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تـعــرف عـلـى اجلامـعــة يف �سـطـور

DISCOVER OUR UNIVERSITY
�أول جامعة خا�صة ب�سلطنة عمان
Private University in Oman

1st

�ساعـتــان فقط مـن مـ�سـقــط �أو دبـي
Hours from Muscat & Dubai
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�أكــثـر مـن عـ�شـرين عامـ ًا لـبنـاء �أمـة معـرفــة
Years building a knowledge nation

+

20

�أ�سرة اجلامعة ت�ضم �أكثـر من  30جن�سية
Nationalities of high calibre staff

+
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مــرحـبـــا بـكـــم

WELCOME
We are proud to have served Oman for 20 years and
continue to raise standards by graduating students
with the knowledge and skills to make a positive
contribution to the Sultanate and beyond. Choosing
a University is an important decision for you and your
family. It is important to find the correct programme of
study with a University that will suit your learning and
social needs and support your career aspirations.
At Sohar University we offer a first class student
experience along with excellent opportunities to
participate in a range of extra curricula activities. We
work with a number of international universities to
support teaching, research and knowledge transfer
as working in partnership is the key to achieving
international standards in all we undertake.
We have built a world class campus to ensure
learning is conducted in state of the art facilities with
teaching delivered by high quality international staff.

 مع التزامنا برفع معايري، عام ًا20 �إننا فخورون بخدمة ُعمان لأكرث من
التعليم الذي نقدمه بهدف تخريج جيل يتمتع باملعارف واملهارات التي متكنه
.من امل�ساهمة الإيجابية يف بناء ال�سلطنة �أو غريها من الدول
 �إن اختيارك جلامعة هو قرار يف غاية الأهمية لك:عزيزي الطالب
 ومن الواجب �أن تقوم باختيارالتخ�ص�ص املنا�سب يف اجلامعة،ولأ�سرتك
 �إننا.بحيث يتوافق مع طموحاتك التعليمية واالجتماعية وم�ستقبلك الوظيفي
يف جامعة ُ�صحارن�سعى دائم ًا لتقدمي جتربة فريدة للطالب ت�ضمن م�شاركته
 تعمل اجلامعة.يف جمموعة وا�سعة من املناهج والأن�شطة الطالبية املختلفة
بال�شراكة مع عدد من اجلامعات العاملية املرموقة بهدف تطوير النواحي
 حيث �أننا ن�ؤمن ب�أن �شراكات العمل،الأكادميية والبحث العلمي ونقل املعرفة
.هي ال�سبيل الأن�سب لتحقيق املعايري الدولية فيما نقوم به
لقد ا�ستطاعت اجلامعة ت�شييد حرم جامعي مبوا�صفات عاملية ي�ضم جمموعة
 كما تقوم اجلامعة دوم ًا با�ستقطاب كوادر،وا�سعة من املرافق واخلدمات
.�أكادميية و�إدارية من خمتلف دول العامل وذلك لتقدمي تعليم �أكادميي جيد
 ملعرفة ما �إذا كانت هي االختيار،�آمل �أن �أراكم قريب ًا يف جامعة ُ�صحار
.الأن�سب لكم

I hope you will take time to visit us and to see if we
are the right University for you.

Professor Barry Winn
Vice-Chancellor
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الربوفي�سور بارى وين
رئي�س اجلامعة

الـفــر�ص الـمـتــاحــة

ACCESS AND OPPORTUNITY

الأولـــى فــــي منـــح البحـــــوث والإبتـكـــار
For research & innovation funding

1st

�أربع درجـات علمية  -الـدبـلـوم ،الـدبلـوم الـمتـقدم ،الـبكــالـوريـو�س ،الـمـاجـ�سـتـيـر
Levels of awards - Diploma, Advanced Diploma, Bachelor, Master
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�ست كليات ت�ضم جمموعة متنوعة من التخ�ص�صات
Faculties with specializations in all major disciplines
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طلبة من �أكثـر من  ٢٠جن�سية ي�ستفيدون من مركز اللغات
Nationalities have studied at the Language Centre
�أكثـر من � ٧آالف طالب وطالبة من عمان و�أقطار �أخرى
Omani & non-Omani students
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+20

+7000

FROM DREAM TO REALITY

ت�أ�سي�س دائرة البحوث
والتعاون ال�صناعي

ت�شييد احلرم املبدئي
Campus
Construction

1997
كلية �صحار
للعلوم التطبيقية
Sohar College of
Applied Sciences
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2003
2000

االفتتاح الر�سمي
للجامعة
Opening
Ceremony

Research Office
Established

2008

الـحـلـــم �أ�صـبـــح حــقــيــقــــة

افتتاح
مركز م�صادر التعلم
Learning
Resources Centre
Opened

2015

و�ضع حجر الأ�سا�س
( املرحلة الأوىل)

Foundation Stone

2011

الدفعة الأوىل حلملة
املاج�ستري
Graduation of 1st
Master Students
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)(Phase1

2010

2009
تو�سعة احلرم اجلامعي
(املرحلة الأوىل)

Campus
Expansion
)(Phase1

WHY SOHAR UNIVERSITY?

تلبي طموحاتك الوظيفية

التميز الأكادميي

قرب اخلدمات واملرافق

Meet Career Aspirations

Academic Excellence

Everything on your Doorstep

 من خريجي الهند�سة ح�صلوا على وظائف٪85
مب�ؤ�س�سات مرموقة

البحوث بق�ضايا معا�صرة جزء من الدرا�سة

حرم جامعي مبوا�صفات عاملية

Studies are informed by
contemporary research

Study on a world class campus

85% of engineering graduates are
employed in prestigious institutions

فر�ص تدريبية ووظيفية�سنويا بكربى امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية
Training and job opportunities are
coordinated annually with major
industries

االن�شطة البحثية تعزز التوا�صل باملجتمع
Research assignments provide
opportunities to connect with the
community
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الطالب حمور و�شريك بعملية التعلم
Students are treated as partners in
education

هيئة �أكادميية ذوي خربات وكفاءات
وجن�سيات متنوعة
Committed, talented and
qualified staff

مركز م�صادر التعلم ي�ضم كافة �إمكانات دعم
التعلم الفعال
Student-focused learner support in
the Learning Resources Centre

 النقل- توافر و�سهولة الو�صول �إىل خدمات ال�سكن
 الت�سوق-  الرتفيةShops, accommodation,
restaurants and leisure activities
are easily accessible

لـمـــاذا تـخـتــار جـامـعــة �صـحــار؟

مدينة �صحار

التوا�صل مع املجتمعات

جناحات طالبية

Sohar City

Connecting Communities

Student Success

ثاين �أكرب املدن ال ُعمانية
Second largest city in Oman

فر�صة العي�ش والدرا�سة ببيئة متعددة
ومتنوعة الثقافات

نادي مناظرات اجلامعة يت�صدر بطولة املناظرات
اجلامعية

Opportunity to live and study in a
diverse multicultural environment

1st prize in Colleges Debating
Championship

بيئة �آمنة وهادئة

�شراكات عاملية كربى ترثي املناخ الأكادميي وتعزز
تطبيق املعايري الدولية

املركز الأول لطلبة كلية احلا�سوب مب�سابقة
تكنوفي�ست مب�سقط

Friendly, secure environment

Working in partnership with major
international institutions

مركز �صناعي وجتاري �سريع التطور
Fast growing commercial and
industrial centre

1st prize in TECHOFEST
Competition

الدرجات العلمية معرتف بها بكثري من الأقطار

ك�أ�س املركز الأول ببطولة القدم ال�شاطئية مب�سقط

Degrees and programmes are
recognized in many countries

1st position in National Beach
Football Championship
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ق�صـ�ص جناح ترتجـم التميز

SUCCESS STORIES
Hamed Ali Al-Sarhani
General Director - Ministry of Education, Al Sharqiya North

جامعة �صحار منوذج رائد وناجح للجامعات احلديثة
Sohar University is a great example of a successful modern
university
حمد بن علي ال�سرحاين
 وزارة الرتبية والتعليم حمافظة �شمال ال�شرقية- مدير عام

�إبراهيم بن علي الفار�سي
 �شركة كهرباء جمان- مدير �ش�ؤون امل�شرتكني

درا�ستي باجلامعة عززت تطور م�ساري الوظيفي
My studies supported my career development
Ibrahim Ali Al-Farsi
Director of Customer Service Department - Majan Electricity Company

Maryam Said Al-Amri
Head. Staff Development - Sohar University

الدرا�سة والعمل باجلامعة جتربة ثرية وثمينة
Studying and working at the University has been a rich and
valuable experience
مرمي بنت �سعيد العمرية
 جامعة �صحار- رئي�س ق�سم التطوير الوظيفي

عائ�شة بنت �أحمد احل�ضرمية
 تبوك للتعليم الأ�سا�سي- مديرة مدر�سة

�أك�سبتني درا�ستي ملاج�ستري الأ�صول والإدارة الرتبوية مهارات البحث العلمي
The Master in Education Administration provided me with good
research skills
Said Mohammed Al-Nomani
Assistant Manager of Maintenance Planning - Oman Air

تعلمت الكثري �أثناء درا�ستي باجلامعة و�أ�سعى دائما للتطبيق مبجال عملي
The skills I learned at Sohar University have been
very useful in my job
�سعيد بن حممد النعماين
 الطريان العماين- م�ساعد مدير ال�صيانة والتخطيط
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Aisha Ahmed Al-Hadhramiah
Principal - Tabuk School for Basic Education

الإر�شـاد الأكـادميـي

ACADEMIC ADVISING

ن�ساعدك على االختيار

نـحـــــن هـنـــا لــــ

ن�ساعـدك على التعلم

Help you select

We are here to

Help you learn

نقـدم الن�صـح
Advise you
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Faculty of
Business كليـة
�إدارة الأعمال

توفر الكلية لطالبها الفر�صه لإكت�ساب املعارف واملهارات الالزمة
للأعمال التجارية والإدارة مما يعزز جاهزيتهم للتوظيف وريادة
.امل�شاريع
تتعاون الكلية مع قطاعات �صناعية وجهات مهنية عدة ل�ضمان
توافق الربامج املقدمة مع املعايري العاملية وتلبية حاجة �سوق
العمل ويخلق هذا التعاون العديد من الفر�ص التدريبية
.والوظيفية لطلبة الكلية
The Faculty provides students with the
opportunity to gain knowledge and skills
in business and management to enhance
employability and enterprise.
The Faculty collaborates with industry and
professional bodies to ensure programmes
meet international standards and market
demands. These links offer students
opportunities for training and employment.
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Specializations & Degrees التخ�ص�صات والدرجات العلمية
ملاذا تدر�س برامج �إدارة الأعمال؟
Why study our
programmes?

املرحلة اجلامعية

Undergraduate
الدبلوم

الدبلوم املتقدم

Diploma

الإ�ستفادة من النهج املتكامل و�أ�سلوب يعتمد
املمار�سة يف جمال الأعمال التجارية والإدارة
Benefit from an integrated and
practice-oriented approach
to business education and
administration

Specialization

التخ�ص�ص

Problem-based learning to
support the development of
innovation and enterprise

�إكت�ساب املهارات الالزمة لإن�شاء وتطوير �أعمال
جتارية بال�سلطنة
Gain the skills necessary to
establish and lead business
development in Oman

1 امل�ستوى

2 امل�ستوى

3امل�ستوى

4 امل�ستوى

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Number of Units

عدد الوحدات

Accountancy

املحا�سبة

18

18

16

16

Management

الإدارة

18

18

16

16

الت�سويق

18

18

16

16

Marketing

التعلم القائم مببد�أ حل امل�شكالت لتعزيز
الإبتكار وريادة الأعمال

البكالوريو�س

Advanced Diploma Bachelor

Bachelor’ s degree specializations تخ�ص�صات درجة البكالوريو�س
Business & Commercial Law

الأعمال والقانون التجاري
Management Information Systems

نظم املعلومات الإدارية

18

18

16

16

18

18

16

16

الدرا�سات العليا

Postgraduate
Specialization

التخ�ص�ص

Master of Business Administration (MBA)

املاج�ستري يف �إدارة الأعمال

Study Duration

عدد ال�سنوات الدرا�سية

2 years

�سنتان

13

14

Business

�إدارة الأعمال

Diverse and challenging learning opportunities to build
confidence and release potential
Student-led Enterprise Club that supports
entrepreneurship across campus
Flexible programme delivery to meet the demands of a
diverse learner base

فر�ص تعلم تت�سم بالتنوع والتحدي لبناء الثقة و�إ�ستنفار
�إمكانات الطالب
يعزز نادي ريادة الأعمال املهارات الريادية للم�شاريع
برامج مرنة تلبي احتياجات الطلبة املتنوعة
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Faculty of Computing

& IT كـلـيـــة احلـا�سوب
وتقنية املعلومات
تقدم الكلية فر�ص تعلم رائعة تتخذ من الطالب حمورها يف جميع
.الربامج واملناهج املقدمة
ويتم تزويد الطلبة مبجموعه من املعارف وااخلربات والإمكانات
 وتراعي الكلية.والتي ت�ؤهلهم لي�صبحوا مبتكرين ورواد �أعمال
توطيد عالقات تعاون مع قطاعات الأعمال وال�صناعة لتوفري
.فر�ص التدريب العملي والتوظيف للطلبة
The Faculty offers outstanding learning
opportunities in student-centred programmes
with cutting-edge curricula.
Students are provided with the knowledge,
hands-on experience and competencies that
lead to innovative and enterprising graduates.
Strong links with industry offer real-life training
and employment opportunities.
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Specializations & Degrees التخ�ص�صات والدرجات العلمية
ملاذا تدر�س برامج احلا�سوب
وتقنية املعلومات؟
Why study our
programmes?

املرحلة اجلامعية

Undergraduate

الدبلوم املتقدم

الدبلوم

الربامج معتمدة من اجلمعية الأ�سرتالية
)ACS( للحا�سب الآيل
Programmes are accredited by
the Australian Computer Society
(ACS)

Specialization

التخ�ص�ص

Business Information Technology

�إدارة الأعمال وتقنية املعلومات
علوم احلا�سوب والو�سائط املتعددة

Problem-based approach to
develop autonomous learning

توافر ال�شهادات املهنية ذات ال�صلة
) �ساب-  �أوراكل-  �أدوبي- (�سي�سكو
Availability of professional
certification (Cisco, Adobe,
Oracle, and SAP)

1 امل�ستوى

2 امل�ستوى

3امل�ستوى

4 امل�ستوى

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Number of Units عدد الوحدات

Computer & Multimedia

انتهاج �أ�سلوب حل امل�شكالت
لتطوير التعلم الذاتي

البكالوريو�س

Advanced Diploma Bachelor

Diploma

Computer & Web Engineering

علوم احلا�سوب وهند�سة الويب
Networking & Database

ال�شبكات وقواعد البيانات

17

19

16

16

17

19

16

16

17

19

16

16

17

19

16

16

الدرا�سات العليا

Postgraduate
Specialization

التخ�ص�ص

Master of Science (Computer Sciences) MSc

املاج�ستري يف علوم احلا�سوب

Study Duration

عدد ال�سنوات الدرا�سية

2 years

�سنتان

17

18

Computing & IT

احلـا�سوب وتقنية املعلومات

Team-based learning in a supportive environment
Student Tech-Zone to support innovation and enterprise
Engagement in research to boost skills and enhance
technological advancement

التعلم القائم على الفريق داخل بيئة حمفزة
مرافق تكنولوجيا الطلبة والتي تدعم الإبتكار وريادة الأعمال
امل�شاركات البحثية لتطوير املهارات وتعزيز التقدم التكنولوجي
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Faculty of Education
& Arts كـلـيـــة
الرتبية والآداب
تقدم الكلية فر�ص تعلم متنوعة من خالل جمموعة وا�سعة من
برامج البكالوريو�س واملاج�ستري لتعزيز فر�ص التوظيف والتعلم
.مدى احلياة معا
تتيح الدرا�سة للطالب تطوير املعارف واملهارات والقيم الالزمة
 ويراعى التعاون امل�ستمر مع وزارة الرتبية.للمهن الرتبوية
.والتعليم ل�ضمان تطبيق املعايري املعتمدة وتبني �أف�ضل املمار�سات

The Faculty offers outstanding learning
opportunities across a broad range of
undergraduate and postgraduate programmes
to enhance employability and promote lifelong
learning.
Students develop the knowledge, skills, and
values to prepare for careers in education.
All programmes comply with the Ministry of
Education to ensure standards are met and best
practice is promoted.
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Specializations & Degrees التخ�ص�صات والدرجات العلمية
ملاذا تدر�س برامج الرتبية والآداب؟

املرحلة اجلامعية

Undergraduate
الدبلوم

Why study our
programmes?
Specialization

�إكت�ساب املعارف واخلربات يف بيئة متعددة
التخ�ص�صات
Gain knowledge and
experience in a multidisciplinary
environment

الدبلوم املتقدم

Diploma

التخ�ص�ص

البكالوريو�س

Advanced Diploma Bachelor

1 امل�ستوى

2 امل�ستوى

3امل�ستوى

4 امل�ستوى

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Number of Units
Arabic Language and Literature

عدد الوحدات

اللغة العربية و�آدابها

18

16

18

16

الرتبية الريا�ضية

18

16

18

16

Physical Education

Specialization Level 4

4 تخ�ص�ص امل�ستوى

Number of Units

عدد الوحدات

Teacher Preparation Programme

تطوير املهارات الداعمة للتعلم مدى احلياة
Develop skills to support
lifelong learning

الإ�ستفادة من الأن�شطة البحثية والدرا�سية
والتي تتوافق والأولويات الوطنية
Benefit from research activities
that feed scholarship and
enquiry and align with national
priorities

(Science - Mathematics - English Language - Arabic Language Islamic Studies - Education Technology - Physical Education - Art
Education - Musical Education)

دبلوم الت�أهيل الرتبوي

16

 الدرا�سات-  اللغة العربية-  الرتبية الإ�سالمية-  اللغة الإجنليزية-  الريا�ضيات- (العلوم
 الرتبية-  الرتبية الفنية-  الريا�ضة املدر�سية-  تكنولوجيا التعلم- الإجتماعية
)املو�سيقية

الدرا�سات العليا

Postgraduate
Specialization

التخ�ص�ص

Number of Units

عدد الوحدات

Master of Curriculum & Teaching Methods: Arabic Language Science - General Curriculum

 املناهج العامة-  العلوم-  اللغة العربية:املاج�ستري يف املناهج وطرائق التدري�س

Master of Foundation & Education Administration

املاج�ستري يف الأ�صول والإدارة الرتبوية

24

24

21

22

Education & Arts

الرتبية والآداب

Flexible pathways to meet the needs of a diverse student
base
Diversified teaching approach to develop professional and
ethical values in performing tasks
Masters programmes which meet the needs of educational
providers

م�سارات تعلم مرنة تتوافق واحتياجات �شرائح طالبية متنوعة
طرق تدري�س متنوعة لتطوير القيم املهنية والأخالقية
يف �أداء الأعمال
برامج املاج�ستري تلبي �إحتياجات العاملني باحلقل الرتبوي
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Faculty of
Engineering
كليـة الهند�سة
تقدم الكلية لطالبها فر�ص تعلم فريدة يف العديد من التخ�ص�صات
.الهند�سية وبا�ستخدام جمموعة من �أحدث املختربات واملرافق
وي��راع��ى تعزيز التعلم م��ن خ�لال ال��دم��ج ب�ين ال�ن��واح��ي النظرية
الأك��ادمي �ي��ة واخل�ب��رات ال�ت��دري�ب�ي��ة العملية و� �ص��وال �إىل تطوير
.للمعارف واملهارات ذات ال�صلة

The Faculty offers students outstanding
learning opportunities in state of the art
laboratories across all major engineering
disciplines.
Learning is enhanced through a blend of
academic and practical hands-on experience
which supports the development of knowledge
and skills.
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Specializations & Degrees التخ�ص�صات والدرجات العلمية
ملاذا تدر�س برامج الهند�سة؟
Why study our
programmes?

املرحلة اجلامعية

Undergraduate

الدبلوم املتقدم

الدبلوم

مناخ تعلم حمفز �ضمن مرافق وخدمات عاملية
امل�ستوى
Stimulating and supportive
learning environment in world
class facilities

Specialization

التخ�ص�ص

Focus on practice-based
learning with industrial
experience

2 امل�ستوى

3امل�ستوى

4 امل�ستوى

Level 2

Level 3

Level 4

عدد الوحدات

الهند�سة الكيميائية

18

19

16

16

الهند�سة املدنية

18

19

16

16

18

19

16

16

18

19

16

16

18

19

16

16

Civil Engineering

الرتكيز على التعلم القائم على التطبيق
ملمار�سات وخربات �صناعية

1 امل�ستوى
Level 1

Number of Units
Chemical Engineering

البكالوريو�س

Advanced Diploma Bachelor

Diploma

Electrical & Computer Engineering

الهند�سة الكهربائية واحلا�سب الآيل
Mechanical & Mechatronic Engineering

الهند�سة امليكانيكية والإلكرتوميكانيكية
Process Metallurgy & Materials
Engineering

هند�سة العمليات املعدنية واملواد
م�سارات تعلم مرنة
Flexible learning pathways

الدرا�سات العليا

Postgraduate
Specialization

التخ�ص�ص

Master of Environmental Engineering

املاج�ستري يف الهند�سة البيئية

Study Duration

عدد ال�سنوات الدرا�سية

2 years

�سنتان

25
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Engineering

الهـنـــد�ســـــــة

The only University in Oman to be awarded UK-GCC
Institutional Links funding (2017)
Training opportunities with locally-based industries
including ORPIC, VALE and Sohar Aluminum
High graduate employability with leading companies

 على منحة بحثية2017 اجلامعة ال ُعمانية الوحيدة احلا�صلة
من برنامج الربط امل�ؤ�س�سي بني اململكة املتحدة ودول اخلليج
،فر�ص تدريب عملي مب�ؤ�س�سات �صناعية مرموقه مثل �أوربك
فايل و�صحار �ألومنيوم
ن�سبة توظيف عالية للخريجيني مب�ؤ�س�سات رائدة
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Faculty of Language
Studies كـلـيـــة
الدرا�سات اللغوية
تدعم وت�شجع الكلية طالبها على الإ�ستفادة لي�صبحوا مناذج
.قيادية يف جماالت الرتبية واللغات والرتجمة
وتتيح الدرا�سة للطالب تطويرمهارات التوا�صل والتفكري
 كما توىل.النقدي والإبداعي واال�ستفادة الق�صوى من �إمكاناتة
الكلية �إهتمام بال�شراكات والتعاون مع جهات مهنية خارجية
.ل�ضمان حداثة ومالئمة املناهج والربامج للمعايري
The Faculty supports and encourages
students to become leaders in language
education and translation.
Students develop skills in communication
and critical and creative thinking to
maximize their potential. Partnerships with
external agencies ensure that curricula are
relevant, appropriate and contemporary.
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Specializations & Degrees التخ�ص�صات والدرجات العلمية
ملاذا تدر�س برامج الدرا�سات اللغوية؟

املرحلة اجلامعية

Undergraduate

Why study our
programmes?
Specialization

انتهاج التعلم باملهام لدعم التعلم الذاتي
وتطوير اللغة
Task-based approach
to support autonomous
learning and language
development

التخ�ص�ص

Gain language skills to make
a meaningful contribution to
contemporary society

English Language Studies

درا�سات اللغة الأجنليزية

Engage in developmental
research to promote lifelong
learning

1 امل�ستوى

2 امل�ستوى

3امل�ستوى

4 امل�ستوى

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

18

Bachelor ’s degree specialization

اللغة الإجنليزية والرتجمة

18

18

16

16

تخ�ص�ص درجة البكالوريو�س
18

16

16

الدرا�سات العليا

Postgraduate
Specialization

امل�شاركة بالبحوث التنموية لتعزيز التعلم
مدى احلياة

البكالوريو�س

Advanced Diploma Bachelor

Number of Units عدد الوحدات

English Language & Translation

�إكت�ساب املهارات اللغوية مل�ساهمة فعالة
باملجتمع املعا�صر

الدبلوم املتقدم

الدبلوم
Diploma

التخ�ص�ص

Master of Arts in Teaching English to Speakers of
Other Languages, MA TESOL

املاج�ستري يف �آداب تدري�س اللغة الإجنليزية لغريالناطقني بها

Study Duration

عدد ال�سنوات الدرا�سية

2 years

�سنتان
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Language Studies

الدرا�سات اللغوية

Student-led English Language Society that provides
learning opportunities through social interaction
Promoting cultural awareness in an appropriate context
Open access to leading multimedia facilities that support
the effective acquisition of language

توفرجماعة اللغة الإجنليزية فر�ص متنوعة للتفاعل
الإجتماعي امل�ستمر
�إثراء الوعي الثقايف يف �إطار منا�سب
�إتاحة ا�ستخدام الو�سائط اللغوية يعزز �إكت�ساب فعال للغة
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Faculty of Law

كليـة القانون

تهيئ الكلية الفر�صة لطالبها لتطوير املعارف واملهارات
.لي�صبحوا خرباء باملجاالت القانونية
ويراعى يف الربامج املقدمة الدمج املهني بني املعارف النظرية
والعملية معا مع الرتكيز على جودة التدريب العملي لت�أهيل
.الطلبة ملواقع وظيفية مميزة يف القطاعات القانونية
The Faculty provides students with the
opportunity to develop knowledge and skills
to become experts in the legal profession.
The programme offers a blend of theoretical
and practical scholarship, placing
emphasis on high quality, legal training and
professional integration to prepare students
for a range of positions in the judicial field.
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Specializations & Degrees التخ�ص�صات والدرجات العلمية
ملاذا تدر�س برنامج القانون؟

املرحلة اجلامعية

Undergraduate

Why study our
programme?

Bachelor البكالوريو�س
Specialization

الرتكيز القوي على التكامل املهني بني
اجلوانب النظرية والتطبيقية
Strong emphasis on the
professional integration of
theory and practice

التخ�ص�ص

1 امل�ستوى

2 امل�ستوى

3امل�ستوى

4 امل�ستوى

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Number of Units

Law

القانون

12

18

عدد الوحدات
16

20

هيئة �أكادميية تتميز باملهنية وتنوع
اخلربات القانونية
Programme taught by legal
practitioners with experience
across a number of
jurisdictions

بيئة �أكادميية حمفزة تقدم م�سارات
تعلم مرنة
Flexible study environment
and learning pathway
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Law

القانون

A fully functional Moot Court on campus to support the
development of legal skills

حمكمة �إفرتا�ضية بالكلية ت�ضمن ممار�سة واقعية وم�ستمرة
للمهارات القانونية

Strong partnership with the socio-professional environment
to ensure curricula are kept relevant and contemporary

�شراكات وطيدة مع جهات مهنية و�إجتماعية عديدة ل�ضمان
مالئمة املناهج للق�ضايا املعا�صرة للمجتمع

Experienced staff with international experience in the
profession

�صفوة من الأكادمييني ذوي اخلربات القانونية العاملية
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General Foundation
Programme

الربنامج الت�أ�سي�سي
ميثل الربنامج معربا م�ؤهال خلريجي دبلوم التعليم العام
للإنتقال للدرا�سة ب�أحدى الكليات ويتيح الربنامج الفر�صة
للطالب لتطوير مهارات اللغة الإجنليزية والريا�ضيات
.واحلا�سب الآيل ك�أ�سا�س لدرا�سة معظم التخ�ص�صات
ويراعي �أي�ضا �إمداد الطلبة باملهارات الأكادميية الأ�سا�سية
.والالزمة لدرا�ستهم امل�ستقبلية بالكليات

The programme provides a bridge for
students transitioning from high school
to faculties. Foundation students develop
English language, mathematics and
computing skills to prepare them for study in
their future specialisations.
The programme is designed to introduce
students to academic core skills as a
foundation for future learning.
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Specializations & Degrees التخ�ص�صات والدرجات العلمية
ملاذا تدر�س الربامج الت�أ�سي�سي؟
Why study our
programme?

الدعم الفردي للحاالت الطالبية
Individualised student support

اللغة الإجنليزية

English
املـــــادة

Duration

املدة الدرا�سية

Elementary

امل�ستوى الأول

17 weeks

 �أ�سبوع17

Pre- Intermediate

امل�ستوى الثاين

17 weeks

 �أ�سبوع17

Intermediate

امل�ستوى الثالث

17 weeks

 �أ�سبوع17

Component

* All new students take a placement test to assign them to the
appropriate proficiency level

* يجتاز الطلبة اجلدد اختبار لتحديد قدراتهم اللغوية و�إحلاقهم بامل�ستوى املنا�سب

الريا�ضيات

Mathematics
�إتاحة �سبل ومراكز دعم التعلم والإبتكار
Access to innovative social
learning space

املـــــادة

Duration

املدة الدرا�سية

Set 1: Basic Mathematics

الريا�ضيات الأ�سا�سية

17 weeks

 �أ�سبوع17

Set 2: Applied Mathematics

الريا�ضيات التطبيقية

17 weeks

 �أ�سبوع17

الريا�ضيات البحتة

17 weeks

 �أ�سبوع17

Component

Set 3: Pure Mathematics

احلا�سوب

Computing
التن�سيق امل�ستمر مع الكليات
Strong links with Faculties
from induction to transition

املـــــادة

Duration

املدة الدرا�سية

Module 1: Key Applications

تطبيقات احلا�سوب

17 weeks

 �أ�سبوع17

Module 2: Computer Fundamentals

�أ�سا�سيات احلا�سوب

17 weeks

 �أ�سبوع17

Component

37

38

Foundation
Programme

الربنامج الت�أ�سي�سي

Learner Support Majlis and Writing Studio to support and
enhance the learning experience
Contextualised learning in a multicultural environment
Team-based approach to support student-centred learning

توافر مراكز مثل جمل�س دعم املتعلم و�أ�ستوديو الكتابة يعزز
اخلربات واملهارات
التعلم من خالل ال�سياق ويف بيئة متنوعة الثقافات
نهج تعلم قائم على فريق وحموره الطالب لتطوير مهاراته
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كيفية الإلتحاق والت�سجيل

HOW TO APPLY
Undergraduate (Bachelor):
Admission Requirements
•

•
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A Pass in the General Education Diploma, or equivalent. Some
University programmes have additional requirements such as:
•

Law: A minimum grade C (65%) in Arabic Language in the
General Education Diploma, and passing an interview

•

Engineering: Completion of scientific courses in the General
Education Diploma (pure math, physics and/or chemistry)

•

Physical Education: An average of grade B (80%) and above in
the General Education Diploma certificate and in the physical
education course, passing a fitness test and not more than 22
years old

Applicants must pass all components of the General Foundation
Programme (English, Maths, IC3) with the exception of:
•

Those enrolled in the Arabic Language & Literature Programme
and Physical Education Programme

•

Law Programme applicants who are exempted from the English
Language component

:)املرحلة اجلامعية (البكالوريو�س
�شروط الإلتحاق
.النجاح يف دبلوم التعليم العام (�أو مايعادله) وذلك جلميع التخ�ص�صات يف اجلامعة
:وهناك �شروط �إ�ضافية لبع�ض التخ�ص�صات وهي

•

 �أن ال تق���ل درج���ة الطالب يف مقرر اللغة العربية يف دبلوم التعليم العام عن ج:• القان���ون
 و�إجتياز املقابلة ال�شخ�صية،)%65(
 الفيزياء، درا�س���ة املواد العلمية يف دبلوم التعليم العام (الريا�ضيات البحتة:• الهند�س���ة
)�أو الكيمياء/و
) )كن�سبة عامة يف دبلوم التعليم العام%80(  احل�صول عل���ى ب:• الرتبي���ة الريا�ضي���ة
 و�أن ال يزيد عمر املتقدم،  و�إجتي���از اختبار اللياقة البدنية، )ومق���رر الرتبية الريا�ضية
 �سنة22 عن
 احلا�سوب) جلميع، الريا�ضيات،•	�إجتياز برنامج اجلامعة الت�أ�سي�سي (اللغة االجنليزية
:الطلبة يف جميع التخ�ص�صات عدا
• تخ�ص�ص اللغة العربية و�آدابها والرتبية الريا�ضية
)• تخ�ص�ص القانون(يعفى من اللغة الإجنليزية فقط

•

Applicants with a relevant IELTS certificate of 5.0 and above, or
equivalent

) (�أو مايعادلها5.0  بدرجة ال تقل عنIELTS • احلا�صلني على �شهادة الآيلت�س

•

Some applicants may be exempted from the General Foundation
Programme based on level testing carried out by the University

• يتم �إعفاء بع�ض الطلبة من جميع (�أو بع�ض) مواد برنامج اجلامعة الت�أ�سي�سي بناء على
اختبارات م�ستوى تعقدها اجلامعة لهذا الغر�ض

Required Documentation:
•

General Education Diploma Certificate, or equivalent

•

Copy of passport / ID

•

Four color photographs

•

Copy of birth certificate

•

Copy of good conduct certificate

•

Additional documentation required is as follows:
•

Law Programme applicants must present a Clearance Certificate
from the Royal Oman Police, and a letter of recommendation

•

Applicants who have a General Education Diploma from a nonOmani school require authentication and certification of their
high school certificate transcript (grade 10-12) from the Omani
Embassy and Ministry of Foreign Affairs in their country of study.
All authenticated certification needs to be submitted to the
Ministry of Education to ascertain equivalency

•

Applicants transferring from another higher educational
institution require an official copy of their transcript in addition to
a description of all courses taken (duly certified)

Postgraduate (Master):
Admission Requirements
Master of Computer Sciences:
•

A Bachelor Degree in computing or equivalent with the following
final GPA score out of 4.00:
•

GPA 2.5 for new graduates

•

GPA 2.4 plus a minimum of one year professional experience in
the field of computer science

: الوثائق املطلوبة
• �شهادة دبلوم التعليم العام �أو مايعادلها
جواز ال�سفر/ • ن�سخة من البطاقة البطاقة ال�شخ�صية
• �أربع �صور �شخ�صية ملونة
• ن�سخة من �شهادة امليالد
• ن�سخة من �شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك
: • الوثائق الإ�ضافية التالية
، �شهادة عدم حمكومية وب���راءة ذمة من �شرطة عمان ال�سلطانية:• لتخ�ص����ص القانون
وخطاب تزكية
 نتائ���ج الثالث �سنوات:• للحا�صل�ي�ن عل���ى دبل���وم التعليم العام من مدار����س غري عمانية
الأخ�ي�رة يف مرحلة التعليم العام معتمدة من ال�سف���ارة العمانية ووزارة اخلارجية للبلد
)ال�صادرة منها ال�شهادة (لأغرا�ض معادلتها يف وزارة الرتبية والتعليم العمانية
 ك�شف عالمات وو�صف تف�صيلي للمواد التي:• للمنتقل�ي�ن من م�ؤ�س�س���ات تعليمية �أخرى
)�سبق درا�ستها يف امل�ؤ�س�سة املنتقل منها (معتمد ح�سب الأ�صول
:)الدرا�سات العليا (املاج�ستري
�شروط االلتحاق
:املاج�ستري يف علوم احلا�سوب

:)4.0 • درجة البكالوريو�س يف علوم احلا�سب الآيل (�أو مايعادلها) ومبعدل تراكمي (من
2.5 :• للخريجني اجلدد
2.4 : • خربة عملية �سنة ف�أكرثيف علوم احلا�سب الآيل
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•
•

•

GPA 2.3 plus a minimum of two years professional experience in
the field of computer science

An IELTS score of 6+ or equivalent. Applicants who have
completed their Bachelor degree studies in English are exempted
from presenting an IELTS
A Bachelor degree in Computer Engineering, Electronics
Engineering and Communications may be considered for the
admission with the addition of some bridging courses

Master of Environmental Engineering:
•

A Bachelor Degree in Engineering or equivalent with the following
final GPA score out of 4.00:
•

GPA 2.4 for new graduates

•

GPA 2.25 plus a minimum of two years professional experience
in the field of Engineering

•

An IELTS score of 6+ or equivalent. Applicants who have
completed their Bachelor degree studies in English are exempted
from presenting an IELTS

•

Passing an interview

Master of Business Administration (MBA):
•

42

A bachelor degree in Business (or equivalent) with the following
final GPA score out of 4.00:
•

GPA 2.5 for new graduates

•

GPA 2.4 plus a minimum of two years professional experience in
the business field

•

GPA 2.25 plus a minimum of four years professional experience
in the business field

2.3 : • خربة عملية �سنتني ف�أكرثيف علوم احلا�سب االيل
 (�أو مايعادلها) وميك���ن الإ�ستغناء عنها6.0  بدرجة ال تقل ع���نIELTS • �شه���ادة الآيلت����س
للطلبة الذين كانت درا�ستهم يف مرحلة البكالوريو�س باللغة االجنليزية
• ميكن خلريجي تخ�ص�صات هند�سة احلا�سوب وهند�سة الإلكرتونيات والإت�صاالت التقدم
للربامج �شريطة درا�سة املقررات الإ�ستدراكية التي حتددها الكلية
:املاج�ستري يف الهند�سة البيئية

:)4.0 • درجة البكالوريو�س يف الهند�سة (�أو مايعادلها) ومبعدل تراكمي (من
2.4 :• للخريجني اجلدد
2.25 :• خربة عملية �سنتني ف�أكرثيف الهند�سة
 (�أو مايعادلها) وميك���ن الإ�ستغناء عنها6.0  بدرجة ال تقل ع���نIELTS • �شه���ادة الآيلت����س
للطلبة الذين كانت درا�ستهم يف مرحلة البكالوريو�س باللغة االجنليزية
• �إجتياز املقابلة ال�شخ�صية
:ماج�ستري �إدارة الأعمال

:)4.0 • درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال (�أو مايعادلها) ومبعدل تراكمي (من
2.5 :• للخريجني اجلدد
2.4 :• خربة عملية �سنتني ف�أكرثيف �إدارة الأعمال
2.25 :• خربة عملية �أربع �سنوات ف�أكرثيف �إدارة الأعمال

•

An IELTS score of 6+ or equivalent. Applicants who have
completed their Bachelor degree studies in English are exempted
from presenting an IELTS

•

Passing an interview

•

A Bachelor degree in other majors may be considered for
admission with the addition of some bridging courses

Master of Arts in Teaching English to Speakers of
Other Languages (MA TESOL):
•

•

A bachelor degree in English Language or equivalent with the
following final GPA score out of 4.00:
•

GPA 2.4 for new graduates

•

GPA 2.25 plus a minimum of two years professional experience
in the field

A CELTA certificate for holders of non-education programme
Bachelors (Bachelor of Education English Language)

•

An IELTS score of 6.5 or equivalent

•

Passing an interview

Master of Education (Foundation & Educational
Administration, Curriculum & Teaching Methods):

 (�أو مايعادلها) وميك���ن الإ�ستغناء عنها6.0  بدرجة ال تقل ع���نIELTS • �شه���ادة الآيلت����س
للطلب���ة الذين كان���ت درا�ستهم يف مرحل���ة البكالوريو�س باللغة الإجنليزي���ة �شريطة �إجتياز
اختبار الكفاءة اللغوية
• �إجتياز املقابلة ال�شخ�صية
• ميكن خلريجي التخ�ص�صات الأخرى التقدم للربامج �شريطة درا�سة املقررات الإ�ستدراكية
التي حتددها الكلية
املاج�ستري يف الآداب يف تدري�س اللغة الإجنليزية
:)MA TESOL(لغريالناطقني بها

:)4.0 • درجة البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية (�أو مايعادلها) ومبعدل تراكمي (من
2.4 :• للخريجني اجلدد
2.25 :• خربة عملية �سنتني ف�أكرثيف نف�س املجال
) لغري احلا�صلني على بكالوريو�س (الرتبية يف اللغة الإجنليزيةCELTA • �شهادة �سيلتا
) (�أو مايعادلها6.5  بدرجة ال تقل عنIELTS • �شهادة الآيلت�س
• �إجتياز املقابلة ال�شخ�صية
، املاج�ستري يف الرتبية (اال�صول والإدارة الرتبوية

•

A Bachelor or Post Graduate Degree of Education (or equivalent)
with a minimum GPA of 2.5 out of 4.00 (or equivalent)

:)املناهج وطرائق التدري�س

•

A Bachelor degree in non-Educational majors may be considered
for admission with the addition of some bridging courses

• درجة البكالوريو�س �أو دبلوم الدرا�سات العليا يف الرتبية (�أو مايعادلهما) ومبعدل تراكمي
) �أو ما يعادله4.0 من2.5( ال يقل عن

•

Admission is limited and based on the highest GPA

• ميك���ن خلريج���ي التخ�ص�صات غ�ي�ر الرتبوية التق���دم للربنامج �شريطة درا�س���ة املقررات
الإ�ستدراكية التي حتددها الكلية
• يتم القبول تناف�سيا ح�سب �أعلى املعدالت
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Required Documents:
•

2 copies of the Bachelor certificate duly certified

•

2 copies of transcripts duly certified

•

An equivalency certificate issued by the Ministry of Higher
Education, Oman for all certificates issued outside the Sultanate

•

2 copies of the General Diploma Certificate (or equivalent)

•

2 copies of ID / passport

•

5 colour photographs

•

Copies of experience certificates

Admission Fees(For all programmes):
•

A deposit of 100 OMR (refundable)

•

Enrollment fees 50 OMR (non-refundable)

:الوثائق املطلوبة

• ن�سختني من جميع ال�شهادات العلمية م�صدقة ح�سب الأ�صول
• ن�سختني من جميع ك�شوف العالمات وم�صدقة ح�سب الأ�صول
• �شه���ادة معادلة �صادرة عن وزارة التعليم العايل ال ُعماني���ة لل�شهادات ال�صادرة من خارج
ال�سلطنة
• ن�سختني من �شهادة دبلوم التعليم العام (الثانوية العامة ) �أو مايعادلها
• ن�سختني من جواز ال�سفر والبطاقة ال�شخ�صية
• خم�س �صور �شخ�صية حديثة
• ن�سخة من جميع اخلربات العلمية
:)ر�سوم القبول (ت�شمل جميع الربامج

) ريال عماين مبلغ ت�أمني (م�سرتد100 •
) ريال عماين ر�سوم ت�سجيل (غري م�سرتدة50 •
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STUDENT LIFE

احلياة اجلامعية

student life
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مـ�صـــادر التـعــلـــــم

STUDENT HUB
The Learning Resources Centre is an iconic building located in
the heart of the campus. It offers a range of services to support
students in reaching their full potential.

مركز
الدرا�سات العليا

التوجيه الوظيفي
ومتابعة اخلريجني

البحوث والتعاون
ال�صناعي

ريادة
الأعمال

Library

Postgraduate
Centre

Alumni & Career
Guidance

Research & Industry
Collaboration

Enterprise
Centre

املجل�س الطالبي

املحكمة الإفرتا�ضية

جمل�س دعم املتعلم

تكنولوجيا التعليم

ا�ستوديو الكتابة

Student
Council

Moot
Court

Learner Support
Majlis

Education
Technology

Writing
Studio

املكتبة
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يعترب مركز م�صادر التعلم �إبداعا معماريا يف قلب احلرم اجلامعي ويقدم جمموعة من
.اخلدمات والت�سهيالت التي تدعم الإ�ستغالل الأمثل لإمكانات ومهارات الطلبة

TRAINING AND EMPLOYABILITY
The Alumni & Career Guidance Centre helps students and
graduates find suitable training and employment opportunities.
The Centre works closely with employers and alumni to identify
internships and placements and to support students as they
prepare for future careers.

8660

التدريب والتوظيف

يكم ��ن ال ��دور الرئي�س ��ي ملرك ��ز التوجي ��ه الوظيف ��ي ومتابع ��ة اخلريج�ي�ن يف توفري فر�ص
 ويعمل املركز �أي�ضا من خالل عالقات.تدريبي ��ة ووظيفية مالئمة للطلبة واخلريج�ي�ن
عمل وطيدة مع �أ�صحاب الأعمال لتوفري منح تدريبية ودرا�سية للطلبة ليت�سنى ت�أهيلهم
ً و�إعدادهم للعمل م�ستقب
.ال

خريـج وخريجة

Graduates
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بحوث ذات فعالية

RESEARCH WITH IMPACT
تلتــ ��زم اجلامعــ ��ة ممثلــ ��ة يف دائــ ��رة البحــ ��وث والتعــ ��اون ال�صناعــ ��ي
برت�ســي ��خ هويتهــ ��ا البحثيــ ��ة يف جم ��االت رئي�سي ��ة و�أولويــ ��ات
 ويعمل فري ��ق البحث والتع ��اون ال�صناعي،ا�ســرتاتيجي ��ة لل�ســلطن ��ة
م ��ن خ�ل�ال عالق ��ات وطي ��دة بامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة وال�صناعي ��ة
و�ش ��راكات �أكادميية للم�ساهمة بفاعلي ��ة يف دعم التطور والنمو التي
.ت�شهد ُه ال�سلطنة
 مليون ريال عماين خالل6 وق ��د ح�صل ��ت اجلامعة على ما يزيد عن
. �شهراً املا�ضية لدعم بحوث علمية ونقل املعرفة12 الـ
The University is committed to developing crossfaculty research in key thematic areas that support
the strategic priorities of Oman. The Research and
Industry Collaboration (RIC) team works closely
with government, industry, and academic partners
to contribute to the development of the Sultanate
and to enhance the University’s research profile.
The University has been awarded over 6 million
OMR in external funding over the last 12 months to
support research and knowledge transfer.
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املحـاور البحثيــة املعتمــدة

THEMATIC RESEARCH AREAS

التوا�صل والتقارب
بني املجتمعات

ريادة االعمال
وال�صناعة

الـبـــيـئـــــة

التكنولوجيا
النا�شئة واملتقدمة

Connecting
Communities

& Enterprise
Industry

Environment

& Emerging
Advanced
Technology

حتديد متطلبات تدريب ال�صيادين
23,850 OMR
Fishermen Training Needs

ت�صميم وت�صنيع القوالب و�أدوات الإنتاج
2.55 Million OMR
Dies and Moulds

ال�سيطرة على تلوث الهواء
79,270 OMR
Air Pollution Control

مراقبة الأداء للمحركات التوربينية
101,500 OMR
Turbine Condition Monitoring

بـحـــوث طــالبـيــة

49

STUDENT RESEARCH

م�شاركات طالبية خارجية متعددة
ومنها يف ملتقى لندن العلمي لل�شباب

�أف�ضل بحث طالبي منجز على
امل�ستوى الوطني ولعاميني متتاليني

 36بحث طالبي
ممول خارجيا

Students participated
at the London Youth
Science Fourm

Best student project in
Energy & Industry

36 Externally funded
projects

التـعـليــم املـ�ستمـــر

CONTINUING EDUCATION
مركز التعليم امل�ستمر

CENTRE FOR CONTINUING EDUCATION
The Centre provides professional and vocational development
programmes that meet the needs of the community and support
lifelong learning. Short courses are offered across a range of
disciplines. In addition, certification preparation programmes are
offered in affiliation with professional partners. Customised training is
provided on request to some government and private bodies across
North Al Batinah. The Centre has trained over 5000 delegates in
the last five years. All programmes are approved by the Ministry of
Manpower. Typical programmes include:

يق ��دم املركز جمموع ��ة من الربامج املهنية والفنية املتطورة والتي تتوافق مع حاجة املجتمع
 ويق ��دم �أي�ضا جمموعة م ��ن ال ��دورات يف تخ�ص�ص ��ات متنوعة.وتدع ��م التعل ��م م ��دى احلي ��اة
بالإ�ضاف ��ة �إىل �شه ��ادات عاملي ��ة معتم ��دة م ��ن خ�ل�ال �ش ��راكات مهني ��ة بالإ�ضاف ��ة �إىل الربامج
وال ��دورات الت ��ي يت ��م ت�صميمه ��ا خ�صي�ص ��ا بن ��اء عل ��ى حاج ��ة امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة واخلا�صة
 طالب وطالبة باملركز خالل الـ5000  وقد مت تدريب ما يزيد عن.مبحافظ ��ة الباطن ��ة �شمال
 وت�شمل. م ��ع �إ�صدار �شهادات معتم ��دة من وزارة القوى العامل ��ة العمانية، �أع ��وام املن�صرم ��ة5
:الربامج املقدمة

Languages

اللغات

•

International Examinations (IELTS)

•

International Teaching Qualifications (CELTA)

)IELTS(
)CELTA(

• �شهادات التدري�س العاملية �سيلتا

Professional Skills
•

Engineering		

• Media

•

Law			

• Projects and contracts

•

Islamic Finance

Management
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•

Leadership and management

•

Small and Medium Enterprise (SME) development

• �إختبارات الآيلت�س الدويل

املهارات املهنية

• الإعالم

		
• الهند�سة

• امل�شاريع والعقود

		• القانون
• ال�صريفة الإ�سالمية
الإدارة

		
• القيادة والإدارة
• امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة

LANGUAGE CENTRE
The Centre offers Arabic language courses to meet the needs of
non-native speakers. To date, these courses have attracted a range
of students from various cultures and nationalities including; China,
Korea, Turkey, Britain, The Netherlands, Australia, America, Brazil
and Ghana. All courses are internally reviewed by the Faculty of
Education and Arts to ensure compliance with international standards.

مركــز اللغــات

يقدم املركز جمموعة من برامج اللغة العربية والتي تلبي �إحتياجات الناطقني بغري العربية
،وقد ا�ستقطبت هذه الربامج عدد من الدار�سني من ثقافات وجن�سيات متنوعة مثل ال�صني
 ويتم. غانا، الربازي ��ل، والوالي ��ات املتحدة، �أ�سرتاليا، هولن ��دا، اململك ��ة املتحدة، تركي ��ا،كوري ��ا
.مراجعة الربامج من خالل كلية الرتبية والآداب ل�ضمان متا�شيها مع املعايري العاملية
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الـمـدينـــة الأ�ســرع نـمـــواً بـالـ�سلـطنـــة
The fastest growing city in Oman
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الـحيـــاة فــي �صـحـــار

LIFE IN SOHAR
تعت�بر �صح��ار ث��اين �أك�بر امل��دن العماني��ة بع��د م�سق��ط العا�صم��ة .حتت��ل موقع
�إ�سرتاتيج��ي يتو�س��ط امل�سافة ب�ين م�سقط ودبي عل��ى �ساحل خلي��ج عمان وتعترب
املركز الإقت�صادي ملحافظة الباطنة �شمال ،متتاز ب�أنها مركز جتاري و�صناعي كبري
�سريع النمو والتطور مما يوفر فر�ص عمل كبرية خلريجي اجلامعة بالإ�ضافة �إىل
فر�ص تدريبية للطلبة من خالل جمموعة من كربى ال�صناعات وامل�ؤ�س�سات وت�ضم
املدين��ة يف جنباتها العديد من الثقاف��ات املتنوعة مما يجعلها بيئة ممتعة للعي�ش
والدرا�سة �إ�ضافة ملا تتميز به ال�سلطنة ومدنها من �أمان وا�ستقرار.

Sohar is situated on the Gulf of Oman in North Al Batinah and
is the second largest city in the Sultanate with easy access
to Muscat, Dubai and the UAE. It is a rapidly developing
commercial and industrial centre which offers great employment
opportunities to graduates across a range of major industries.
Sohar has a large diverse and multicultural community and is a
safe and pleasant environment to live and study in.

Towards a Knowledge Nation
+968 26850100

ﻧﺤــــﻮ ﺑﻨــﺎء أﻣــﺔ ﻣﻌـﺮﻓــﺔ

+968 26720102

P.O.Box: 44, PC: 311, Sohar - Sultanate of Oman
Sohar University,Oman

Sohar University

24°17'58.2"N 56°46'49.4”E

@Soharuniv

@Soharuniversity_Oman

