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Dear Students,
Welcome to the University of Buraimi. 

We at the Centre of Foundation Studies (CFS) are very keen 
to support you throughout your academic journey, which 
starts here with the General Foundation Program (GFP). 
I am pleased to present this brief handbook to familiarize 
you with the important points relating to your GFP studies. 
Since this is your first point of contact at the University, you 
are encouraged to go over this Handbook thoroughly to 
familiarize yourself with the academic and administrative 
aspects of the program and consequently pass this essential 
stage in your education before joining your academic 
program at one of the colleges within the University.

I would like to bring to your attention that this handbook 
does not include all the information regarding the internal 
regulations related to the University or any of its colleges. 
Instead, the Handbook simply addresses some of the issues 
that are related to the GFP only. Thus, students are advised 
to personally seek other information they need from other 
relevant sources, such as concerned colleges, the Student 
Affairs Department, SEAAC, or any other concerned units.
I wish you success and excellence in your studies and the 
total achievement of all your desired goals.



 Thomas J. Saxby
  Head, Department of Foundation Studies  

On behalf of all of the staff of the General Foundation 
Program, I would like to welcome you to the University of 
Buraimi. For most of you this is your first time away from 
your support network of friends and family. You might be 
feeling a mix of emotions – happy, sad, nervous and excited 
all at the same time. As the GFP is your entry point to the 
greater university community and your first step on this 
great new adventure, we are committed to doing all that 
we can to make sure your time here will be productive, 
meaningful, and most of all enjoyable! Feel free to discuss 
anything with your teachers and academic advisors, as after 
all, we were students once too.  

Many people say that the GFP just teaches you English, 
Mathematics, Information Technology and Study Skills. 
Well, those are our courses and you will definitely study 
and learn those things. The GFP is about more than just the 
subjects that we teach. It is a chance for you to learn about 
yourself, to gain independence, to prepare yourself for 
life’s challenges beyond the classroom. Some of the most 
important lessons you will learn here will not come from a 
book.   

Truly, I believe that what makes the GFP great is the people. 
We have a great team here to support you all of the way. 
Most of all, what makes us great is you, our students. We 
are nothing without you!   

It is my most sincere wish that you will find our GFP to be 
Great For People. Welcome to UoB, and welcome to YOUR 
GFP!  

Best Wishes,  



Vision

Mission

Values

To be a centre of excellence and distinguished source 
of knowledge where learners acquire basic skills and 
knowledge required to pursue their academic programs 
successfully.

To create an academic platform for learners to accommodate 
themselves with the new atmosphere of university education 
and proceed with their studies successfully.

•   The learner is the center of teaching and learning process.
Practice is the most effective tool to master skills and the 
art of dealing with others.
• Adopt a comprehensive approach in foreign language 
learning.
•   Technology plays a vital role in supporting teaching.
• Innovative teaching methodologies create a better 
learning environment leading to the accomplishment of 
teaching objectives.
•   Creative utilization of the resources available aids building 
the learner’s character of both socially and academically.



GFP and General Objectives Program Overview

Placement Tests 

The General Foundation Program (GFP) at the University 
of Buraimi (UoB) is guided by the GFP Standards document 
developed by the Oman Academic Accreditation Authority. 
The document is taken as a major reference in the 
preparation and implementation of the program, taking 
into account the needs of the various academic programs 
the university offers in its different colleges. This document 
clarifies all academic aspects related to the four major 
components of the program. These are English language 
skills, IT and computation skills, Mathematics skills, and 
Study Skills. The document also outlines the general 
objectives for such a program, as shown below:

• To provide learners with English language skills to 
actively participate and consequently finish their studies in 
the program successfully.
• To provide learners with basic knowledge and skills in 
mathematics required for the successful completion of their 
major course.
• To provide learners with a spectrum of study and character 
building development skills needed in their further 
education.
• To enable learners to master basic IT skills needed to 
achieve progress in their post- foundation program courses.
• To prepare learners to adapt themselves to the university 
environment and life.

The GFP at the UoB is offered by a dedicated unit. It is one 
of the CFS units and it takes the full responsibility of the 
provision of the program. The GFP aims to prepare high 
school graduates who wish to proceed to tertiary level 
education in one of the universities in Oman. Moreover, the 
program is compulsory for all students unless exempted 
from any of the components of the program according to 
University policy, which includes presenting a recognized 
proof of mastery of the program objectives mentioned 
earlier. GFP students study a number of general foundation 
courses namely: English Language, Mathematics, Computing 
and Information Technology, and Study Skills (embedded 
within the English component).

All students enrolled in the UoB (unless exempted based on 
the UoB exemption policy) need to sit for a placement test 
(PT) to determine their levels in the main components of the 
program. These include an English PT, Mathematics PT, and 
Computing and Information Technology PT.



Components

Exemption Policy 

Based on the placement test results, students are placed in one of the three successive levels in each of the program components 
mentioned above. Passing each level is a prerequisite for the following level. These are shown in the table below:

The University follows an approved policy that outlines the conditions for exemption of admitted students from GFP courses.  
According to this policy, students who provide proof of an IELTS band 5 and above or a TOEFL score of 500 and above (or their 
equivalent) are exempted from English language courses. The policy also exempts students from taking GFP IT courses if they 
can provide any certificates showing successful completion of the topics covered in these courses. These include certificates 
such as IC3 or ICDL provided that these certificates are issued by accredited institutions. However, the University maintains the 
right to conduct a placement test for further assurance of these awards.

Students transferring from other higher educational institutions can also be exempted from any UoB GFP courses based on the 
equivalency of their GFP course records issued by their institutions.  This decision of exemption is taken in accordance with the 
University’s policy of course equivalency following the consideration of submitted course descriptions and transcripts. 

• A student who scores (%90) and above in the placement test in any of the three components is eligible to sit for a challenge test. A student who scores %65 and above in the challenge 
test is exempted from taking that component.

Course

English

IT

Placement test score (%)

Math

1-49

Level 1 courses

FENG001

FINT001

FMAT001

50-74

Level 2 courses

FENG002

FINT002

FMAT002

75-89

Level 3 courses

FENG003

FINT003

FMAT003

90-100

Challenge Test



GFP Components Distribution of Teaching Hours

Features of the Program  

Duration of Study

The program consists of the following four major 
c o m p o n e n t s :
• Three levels of English Language courses.
•  Three levels of Mathematics courses.
• Three levels of Computer and Internet Technology.
• Three levels of General Study Skills courses embedded 
within the English language courses. 

GFP courses are taught according to a specific schedule 
that matches the expected outcomes of the courses. The 
following table shows the distribution of teaching hours in 
the program:

•  Interactive, student-centered teaching.
• Conducive learning environment
• Integrated, creative teaching methods.
• Continuous, integrated academic counselling to support 
learning.

The program is offered over three successive semesters 
(based on the student’s results in the PT). The first and 
second semesters (fall and spring) run over a period of 14 
weeks while the third (summer) lasts for 10 weeks.
•  Students can register in some first year college courses 
after successful completion of the GFP English language 
component. Other unfinished GFP components can be 
studied concurrently.
• Students sponsored by the Ministry of Higher Education 
have to follow the terms and conditions of the scholarship 
regarding maximum GFP period of study in order to maintain 
the scholarship.
• In all cases, GFP components consist of non-credit courses; 
they carry no weight in the Cumulative Grade Points Average 
(CGPA) of a graduate. However, passing the GFP courses is 
a prerequisite for joining College-level courses for all UoB 
students.

3 Successive Semesters 

Hrs./wk.

Level 1 20 3 2 25

Level 2 20 3 2 25

Level 3 20 3 2 25

English & 
Study Skills

Levels

Mathematics
Total No. 
hrs./wk.

Information 
Technology



Course  Descriptions

Following are brief descriptions of each course within the 
program which aims to give a clear understanding of the 
topics covered in these courses and the learning outcomes 
that the program management seek to achieve among 
students. These descriptions are made available to the 
students through the shared folders in SharePoint. Teaching 
staff members also review and discuss course descriptions 
with their students in the first week of classes each 
semester. We recommend that students print and review 
copies of the relevant Couse Descriptions for their level.

Level 1

Level 1

Level 2

This course begins with the basics of using 
English. Students will recognize the English 
alphabet, spoken styles and reading in 
English. Also all four-language skills 
(listening, speaking, reading and writing) 
will be developed, in addition to a number 
of grammatical and morphological rules. 
There is also a focus on enriching vocabulary 
and acquiring communication skills in 
different situations. Lexical items are also 
activated gradually through the students' 
participation in various activities in the 
students' book and study notes. Grammar 
will be presented in context using interesting 
examples to enable students to understand 
and use the grammar tools they encounter. 
Upon successful completion of the course, 
the student is expected to be aware of 
the linguistic aspects mentioned above, 
knowing the necessary grammatical and 
lexical elements. In addition, the student will 
recognize the basic skills as taking notes, 
writing summaries, the basics of reporting 
and other basic study skills.

This course is intended to introduce to 
students the basic skills and applications 
of information technology, as well as basic 
computer skills and to be trained on the 
terminology used in the field of information 
technology and computing. This course 
will cover internal and external computer 
peripherals and hardware. It also aims to 
empower students to manage files and the 
basic skills of operating and computing. This 
course also addresses some fundamental 
aspects of Internet and email usage.

This course aims to develop strategies 
for critical thinking, reading and writing to 
accommodate students in a higher level of 
reading comprehension, increasing their 
vocabulary and improving their proficiency 
in writing. This course, as the previous one, 
gives equal importance on the four skills 
(listening, speaking, reading and writing). 
There is a strong emphasis on the grammar 
and study skills elements, which complete 
what the students studied in the previous 
level of the same course. It covers how 
to utilize external sources, documenting 
information, quoting and skills of using 

This course is designed to develop skills 
that are a prerequisite to study pre-calculus. 
At the end of the course, the student is 
expected to be familiar with the operations 
of real numbers in addition to other topics 
in algebra and arithmetic. It also seeks to 
give the student the ability to choose and 
use appropriate ways of solving problems 
encountered by her/him in daily life. It is 
also a tool for logical thinking and practice 
in the decision making process, which will be 
focused on while studying the course.

FENG001

FENG001

FENG002

FMAT001



Level 3

This course represents the last and 
advanced level in General English Language. 
It aims to develop critical thinking thorough 
the ability of narrative analysis in dealing 
with linguistic texts and also of writing self-
impressions. It also aims for students to 
acquire the knowledge and skills necessary 
for the types of reading, listening, writing 
and speaking that will be used by the student 
to accomplish tasks related to University 
courses. Another consideration is successful 
communication with other speakers in 
English, and self-expression in a way that is 
clear and understandable to speakers of this 

FENG003

FENG003

FINT003

FM
AT

H0
03

/A
FM

AT
H0

03
/P

FENG002

FINT002

FMAT002

sources, in addition to scientific skills of time 
management and preparing for tests.

This course aims to train students in basic 
knowledge in preparing and delivering 
presentations using MS PowerPoint and to 
hone these skills to enable them to learn how 
to make an interesting and visually pleasing 
presentation. These skills are equally 
important in University as they will be later 
in the workplace. The program focuses on 
the main features of PowerPoint. It also 
aims to make easy and simple projects not 
burdened with text and colors, thus putting 
the content in the foreground.

This course aims to develop mathematical 
skills required to study pre-calculus. The 
student who ends the course successfully 
is expected to have knowledge of 
functions, operations and charts, in 
addition to comprehending and using 
basic trigonometric functions in different 
problems, as well as solving right triangles 
using the height and deflection angle. All this 
is done in the context of solving problems 
using logical thinking skills to deal with the 
problems facing students in daily life.

language. This course continues to focus on 
higher level academic skills such as grouping 
information by taking notes from lectures, 
reading articles and writing summaries, and 
/ or re-drafting, as well as writing articles 
and presentations on external research. The 
student who completes the study of this 
course successfully is expected to be able 
to use English as fluently and accurately 
as global competence certificate holders in 
this language. That enables them to study 
their chosen specialist program courses and 
pursue further English language delivered 
academic studies.

This course focuses on database design and 
creation using MS Access. The focus is on 
database concepts, creating simple tables, 
queries, forms and reports. Upon successful 
completion of their studies, the students 
should be able to design and implement 
database structures by creating simple 
tables, forms, and reports in the database, 
as well as reading and understanding the 
information contained therein.  

This course is designed to develop math 
skills that are prerequisites for the study 
of specialized programs for students of 
Business Administration and Commercial 
Science. It includes complete calculus 
and figuring out how to solve a system of 
equations, logarithmic equations and graphs 
as well as algebraic matrices.

This course is designed to develop math 
skills needed by students in the Faculties 
of Engineering and Health Sciences. After 
completion of this course successfully, 
the student should have knowledge of 
and be familiar with operations involving 
real numbers, order of operations, solving 
quadratic equations and complex numbers, 
in addition to other topics in trigonometry.  
All must be within the top skills in analytical 
and logical thinking as problem-solving 
mechanisms in order to accomplish these 
tasks.



Orientation Program 

Assessment and Grade 
Distribution

Academic support Services & 
Facilities

Teaching staff members use a variety of metrics, evaluation 
tools and continuous assessments, (both Formative 
and Summative) to measure the achievement of course 
objectives and modules and to acquire the knowledge and 
skills required to achieve the required outcomes for each 
course. In General, the student's final grade in each course 
is determined by combining three main evaluations: Course 
Work Mark %20, Midterm Exam Mark %30 and Final Exam 
Mark %50. The minimum grade required to successfully 
complete every course of the Foundation Program is %65.

At the beginning of each semester, the Centre of Foundation 
Studies organizes a detailed and comprehensive program 
tailored to new students enrolled in the Foundation 
Program. The aim of this program is to introduce students 
to all academic and administrative aspects of the program, 
which raises awareness of what they are expected to achieve 
in the program and the objectives for each component of the 
program.

Each student is assigned an academic advisor in the 
Foundation Program. Academic advisors follow the 
academic progress of their assigned students and assist 
him/her to overcome any difficulties that they may face 
during their studies in the program. Therefore, we urge 
students to get acquainted with their academic advisors 
during the first week of study in the UOB. 

Appeals Policy

UoB has an official and implemented grades appeal policy 
where the student can appeal about their assessment 
results and grades, in case they believe that these are 
not fair to their performance. We hereby encourage you 
to familiarize yourself with this policy by reading relevant 
documents issues by concerned entities (Student Affairs, 
Admission and Registration) in order know the steps of this 
process. 

Academic Advising



Besides the interest in helping and supporting challenged 
(weak) students, The CFS department pays equal attention 
to outstanding students. In this sense, the Centre organizes 
a ceremony at the end of every semester to honor the top  
three students who obtained the highest scores in each of 
the Foundation components and at all levels of the program. 
In addition, those students are awarded certificates in 
recognition of their efforts in achieving excellence and to 
encourage them to be   role models for their colleagues.

Every instructor of the faculty devotes certain hours outside 
their teaching schedules to meet their students in their 
offices to answer questions related to the course. It is also 
an opportunity for forming a more informal relationship 
between the faculty member and her/his students. This 
allows the instructors to identify the difficulties the 
students may encounter during their studies. It is also an 
opportunity for the students to express what difficulties 
they might have or to ask for more explanations and 
information about any topic of the course. These hours are 
announced within the timetable of each faculty member. We 
encourage students to take advantage of this opportunity 
and visit their instructors in their offices during office hours 
to discuss course related issues.   

The Centre of Foundation Studies has an activity room, which 
was officially opened in September 2016, for activities. 
The room contains a mini library, multimedia equipment 
and some teaching aids. The activity room provides an 
opportunity for teachers and students to meet outside the 
classroom and traditional teaching environment. Previously, 
student presentations and informal meetings have taken 
place in the activity room with great success. 

The CFS has a formal and elaborate procedure especially 
prepared to identify challenged (weak) students in the 
Foundation program so as to provide much needed  
academic support to help overcome this situation and also 
to raise the level of their academic performance. Under this 
procedure, the challenged students are identified early 
during the semester in cooperation with the instructors of 
courses and academic advisors. Then, those students are 
informed and encouraged to attend remedial classes two 
weeks before the Midterm and Final exam. Therefore, the 
students receive individual attention from instructors to 
help them improve their performance. The whole process is 
carried out according to specific times, carefully measured 
steps and approved forms prepared for this purpose. 

Office HoursChallenged Student Support

Excellent Students Reward Extracurricular Activities



The University offers textbooks to all students, along with 
electronic programs designed to support the curriculum 
of the program and to enhance teaching and cognitive 
skills. The program team and the members of the teaching 
staff also provide all study material assistance as well 
as supplemental materials via different media, such as 
handouts or digital files in SharePoint. The library of the 
university provides students with reference books and 
sources related to the program.

The Al Buraimi University Portal provides access to email, a 
calendar, administrative services, classroom tools and other 
information through a single user name and password. To 
access the portal, you can use any major Internet browser; 
just go to http://uob.edu.om and sign in with your ID and 
password.

The University offers an e-mail account to all students, 
faculty and staff. This account can be accessed via email or 
through the portal. The University email account is a means 
of official communication between the University, the 
students and staff. Therefore, for the effective use of this 
facility, we recommend checking your university email daily 
to see all information related to your studies.

The SharePoint file system offers students and teaching 
staff a folder to exchange and transfer course materials 
and information, such as course descriptions, study 
plans, additional educational materials and supplements. 
Students can access the lecturer's files on SharePoint using 
the ID number and password assigned to them through the 
website of the university.

University Portal

Share Point

Computer Labs

Student Information System

Electronic Mail

There are several computer labs around the campus. 
Students can use these laboratories to perform their 
studies. Students can also bring their own devices to 
connect to the wireless University Network (Wi-Fi) for the 
same purpose.

SIS is an effective information system which enables 
students, faculty and staff online access to course 
registration, add and drop, timetables, course scores, 
attendance records and electronic accommodation booking 
for female students.

Textbooks and Study Materials



Wish You All the 
Best For Your 
Future





ــواد  ، ــة م ــر للطلب ــذي يوف ــررات، وال ــام إدارة المق ــو نظ  ه
 ومســاحة للنقــاش، والمحادثــات االفتراضيــة، والتقييــم
مخصــص ومركــز  المقــررات  وملفــات   ،  اإللكترونــي 
 للمصــادر األكاديميــة. ويمكــن للطلبــة الدخــول إلــى نظــام
 (SharePoint) ملفــات المشــاركة الخاصــة بالمحاضــرات
 باســتخدام رقــم القيــد وكلمــة المــرور الخاصــة بــكل منهــم

 .من خالل الموقع األليكتروني للجامعة

 يتوفــر العديــد مــن مختبــرات الحاســوب فــي جميــع أنحــاء
الطلبــة اســتخدام هــذه . ويســتطيع  الجامعــي   الحــرم 
واجباتهــم إلنجــاز  المتاحــة  األوقــات  فــي   المختبــرات 
ــال ذات ــر أو أعم ــن تقاري ــم م ــب منه ــا ُيطل ــية وم  الدراس
 صلــة بمقــرات البرنامــج. كمــا وبإمــكان الطلبــة احضــار
ــبكة ــى ش ــجيلها عل ــا وتس ــم لربطه ــة به ــم الخاص  أجهزته

 .لنفس الغرض  (Wi-Fi) الجامعة الالسلكية

 نظام ملفات المشاركة الخاصة بالمحاضرات

 مختبرات الحاسوب



 يضــم مركــز الدراســات التأسيســية قاعــة األنشــطة والتــي
 تحتــوي علــى مكتبــة مصغــرة ووســائط متعــددة وبعــض
 وســائل التدريــس. القاعــة مهيــأة لألنشــطة الطالبيــة بعــد
ــام ــبتمبر لع ــهر س ــي ش ــد ف ــذي عق ــمي وال ــاح الرس  االفتت
والطلبــة لألســاتذة  الفرصــة  القاعــة  هــذه  وتتيــح   .2016 
 فرصــة لاللتقــاء خــارج إطــار القاعــات الدراســية وبيئــة
 التدريــس التقليديــة. ويحــرص أعضــاء هيئــة التدريــس
 الصطحــاب طلبتهــم إلــى هــذه القاعــات مــرات متعــدد
 إلجــراء بعــض الــدروس والفعاليــات  الدراســية كــي  يتمكــن
 الطالــب مــن ممارســة الحــد األدنى مــن القــدرات والمهارات
 والتعبيــر عــن ذاتــه بصــورة أفضــل والتواصــل بحريــة أكثــر
 مــع زمالئــه األخريــن فــي نفــس المجموعــة، كأحــد أســاليب

 .التعلم الذاتي والشيق

ــار ــي إط ــي، وه ــة البريم ــة لجامع ــة اإللكتروني ــي البواب  وه
ــى  عمــل علــى شــبكة اإلنترنــت يوفــر الوصــول المركــزي إل
ــة وأدوات ــات اإلداري ــم، والخدم ــي، والتقوي ــد اإللكترون  البري
 القاعــات الدراســية، ومعلومــات أخــرى مــن خــالل اســم
 مســتخدم واحــد وكلمــة مــرور واحــدة. وللوصــول إلــى
متصفحــات أي  اســتخدام  يمكــن  اإللكترونيــة،   البوابــة 
إلــى للذهــاب  الرئيســية   http://uob.edu.om اإلنترنــت 
 وتســجيل الدخــول باســتخدام رقــم القيــد وكلمــة المــرور

 .الخاصة بكل مستخدم

الطلبــة بتمكيــن  يقــوم  فعــال  معلومــات  نظــام   هــو 
الوصــول مــن  والموظفيــن  التدريــس  هيئــة   وأعضــاء 
 إلكترونيــا لتســجيل المقــررات، وخدمــات الحــذف واإلضافة،
وحجــز الدرجــات،  علــى  واالطــالع  الدراســية،   والجــداول 

.السكن بالنسبة للطالبات إلكترونيا

ــس ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــة الطلب ــة لكاف ــر الجامع  توف
 والموظفيــن حســابا للبريــد اإللكترونــي بالجامعــة. ويمكــن
 الوصــول إلــى هــذا الحســاب عــن طريــق برنامــج البريــد
  اإللكترونــي المســتخدمة أو مــن خــالل البوابــة اإللكترونيــة.
وســيلة الجامعــي  اإللكترونــي  البريــد  حســاب   ويعــد 
 التواصــل الرســمية بيــن الجامعــة والطلبــة والموظفيــن.
 وعليــه نوصــي بضــرورة االســتعمال الفّعــال لهــذه الوســيلة
بصــورة الجامعــي  اإلليكترونــي  بريــدك  علــى   واإلطــالع 
 يوميــة ومتواصلــة لالطــالع علــى كل مــا يهــم معلوماتــك

الدراسية

الكتــب البرنامــج كافــة  الجامعــة لجميــع طلبــة   توفــر 
المناهــج لدعــم  المصممــة  واإللكترونيــة   الدراســية 
اكتســاب لتعزيــز  بهــم  بالبرنامــج  الخاصــة   الدراســية 
المعرفيــة الجوانــب  وتعزيــز  التعليميــة   المهــارات 
 والمهاريــة. كمــا ويوفــر فريــق البرنامــج وأعضــاء هيئــة
ــة ــاعدة واإلضافي ــية المس ــواد الدراس ــة الم ــس كاف  التدري
خــالل مــن  ســواء  مختلفــة  بطــرق  الدراســي   للمنهــج 
 االستنســاخ الورقــي أو الملفــات اإلليكترونيــة. كمــا وتتيــح
 مكتبــة الجامعــة للطلبــة المجــال فــي الحصــول علــى

المراجع والمصادر ذات العالقة بالبرنامج

 البوابة األليكترونيةقاعة األنشطة والفعاليات الدراسية

  نظام معلومات الطلبة

البريد اإللكتروني

الكتب والمواد الدراسية



 لــدى مركــز الدراســات التأسيســية إجــراء رســمي وتفصيليي
ــد خصيصــا للتعــرف علــى طلبــة البرنامــج ــه أُع  معمــول ب
 التأسيســي المتعثريــن دراســيا وتقديــم اإلســناد األكاديمــي
 المطلــوب لمســاعدتهم علــى تخطــي هــذه الحالــة واالرتقاء
 بمســتوى أدائهــم األكاديمــي. وبموجــب هــذا اإلجــراء، يتــم
 تحديــد الطلبــة المتعثريــن دراســيا فــي وقــت مبكــر خــالل
المقــررات مدرســي  مــع  بالتعــاون  الدراســي   الفصــل 
 والمرشــدين. بعدهــا يتــم التواصــل مــع هــؤالء الطلبــة
 لحثهــم علــى االلتحــاق الطلبــة بحصــص التقويــة قبــل
 اســبوعين مــن اختبــارات المنتصــف واالختبــارات النهائيــة
الطالــب قــدر االمــكان علــى االهتمــام  بحيــث يحصــل 
 الفــردي مــن أعضــاء هيئــة التدريــس لمســاعدته علــى
 تحســين األداء. وتتــم هــذه العمليــة برمتها وفقــا لتوقيتات
ووفــق خطــوات محســوبة بعنايــة   محــددة ومدروســة 

 .واستمارات ونماذج مقننة اُعدت لهذا الغرض

ــة التدريــس ســاعات  يخصــص كل عضــو مــن أعضــاء هيئ
 محــددة خــارج أوقــات جداولهــم التدريســية للقــاء طلبتهــم
أســئلتهم علــى  لإلجابــة  الشــخصية  مكاتبهــم   فــي 
هــذه وتعــد  بالمقــررات. كمــا  الخاصــة   واستفســاراتهم 
 فرصــة لتوثيــق الصلــة البنـّـاءة بيــن عضــو هيئــة التدريــس
 وطلبتــه بمــا يتيــح لــه التعــرف علــى الصعوبــات التــي قــد
 يواجهونهــا أثنــاء دراســتهم للمقــرر، وهــي فرصــة للطالــب
 أيضــا للتعبيــر عــن مــا قــد يواجهــه مــن صعوبــات دراســية
ــول أي ــات ح ــات والمعلوم ــن اإليضاح ــد م ــب المزي  أو طل
ــذه ــن ه ــالن ع ــم اإلع ــرر. ويت ــع المق ــن مواضي ــوع م  موض
هيئــة عضــو  بــكل  الخــاص  الجــدول  ضمــن   الســاعات 
 التدريــس.  ونحــن نشــجع الطلبــة علــى االســتفادة مــن
 هــذه الفرصــة وزيــارة مدرســيهم فــي مكاتبهــم خــالل هــذه
ــع ــته م ــودون مناقش ــا ي ــة م ــة لمناقش ــاعات المكتبي  الس
 هــؤالء المدرســين بخصــوص كل مــا يتعلــق بدراســتهم فــي

 .المقرر

 إلــى جانــب اهتمامــه بمســاعدة ودعــم الطلبــة المتعثريــن
 دراســياـ يولــي مركــزا الدراســات التأسيســية اهتمامــا ماثــال
 بالطلبــة المجيديــن والمتفوقيــن. ومــن هــذا المنطلــق
 ينظــم المركــز حفــالً تكريمــا فــي نهايــة فصــل دراســيا
ــات ــى الدرج ــى أعل ــول عل ــن حص ــالث األول مم ــة الث  للطلب
 فــي كل مقــرر مــن مقــررات البرنامــج التأسيســي وفــي
الطلبــة هــؤالء  وُيمنــح  البرنامــج،  مســتويات   كافــة 
 بشــهادات تقديريــة تثمينــا لجهودهــم فــي تحقيــق التفــوق
ــوق ــي التف ــن ف ــم األخري ــدوة لزمالئه ــوا ق ــي وليكون  العلم

 .والتميز

دعم الطلبة المتعثرين دراسيا

تشجيع الطلبة المتفوقين

  الساعات المكتبية



 التقويم وتوزيع الدرجات 
(Assent and Grade 

Distribution)

 االعتراض والتظلم 
(Grades Appeal) 

 خدمات ومرافق أكاديمية
مســاندة

 يســتخدم أعضــاء هيئــة التدريــس مجموعــة متنوعــة مــن
المســتمرة واالختبــارات  التقييــم  وأدوات   المقاييــس 
 (Formative a & Continuous Assessments) والتكوينيــة
التحصيليــة جانــب   (Summative Assessments) إلــى 
والوحــدات المقــررات  أهــداف  تحقــق  مــدى   لقيــاس 
ــن ــة م ــارات المطلوب ــارف والمه ــاب المع ــية واكتس  الدراس
ــكل مقــرر.  وبشــكل ــة ل  خــالل تحقيــق مخرجــات المطلوب
 عــام، يتــم تحديــد الدرجــة النهائيــة للطالــب فــي كل مقــرر
 مــن خــالل الجمــع بيــن ثــالث تقييمــات رئيســية هــي (
 20%)، درجــة امتحــان) (Course work) درجــة أعمــال المقــرر
 30%)، درجــة االمتحان) (Midterm Exam) منتصــف الفصــل
للدرجــة)(Final Exam) النهائــي األدنــى  والحــد    .(%50 
 المطلوبــة كــي يعــد الطالــب ناجحــا فــي كل مقــرر مــن

 .مقررات البرنامج التأسيسي هي (65%) كدرجة نهاية

ــب ــح للطال ــذة تتي ــمية ومنّف ــة رس ــة سياس ــدى الجامع  ل
 االعتــراض والتظلــم علــى نتائــج التقييمــات والدرجــات
الدرجــة تلــك  بــأن  يــرى  كان  إذا  فيمــا  لــه   الممنوحــة 
 التتناســب مــع مســتوى أداءه فــي ذلــك الواجــب التقويمــي
 أو االختبــار.  ونشــجع الطالــب علــى االطــالع علــى هــذه
المعنيــة والمصــادر  الوحــدات  خــالل  مــن   السياســة 
القبــول ودائــرة  الطلبــة  شــؤون  (دائــرة   بالجامعــة 
 والتســجيل) للتعــرف علــى الخطــوات واإلجــراءات الواجــب

.اتباعها في مثل هذه الحاالت

 البرنامج التعريفي

الدارســات بدايــة كل فصــل دراســي، ينظــم مركــز   فــي 
ُمعــد وشــامال  تفصيــال  تعريفيــا  برنامجــا   التأسيســية 
البرنامــج فــي  المقبوليــن  الجــدد  للطلبــة   خصيصــا 
 التأسيســي. والهــدف مــن هــذا البرنامــج هــو تعريــف هــؤالء
ــة ــة المتعلق ــة واإلداري ــب األكاديمي ــة الجوان ــة بكاف  الطلب
 بالبرنامــج ممــا يكســبهم الوعــي بمــا يتوقــع منهــم القيــام
ــن ــّون م ــكل مك ــودة ل ــداف المنش ــج واأله ــي البرنام ــه ف  ب

مكونات البرنامج

البرنامــج فــي  طالــب  لــكل  أكاديمــي  مرشــد   هنــاك 
ــل ــي تذلي ــاعده ف ــي ويس ــه الدراس ــع وضع ــي يتاب  التأسيس
 الصعوبــات التــي قــد تواجهــه أثنــاء دراســته فــي البرنامــج.
علــى مرشــديهم التعــرف  علــى  الطلبــة  نحــث   وعيلــه، 
 األكاديمييــن فــي األســبوع األول مــن بــدء الدراســة ليتمكنوا

.من االستعانة بهم وقت الحاجة

 اإلرشاد األكاديمي
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األخيــر المســتوى  المقــرر  هــذا   يمثــل 
 والمتقــدم  فــي اللغــة اإلنجليزيــة العامــة.
 ويهــدف إلــى تطويــر مهــارات التفكيــر النقــدي
 مــن خــالل القــدرة علــى التحليــل القصصــي
 وكتابــة االنطباعــات الذاتــي فــي التعامــل مــن
 النصــوص اللغويــة.  كمــا ويســتهدف إكســاب
 الطالــب المعــارف والمهــارات الالزمــة ألنــواع
 القــراءة واالســتماع  والكتابــة والتحــدث التــي
 ســوف يحتاجهــا الطالــب ي إنجــاز المهــام
 المتعلقــة بالمقــررات الدراســية الجامعيــة
 والتواصــل الناجــح مــع  مســتخدمي هــذه
 اللغــة والتعبيــر عــن الــذات بصــورة واضحــة
هــذه متحدثــي  قبــل  مــن   ومفهومــة 
التركيــز ويتواصــل  كمــا  وســوف   .  اللغــة. 
ــية ــارا ت الدراس ــى المه ــرر عل ــذا المق ــي ه  ف
تجميــع مثــل  األعلــى  المســتوى   ذات 
 المعلومــات عــن طريــق أخــذ المالحظــات
 مــن المحاضــرات، وقــراءة المقــاالت، وكتابــة
ــة، ــه اللغوي ــادة الصياغ ــات و / أو إع  الملخص
 كتابــة المقــاالت، وتقديــم العــروض بنــاء علــى
 أبحــاث خارجيــة. ويتوقــع مــن الطالــب الــذي
ــون ــاح أن يك ــرر بنج ــذا المق ــة ه ــي دراس  ينه
اإلنجليزيــة اللغــة  اســتخدام  علــى   قــادرا 
 بطالقــة ودقــة للتعبيــر عــن أفــكاره وحاجاتــه
 المختلفــة والتواصــل مــع األخريــن بطــرق
 مختلفــة بنفــس المســتوى الــذي يصــل إليــه
العالميــة الكفــاءة  شــهادة  يحملــون   مــن 
دراســة علــى  يعينــه  ممــا  اللغــة،   بهــذه 
وكتابعــة التخصصــي  البرنامــج   مقــررات 
ــة ــذه اللغ ــتخدام ه ــة باس ــته األكاديمي   .دراس

 هــذا المســاق يقــدم تصميــم قاعــدة البيانــات
باســتخدام ).  (MS وإنشــائها   األكســيس 
قواعــد مفاهيــم  علــى  التركيــز   وينصــب 
بســيطة الجــداول  وإنشــاء   البيانــات 
 واالســتعالمات والنمــاذج والتقاريــر. وعنــد
 االنتهــاء مــن دراســة المقــرر بنجــاح، يجــب
تصميــم علــى  قادريــن  الطــالب  يكــون   أن 
ــات ــد البيان ــة بقواع ــاكل الخاص ــذ الهي  وتنفي
ــدة ــيطة قاع ــداول بس ــاء ج ــق إنش ــن طري  ع
ــر ــات والمعلومــات  والنمــاذج والتقاري .البيان

ــر الكفــاءات ــم تصميــم هــذا المقــرر لتطوي  ت
 الرياضيــات التــي هــي الشــروط المســبقة
 لدراســة البرامــج التخصصيــة لطلبــة إدارة
 األعمــال والعلــوم التجاريــة. وتشــمل اكمــال
ومعرفــة والتكامــل  التفاضــل   حســاب 
ــادالت ــادالت، والمع ــام المع ــل نظ ــة ح  كيفي
البيانيــة والرســوم  واألســية   اللوغاريتميــة 

.الخاصــة بهــا. وتعلــم مصفوفــة الجبــر

ــر الكفــاءات ــم تصميــم هــذا المقــرر لتطوي  ت
كليــات طلبــة  يحتاجهــا  التــي   الرياضيــات 
هــي والتــي  الصحيــة  والعلــوم   الهندســة 
البرامــج لدراســة  المســبقة  الشــروط   مــن 
وبعــدد الكليــات.   هــذه  فــي   التخصصيــة 
 االنتهــاء مــن دراســة هــذا المقــرر بنجــاح،
ــه معرفــة ــب أن تكــون لدي  يتوقــع مــن الطال
باألعــداد المتعلقــة  بالعمليــات   ودرايــة 
وحــل العمليــات،  وترتيــب   الحقيقيــة، 
 معادلــة مــن الدرجــة الثانيــة واعــداد معقــدة،
علــم أخــرى فــي  إلــى مواضيــع   باإلضافــة 
 المثلثــات، وكلهــا يجــب أن تكــون ضمــان
المنطقــي التفكيــر  فــي  العليــا   المهــارات 
المشــكالت حــل  آليــات  كأحــد   والتحليلــي 

المهــام  .وإنجــاز 

اللغة
اإلنجليزية

 تقنية
المعلومات

 الرياضيات
  التطبيقية

 الرياضيات
   البحتة



FENG002
FMAT002

FINT002

(Level 2)  المستوى الثاني(Level 2) المستوى الثاني

 يهــدف هــذا المقــرر  إلــى تطوير اســتراتيجيات
بنحــو والكتابــة  والقــراءة  الناقــد،   التفكيــر 
 يرتقــي فيــه مســتوى اســتيعاب الطــالب فــي
 القــراءة مــن خــالل زيــادة مفرداتهم وتحســين
ــة مقــاالت قصيــرة (عــادة  كفاءتهــم فــي كتاب
 مــا تكــون ذات صلــة بأنشــطة االســتماع أو
 القراءة).ويولــي هــذا المقــرر، كســابقه،  جميــع
والتحــدث االســتماع  (أي  األربــع   المهــارات 
 والقــراءة والكتابــة) أهميــة متســاوية.  وهناك
النحــوي« »العنصــر  علــى  قــوي   تركيــز 
 وعنصــر  »مهــارات الدراســة« بمــا يكمــل مــا
 درســه الطالــب فــي المســتوى الســابق مــن
 نفــس المقــرر، ويشــمل كيفيــة االســتفادة
 مــن المصــادر الخارجيــة وتوثيــق المعلومــات
 واالقتبــاس  ومهــارات اســتخدام المصــادر
ــت ــارات إدارة الوق ــى مه ــة إل ــة إضاف  العلمي

ــارات ــتعداد لالختب  .واالس

 يهــدف هــذا المقــرر إلــى تطويــر الكفايــات
 الرياضيــة المطلوبــة لدراســة مــا قبل حســاب
ــب ــن الطال ــع م ــل. ويتوق ــل والتكام  التفاض
 الــي ينتهــي مــن دراســة المقــرر بنجــاح أن
وعمليــات الوظائــف  معرفــة  لديــه   تكــون 
ــى ــة إل ــة باإلضاف ــوم البياني ــغيل والرس  التش
 فهــم المثلثيــة واســتخدام اســس المثلثيــة
ــل ــع ح ــة، م ــكلة مختلف ــي مش ــية ف  األساس
ــة ــتخدام زاوي ــة باس ــات الزاوي ــح لمثلث  صحي
 االرتفــاع واالنحــراف. وكل هــذا يتــم فــي ســياق
 أســلوب حــل المشــكالت واســتخدام مهــارات
 التفكيــر المنطقــي للتعامــل مــع المشــكالت
 .التــي يواجههــا الطالــب فــي الحيــاة اليوميــة

الطــالب تدريــب  إلــى  المقــرر  هــذا   يهــدف 
 علــى المعــارف األساســية فــي إعــداد وتقديــم
باســتخدام التقديميــة   MS العــروض 
ــى هــذه المهــارات  باوربوينــت. والحصــول عل
 لمســاعدة الطــالب لمعرفــة كيفيــة تقديــم
 عــرض مثيــر لالهتمــام ومفيد. هــذه المهارات
 هــي بنفــس القــدر مــن األهميــة ألنشــطة
ــت ــي وق ــدة ف ــتكون مفي ــا س ــة ألنه  الجامع
 الحــق فــي مــكان العمــل. ويركــز البرنامــج
ــن ــية م ــمات الرئيس ــى الس  ،PowerPoint عل
ــهل ــون س ــروض ليك ــم ع ــى تقدي ــدف إل  ويه
واأللــوان، النــص  مثقلــة  ال  أي   وبســيط 

.وبالتالــي وضــع المحتــوى فــي المقدمــة

اللغة
اإلنجليزية 

الرياضيات

 تقنية
المعلومات



 توصيف المقررات 

 فيمــا يلــي توصيــف مختصــر لــكل مقــرر مــن مقــررات
التــي المواضيــع  عــن  موجــزة  فكــرة  إلعطــاء   البرنامــج 
 تتضمنهــا هــذه المقــررات ومخرجــات التعلــم التــي تســعى
 إدارة البرنامــج لتحقيقهــا لــدى الطلبــة مــن خــالل تدريــس
 هــذه المقــررات. وهنــاك توصيــف تفصيلــي لهــذه المقــررات
منهــا كل  فــي  الدراســية  المواضيــع  كافــة   يتضمــن 
وطــرق لتقديمهــا  تســعى  التــي  والمعــارف   والمهــارات 
 والتدريــس والتقويــم، ومــا إلــى ذلــك مــن معلومــات. وهــذه
ــع ــالل الموق ــن خ ــب م ــالع الطال ــة الط ــات متاح  التوصيف
 كمــا ويقــوم (SharePoint) المشــترك لتبــادل الملفــات
 أعضــاء هيئــة التدريــس بعرضهــا ومناقشــتها مــع طلبتهم
ــي. ــل دراس ــي كل فص ــة ف ــن الدراس ــبوع األول م ــي األس  ف
هــذه مــن  نســخته  علــى  بالحصــول  الطالــب   وننصــح 
والبينــات للمعلومــات  القصــوى   التوصيفــات لألهميــة 

 .التي تتضمنها

FENG001

FENG001

FINT001

FMATH001

(Level 1) المستوى األول

اســتخدام بأساســيات  المقــرر  هــذا   يبــدأ 
الطلبــة يتعــرف  االنجليزيــة. ســوف   اللغــة 
واألســاليب اإلنجليزيــة  األبجديــة   علــى  
اللغــة فــي  »المقــرؤة«  و   “المنطوقــة« 
جميــع تطويــر  وســيتم  كمــا   اإلنجليزيــة. 
االســتماع (أي  األربــع  اللغويــة   المهــارات 
مــن وعــدد  والكتابــة)  والقــراءة   والتحــدث 

والصرفيــة النحويــة  .القواعــد 
المفــردات إلثــراء  تركيــز  أيضــا   وهنــاك 
بالمواقــف التواصليــة  المهــارات   وإكســاب 
العناصــر وتنشــط  كمــا   المختلفــة. 
مشــاركة خــالل  مــن  تدريجيــا   المعجميــة 
 الطالــب فــي األنشــطة المتعــددة فــي كتــاب
 الطالــب والمذكــرات الدراســية. وســتعرض
ــة لهــا،  القواعــد النحويــة فــي الســياق اللغوي
 وذلــك باســتخدام أمثلــة مثيــرة لالهتمــام

اللغة
اإلنجليزية 

اللغة
اإلنجليزية 

تقنية
 معلومات

الرياضيات

 تمكــن الطلبــة مــن فهــم واســتخدام األدوات
 النحويــة التــي يتعرضــون لهــا. وعنــد االنتهــاء
 مــن دراســة المقــرر، يتوقــع مــن الطالــب أن
ــواردة ــة ال ــب اللغوي ــاط بالجوان ــد أح ــون ق  يك
 أعــاله اللغــة، ومعرفــة التراكيــب النحويــة
 الضروريــة والعناصــر المعجميــة. ويضــاف
 إلــى ذلــك، ســيتعرف الطالــب علــى المهــارات
المالحظــات كتدويــن  األساســية   الدراســية 
إعــداد واساســيات  الملخصــات   وكتابــة 
 التقاريــر وغيرهــا مــن المهــارات الدراســية

.األساســية

الطلبــة تعريــف  إلــى  المقــرر  هــذا   يهــدف 
األساســية والتطبيقــات   بالمهــارات 
 لتكنولوجيــا المعلومــات، فضال عــن المهارات
تدريبهــم وســيتم  األساســية.   الحاســوبية 
 علــى المصطلحــات المســتخدمة فــي مجــال
ســتغطي والحوســبة.  المعلومــات   تقنيــة 
ــي ــب اآلل ــات الحاس ــية ملحق ــادة الدراس  الم
 الطرفيــة الداخليــة والخارجيــة وبرمجياتــه.
 كمــا ويهــدف هــذا المقــرر إلــى تمكيــن الطلبة
ــية ــارات األساس ــك المه ــات وكذل  إدارة الملف
 للحوســبة والتشــغيل. كمــا ويتنــاول المقــرر
 بعــض الجوانب األساســية الخاصــة باإلنترنت

 .واســتخدام البريــد اإلليكترونــي

ــر المهــارات ــم تصميــم هــذا المقــرر لتطوي  ت
 التــي تمثــل متطلبــا مســبقا لدراســة مــا قبل
التفاضــل والتكامــل. وفــي نهايــة  حســاب 
 المقــرر يتوقــع مــن أن يكــون الطالــب ملمــا
الحقيقيــة باألعــداد  الخاصــة   بالعمليــات 
ــى ــة باإلضافــة إل ــات الرياضي  وترتيــب العملي
ــر والحســاب. كمــا ــع أخــرى فــي الجب  مواضي
 ويســعى المقــرر إلــى إكســاب الطالــب القــدرة
 علــى اختيــار واســتخدام الطــرق المناســبة
 فــي حــل المشــاكل التــي تواجهــه فــي الحيــاة
 اليوميــة، وكأداة للتفكيــر المنطقــي والعملي
 فــي عمليــة صنع القــرار والتــي ســيتم التركيز

ــاء تدريــس المقــرر  .عليهــا أثن



Hrs./wk.

Level 1 20 3 2 25

Level 2 20 3 2 25

Level 3 20 3 2 25
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 مكّونات البرنامج  

 مدة الدراسة في البرنامج 

 مميزات البرنامج 

:يتكون البرنامج من أربع مكونات رئيسية هي

اإلنجليزيــة   اللغــة  لمقــررات  مســتويات   ثــالث 
العامة

ثالث مستويات لمقررات الرياضيات  
وتقنيــة   الحوســبة  لمقــررات  مســتويات   ثــالث 

المعلومات
العامــة   الدراســية  للمهــارات  مســتويات   ثــالث 

مدمجة ضمن مقررات اللغة اإلنجليزية

م البرنامــج فــي ثــالث فصــول دراســية متعاقبة (حســبُ  قــدَّ
للفصلْيــن مــن  لــكٍل  أســبوعا   14  / الطالــب)   مســتوى 
 الدراســييْن (الخريــف والربيــع) و(10) أســابيع للفصــل الثالث

 .((الصيفي
بعــض    ودراســة  تســجيل  الطالــب   بإمــكان 
ــد ــي بأح ــج التخصص ــن البرنام ــى م ــنة األول ــررات الس  مق
 كليــات الجامعــة بعــد إكمالــه الدراســة لمقــررات اللغــة
 اإلنجليزيــة الخاصــة بالبرنامــج التأسيســي بنجــاح، متزامنــا

 .مع تسجيله للمقرات المتبقية من البرنامج التأسيسي
دراســته   فــي  أكثــر  المضــي  للطالــب   اليحــق 
 بالبرنامــج التخصصــي مالــم ُيكمــل دراســة كافــة مقــررات
وتقنيــة (الرياضيــات  األخــرى  التأسيســي   البرنامــج 
 المعلومــات) بنجــاح، ســيما إذا كانــت تلــك المقــررات هــي
مســبقة مقــررات (Prerequisites) متطلبــات   لبعــض 

.البرنامج التخصصي
ــة    ــى نفق ــدرس عل ــذي ي ــب ال ــى الطال ــب عل  يتوج
 وزارة التعليــم العالــي مراعــاة ضوابــط وشــروط هــذه الوزارة

• تدريس تفاعلي يركز على الطالب 
• بيئة تساعد على التعلم 

•  مجموعات طالبية صغيرة العدد إلتاحة المزيد من
فرص التعلم

• طرق تدريس متكاملة وإبداعية 
• إرشاد أكاديمي متواصل لدعم عملية التعلم 

المحــددة والتوقيتــات  القصــوى  بالمــدة  يتعلــق   فيمــا 
التأسيســي البرنامــج  فــي  والنجــاح  الدراســة   إلكمــال 
 ليتســنى لــه االحتفــاظ بالبعثــة الدراســية التــي تمنحهــا لــه

.هذه الوزارة
درجــات   احتســاب  اليتــم  األحــوال،  جميــع   فــي 
ــي ــدل التراكم ــن المع ــي ضم ــج التأسيس ــررات البرنام  مق
للطالــب الكليــة، (CGPA) العــام  مــن  التخــرج   عنــد 
ــدُّ ــي يع ــج التأسيس ــي البرنام ــاح ف ــإن النج ــل  ف  وبالمقاب
بهــذا المشــمولين  للطلبــة  بالنســبة  إلزاميــا   شــرطا 
الجامعيــة فــي الدراســة  أجــل مواصلــة   البرنامــج مــن 

.البرامج التخصصية

ثالث فصول دراسية متعاقبة



سياسة اإلعفاء من دراسة مقررات البرنامج 

 لــدى الجامعــة سياســة معتمــدة تنــص علــى إعفــاء الطلبــة المقبوليــن فيهــا من دراســة بعــض مقــررات البرنامج التأسيســي.
ــو قــدم شــهادة ( اآليلتــس ــة فيمــا ل ــب مــن دراســة مقــررات اللغــة اإلنجليزي   IELTS وبموجــب هــذه السياســة، ُيعفــى الطال
ــل ــهادة التوف ــن 5  أو ش ــل ع ــر اليق ــاء TOEFLبتقدي ــة بإعف ــذه السياس ــمح ه ــا وتس ــا). كم ــن 500 أو مايعادلهم ــل ع ــا اليق  بم
 الطالــب مــن دراســة مقــررات تقنيــة المعلومــات بالبرنامــج فيمــا لــو قــدم شــهادة تفيــد باجتيــازه الوحــدات الدراســية المعادلة
 3 ).  وُيشــترط أن تكــون جميــع هــذه الشــهادات صــادرةICDL or IC للمواضيــع التــي تتضمنهــا هــذه المقــررات (مثــل شــهادة
 عــن جهــات رصينــة ومعتــرف بهــا رســميا، مــع احتفــاظ الجامعــة بحقهــا فــي إجــراء اختبــارات تحديــد المســتوى لهــؤالء الطلبة

للمزيد من التحقق من صحة ومصداقية هذه الشهادات

 ويتــم توزيــع الطلبــة الدراســين بالبرنامــج إلــى ثــالث مســتويات ضمــن البرنامــج بنــاء علــى نتائــج أدائهــم فــي اختبــارات تحديــد
 المســتوى فــي المكونــات الثــالث المذكــورة أعــاله. وُيعــد النجــاح فــي كل مســتوى شــرطا مســبقا لالنتقــال إلــى المســتوى

:الذي يليه مباشرة، وذلك وفقا للجدول التالي

 فــي حــال تمكــن الطالــب مــن الحصــول علــى درجــة ( 90%) فمــا فــوق فــي اختبــار تحديــد المســتوى ألي مــن هــذه 
ن. وفيــي حالــة حصــول علــى درجــة (65%) فمــا فــوق فــي  المكونــات الثــالث ، يحــق لــه أداء اختبــار التحــدي فــي ذلــك المكــوَّ

ن ذلك االختبار، يتم اعفاءه من دراسة كافة المقررة الخاصة بذلك المكِوّ

المقرر

اللغة اإلنجليزية

 مقررات المستوى
األول

 مقررات المستوى
الثاني

 مقررات المستوى
الثالث

اختبار التحدي

الحاسوب

الرياضيات

 درجة اختبار تحديد المستوى (%) 

1-49

FENG001

FINT001

FMAT001

50-74

FENG002

FINT002

FMAT002

75-89

FENG003

FINT003

FMAT003

90-100

Challenge Test



 مرتكزات البرنامج وأهدافه
 العامة

 نظرة عامة عن البرنامج

اختبار ات تحديد المستوى

للجامعــة الخاصــة  المتطلبــات  مراعــاة  مــع   البرنامــج، 
  وبرامجهــا األكاديميــة المطروحــة فــي كلياتهــا المختلفــة.
ذات األكاديميــة  الجوانــب  كافــة  الوثيقــة  هــه   وتوضــح 
وهــي: للبرنامــج  األساســية  األربــع  بالمجــاالت   الصلــة 
 مهــارات اللغــة اإلنجليــزي، مهــارات تقنيــة المعلومــات
 والحوســبة، ومهــارات الرياضيــات، والمهــارات الدراســية
 وبذلــك، فــإن فريــق البرنامــج يضــع نصــب عينــه  تحقيــق

 األهداف العامة التالي
 إكســاب مهــارات اللغــة االنجليزيــة لتميكنــه مــن المشــاركة

الفعالة في الدراسة ما بعد الثانوي أو التعليم الجامعي
 
فــي األساســية  والمهــارات  المعــارف  الطالــب   إكســاب 
 مجــال الرياضيــات بمــا بعينــه علــى مواصلــة دراســية

الدراسة الجامعية بنجاح

 إكســاب الطالــب مجموعــة مــن مهــارات التعلــم 
ــخصية ــية والش ــارات الدراس ــن المه ــرة م ــة كبي  ومجموع
 بمــا يســاعده علــى التقــدم فــي دراســته الجامعيــة مــا بعــد

البرنامج

 إتقــان الطلبــة للمهــارات األساســية اســتخدام 
فــي منهــا  لالســتفادة  المعلومــات  وتقنيــة   الحاســوب 
 تحقيــق التقــدم المنشــود فــي دراســة المقــررات والبرامــج

الجامعية ما بعد البرنامج التأسيسي

 إعــداد الطالــب وتمكينــه مــن التكيــف الناجــح مــع  
البيئة الجامعية

 بجامعــة البريمي (GFP) ُيطــرح البرنامــج التأسيســي العــام
ــم إنشــائها لهــذا الغــرض، وهــي وحــدة  مــن قبــل وحــدة ت
 البرنامــج التأسيســي، وهــي أحــد تشــكيالت مركــز الدراســات
 التأسيســية بالجامعــة. وهــو برنامــج تحضيــري أقرتــه وزارة
ــة ــل للطلب ــداد األمث ــان اإلع ــدف ضم ــي به ــم العال  التعلي
ــة ــدون مواصل ــام ويري ــم الع ــة التعلي ــوا مرحل ــن أكمل  الذي
العالــي التعليــم  مؤسســات  بأحــد  الجامعــي   التعليــم 
ــي ــج إلزام ــه برنام ــك، فإن ــى ذل ــف إل ــان. أض ــلطنة عم  بس
ــة ــة األولي ــة الجامعي ــن بالدراس ــة الملتحقي ــع الطلب  لجمي
ــات ــن مكون ــون م ــة أي مك ــن دراس ــم م ــم إعفائه ــم يت  مال
 البرنامــج وفقــا لسياســة اإلعفــاء التــي تتبناهــا المؤسســة
 الملتحقيــن بهــا فيمــا لــو قــدم الطالب مــا ُيثبت اســتيفاءه
 للشــروط والمخرجــات التــي نصــت عليهــا وثيقــة المعاييــر
ــج. ــات البرنام ــن مكون ــون م ــكل مك ــاله ل ــا أع ــار إليه  المش
ــن ــة م ــة مجموع ــدرس الطلب ــج، ي ــذا البرنام ــار ه ــي إط  وف
 المقــررات التأسيســية العامــة فــي أربــع مجــاالت معرفيــة
ــة ــة اإلنجليزي ــي: اللغ ــات ،(English Language) ه  الرياضي
(Mathematics) المعلومــات وتقنيــة   الحوســبة 
(Computing and Information Technology) ــارات  والمهـ

 .(Study Skills) الدراسية

 يخضــع جميــع الطلبــة المقبوليــن فــي الجامعــة (مــن غيــر
البرنامــج دراســة  مــن  اإلعفــاء  بسياســة   المشــمولين 
لتحديــد مســتوياتهم فــي كل اختبــار  إلــى   التأسيســي) 
ــات الرئيســية للبرنامــج والتــي تشــمل  مكــون مــن المكون

 .اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، وتقنية المعلومات



رسـالتنارؤيتنا

ِقيمــــنا

ــى أن يكــون مركــزا ــع مركــز الدراســات التأسيســية إل  يتطل
يكتســب حيــث  للمعــارف  متميــزا  ومصــدرا   للتميــز 
الالزمــة األساســية  والمعــارف  المهــارات   المتعلمــون 

لمتابعة برامجهم األكاديمية بنجاح

ــتيعاب . ــن الس ــة للمتعلمي ــة مثالي ــة أكاديمي ــق منص  خل
 أنفســهم مــع جــو جديــد مــن التعليــم الجامعــي والمضــي

قدما في دراستهم بنجاح
ــي . ــة البريم ــة جامع ــق مهم ــي تحقي ــة ف ــهام بفعالي  اإلس

كمركز للتميز األكاديمي اإلقليمي والدولي

   • المتعلم هو أساس عملية التعليم والتعلم 
إلتقــان  فاعليــة  األكثــر  األداة  هــي   الممارســة 

المهارات المهنية ومهارات التعامل مع اآلخرين
ــة  ــم اللغ ــس وتعل ــي تدري ــامل ف ــج ش ــاد نه  اعتم

األجنبية
تعزيــز   فــي  حيويــا  دورا  للتكنولوجيــا   تلعــب 

العلملية التعليمة
بيئــة  تخلــق  المبتكــرة  التدريــس   منهجيــات 
ــم ــات التعل ــق مخرج ــى تحقي ــؤدي إل ــل وت ــة أفض  تعليمي

  .المقصودة
 االســتخدام اإلبداعــي للمــوارد المتاحــة يــؤدي إلــى 
واالجتماعيــة األكاديميــة  الشــخصية  بنــاء  فــي   التميــز 

للمتعلم
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الطلبة األعزاء
 

 أرحــب بكــم اشــد الترحيــب فــي البرنامــج التأسيســي العــام
 بإسمي وبإسم كافة زمالئي أعضاء هيئة التدريس في

البرنامج

 إننــا نــدرك بــأن الكثيــر منكــم قــد يشــعرون ببعــض التغييــر
بســبب والشــخصية  الدراســية  حياتهــم  فــي   الحاصــل 
ــا ــة وم ــة الجامعي ــة للدراس ــة الثانوي ــن الدراس ــم م  انتقاله
ــود أن. ــم. ون ــن حياته ــة م ــك المرحل ــي تل ــه ف ــادوا علي  اعت
 نعلمكــم أن البرنامــج التأسيســي هــو نقطــة االنطــالق
بالبرامــج االلتحــاق  عنــد  المعرفــة  واكتســاب   للتقــدم 

األكاديمية في كليات الجامعة

ــير ــي تيس ــا ف ــل التزامان ــن كام ــم ع ــد لك ــود أن نؤك ــم ون  ك
ــدم ــى التق ــاعدكم عل ــي تس ــات الت ــل الخدم ــم أفض  وتقدي
 العلمــي بمــا يجعــل مــن وجودكــم فــي بيئــة الجامعــة

تجربة ممتعة ومفيدة

استفســاراتكم بجميــع  نرحــب  ذلــك،  إلــى   وباإلضافــة 
 بخصــوص البرنامــج مــع االســاتذة والمرشــدين األكاديميين
 الموجوديــن لخدمتكــم.  فقــد كمــا يومــا مــا طلبــة أمثالكــم،

نحن لذلك نشعر كما تشعرون

 ولعــل الكثيــر منكــم يعتقــد بــإن البرنامــج التأسيســي
 العــام يقــوم بتدريــس اللغة االنجليزيــة، تقنيــة المعلومات،
 الرياضيــات والمهــارات الدراســية فقــط. ولكــن هــذا االعتقاد
نقطــة هــو،  أشــرنا  وكمــا  فالبرنامــج،  صحيحــا.   ليــس 
و نحــن ملتزمــون ذلــك  اكثــر مــن  لمــا هــو   االنطــالق 
ــا ــفون قريب ــون وستكتش ــا تتوقع ــن م ــر م ــم اكث  لنعّلمك
 أنكــم تعلمتــم مهــارات التعامــل مــع االخريــن، الســيما
ــم ــي حياتك ــم ف ــد تواجهك ــي ق ــات الت ــع التحدي ــل م  التعام
 الخاصــة مــع بنــاء الثقــة التــي تقودكــم إلــى االعتمــاد علــى
بمهاراتكــم االرتقــاء  هــو  األشــمل  هدفنــا  إن   انفســكم.  
اإلنســان مــن تمكــن  مــا   العامــة مســتفيدين مــن كل 

التوصل إليه في عصرنا هذا

 ولعلــم مــن المهــم القــول أيضــا، وبــكل ثقــة، أن العامليــن
ــم ــم ت ــي ق ــة البريم ــي جامع ــي ف ــج التأسيس ــي البرنام  ف
ــعى ــة ويس ــوادر التعليمي ــل الك ــن أفض ــن بي ــم م  اختياره
  كل منهــم لجعــل جميــع أوقاتكــم مليئــة بالفائــدة والتفوق

.حيث أنهم وجدوا هما لخدمتكم
ــن أن ــا راجي ــم بينن ــب بك ــروري أن نرح ــي س ــن دواع ــه م  أن
تمنحكــم تفــوق  خطــوة  التأسيســية  البرنامــج   تجــدوا 
ــج ــع برنام ــن م ــخاص متميزي ــى أش ــرف عل ــة للتع  الفرص

مميز



د. علي الحسناوي
مدير مركز الدراسات التأسيسية

 نرحــب بكــم فــي رحــاب جامعــة البريمــي ونتمنــى لكــم
 مســيرة دراســية مفعمــة بالنجــاح والتفــوق فــي هــذه

الصرح العلمي الواعد

 وحرصــا منــا علــى أن نكــون لكــم عونــا فــي هــذه المســيرة
ــرنا ــة، يس ــتكم الجامعي ــي دراس ــى ف ــوات األول ــذ الخط  ومن
ــم ــر لتعريفك ــب المختص ــذا الكتي ــم ه ــن أيديك ــع بي  أن نض
 بأهــم الجوانــب المتعلقــة بالبرنامــج التأسيســي العــام
 بالجامعــة، كونــه البوابــة األولــى والمحطــة التــي تحطــون

 رحالكم فيها عند التحاقكم
بالجامعة

 وإلــى ذلــك، يرجــى منكــم قــراءة هــذا ّالكتيــب بإمعــان
ــة ــة واإلداري ــب األكاديمي ــة الجوان ــالع بكاف ــى إط ــون عل  لتك
 المتعلقــة بالبرنامــج كــي تتمكنــوا مــن إتمــام البرنامــج
 بمراحلــه المختلفــة بنجــاح والمضــي ُقدمــــا لبــدء الدراســة
إحــدى المقبوليــن فيهــا فيــي  التخصصيــة   ببرامجكــم 

كليات الجامعة

ــه إلــى أن هــذا الُكتيــب  ــه، أودُّ فيــه التنوي  وفــي الوقــت ذات
 قــد اليتضمــن كافــة المعلومــات والبيانــات األخــرى فيمــا
 يخــص الجامعــة وكلياتهــا ونظــم الدراســة فيهــا وانظمتهــا
اإلحاطــة وذلــك ألن هــذه  الكثيــرة،  الداخليــة   ولوائحهــا 
ــه، ــا. وعلي ــب ألجله ــذا الُكتي ــع ه ــي ُوض ــة الت ــاوز الغاي  تتج
ــب ــك الجوان ــى تل ــالع عل ــعى لإلط ــأن يس ــب ب ــد للطال  الب
 بنفســه وبحســب حاجتــه الشــخصيةـ، وذلــك مــن المصادر
الطلبــة، شــؤون  كدائــرة  بالجامعــة،  األخــرى   والجهــات 
 ومركــز اإلرشــاد األكاديمــي، والكليــات المعنيــة، وغيرهــا

من الجهات ذات العالقة

ــتكم ــي دراس ــوق ف ــاح والتف ــم النج ــى لك ــرى، أتمن ــرة أخ  م
الجامعية وتحقيق أهدافكم المنشودة





الكتّيِب اإلرشادي
 للبـرنامج التأسيسي العام 
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