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General Foundation Programme 

Programme Overview 

The General Foundation Programme (GFP) at IMCO is designed to equip students with English, 
Maths and IT skills which are needed to meet the demands of the entry level expected by 
IMCO academic departments based on the GFP standards provided by the Oman Academic 
Accreditation Authority (OAAA) and Ministry of Higher Education. 



Admission requirements 
• General Education Diploma (Grade 12 Certificate) or equivalent 

The Applicant must undergo IMCO Placement Tests of Mathematics, English and Information 

Technology. Based on the results, students will be assigned to the appropriate level within 

the General Foundation Programme (GFP) 

Course  Information 
Fees                                        2,625 OMR per academic year  

Duration                              One year (2 semesters)  

Other fees 
Registration 

Omani Students                   50 OMR (nonrefundable)

International Students      100 OMR (nonrefundable) 

Security deposit                  100 OMR (refundable) 



International Students 
IMCO welcomes students from all nationalities. 
Currently, IMCO has international students from more than 10 countries. 

In order to be admitted, international applicants must provide the following documents: 
•The original General Education Diploma certificate 
(Secondary School Certificate) and the original transcript if available.
•The original certificates of the pre-certificate stage 

Attested by:
•The Ministry of Education or the educational institution issuing the certificate 
•The Ministry of Foreign Affairs in the country issuing the certificate
•The Embassy of Oman or the Cultural Attache› of Oman in the country issuing the certificate
•A photocopy of a valid passport 

The Admission & Registration department at IMCO will guide the applicant through the 
attestation process and will provide the needed support. 

For more information, please contact the Admission & Registration department through 
+968  93210326 
admission@imco.edu.om 



General Foundation Programme Overview 
The General Foundation Programme (GFP) at IMCO is designed to equip students with English, 
Maths and IT skills which are needed to meet the demands of the entry level expected by 
IMCO academic departments based on the GFP standards provided by the Oman Academic 
Accreditation Authority (OAAA). 

The content and delivery of the GFP offered at IMCO is continuously reviewed and redesigned 
in consultation with the curriculum committee. This program offers a one year course 
which includes English, Maths and IT subjects. Students are placed in the Elementary, Pre-
Intermediate or Intermediate level based on their English Placement Test results. Students 
need to complete the Intermediate level (FENG002-) in order to be enrolled for a diploma 
programme. The curriculum is based on learning outcomes, study skills, strategies and 
attributes which students have to demonstrate during their studies at IMCO. 

The one year programme is divided into four terms over a period of two semesters. In each 
term, there is a range of continuous assessments, as well as a mid-semester and final 
examination. After completing the Foundation programme, students can enroll in one of the 
Diploma programmes offered at IMCO. 

Student Hostel Service 
IMCO can provide accommodation if requested at the campus for male students and will 
make the utmost effort to facilitate reasonable accommodation outside the campus in 
nearby areas for female students. 
Information about fees is available at the Finance and Student Affairs Departments. 
Available accommodation will be allotted on ‘first come first serve’ basis. 

Student Services Facilities 
• A well-equipped Sport complex with indoor swimming pool, GYM, indoor playing court as 
well as outside football playground.
• Students’ restaurant.
• In campus minimart. 



البرنامج التأسيسي العام 
نبذة عن البرنامج 

تــــم تصميــــم البرنامــــج التأسيســــي العــــام )GFP( يف كليــــة عمــــان البحريــــة الدوليــــة لتزويــــد الطلبــــة بالمهــــارات 
الالزمــة يف اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات وتقنيــة المعلومــات لتلبيــة متطلبــات القبــول يفاألقســام األكاديميــة يف 
الكليــــة وبنــــاًء علــــى معاييــــر البرنامــــج التأسيســــي العــــام المعــــدة مــــن قبــــل الهيئــــة العمانيــــة لالعتماد األكاديمي 

)OAAA( ووزارة التعليــم العــايل. 



متطلبات القبول
• دبلوم التعليم العام )شهادة الصف الثاين عشر( أو ما يعادلها 

يجب على المتقدم الخضوع إلختبارات تحديد المستوى يف الرياضيات واللغة اإلنجليزية وتقنية المعلومات. 
بنا ًء على النتائج ، سيتم وضع الطلبة يف المستوى المناسب ضمن البرنامج التأسيسي العام 

معلومات البرنامج
الرسوم الدراسية            ٢٦٢٥ ريال عماين للسنة األكاديمية
مدة الدراسة                    سنة دراسية ) فصلين دراسيين( 

رسوم أخرى
التسجيل

الطلبة العمانيين                  ٥٠ ريال    )غير مسترجعة(
الطلبة الدوليين                    ١٠٠ ريال )غير مسترجعة(

التأمين                                ١٠٠ ريال  )مسترجع(



الطلبة الدوليين 
ترحب كلية عمان البحرية الدولية بجميع الطلبة من جميع الجنسيات 

حيث تضم الكلية يف الوقت الحايل طلبة من أ كثر من عشر دول. 

للقبول يف الكلية يجب على الطلبة الدوليين تقديم التايل: 
• شهادة دبلوم التعليم العام األصلية )شهادة الثانوية العامة( أو ما يعادلها وكشف الدرجات إن وجد.

 • الشهادة الدراسية األصلية السابقة للشهادة المراد تقييمها

مصدقة من: 
• وزارة التعليم أو المؤسسة التي أصدرت الشهادة يف البلد التي أصدرت الشهادة

• وزارة الخارجية يف البلد التي أصدرت الشهادة
• سفارة سلطنة عمان أو الملحقية الثقافية العمانية يف البلد التي أصدرت الشهادة 

• صورة جواز سفر صاحب الشهادة 

ســــيقوم قســــم القبــــول والتســــجيل بكليــــة عمــــان البحريــــة الدوليــة بتوجيــه مقــدم الطلــب أثنــاء عمليــة التصديق 
وتقديــم الدعــم الــالزم. 

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع قسم القبول والتسجيل عبر
+٩٣٢١٠٣٢٦ ٩٦٨ 

 admission@imco.edu.om 



نبذة عن البرنامج 
تـم تصميـم البرنامـج التأسيسـي العـام )GFP( يف كليـة عمـان البحريـة الدوليـة لتزويـد الطلبـة بالمهـارات الالزمـة 
يف اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات وتقنيــة المعلومــات لتلبيــة متطلبــات القبــول يف األقســام األكاديميــة يف الكليــة 
وبنــــاً ء علــى معاييــر البرنامــج التأسيســي المعــدة مــن قبــل الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي )OAAA( ووزارة 

التعليــم العايل. 
ــه  ــادة تصميمــ ــتمر وإعــ ــكل مســ ــة بشــ ــدم يف الكليــ ــي المقــ ــج التأسيســ ــوى البرنامــ ــليم محتــ ــة وتســ ــم مراجعــ يتــ
بالتشــــاور مــــع لجنــــة المناهــــج الدراســــية. ويقــــدم هــــذا البرنامــــج دورة دراســــية مدتهــا ســنة واحــدة تتضمــن مــواد 
يف اللغــــة اإلنجليزيــــة والرياضيــــات وتقنيــــة المعلومــــات. يتــــم وضــــع الطلبــــة يف المســــتوى االبتــــدايئ أو مــــا قبــــل 
المتوســــط أو المتوســــط بنــــاً ء علــــى نتائــــج اختبــــار تحديــــد مســــتوى اللغــــة اإلنجليزيــــة الخــــاص بالقســــم. ويجــــب 
كمــــال المســتوى المتوســط )FENG-002( مــن أجــل االلتحــاق ببرنامــج الدبلــوم. ويعتمــد المنهــج  علــــى الطلبــــة إ
علــى نتائــج التعلــم مــع التركيــز علــى مهــارات الدراســة واالســتراتيجيات والســمات التــي ترغــب الكليــة يف أن 

يتمكــن طلبتهــا مــن تحصيلهــا. 
تنقســـم ســـنة البرنامـــج التأسيســـي اىٕل أربعـــة فتـــرات مقســـمة علـــى فصليـــن دراســـيين. ويخضـــع الطلبـــة يف كل 
فصـــل لمجموعــــة مــــن التقييمــــات المســــتمرة، باإلضافــــة اىٕل امتحــــان منتصــــف الفصــــل الدراســــي واالمتحــــان 
النهــــايئ. وبعــــد إ كمــال البرنامــج التأسيســي، يمكــن للطلبــة االلتحــاق بأحــد برامــج الدبلــوم المقدمــة يف كليــة عمــان 

البحريــة الدوليــة. 

خدمـــــات السكن الطـــاليب 
توفــر الكليــة مســكن داخــل حــرم الكليــة لمــن يرغــب مــن الطلبــة الذكــور كمــا أن الكليــة تبــذل كل مــا بوســعها 

لتســهيل الحصــول علــى مســكن الئــق خــارج حــرم الكليــة للطالبــات. 
تتوفر معلومات تكاليف المسكن لدى قسم المالية وقسم شؤون الطلبة وتكون األولوية لمن يحجز أوال.

الخدمـــــات الطـــالبية 
• مركــز رياضــي مجهــز بحــوض ســباحة داخلــي وصالــة رياضــة وملعــب داخلــي باإلضافــة اىل ملعــب كــرة قــدم 

خارجــي
• مطعم للطلبة 
• سوبر ماركت 




