( )14أسبو ً
أي 252 = 18 × 14ساعة

•
•
•

إذا تغيب الطالب 13ساعة فقد وصل نسبة الغياب  % 5وعليه يحصل على اإلنذار األول .
إذا تغيب الطالب 26ساعة فقد وصل نسبةالغياب  % 10وعليه يحصل على اإلنذار الثاني .
اذا تغيب الطالب 39ساعة فقد وصل نسبة الغياب  % 15وعليه يحصل على اإلنذار الثالث .ويحرم من دخول اإلختبار النهائي وتكون النتيجة راسب وعليه إعادة المستوى في
الفصل التالي .
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األ عذا ر المقبولة إللغاء غياب عن الطالب
•

اإلجازة المرضية وتنقسم لنوعان :

أوال  :اإلجازه المرضية الصادرة من مؤسسات صحية حكومية .
ثانيا  :اإلجازات المرضية الصادرة من عيادات صحية خاصة ويجب أن تكون معتمدة ومختوم عليها بختم وزارة الصحة ( يمكن تصديقها
من المستشفى أو المديرية العامة للخدمات الصحية أو المجمع الصحي)

•

شهادة الحضور التي تمنح من المراكز الصحية أو المستشفيات الحكومية يتم احتسابها كعذر عن محاضرة واحدة فقط بعد أعتمادها من
قسم التسجيل

•
• حضور الطالب لمقابلة أو أداء اختبار للحصول على وظيفة في قطاع الحكومة أو القطاع الخاص مع ضرورة احضار مايثبت ذلك.
• الذهاب لمركز الشرطة للحصول على رخصة قياده بشرط احضار مايثبت ذلك ( ال يشمل التدريب وإنما فقط في حالة القيام بإداء
حاالت الوفاة لألقارب من الدرجة األولى مع ضرورة إحضارنسخة من شهادة الوفاة على أن ال تتجاوز فترة الغياب مدة ثالثة أيام.

اختبارات للحصول على رخصة القيادة )
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تسليم األ عذا ر
•
•
•

يجب على الطالب في حالة غيابه ألي عذر كان أن يقوم بتسليم العذر لقسم القبول والتسجيل خالل فترة ال تزيد
عن ثالثة أيام من تاريخ اصدار العذر.
يستثنى من ذلك حاالت الوفاة والتي تتطلب احضار شهادة الوفاة التي تبين تاريخ الوفاة لمطابقته مع تاريخ غياب
الطالب.
يستثنى أيضا األعذار التي تكون تواريخ اصدارها واقعة بين أيام دوام نهاية األسبوع والعطلة األسبوعية أو أي
عطلة رسمية بحيث ال تزيد تلك المدة عن خمسة أيام من تاريخ اصدار اإلجازه.
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الرسوب والفصل وإعادة القيد في البرنامج التأسيس
 يتكون البرنامج التأسيسي من  4مستويات دراسية إذا رسب الطالب خالل دراسته مرتين في أحد المستويات أو  3مرات في أي منمادتي الرياضيات وتقنية المعلومات فيتم تعليق الطالب في الكلية.
 يتم إعادة قيد الطلبة المفصولين من البرنامج التأسيسي بغض النظر عن المستوى الذي فصلوا فيه وذلك وفقا ً لما يلي: يتم إعادة قيد الطلبة المعلق قيدهم في برنامج السنة التأسيسية بسبب الرسوب في الكليات التقنية خالل مدة أقصاها عام واحد من تاريختعليق القيد وبعد أن يستوفي الشروط التالية :
 .1التقدم إلمتحان المستوى الرابع من البرنامج التأسيسي والنجاح فيه .
 .2تلبية متطلبات مادتي الرياضيات وتقنية المعلومات من البرنامج التأسيسي والنجاح فيهما  ،وفي حال رسوب الطالب في امتحان اللغة
اإلنجليزية في أول محاولة يفقد الطالب حقه في إعادة القبول ومواصلة دراسته بالكلية .

 .3يسمح للطالب خالل تعليق قيده لمدة عام أن يحضر أن يحضر شهادة األيلتس من جهة معتمدة ذات تصنيف دولي قبل نهاية العام بشرط
الحصول على العالمة ( )4.5في اختبار االيلتس لمواصلة الدراسة لمستوى الدبلوم المتقدم أو الحصول على العالمة ( )5في اختبار
االيلتس لمواصلة الدراسة لمستوى البكالريوس أو ما يعادلها في اختبار التوفل مع استيفاء متطلبات مادة الرياضيات االساسية وتقنية
المعلومات للسنة التأسيسية.
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امتحان تحديد المستوى لمادة الرياضيات وتقنية المعلومات
للطلبة السنة التأسيسية
آلية استيفاء متطلبات مادة الرياضيات األساسية وتقنية المعلومات للسنة التأسيسية والرياضيات البحتة  /التطبيقية لطلبة السنة التأسيسية :

 .1الجدول التالي يوضح عدد الساعات المعتمدة والتدريسية لكل مقرر:
المقرر
الرياضيات األساسية

عدد الساعات المعتمدة
صفر

عدد الساعات التدريسية
4

تقنية المعلومات

صفر

4

الرياضيات البحتة/التطبيقية

صفر

4

 .2قبل دراسة الطالب وخالل فترة البرنامج التعريفي يقوم قسم تقنية المعلومات باجراء اختبار تحديد المستوى لمادة الرياضيات وتقنية المعلومات
وعلى ضوء نتيجة كل طالب المتحان تحديد المستوى للغة اإلنجليزية يتم توزيع الطلبة على النحو التالي :
المستوى األول

المستوى الثاني

اللغة اإلنجليزية للمستوى األول

اللغة اإلنجليزية للمستوى الثاني -الرياضيات األساسية

المستوى الثالث

المستوى الرابع

 اللغة اإلنجليزية للمستوى الثالث -الرياضيات األساسية

 اللغة اإلنجليزية للمستوى االرابع -الرياضيات األساسية

 الرياضيات البحتة  /الرياضيات التطبيقية (*) -تقنية معلومات للسنة الـتأسيسية (**)

 الرياضيات البحتة  /الرياضيات التطبيقية ( * ) -تقنية معلومات للسنة الـتأسيسية ( ** )

(*) يدرس الطالب هذه المادة في حالة نجاحه للمتطلب السابق (الرياضيات األساسية )
(**) يتم تدريس هذه المادة في المستوى الثالث أو المستوى الرابع .

قسم التوجيه واإلرشاد ومتابعة الخريجين

 .3إذا حصل الطالب على نتيجة أقل من  %50فإن الطالب يدرس الرياضيات األساسية في المستوى الثاني  ،وإذا حصل على نتيجة %50
أو أكثر يدرس الرياضيات البحتة  /الرياضيات التطبيقية في المستوى الثالث.
 .4إذا حالة رسوب الطالب ألي من ( الرياضيات األساسية  ،تقنية المعلومات  ،الرياضيات بحتة  /الرياضيات التطبيقية ) على الطالب إعادة
دراسة هذه المواد لمرة واحدة فقط .
 .5في حالة رسوب الطالب للمرة الثانية يعطى امتحان الدور الثاني فقط (إعادة االمتحان ) ولمرة واحدة فقط.
 .6في حالة رسوب الطالب للمرة الثالثة واستنفاذه لجميع الفرص النجاح (بواقع ثالثة فرص :مرتان دراسة ومرة دور ثاني ) يعلق قيده لمدة
فصل دراسي واحد .
 .7بعد انتهاء مدة التعليق ينظر إلى الطالب بعد تقديمه الطلب لذلك ،وسواء في حالة حصوله على شهادة خارجية (أو عدم حصوله ) يجب
على الطالب الجلوس الختبار االجتياز وفي حالة رسوب الطالب يفصل فصال نهائيا من الكلية

 .8يجب على الطالب النجاح في جميع المواد الثالثة ( الرياضيات األساسية  ،تقنية المعلومات ،الرياضيات بحتة  /الرياضيات التطبيقية )
وفي حالة رسوبه في أي من هذه المواد يمنع من االنتقال إلى التخصص .
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الشكل التالي
يوضح سير
دراسة هذه
المواد
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إذا أحضر الطالب احدى الشهادات الخارجية اآلتية يتم معادلتها بالمقرر الدراسي لمادة (تقنية معلومات للسنة التأسيسية ) بعد التأكد من احضار الطالب
ألصل الشهادة وإنهاء محتوى تلك الشهادة .
اسم الشهادة

رخصة قيادة الكمبيوتر الدولية

) ( ICDL

شهادة اإلنترنت والحوسبة األساسية

) ( IC3

•
•
•
•
•
•
•

المحتوى المطلوب تغطيته
أمن مستخدمي تقنية المعلومات
أساسيات المستخدم لتكنولوجيا المعلومات
معالجة الكلمة
جداول البيانات
قواعد بيانات
العروض
استخدام البريد اإللكتروني واإلنترنت

•
•
•

أساسيات الحوسبة
مفتاح التطبيقات
اإلنترنت

•

كامبريدج دبلوم دولي في مهارات
تكنولوجيا المعلومات

•
•
•
•

مقدمة لتكنولوجيا المعلومات
• استخدام أجهزة الكمبيوتر وإدارة الملفات
• معالجة الكلمة
جداول البيانات
االتصاالت اإللكترونية
قواعد بيانات
العروض

لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة رئيس قسم تقنية المعلومات
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االجراء المتبع في تصريح دخول وخروج الطالبة من حرم الكلية

•
• تكتب أسماء األشخاص المصرح لهم الذين هم من الدرجة الثانية ( الخال  -ابن العم -ابن العمة – زميلة – األم –أب الزوج – أخ الزوج ) وال تكتب
تعبئة استمارة تصريح دخول وخروج من حرم الكلية ألشخاص مصرح لهم من قبل ولي

األمر( اإلستمارة موجودة في قسم التوجية واإلرشاد بشؤون الطلبة )

أسماء األشخاص الذين هم من الدرجة األولى ويكتفى بابراز البطاقة الشخصية لألقرباء من الدرجة األولى وإبرازالطالب لبطاقة الطالب لحارس
األمن ليتسنى للطالبة الخروج من حرم الكلية .

•
• يتواصل قسم التوجيه واإلرشاد هاتفيا مع ولي األمر لتأكد من أسماء االشخاص الذين تم كتابتهم في االستمارة .
• يتم تسليم اإلستمارة لقسم التوجية واألرشاد بشؤون الطلبة .
• يصدر القسم بطاقة للطالبات الالتي قمن بتعبئة االستمارة .
توقيع االستمارة من شيخ المنطقة والوالي.
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النظام واالنضباط
أوال  :الضوابط العامة
•
• الزي الموحد ((الدشداشة العمانية  +الكمة أو المصر )) للطالب واللباس المحتشم للطالبات بدون لباس نقاب للوجه.
• على الطالب أن يلتزم بلوائح ونظم الكلية وبقواعد السلوك األكاديمي
• المواظبة على الدراسة وااللتزام بمواعيد المحاضرات والتدريبات العملية وأن يدرك بأن أي غياب سيؤثر سلبا على تحصيله
• المحافظة على ممتلكات الكلية المختلفة من مختبرات ومعدات وأجهزة وغيرها وأن يحسن استخدامها وأاليقع منه ما يؤدي إلى
على الطلبة مراعاة األنظمة والقوانين المطبقة داخل حرم الكلية حيث يلتزم الطلبة بما يأتي :

اإلضرار بها أو إتالفها .

•

المشاركة الفعلية في األنشطة العلمية والتربوية والثقافية واالجتماعية والرياضية التي تنظمها إدارة الكلية .
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ثانيا  :نظام تأديب الطلبة :
يسري نظام تأديب الطلبة على جميع الطلبة المسجيلين بالكليات ويعتبر أي خروج
على السلوك السليم واإلخالل بالنظم زالقواعد المقررة واألنشطة والتقاليد المتبعة
بالكلية مخالفة تأديبية:

•
• اإلخالل بقواعد األمانة األكاديمية والسلوك األكاديمي أيا كانت صورته أو درجته أو وسيلته أو موقع حدوثه
كل فعل أو قول يمس المعتقدات الدينية أو سمعة الدولة أو يخل بحسن السير والسلوك واآلداب المرعية

في المحاضرات

•
• االمتناع أو التحريض على االمتناع عن حضور المحاضرات أو التدريبات العملية في الورش والمختبرات
• ارتكاب أي فعل يكون ماسا بالشرف أو األمانة أو األخالق أو يكون من شأنه اإلساءة إلى سمعة الكلية أو أي
كل غش أو محاولة غش في اإلمتحان واإلخالل بنظام سير اإلمتحان بالهدوء والواجب توافره فيه

موظف فيها
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•
• العمل على تكوين أي تنظيم أو المشاركة فيه أو تكوين اللجان أو الجمعيات أو عقد مؤتمرات من غير موافقة كتابية من مجلس

أي اعتداء أو إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس أو ألي من شاغلي الوظائف الفنية المساندة أو أي موظف كان

الكلية

•
•
•

اصدار أو توزيع النشرات أو جرائد الحائط أو الصحف والمجالت أو ارسالها في البريد اإللكتروني وجمع أموال قبل حصول على
موافقة كتابية من مجلس الكلية
االحتفاظ أو تداول األفالم والصور والمجالت والمواد النافية لآلداب واألخالق والقيم الدينية أو المواد القابلة لالشتعال أو االنفجار
داخل حرم الكلية
االدالء ببيانات أو معلومات غير صحيحة في األوراق الرسمية أو اجراء أي تزوير في المستندات الرسمية المتعلقة بالكلية
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العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب المخالف:

•
• اإلنذار
• ابالغ ولي األمر
• اخراج الطالب من قاعة الدراسة
• حرمان الطاب من التمتع ببعض أو كل المزايا الخاصة بالطلبة
• الحرمان المؤقت لمدة ال تزيد على شهر عن ممارسة أي نشاط طالبي يخل الطالب فيه بالنظام
• الزام الطالب بقيمة األشياء التي يتلفها
• وقفة المنحة الشهرية لمدة أربع أشهر
• قطع المنحة الشهرية
التنبيه
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•
• الحرمان من دخول االمتحان في مادة أو أكثر
• الحرمان من الدراسة لمدة فصل دلراسي أو أكثر
• الفصل النهائي من الكلية
• في حالة ثبوت قيام الطالب بالغش أثناء االمتحان يعد راسبا في امتحان المادة التي ضبط الغش فيها وفي حال ثبوت قيامه بالغش
الغاء امتحان الطالب في مادة أو أكثر في حالة الغش أو محاولة الغش

للمرة الثانية يعد راسبا ويحرم من الدراسة لمدة فصل دراسي واحد ويفصل فصل نهائي من الكلية في حالة ثبوته للغش للمرة
الثالثة

•
• يجوزللطالب أن يتظلم إلى مجلس الكلية من القرار الصادر بالعقوبة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ ابالغه
مالحظة

العقوبة
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عالوة طلبة السنة التأسيسية
 .1استالم نسخة البطاقة الشخصية  +شهادة الدبلوم العام  +صورة شمسية وذلك عمل ملف خاص للعالوات لكل طالب جديد
 .2تحديد قيمة عالوة الطالب  45أو  90على حسب عنوان محل اإلقامة بالبطاقة الشخصية أو اسم المدرسة بشهادة الدبلوم العام
قيمة العالوة

المسافة عن موقع الكلية

 45لاير

أقل من  50كم

 90لاير

أكثر من  50كم

 .3إدخال قيمة عالوة الطلبة الجدد بنظام الوزارة بعد التأكد من مكان اإلقامة ( العنوان الدائم) بالبطاقة الشخصية.
 .4تحسب العالوة من أول يوم في األسبوع التعريفي (حسب التقويم األكاديمي).
 .5ال يتم صرف العالوة للطلبة الجدد إال بعد تسلم ما يثبت انتظامهم بحضور المحاضرات من مركز اللغة االنجليزية .
 .6ال يتم تغيير قيمة عالوة الطالب إال بتغيير العنوان الدائم بالبطاقة الشخصية .
 . 7يتم إيقاف عالوة الطالب في حالة تأجيله للفصل الدراسي أو في حالة تعليق قيده بسبب الرسوب .
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أرقامنا وحساباتنا على
األجتما عي
مواقع التواصل

https://www.ibrict.edu.om

ibriCT

_@IbriCT

/ibricollegeoftechnology

TheIbriCT

25 686041
25 686049
إعداد ومراجعة  :منى الهنائية
تصميم واخراج  :هدى الهطالية
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اإلشراف العام  :نوال الصوافية
مساعدة العميد لشؤون الطلبة

