
                                                                    

 مركز مهارات الكتابة

 طريقة تسجيل موعد إلكتروني

 
. لتسجيل المذكورة فيما بعدالطالب والموظفين على تسجيل موعد إلكتروني وفقا للخطوات الثمان يشجع مركز مهارات الكتابة جميع 

 في المركز يرجى اختيار الطريقة المناسبة لكم. موعد

 دخول موقع جامعة نزوى، ثم اختيار "الطالب المنتظمون"، ثم شعار مركز مهارات الكتابة. .1

 .”cis/twc“من أي جهاز حاسوب في الجامعة، بإمكانكم الدخول على هذا الرابط للتسجيل  .2

 .”http://cis/twc“للتسجيل على هذا الرابطمن أي هاتف نقال، بإمكانكم استخدام شبكة الجامعة  .3

 الخطوة األولى: الدخول 

 )نفس االسم لدخول الحاسب اآللي في الجامعة(. ماسم المستخدم الخاص بك لاإدخ ( أ

 نفس كلمة المرور لدخول الحاسب اآللي في الجامعة(. ) مكلمة المرور الخاصة بك لاإدخ ( ب

 عند االنتهاء. دخول""  على ضغطلا ( ت

 

 ةالثانية: الصفحة الرئيس الخطوة

، و عرض جدولي مركز تحميل مواد مساعدةبإمكانكم االطالع على مواعيدكم المسجلة، تسجيل موعد جديد،  ة من الصفحة الرئيس

 مهارات الكتابة لمختبري اللغة العربية واللغة اإلنجليزية المرتبطة بكل البرامج والخدمات المقدمة.

 لتسجيل موعد، اضغط على المربع " تسجيل موعد". ( أ

 

 

 



 الخطوة الثالثة: مركز مهارات الكتابة مختبري اللغة

تحتاج مساعدة أكاديمية في مساقات تدرس باللغة العربية أو في الترجمة من اللغة  كنت ذاإاختر "مختبر اللغة العربية"  ( أ

 .اإلنجليزية إلى اللغة العربية

مساعدة أكاديمية في مساقات تدرس باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو ذا كنت تحتاج اإلنجليزية" إاختر "مختبر اللغة  ( ب

 األلمانية.

 

 

  الرابعة: برامج وخدمات المركزالخطوة 

 

    مساعدة تحتاج كنت إذا" مفردة عملية دروس" اختر ( أ

 أكاديمية مفردة مع طالب إسناد أكاديمي في:

 

 مراجعة المواد الدراسية  

 االستعداد لالمتحانات الفترية والنهائية 

 المساعدة في المهام والواجبات 

  ممارسة القراءة 

 ممارسة الكتابة 

 

 

" إذا كنت تريد االنضمام إلى مجموعة ورش عملاختر "  ( ب

المتعلقة صغيرة من المتعلمين تسعى للمساعدة األكاديمية 

 في:

 

 ممارسة الكتابة 

 ممارسة القراءة  

 

 

" إذا كنت تريد تطوير مهارات جلسات محادثةاختر "  ( ت

  التواصل الشفهي المتعلقة ب: 

 

 اللغة العربية 

" إذا كنت تحتاج مساعدة في استشارات أكاديمية اختر " ( ث

 طريقة الكتابة المرتبطة بالمهام والبحوث األكاديمية.

 

  التمهيد للكتابة: تخصيص العناوين، العصف الذهني، موجز

 تمهيدي

 المسودة والمراجعة 

  والبنيةاألسلوب 

  المراجع واإلقتباس بطريقةAPA 

 إعادة الصياغة والتلخيص 

 مراجعة المواد الدراسية 

 التحضير للعرض المرئي 

 
 

" إذا كنت ترغب في المشاركة في أنشطة إضافيةاختر "  ( ج

 اآلتي:

 

 مسابقة المقال السنوية لمركز مهارات الكتابة 

 النادي الكتابي لمركز مهارات الكتابة 

 الجماعة الكورية الثقافية 



 

 الخطوة الخامسة: نوع البرنامج

 اختر نوع الخدمة المطلوبة التي اخترتها مسبقا في الخطوة الرابعة. أ( 

 القائمة في الصورة التالية هي مثال على درس عملي مفرد مختار. ب(

 

  
 

  الخطوة السادسة: جدولة الموعد

 لموعدك ) اللون الرمادي = غير متوفر، اللون الذهبي = متوفر( أ( اختر اليوم والوقت 

 



  الخطوة السابعة:  تأكيد حجز الموعد

 .حجز موعدك المرغوب قم بتأكيد ( أ

  لطلبة الزائرين لمركز مهارات الكتابة، ثم اضغط على المربع.ااقرأ قواعد  ( ب

 اختر "تسجيل". ( ت

، نوع الموعد  المختبر نوع الخدمة،          التاريخ،              الوقت،     

 

 

 الخطوة الثامنة:  الموعد المحجوز بالمركز

 تم حجز الموعد بنجاح.ي ( أ

 لتذكيرك بالموعد. يرسل بريد إلكتروني لك ( ب

 خر.العلوية اليمنى أو قم بحجز موعد آ لطفاً قم بالخروج من الجهة ( ت

 

 

 

 

 

 



 طالب للالمسجلة  موعد مع الحصول على تقرير للمواعيد : طريقة إلغاء1الملحق 

تقرير الشهري لمواعيدك المسجلة والتي تم الالمسمى ب " مواعيدي "  لالطالع على  اضغط على مربع الصفحة الرئيسية ( أ

طالب الذين يحتاجون تقديم برهان لمشرفيهم األكاديميين أو لمدرسيهم في لالمركز. هذه المعلومات عملية لحضورها في 

 في الحصول على مساعدة أكاديمية. المساقات بأنهم سعوا بنجاح

 

الموعد بساعة  من خالل هذه الصفحة قبل وقت لطفاً قم بإلغاء الموعد لحضور للموعد المسجل ألي سبب كان.إذا لم تتمكن ا ( ب

 رك مؤقتا من تسجيل أي موعد خالل ذلك الشهر.تسجيلك عدم حضور )مرتين( في شهر واحد، سيتم حظ على األقل. إذا تم

 

 ر عن تسجيل موعد في المستقبل.لطفا قم بزيارة المركز لرفع الحظ ( ت

 

  " إللغاء الموعد المسجل عندما يتطلب األمر. Xاختر "  ( ث

 

 

 

 

  لزيارتكم لمركز مهارات الكتابةشكراً جزيالً 

 

 


