
 

 

  
  
 

 

Dear Students: 
 

Your safety and wellbeing is our highest priority 
during these unprecedented times.  
 

Please rest assured that the University will 
continue to respond to the needs and actions 
required by the government in this period, and 
will ensure that you are provided with our full 
support.  
 

Since the University ceased all classroom 
activity on 15 March 2020, academic staff have 
been working on ways to provide you with their 
full support. Deans and Program Coordinators 
are developing Directed Remote Teaching 
plans to engage you and enable you to keep up 
a minimum of study in this period.  
 

Your lecturers and tutors will be in contact with 
you in the coming days and weeks to guide you 
through remote teaching and learning, and to 
help you keep up to date with your studies in as 
much as possible. 
 

The University will be in regular contact with 
you throughout this period, and in the 
meantime, encourages you to stay safe, adhere 
to government recommendations on social 
distancing and avoid crowded public places.  
 

Continue to follow all Ministry of Health 
guidelines, and if you required more information 
on how to stay safe during this period, please 
contact the Ministry of Health on: 
Toll free: 1212 

Or 24441999 
 

                   Sohar University 

 أعزائنا الطلبة:  
 

تنا خالل هذه اأولوية الطلبة هي عىل رأس سالمإن صحة و 
 .غير مسبوقةالاألوقات 

 

ي االستجابة  مستمرةأن الجامعة ونطمئنكم ب
للتوجيهات ف 

ة،   خاللة يالحكومواإلرشادات  أن كما نفيدكم بهذه الفير
دعم عىل ال كمحصوللضمان  قصارى جهدها الجامعة ستبذل 

 . الكامل
 

ي الدراسة  تم إيقافمنذ أن و 
أعضاء فإن ، م2020مارس  15ف 
ويد توفير أفضل الهيئة التدريس يعملون عىل  الطلبة  طرق لير 

نامج  اءالعمدكما يعمل .  بالدعم الكامل ي الير
تطوير عىل ومنسقر

 والذي من خالله، تعليم عن بعد لتقديم الوآليات خطط 
الحد األدن  يمكن للطلبة المشاركة والمتابعة للحصول عىل 

ةخالل  التعليممن   . هذه الفير
 

ون يقوم سوف و  األيام خالل  كمبالتواصل معالمحاض 
م عن بعد، يالتعلحول وتوجيهكم م واألسابيع القادمة إلرشادك

ي كيفية متابعتكم  مومساعدتك
 . قدر اإلمكان الدراسةف 

 

، بأن 
ً
مستمر معكم خالل عىل اتصال ستبقر الجامعة علما

ي 
ة، وف   اتباع نرجو من جميع الطلبة، هذه األثناء هذه الفير

 ،البقاء بأمانو  ،والتوجيهات الحكوميةرشادات اإلجميع 
 . االجتماعي التجمعات، والمحافظة عىل التباعد تجنب و 
 

 ،
ً
ا ي اتباع جميع إرشادات وزارة نوصيكم باالستمرار وأخير

 
ف

ي الصحة، و
 
ي المزيد منف

 
المعلومات حول كيفية  حال الرغبة ف

ة، يرجر االتصال ب مالحفاظ عىل سالمتك فريق خالل هذه الفير
 :وزارة الصحة عىل

ي  الرقم
 1212: المجان 

 24441999الرقم: أو 
 

 جامعة ُصحار      
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