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مركز اللغة اإلنجليزية

رسالة التّرحيب:
أعزائي ّ
ّ
الطلبة،
مرحبا بكم في البرنامج التّأسيسي العام.
يعتمد نجاح برنامج اللّغة اإلنجليزيّة على مشاركتكم الفعّالة ،لذلك نحن نعول كثيرا على أن تقوموا بدور نشط وفعّال في العمليّة التّعليميّة بأكملها خالل فترة
دراستكم .كما نشجعّكم على البحث عن المعرفة بشكل نشط واستخدام المعلومات المكتسبة في مختلف المواقف .ولتوسيع اإلستفادة من البرنامج التّأسيسي العام
سوف تشاركون خالل فترة دراستكم في مختلف الفعاليات واألنشطة خارج أطار المناهج الدّراسيّة لهذا البرنامج الذي سيكون بدوره عونا كبيرا عند تولّيكم
لوظائفكم مستقبال.
كما نودّ أن نحيطكم علما ّ
بأن المركز يفتح أبوابه كامل أيّام األسبوع من األحد إلى الخميس وتقع على عاتقكم مسؤولية تنظيم هذه الفترات لصالحكم باستخدام
المبنى التعليمي للمركز .كما سيتيح لكم متابعة برامج التّعلّم المستقل وإنجاز الواجبات المنزليّة واإلختبارات.

أهداف البرنامج التأسيسي العام:







والرياضيات وتقنية المعلومات.
مساعدة الطالب على اكتساب المهارات الف ّعالة في اللّغة اإلنجليزيّة ّ
ّ
ّ
توفير فرص تعلّم واقعيّة للطالّب بقصد التّحدّث واالستماع والقراءة والتعبير بواسطة اللغة اإلنجليزيّة في مكاني العمل والدّراسة األكاديمية بثقة
وفاعلية.
والرياضيات وتقنية المعلومات لتمكين الطالّب من أداء واجباتهم في مختلف البرامج األكاديمية بنجاح
توفير أسس متينة في ك ّل من اللّغة اإلنجليزيّة ّ
وبمستوى عال.
ّ
ّ
وتفوق.
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ّ
ّ
تطوير القدرات االجتماعيّة من خالل مساعدة الطالب على اكتساب مهارات العمل الجماعي وصنع القرار.
تنمية القدرات األكاديمية التي تشمل التفكير المنطقي والتجريدي ،وحل المشكالت ،باإلضافة إلى تنمية مستوى عال من التّفكير المعرفي والنّقدي.

الدراسة في مركز اللغة اإلنجليزية:
المستوى األول :انجليزي  +الرياضيات األساسية (حضوري)
المستوى الثاني :انجليزي  +الرياضيات البحتة أو التطبيقية (اونالين)
المستوى الثالث :انجليزي  +حاسوب (اونالين)
المستوى األول :انجليزي (حضوري)
القسم/المركز
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 .１التعلم الحضوري:
يتم تدريس المقررات الدراسية للمستويين األول والرابع في الحرم الجامعي حيث تم تخصص  ١٢قاعة صفية مجهزة للتدريس فق اإلرشادات
االحترازية والضوابط.
على الطلبة المتواجدون في الغرف الدراسية الصفية:









حضور المحاضرات في القاعات الصفية وفقًا لجدولهم الدراسي.
ارتداء الزي الرسمي المناسب .يجب أن يُطلب من الطلبة الذين ال يلتزمون بقواعد الزي الرسمي مغادرة الغرفة الدراسية مع اعتبارهم في نفس
الوقت غائبين عن المحاضرة.
حضور المحاضرات قبل  5دقائق على األقل من بدئها.
حضور جميع المحاضرات.
التصرف وفقًا لتعليمات ونُظم المحاضرات الدراسية والقيام بإبالغ اإلدارة في حالة وقوع اي نوع من انواع المخاطر.
استخدم اللغة اإلنجليزية فقط للتحدث أو الدردشة .ال يُسمح باستخدام اللغة العربية او أي لغة أخرى في المحاضر الصفية.
االلتزام بلوائح الكلية .سيواجه الطلبة الذين يُسجلون المحاضرات باستخدام هواتفهم المحمولة أو غيرها من األدوات ويشاركون التسجيل على وسائل
التواصل االجتماعي عواقب وخيمة نظرا لقيامهم بذلك.

خطة إدارة المخاطر
على الطلبة اتباع اإلجراءات اإلحترازية لفيروس كوفيد :19-مسؤوليات الطالب في الحرم الجامعي:











لبس الكمام داخل الحرم الجامعي.
تجنب اإلتصال المباشر مع أي شخص يعاني من أعراض السعال أو العطاس.
اإللتزام بالتباعد االجتماعي.
غسل اليدين دائما بالماء والصابون أو استخدام المعقم.
تغطية األنف والفم أثناء العطس والسعال.
عدم مشاركة أدواتهم الخاصة مع األخرين.
المحافظة على نظافة منشآت الجامعة ورمي األوساخ في سلة المهمالت.
عدم الحضور للجامعة عند اإلحساس بأي أعراض للفيروس والذهاب للفحص مباشرة.
إبراز شهادة التطعيم والبطاقة المدنية عند الطلب.
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 .２التعلم عبر اإلنترنت (التعلم اإللكتروني):
يتم تدريس المقررات الدراسية عبر اإلنترنت للمستويين الثاني والثالث وبالخصوص عبر منصة ميكروسوفت تيمز ) (MS Teamsوفقًا لجدول الفصل
الدراسي ال ُمعيّن .بحيث يتم تحميل المواد التعليمية مثل الواجبات وأنشطة اإلثراء التعليمية األخرى إلى منصة مودل ( )Moodleوميكروسوفت تيمز و يتم من
خالل هاتين المنصتين أيضًا تقديم مالحظات المعلم حول األنشطة و الواجبات التي يقدمها الطلبة.
على الطلبة المتواجدون في الغرف الدراسية عبر اإلنترنت:















حضور المحاضرات االفتراضية وفقًا لجدولهم الدراسي.
الجلوس في مكان هادئ بعيدًا عن أفراد األسرة االخرين أو التلفاز أو األصدقاء لتجنب عوامل التشتيت اثناء المحاضرة.
ارتداء الزي الرسمي المناسب .يجب أن يُطلب من الطلبة الذين ال يلتزمون بقواعد الزي الرسمي مغادرة الغرفة الدراسية
االفتراضية مع اعتبارهم في نفس الوقت غائبين عن المحاضرة.
حضور المحاضرات قبل  5دقائق على األقل من بدئها (سيتم اعتبار الطلبة المتأخرين غائبين وفقًا لسياسة الحضور والغياب).
حضور جميع المحاضرات (بحيث يجب تشغيل الكاميرات ويجب على الطلبة رفع أيديهم للمعلمين للتحقق من حضورهم المحاضرة.
سيتم إصدار التحذيرات المختلفة للطلبة من قبل المعلمين وفقًا لسياسة الحضور والغياب).
احتفظ بالميكروفون في وضع كتم الصوت ما لم يطلب المحاضر تشغيله.
ارفع يديك للتحدث للمحاضر من خالل النقر على أيقونة اليد في ميكروسوفت تيمز.
قم بتشغيل الميكروفون للتحدث وإيقاف تشغيله عند االنتهاء من الكالم.
قم بتشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها حسب تعليمات المحاضر.
استخدم ميزة الدردشة في ميكروسوفت تيمز لكتابة التعليقات ذات الصلة أو طرح األسئلة .ال يتم تشجيع استخدام الرموز التعبيرية
()Emojisى في المنصات التعليمية.
التصرف وفقًا لتعليمات ونُظم المحاضرات الدراسية والقيام بإبالغ اإلدارة في حالة وقوع اي نوع من انواع المخاطر.
شاهد المحاضرة المسجلة والمتاحة على التخزين السحابي ( )OneDriveفي حالة غيابك عنها.
قم بتشغيل الكاميرات أثناء التقييمات األكاديمية .ال كاميرا ،ال امتحان.
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 استخدم اللغة اإلنجليزية فقط للتحدث أو الدردشة .ال يُسمح استخدام اللغة العربية او أي لغة أخرى على اي من المنصات
االلكترونية.
 االلتزام بلوائح الكلية .سيواجه الطلبة الذين يُسجلون المحاضرات باستخدام هواتفهم المحمولة أو غيرها من األدوات ويشاركون
التسجيل على وسائل التواصل االجتماعي عواقب وخيمة نظرا لقيامهم بذلك.

إجراءات لجنة الصحة والسالمة أثناء االمتحانات:
إجراءات لجنة الصحة والسالمة بمركز اللغة االنجليزية أثناء االمتحانات في ظل استمرار جائحة كوفيد:19-
 .1يجب توافر عدد كافٍ من األقنعة في حالة إتيان الطلبة الى الكلية بدون أقنعة.
 .2يجب فحص درجة حرارة جميع الطلبة قبل الدخول إلى موقع الكلية أو مبنى مركز اللغة اإلنجليزية في يوم االمتحان .يجب عدم السماح لمن
تزيد درجة حرارته عن  37.4درجة مئوية بدخول الكلية او مبنى اللغة االنجليزية.
 .3عدم السماح للطلبة الذين يعانون أعراض مرضية مثل البرد اوالسعال اوضيق التنفس بالجلوس لال متحانات.
 .4يجب وضع ُمعقّم اليدين خارج غرفة االمتحانات الستخدام الطلبة وكذلك داخل قاعات االمتحانات إلستخدام المحاضرين.
 .5قد ينسى بعض الطلبة أقالمهم ،فيجب في هذه الحالة إعطاؤهم اقالما إحتياطية عند الحاجة  ،ثم بعد إستخدامها من قبل الطلبة  ،يُطلب منهم
وضعها في صندوق بجانب كراسيهم .يجب تعقيم جميع أقالم الرصاص المسترجعة الحقًا.
 .6يجب تعقيم مجلدات امتحانات مهارة التحدث باللغة االنجليزية قبل إعادتها إلى غرفة التحكم الخاصة باالمتحانات.

إجراءات السالمة واإلجراءات الخاصة بإدارة امتحانات مهارات الكتابة والمحادثة أثناء جائحة كوفيد 19-
 .1إجراءات السالمة أثناء االمتحان النهائي لمهارة المحادثة:








يجب أن تكون طاولة الممتحن/المراقب وكراسي الطلبة في وضع يحافظ على مسافة التباعد االجتماعي المعتمدة.
في بداية االمتحان ،بعد أن يقدم الممتحن/المراقب نفسه أو نفسها ويطرح األسئلة المكتوبة "هل يمكنك إخباري باسمك الكامل من فضلك؟"
متبوعة بـ "هل يمكنني رؤية هويتك من فضلك؟" يجب أن يضيف الممتحن/المراقب "هل يمكنك رفع بطاقة هويتك ،من فضلك؟"  ،ثم
توجيه األمر للطالب الذي يتم فحصه  ،مع الحفاظ على المسافة االجتماعية المطلوبة  ،إلزالة قناعه او قناعها بالقول" :هل يمكنك سحب
قناعك لألسفل ،من فضلك؟' ثم بعد التحقق من الهوية ،يجب أن يقول الممتحن" :هل يمكنك إعادة ارتداء قناعك من فضلك؟"
في الحاالت التي ال يفهم فيها الطلبة الممتحن/المراقب بسبب لبسهم األقنعة ،يجب أن يسألوا المراقب او الممتحن" :هل يمكنك تكرار ذلك
السؤال من فضلك؟"
يجب أن يسأل الممتحنون نفس السؤال إذا لم يتمكنوا من فهم الطالب الذي يرتدي قناعا.
يجب أن يُطلب من الطلبة إحضار أقالمهم الخاصة لالمتحان.
قد ينسى بعض الطلبة أقالمهم ،فيجب في هذه الحالة إعطاؤهم اقالما إحتياطية عند الحاجة  ،ثم بعد إستخدامها من قبل الطلبة  ،يُطلب منهم
وضعها في صندوق بجانب كراسيهم .يجب تعقيم جميع أقالم الرصاص المسترجعة الحقًا.

 -2إجراءات السالمة أثناء االمتحان النهائي لمهارة الكتابة:
 يجب على الطالب ارتداء االقنعة .ال قناع  ،ال امتحان.
 يجب أن يُطلب من الطلبة إحضار أقالمهم الخاصة لالمتحان.
 قد ينسى بعض الطلبة أقالمهم ،فيجب في هذه الحالة إعطاؤهم اقالما إحتياطية عند الحاجة  ،ثم بعد إستخدامها من قبل الطلبة  ،يُطلب منهم
وضعها في صندوق بجانب كراسيهم .يجب تعقيم جميع أقالم الرصاص المسترجعة الحقًا.
 يجب وضع ُمعقّم اليدين خارج غرفة االمتحانات الستخدام الطلبة وكذلك داخل قاعات االمتحانات الستخدام المحاضرين.
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يجب على الطلبة تعقيم أيديهم قبل دخول قاعات االمتحانات.
يجب على الطالب الحفاظ وإتباع إجراءات التباعد االجتماعي المعتمدة قبل وأثناء دخول قاعات االمتحانات .يجب مراقبة ومتابعة هذا
االمر عن كثب.
يجب وضع جميع الطاوالت والكراسي بحيث تتوافق مع إجراءات التباعد االجتماعي المعتمدة.
يجب على المراقبين تعقيم اليدين اوال ،ومن ثم ارتداء القفازات عند تسليم جميع أوراق االمتحانات الى الطلبة.
يجب توجيه الطلبة لوضع بطاقات الهوية على الطاوالت الخاصة بهم .ال يجب على المراقبين لمس بطاقات الهوية الخاصة بالطلبة .يجب
أن يُطلب من الطلبة سحب أقنعتهم لألسفل أثناء فحص هوياتهم.
عند انتهاء الطالب من االمتحان ،يجب عليه او عليها ترك جميع األوراق على الطاولة والخروج من قاعة االختبار على الفور.
قبل جمع أوراق االمتحان ،يجب على المراقبين تعقيم أيديهم مرة أخرى ثم وضع األوراق في مظاريف االمتحان.

سلوك واالنضباط:
مدونة قواعد ال ّ
على جميع الطلبة إتباع مبادئ و قواعد السلوك االساسية وذلك من خالل اإللتزام بالقوانين و االنظمة الدراسية والممارسات السلوكية الصحيحة و التي ،وعند
ست ُ ْمكِن الطلبة من إستغالل أقصى إمكاناتهم و الوصول الى تحقيق اهدافهم
اقترانها بالئحة الكلية وتوجيهات كل من مدرسي و موظفي البرنامج التأسيسي العامَ ،
المرجوه .و تتضمن مدونة قواعد السلوك االساسية ،والتي يتوقع من جميع الطلبة االلتزام بها ،النقاط االتية:
 التعامل بأدب واحترام مع جميع أعضاء هيئة التدريس والطالب على حد سواء.
 تجنب إلحاق الضرر أو اإلساءة الى االخرين وذلك عن طريق استخدام اي من المباني والمعدات والتجهيزات المتوفرة.
 إحضار بطاقة الكلية دائ ًما.
 االلتزام والحضور الى القاعات وفقا للجداول الدراسية.
 بذل كل جهد ممكن للوفاء بالمواعيد النهائية والمحددة مسبقا لتقديم االعمال والواجبات الدراسية المطلوب تسليمها.
 قراءة وإتباع جميع تعليمات السالمة المتوفرة في جميع مباني الكلية.
 ارتداء الزي المحتشم والذي يجب ان يتوافق مع أسس ومبادئ شريعتنا االسالمية السمحاء.
 الحفاظ على الظهور دائما بالمظهر الالئق والمناسب (على سبيل المثال ال للحصر ،الحرص على عدم ترك الشعر ينمو طويال خاصة للطلبة الذكور).
 إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية وكذلك في مركز التعلم الذاتي.
 عدم التدخين داخل حرم الكلية.
 عدم لعب لعبة الورق أو األونو ( )UNOداخل حرم الكلية.
 عدم تناول األطعمة أو المشروبات في الفصول الدراسية وكذلك في االماكن التابعة لمركز التعلم الذاتي.
 عدم اإلدالء بأيّة معلومات أو القيام بإجراء مقابالت مع اي مؤسسة إعالمية دون إذن مسبق من عميد الكلية.
 عدم االنخراط في أي نشاط أو فعالية خالل اوقات المحاضرات المختلفة او في اوقات الفراغ بين المحاضرات ،مما قد يؤثر سلبًا على سمعة الكلية بين
اوساط الطلبة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
 عدم تعطيل اي نشاط رسمي او إحداث اي ازعاج او ضوضاء خالل عملية سير االمتحانات ،سواء كان ذلك بشكل فردي أو باالشتراك مع طلبة آخرين.
 عدم قرع ابواب القاعات الدراسية اثناء سير المحاضرات وإحداث اي نوع من انواع االزعاج للمدرسين والطلبة.
مالحظة:
 الرجاء الرجوع الى كل من المادة  ٧٣والمادة  ٧٧من الالئحة الداخلية للكلية للحصول على مزيد من المعلومات.
 الرجاء الرجوع الى المادة  ٧٨فيما يتعلق بالعقوبات المختلفة في حالة مخالفة مدونة قواعد السلوك.

الصحة والسالمة:
تقع مسؤولية سالمتك كطالب وسالمة اآلخرين من الطلبة في الكلية على عاتقك بشكل أساسي .لذلك ،يتوجب عليك مرأعاة ما يلي:
 يجب عليك قراءة وإتباع جميع تعليمات السالمة الموجودة في جميع مباني الكلية.
ض سلوكك أي شخص آخر للخطر.
 يجب أال يُ َع ِّر ُ
 إذا كنت تعاني من أي إعاقة أو أي مرض من االمراض المزمنة مثل الربو والسكري ،فيجب عليك إخبار معلمك او معلمتك.
 يجب أن تظل الساللم ومخارج الطوارئ خالية في جميع األوقات.
 ال تستخدم أي معدات متوفرة في المبنى دون الحصول على إذن مسبق.
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 يجب أن تقود سيارتك بعناية داخل حرم الكلية ،وعليك ان تستخدم أماكن وقوف السيارات الخاصة بالطلبة ومراقبة واتباع جميع االرشادات ذات
الصلة.
 يجب أن ت ُ ْبقِّي كليتك نظيفة وكذلك جميع الفصول الدراسية والمعامل بمختلف انواعها.

األسئلة المكررة والمتداولة:
 .١إلى من يمكنني الذهاب إذا كنت بحاجة إلى اي مساعدة اثناء دراستي في مركز اللغة اإلنجليزية؟
أوالً ،عليك الرجوع و االستعانة بمدرسك المباشر لمساعدتك في حل مشاكلك .إذا لم ينجح ذلك االمر ،فعليك اذن التواصل مع موظفي اإلدارة كرئيس المركز أو
احد رؤساء الشعب بالمركز .ويمكنك ايضا الحصول على المساعدة لحل مشكالتك الغير أكاديمية او االجتماعية ،و ذلك بالتواصل مع المرشد االجتماعي أو مسؤول
شعبة شؤون الطالب بالبرنامج التأسيسي العام.
 .٢ما الذي يمكنني القيام به في وقت فراغي أثناء تواجدي في مركز اللغة اإلنجليزية؟
تستطيع ممارسة مهارة التحدث باللغة االنجليزية مع االخرين وتستطيع ايضا القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية .ماعليك فقط فعله هو القيام بزيارة المكتبة أو
المختبرات اللغوية المتاحة .و يمكنك ايضا ان تنضم إلى نادي اللغة االنجليزية او القيام بحل و اكمال واجباتك المنزلية اثناء وقت فراغك .او يمكنك مقابلة معلمك
خالل ساعات اإلرشاد األكاديمي المخصصة لذلك.
 .٣هل يمكنني الحصول على مساعدة إضافية خارج أوقات الدراسة؟
نعم يمكنك الحصول على ذلك .عليك ان تحدد موعدًا مسبقا مع مدرسك لمقابلته او مقابلتها خالل ساعات اإلرشاد األكاديمي المبينة في جدولك الدراسي.
عل َِّي فعله إذا فقدت احدى كتبي؟
.٤ما الذي يتوجب َ
أوال ،عليك ان تولي كتبك اهتماما خاصا و ان تحافظ عليها من التلف و الضياع .فإذا فقدت كتابًا من كتبك الدراسية على سبيل المثال  ،فما عليك اال ان تقوم بشراء
نفس الكتاب من أي مكتبة خارج الكلية.
عل َِّي أن أحضر بطاقة الكلية الخاصه بي كل يوم؟
 .٥هل يتوجب َ
نعم يتوجب عليك فعل كذلك كل يوم .بحيث يمكن ألي موظف أو محاضر طلبها منك في أي وقت وألي سبب من االسباب.
.٦أين يمكنني تسليم أعذاري إلعتمادها؟
يمكنك تسليم أعذارك الى قسم شؤون الطالب .علما بانه سيتم قبول اإلجازات المرضية المعتمدة فقط باالضافة الى الرسائل الرسمية التي تحمل توقيع أي والي
من الواله فيما يختص إثبات وفاة أحد األقارب من الدرجة األولى.
وفي حالة غيابك عن اي أمتحان أو إختبار ،فمن الضروري بمكان تقديم عذرك الى الجهات المختصة بأسرع وقت ممكن ألعتمادها حتى يتسنى لك حضور
أختبارات األعاده التي تنظمها الكلية للطالب الغائبون عن االمتحانات.
 .٧هل يمكنني الجلوس ألي امتحان بالكلية بدون إحضار بطاقة الطالب الخاصة بي؟
ال يمكنك فعل ذلك .فقد ال يكون المحاضرون الذين يراقبون في قاعات االمتحانات على معرفة بك  ،لذلك يجب عليك إحضار بطاقة الطالب الخاصة بك الى
القاعات أثناء تأديتك لجميع االختبارات و االمتحانات المختلفة بالكلية.
 .٨هل يمكنني طلب إعادة مراجعة ورقة االمتحان الخاصة بي؟
نعم  ،يمكنك فعل ذلك في حالة واحدة فقط وهي في حالة االمتحان النهائي ،شريطة إكمال إستمارة االلتماس الخاصة بذلك والتي يمكن الحصول عليها من مكتب
السكرتارية التابع للبرنامج التأسيسي العام.
 .٩هل يمكنني التقدم بطلب إلتماس إلستعادة قبولي بالكلية إذا تم فصلي منها في وقت سابق؟
نعم يمكنك التقدم بطلب إلستعادة قبولك بالكلية وذلك عبر الذهاب إلى مكتب شؤون الطالب بمركز اللغة االنجليزية و تعبيئة البيانات الالزمة في إستمارة االلتماس
الخاص بهذا االمر.
 . ١٠هل يمكنني حضور المحاضرة إذا تأخرت عنه؟
نعم ،يمكنك حضور المحاضرة أو الدرس إذا كنت متأخرا عنةً ،لكن ومع ذلك سيتم وضع إشارة "متأخر" امام اسمك .فلكل  ٣دروس تأخرت عنها ،ستكون هناك
ساعة واحدة من الغياب تضاف الى سجلك .ومن الضروري االشارة الى امر مهم اخر وهو انه إذا تعدى تاخرك ألكثر من  ٢٠دقيقة عن حضور الدرس ،فسيتم
اعتبارك غائبًا لمدة ساعة واحدة و مع ذلك سيُسمح لك بحضور الدرس من قبل المدرسين.
 .١١ماذاسيحدث إذا لم أحضر جميع المحاضرات نهائيا؟
إذا لم تحضر جميع محاضراتك و لمدة ١٠أيام (أي أسبوعين متتاليين) دون تقديم أي عذر مبرر و مقبول ،فسيتم فصلك مباشرة من الكلية .ايضا وجب التبيه بانه
لن يسمح مطلقا بالغياب الجماعي للطالب عن اي محاضرة ،فإذا كان هناك غائبا جماعيا للطالب في صف ما ،فسيتم معاقبة جميع الطالب تبعا لذلك.
 .١٢ماذا يعني أن أكون "محروما"؟
هذا يعني أنه ال يُسمح لك بالجلوس لالمتحان النهائي حسب المستوى الذي انت فيه .ومع ذلك  ،يجب أن تستمر في حضور كافة محاضراتك حتى النهاية .ونتيجة
لعدم جلوسك لالمتحان النهائي ستعتبر راسبا ويتوجب عليك تكرار دراسة نفس المستوى الذي انت فيه.
 .١٣ماذا تعني عبارة "اإلرشاد األكاديمي"؟
ص لالستشارات األكاديمية اسبوعيا والتي يمكن للطلبة من خاللها
ص ْ
تعني هذه العبارة الساعتين التي يجدها الطالب في الجدول الدراسي الخاص به او بها والتي ت ُ َخ َّ
التواصل مع المدرس الخاص بهم فيما لو كان لديهم أي استفسارات أو اذا واجه الطالب اي مشكالت خالل دراسته او دراستها .
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المراجع:


موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت لمعرفة المرافق المتاحة في الجامعة:

http://www.sct.edu.om


رابط البرنامج التأسيسي العام على موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت للحصول على مزيد من التفاصيل حول برامج اللغة اإلنجليزية:

http://www.sct.edu.om/centers/english-language-center


حساب االنستقرام للجامعة:

https://www.instagram.com/sct_official


حساب تويتر للجامعة:

https://twitter.com/utas_sll
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