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العام األكاديمي 2021/2020
Academic Year 2020/2021
أعزائنا الطلبة،

Dear Students,

صحار .سيبدأ هذا العام األكاديمي
أهلا بكم في جامعة ُ
بالبرنامج التعريفي عن بُعد لجميع الطلبة .وسينقسم العام
األكاديمي لثلثة فصول دراسية حسب اآلتي.

Welcome back to Sohar University. This academic
year will begin with a one week online Induction
Program for all students, followed by 3 semesters.

البرنامج التعريفي عن بُعد:
سيبدأ البرنامج التعريفي بتاريخ  27سبتمبر ،ليتم تعريفكم
بالحرم الجامعي والمرافق المختلفة والخدمات المقدمة لكم .كما
سيتواصل معكم أعضاء الهيئة األكاديمية .سيقوم األكاديميون
والموظفون بمساندتكم خلل العام األكاديمي وسيشرحون لكم
بعض الجوانب الخاصة بالمقررات الدراسية التي ستدرسونها
خلل هذا العام /الفصل الدراسي .كما ستتعرفون على المواد
التعليمية التي ستحتاجونها في الدراسة باإلضافة إلى خطط
التدريس وأدوات وطرق التقييم.

Online Induction Program:
The induction program will start on 27 September
2020, and will introduce you to the campus
facilities and services that will be available to you
as a student of SU. You will meet the faculty who
will be supporting you throughout the year, and
learn some things about the courses you are going
to take, the materials you need for your course
and the delivery and assessment plans.

خطة دراسة البرنامج التأسيسي:
يتضمن البرنامج التأسيسي ثلثة فصول دراسية في العام .تبدأ
الدراسة في الفصل األول في  4أكتوبر .يمتد كل فصل
دراسي لمدة  12أسبوعا ا .سيتم إعطاءكم تفاصيل الجدول
الدراسي واألنشطة الدراسية خلل برنامج األسبوع التعريفي.
ستكون الدراسة عن بُعد حتى إشعار آخر.

GFP Study Plan
GFP students will have 3 semesters starting from 4
October. Each semester is 12 weeks long. GFP
students will be given the full schedule of learning
and study activities during induction week. Study
will be online until further notice.

خطة الدراسة لطلبة الكليات:
تتضمن خطة الدراسة في الكليات ثلثة فصول دراسية في
العام .تبدأ الدراسة في  4أكتوبر .يمتد الفصل األول لمدة 15
أسبوعاا ،والفصل الدراسي الثاني لمدة  15أسبوعاا ،بينما
سيكون الفصل الدراسي الصيفي لمدة  8أسابيع فقط .ستكون
الدراسة عن بُعد حتى إشعار آخر.

Faculty Study Plan
Faculty students will have 3 semesters of study
starting from 4 October. Semester 1 and 2 will be
15 weeks long while semester 3, the summer
semester, will be 8 weeks. Study will be online
until further notice.

في كل فصل دراسي ،سيدرس الطلبة  4وحدات .تكون مدة
كل وحدة  3أسابيع .سيقوم الموظفون بتقديم كافة أنواع
المساندة للطلبة وذلك من خلل المنتديات النقاشية على بوابة
إدارة المحتوى التعليمي  SULMSأو عبر .MS Teams

Each semester , students will study 4 modules.
Each module of study lasts 3 weeks. You will be
given full support from a range of staff through the
SULMS and MS Teams forums. Study will be online
until further notice.

متمنين للجميع الصحة والسلمة ،داعين هللا أن يحفظ ُعمان
آمنة.

Stay safe. Keep Oman safe.

ستكون الدراسة عن بُعد حتى إشعار آخر.

