
Dear Colleagues

We hope that you and your families continue to be safe and well during this unprecedented world crisis.

Some days ago, His Excellency Dr. Ahmed bin Mohammed Al Saeedi, Minister of Health spoke on national 

radio and explained that as community transmission of COVID-19 has begun in Oman, the number of positive 

cases is likely to increase in the coming weeks. However, the Ministry of Health has also stated that it 

expects the peak of COVID-19 to happen around mid-April. This may of course change at any time, and we 

will keep you updated to ensure your continued safety. In the meantime, however, we encourage you to 

follow all government advice and precautionary measures.

What this means for the University in terms of when in-class teaching and research activities will resume, is 

that we cannot be certain that current timelines and plans will be applicable. Therefore, we believe it is 

important that all of us work together to keep our students engaged throughout this crisis. Many of our 

students are hoping to graduate this year with a Diploma, Bachelor or Masters and it is important that we 

support these, and indeed all our students to achieve their educational and personal goal.

This week we are working with Deans, Program Coordinators and the GFP to put together a structured plan 

to deliver Directed Remote Learning for our students throughout the country. This means looking closely at 

the courses scheduled for the current semester and deciding which courses, and which component of these 

courses, could reasonably be delivered remotely to the students in the best possible way.

To achieve this, and to ensure that all students of Sohar University feel fully supported during this time, we 

need staff to rise to this unprecedented occasion and come together as a team to engage with students, to 

transform how we deliver on teaching and learning and to serve our community as best we can with the 

resources we have.

Your Program Coordinators and Deans will be arranging virtual meetings with you in the coming days to 

discuss the best way to carry out Directed Remote Teaching.

To all professional services staff, we request that you continue to be ready to serve your colleagues and 

students during this period. We need information services to be working to the best of its capabilities at this 

time to ensure that students have the full support they need in terms of technology and access to library 

resources.

The vision of our University is to provide access and opportunity to build a knowledge nation, so as a team 

let’s work together to encourage and support our students to continue to Discover and Learn during the 

coming weeks and months until we welcome them all back on campus!

والموظفين أهم أولوياتناصحة وسالمة الطلبة 
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االعزاءالزمالء

.نأمل أن تكونوا أنتم وعائالتكم في أمان وبصحة جيدة خالل هذه األزمة العالمية غير المسبوقة

في اإلذاعة المحلية وأوضح أنه مع بدء مرحلة النقل المجتمعي في وزير الصحة قبل يومين ، تحدث معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي 

ويمكن لهذا الوضع أن يتغير وفق المعطيالت وما يصاحب ذلك عدد الحاالت المصابة في األسابيع المقبلة،يرتفع، من المرجح أن السلطنة

وسوف نبقيكم على اطالع دائم لضمان سالمتكم، وفي ظل كل ذلك ، نحن نشجعكم على اتباع جميع . خالل ذروة إنتشار فيروس كورونا
.الصادرة في ذات الشأنالتوجيهات الحكومية واإلجراءات الوقائية

فأنه ال يمكن الجزم ، م2020-2019خالل الفصل الدراسي الثاني الجامعة من حيث موعد استئناف التدريس واألنشطة البحثية بوفيما يتعلق

والذين نعتقد أنه من المهم ن نعمل جميعًا على مشاركة طالبنا طوال هذه األزمة وعليه ، بإمكانية تطبيق الجداول الدراسية في وضعها الحالي 

في التخرج هذا العام بدبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير ، ومن المهم أن ندعمهم ، كما ندعم جميع طالبنا لتحقيق أهدافهم يحدوهم األمل
.خالل هذا الفصلالتعليمية والشخصية

نعمل هذا األسبوع مع العمداء ومنسقي البرامج و البرنامج التأسيسي لوضع خطة منظمة لتقديم التدريس عن بعد الموجه لطالبنا في جميع 

وهذا يعني النظر عن كثب في المواد المقررة في الفصل الدراسي الحالي وتحديد المواد، وأي مكون من هذه المواد يمكن تقديمه .أنحاء البالد

.بشكل معقول للطالب عن بعد بأفضل طريقة ممكنة

يحصلون على الدعم الكامل خالل هذه الفترة ، نحتاج إلى موظفينا لالرتقاء بالعمل سلتحقيق ذلك ، وللتأكد من أن جميع طالب جامعة صحار 

أفضلبالجامعة في هذا الوضع غير المسبوق والعمل كفريق واحد للتعامل مع الطالب ولتغيير طريقة تقديمنا للتعليم والتعلم ولخدمة مجتمعنا ب

.ما نستطيع وبالموارد المتاحة لدينا

ق عمليةتطبيلبالتنسيق مع األفاضل أعضاء هيئة التدريس لمناقشة أفضل الطرق واألساليب المناسبة منسقو البرامجعمداء الكليات ويقوم كما س
.التدريس عن بعد

. ترةخالل هذه الفالطلبة زمالئكم ولتقديم الخدمات المساندة لمنكم االستعداد سيتطلبن اإلداريين والوظائف المساندةموظفيالجميع أما بالنسبة ل

على الدعم الكامل الذي يحتاجونه من الطلبةلضمان حصول الراهننحن بحاجة إلى خدمات المعلومات للعمل بأفضل إمكاناتها في هذا الوقت
.حيث التكنولوجيا والوصول إلى مصادر التعلم

لة ، لذلك كفريق دعونا نعمل معًا لتشجيع ودعم طالبنا لمواصنحو بناء أمة معرفةتتمثل رؤية جامعتنا في توفير إمكانية الوصول والفرص 
. القادمة حتى نرحب بهم جميعًا مرة أخرى في الحرم الجامعةالفترة االكتشاف والتعلم خالل


