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مقدمــــة
تحقيقــÄ لرؤيــة و رســالة جامعــة صحــار الهادفــة ؛ تســعى دائــرة المــوارد البشــرية إلــى إســتقطاب وتأهيــل الكــوادر 
ــÄ ؛  ــÄ وعالمي ــÄ وإقليمي مــن أهــل الخبــرة والكفــاءة القــادرة علــى مواكبــة التحديــات المعاصــرة والمســتقبلية محلي

فنحن جميعÄ محظوظون بأننا ننطوي تحت مظلة هذه الجامعة الرائدة.

ــك  ــي حيات ــق ف ــك التوفي ــن ل ــار- متمني ــة صح ــك - جامع ــوع جامعت ــي رب ــك ف ــهًال ب ــًال وس ــف أه ــزي الموظ عزي
ــر مــن يمثــل تخصصــه، ووطنــه، وجامعتــه،  العلميــة والعمليــة الجديــدة فــي ســلطنة عمــان، آمليــن أن تكــون خي
حريصــÄ دومــÄ علــى ا�رتقــاء بهــذا الصــرح التعليمــي المســتنير بفكــر النهضــة المتجــددة التــي يقودهــا موالنــا 
حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق آل ســعيد- حفظــه ا° ورعــاه- حريصــا علــى القيــام بواجباتــك 
ــة،  ــف، والمؤسس ــة، والموظ ــة: الحكوم ــاج الثالث ــراف ا�نت ــي �ط ــا الوظيف ــق الرض ــذي يحق ــكل ال ــة بالش الوظيفي
ونعــدك أن تلقــى كل الدعــم الــالزم وا�حتــرام إداريــÄ واكاديميــÄ لتحصــل علــى حقوقــك الوظيفيــة كافــة، 
المعطــاه  البلــد  هــذا  فــي  ومتطلباتــك  احتياجاتــك  توفيــر  فــي  لــك   Äعونــ ا°-  –بــإذن  وســنكون 

في حدود ما نملك من إمكانيات وصالحيات ، لتسهيل مهمتك في الجامعة.

وفــي إطــار الدعــم الــذي تقدمــه لــك دائــرة المــوارد البشــرية، يســرنا أن نضــع بيــن يديــك هــذا الدليــل ا�رشــادي ، الــذي 
ــوارد  ــرة الم ــات دائ ــة ، واختصاص ــار  خاص ــة صح ــة ، وجامع ــار عام ــة صح ــن والي ــات ع ــن المعلوم ــر م ــن الكثي يتضم
البشــرية والخدمــات التــي تقدمهــا الــى كــوادر الجامعــة باالضافــة إلــى سياســات الجامعــة وقانــون العمــل 
العمانــي التــي يمكــن الوصــول لهــا بســهولة عبــر بريدكــم االلكترونــي، كمــا ســيتم تقديــم برنامــج تعريفــي لكــم 
خــالل شــهر ســبتمبر يضمــن التعريــف الشــامل بمكونــات ومرافــق الجامعــة فــي اطــار الدعــم المقــدم للموظفيــن 

الجدد.

متمنين لكم كل التوفيق 
وا° ولي التوفيق

عبدا� بن علي الهنائي
مدير عام ا�دارة والموارد البشرية
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جامعــة صحــار
تفخــر جامعــة صحــار بمكانتهــا كأول جامعــة خاصــة فــي ســلطنة عمــان، حيــث افتتحــت فــي ١١ ســبتمبر ٢٠٠١. و يقــع 
ــي  ــار ف ــة صح ــع والي ــا تق ــلطنة. كم ــي الس ــة ف ــر والي ــي أكب ــي ثان ــار، وه ــة صح ــب والي ــي قل ــي ف ــرم الجامع الح
محافظــة شــمال الباطنــة حيــث يمكــن بســهولة الوصــول إلــى محافظــة مســقط ودولــة ا�مــارات العربيــة 

المتحدة.

 يضــم الحــرم الجامعــي أكثــر مــن ٢١٦,٧١٠ متــر مربــع وهــي المســاحة االســتيعابية المخصصــة لتقديــم التعليــم 
والبحــث العلمــي ونقــل المعرفــة التــي تتماشــى مــع ا�هــداف االســتراتيجية للجامعــة. كمــا يتكــون الحــرم 
ــي  ــا ف ــق بم ــن المراف ــعة م ــة واس ــى مجموع ــول إل ــة الوص ــالب إمكاني ــر للط ــية توف ــي رئيس ــن ٧ مبان ــة م الجامع
ذلــك مركــز مصــادر التعلــم ذو الطــراز العالمــي فــي قلــب الحــرم الجامعــي؛ باالضافــة إلــى قاعــات المحاضــرات و 
ــة  ــات ا�كاديمي ــة و الخدم ــل المعرف ــي ونق ــث العلم ــي البح ــاركة ف ــرات للمش ــس و المختب ــق التدري ــرف ومراف غ
ــز  ــا مرك ــاك أيض ــب. وهن ــق التدري ــي و مراف ــم االجتماع ــق التعل ــة و مراف ــم المرن ــاحات التعل ــة و مس ــم الطلب لدع
ــم  ــث يت ــة، حي ــتراحة الطلب ــي، و اس ــة المهن ــات التوجي ــم خدم ــي، وقس ــاد الطالب ــم االرش ــا، وقس ــات العلي للدراس
الجمــع بيــن جميــع ا�نشــطة الطالبيــة وخدمــات الدعــم و مكتــب المجلــس االستشــاري الطالبــي؛ باالضافــة إلــى 

السكن الداخلي للطالبات.

يتــم توزيــع التعليــم ا�كاديمــي علــى ســت كليــات با�ضافــة إلــى البرنامــج الجامعــي التأسيســي. وتشــمل الكليــات: 
ــة وا©داب،و  ــة التربي ــة، و كلي ــات اللغوي ــة الدراس ــال، و كلي ــة إدارة ا�عم ــات، و كلي ــة المعلوم ــوب وتقني ــة الحاس كلي
كليــة الهندســة و كليــة القانــون. تــدرس جميــع البرامــج باللغــة ا�نجليزيــة، باســتثناء كليتــا التربيــة وا©داب والقانــون. 
وخــالل العــام ا�كاديمــي ٢٠٢١/٢٠٢٠، تضــم الجامعــة ٦٤٧٨ طالبــÄ مســجلين فــي برامــج البكالوريــوس و١٢٧ طالبــÄ فــي 
برامــج الدراســات العليــا. كمــا تقــدم الجامعــة ٣٥ برنامجــÄ. و للطلبــة فرصــة للتخــرج مــن مســتويات الدبلــوم 
والبكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراة. جميــع البرامــج مرخصــة مــن قبــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

واالبتكار. 

وقــد أحــرزت الجامعــة تقدمــا كبيــرا فــي مجــال البحــوث ونقــل المعرفــة علــى مــدى الســنوات الثــالث الماضيــة مــن 
خــالل اعتمــاد نهــج موضعــي والعمــل فــي شــراكة علــى الصعيــد ا�قليمــي والوطنــي والدولــي. إن موءامــة 
االســتثمار الداخلــي والخبــرات مــع الفــرص المتاحــة لجامعــة صحــار ســاهمة فــي تقديــم بحــوث ونقــل معرفــة ذو 

فاعلية وجودة.

ــي  ــاهمات ف ــن المس ــد م ــم المزي ــى تقدي ــع إل ــام ٢٠٢١ وتتطل ــها ع ــرين لتأسيس ــرى العش ــة بالذك ــت الجامع احتفل
التطوير المستمر للتعليم العالي في سلطنة عمان على مدار العشرين عاًما القادمة. 
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إتاحـــة الفرصــة لبنــــاء أمـــة المعرفـــة

تنمية العقول، وتطوير الحياة، وخدمة المجتمع

 
 
 

الرؤية 
القيم

الرسالة 

الشمول

نقــدر العمــل المشــترك للموظفيــن والطلبــة 
فــي  المشــترك  النجــاح  تحقيــق  أجــل  مــن 
ثقافــة  وتشــجع  تعــزز  شــاملة  بيئــة  إطــار 

احترام الناس وا�فكار

ا�بداع

ا�خالقيات

االلتزام

، وا�بــداع،  الفكريــة  الحريــة  نقــدر وندعــم 
علــــــى  والطلبـــــة  الموظفيـــــن  ونشجـــع 
االستكشــاف واالبتــكار، ليصبحــو مفكريــن 

مبدعين ومستقلين، ورواد أعمال

نسعـــــى إلـــــى تعزيـــــز أعلــــى المعاييـــــر 
ا�كــــاديمية والمهنيــةـ فــي إطــار البحـــث 

العلمي والفكر النقدي المتفتح

نقــّدر مســاهمة الموظفيــن والطلبــة وكل 
وتعزيــز  الجــودة  توفيــر  بهــدف  الشــركاء، 

التنمية ا�كاديمية والمهنية والشخصية 
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وفقــا  مختلفــة  عالميــة  جامعــات  مــن  متميــزة  اكاديميــة  كــوادر  اســتقطاب  ضــرورة  الجامعــة  إدارة  تراعــي 
لمتطلبــات البرامــج المطروحــة، وطبقــا لشــروط و معاييــر ضبــط جــودة التعليــم العالميــة بمــا يتوافــق مــع شــروط 

الجهات المعنية. 

وتضــم جامعــة صحــار بهيئتهــا ا�كاديميــة ٢٦ جنســية مــن أقطارعالميــة مختلفــة موزعة علــى البرنامــج الجامعي 
ــالب  ــدم لط ــم المق ــة التعلي ــي بوتق ــب ف ــرات لتص ــذه الخب ــر ه ــودة ،و تنصه ــت الموج ــات الس ــي و الكلي التأسيس
الجامعــة ، وتتنــوع الثقافــات لتحقيــق المزيــد مــن الفائــدة لــكل مــن الجامعــة وطالبهــا بمــا يضمــن العمــل وفــق 

منظومة شاملة تستطيع تقديم تعليم أكاديمي عالمي بصبغة محلية.

أمــا فيمــا يخــص الجانــب ا�داري فتضــم الجامعــة فــي جنباتهــا العديــد مــن الدوائــر وا�قســام ا�داريــة لمســاندة و 
دعــم الجانــب ا�كاديمــي، و تركــز إدارة الجامعــة علــى إعطــاء أفضليــة للكــوادر الوطنيــة المتميــزة بحثــا عــن 

االستمرار و االستقرار و بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطالبية و توفير البيئة ا�كاديمية المالئمة.

الهيئة ا�كاديمية وا�دارية
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المرافق والخدمات
الجامعية

الحرم الجامعي
مــن أهــم مميــزات الجامعــة هــو الحــرم الجامعــي الــذي يحتــوي فــي 

جنباته على مرافق وتجهيزات وفق أحدث المستويات العالمية.

السكن
يتــم توفيــر الســكن للطالبــات فقــط، ويتــم ا�شــراف علــى هــذه 
الســكنات بشــكل متواصــل مــن قبــل المشــرفات والحــراس، كمــا 
يمكــن للطالبــات اختيــار الغــرف المناســبة لهــن مــن بيــن الخيــارات 
تحتــوي  و  المفضلــة.  غرفهــن  اختيــار  للطالبــات  ويمكــن  المتاحــة، 
رياضيــة  وغــرف  تلفزيــون  وغــرف  مطابــخ  علــى  الطالبــات  ســكنات 
وترفيهيــة، با�ضافــة إلــى ذلــك هنــاك غــرف للمذاكــرة، وغــرف غســيل 
ــيق  ــم التنس ــكن، و يت ــل الس ــر داخ ــل صغي ــد مح ــا يوج ــس، كم المالب
للرحــالت الترفيهيــة ورحــالت التســوق ا�ســبوعية. و يتــم التعامــل مــع 
حــاالت الطــوارئ مــن قبــل المختصيــن، و تتواجــد ممرضــة فــي الســكن 
خدمــة  توفيــر  يتــم  كمــا  الليليــة،  المناوبــات  فــي  لáنــاث  الداخلــي 
ــات  ــن للطالب ــا يمك ــة، كم ــكنات الطالبي ــي الس ــاي) ف ــت (واي ف ا�نترن
ــد  ــم العدي ــم تنظي ــة، ويت ــف الذكي ــق الهوات ــر تطبي ــن عب ــز غرفه حج

من الفعاليات داخل السكن الداخلي خالل العام ا�كاديمي.

النقل 
الســكن  فــي  المقيمــات  للطالبــات  النقــل  خدمــات  توفرالجامعــة 
الجامعــي كمــا يتــم توفيــر النقــل ا�ســبوعي للطالبــات مــن الســكن 
النقــل  يغطيهــا  التــي  الواليــات  و  المحافظــات  إلــى  الجامعــي 
الجامعــي. كمــا يتــم توفيــر نقــل للطالبــات القادمــات والمغــادرات عبــر 
ــازات  ــي وا�ج ــل الدراس ــة الفص ــة ونهاي ــي بداي ــئ ف ــارات / الموان المط

الرسمية.

مالحظــة: يمكــن للطالبــات حجــز النقــل عبــر تطبيــق جامعــة صحــار للهواتف 
الذكية.
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التغذية
هنــاك العديــد مــن خيــارات الطعــام للطلبــة لالختيــار مــن بينهــا. حيــث 
ــرى  ــي أخ ــالث مقاه ــدد ث ــى ع ــة إل ــي، با�ضاف ــم الرئيس ــد المطع يوج
المطعــم  يقــدم  الجامعــي.  الحــرم  فــي  مختلفــة  مواقــع  فــي 
والمقاهــي خيــارات وأطبــاق مختلفــة، ويتــم توفيــر خدمــة تقديــم 
ــة  ــاًء. با�ضاف ــاعة ٠٩:٠٠ مس ــى الس ــÄ إل ــاعة ٧:٠٠ صباح ــن الس ــام م الطع
ــتالم  ــة واس ــم المحلي ــن المطاع ــب م ــة الطل ــن للطلب ــك، يمك ــى ذل إل
طلباتهــم فــي الجامعــة. و هنــاك أخصائيــة أغذيــة للتأكــد مــن أن 

الطعام المقدم للطلبة يراعي معايير الصحة والتكلفة.

قسم االرشاد الطالبي
ــل ،  ــي مؤه ــي نفس ــك أخصائ ــي ذل ــا ف ــرة ، بم ــارون ذوو الخب المستش
متاحــون لجميــع الطــالب لتقديــم المســاعدة وا�رشــاد �ي طالــب 
ــل  ــث تظ ــي. حي ــي أو النفس ــم االجتماع ــن الدع ــوع م ــى أي ن ــاج إل يحت
ــعر  ــب يش ــرية وأي طال ــا س ــل معه ــم التعام ــي يت ــا الت ــع القضاي جمي
بالحاجــة إلــى المشــورة يجــب أن ال يتــردد فــي زيــارة القســم. كمــا 
ينظــم ا�رشــاد الطالبــي ورش عمــل ومحاضــرات حــول مجموعــة مــن 
الموضوعــات المتعلقــة بالحيــاة الطالبيــة. يمكــن للطــالب أيًضــا طلــب 
المشــورة إذا واجهــوا صعوبــات إمــا مــع زميــل أو مــع محاضــر أو أي 
موظــف فــي الجامعــة و يمكــن للطــالب زيــارة مركــز ا�رشــاد الطالبــي 
أو تعبئيــة ا�ســتمارة التــي أعــدت لهــذا الغــرض وإرســالها لمعنييــن 
بالقســم. مــرة أخــرى ، يظــل كل شــيء يشــاركه الطالــب مــع موظفــي 
القســم المختصيــن ســرًيا ، لذلــك ال ينبغــي �ي طالــب أن يخشــى 

المجيء وطلب المساعدة. 

المسجد 
تــم إنشــاء مســجد مــع كامــل مرفقاتــه بالحــرم الجامعــي با�ضافــة 
بالحــرم  موزعــة  أماكــن  فــي  للطالبــات  خاصــة  مصليــات  الــى 

الجامعي.

ا�نشطة الرياضية 
تعــزز دائــرة ا�نشــطة الطالبيــة قــدرات الطالــب جســديا وتســعى إلــى 
بنــاء ثقافــة الحيــاة الجامعيــة الصحيــة ، وذلــك مــن خــالل البرامــج 
ــات  ــح نطاق ــرة لفت ــعى الدائ ــا تس ــة، كم ــة والمتنوع ــة المختلف الرياضي
رياضيــة أوســع كالمشــاركات الخارجيــة والداخليــة وتنظيــم البطــوالت 
يشــرف  اخــرى  ناحيــة  ومــن  والســنوية.  الفصليــة  الدوريــات  وإعــداد 
ــزز  ــة ويع ــواالت بالجامع ــة والج ــيرة الجوال ــى عش ــي عل ــاط الرياض النش
حيــث  ا�ستكشــافية  والرحــالت  الكشــفية  المعســكرات  أهميــة 
كــرة  و  القــدم  :كــرة  ا©تيــة  الرياضــات  الرياضيــة  ا�نشــطة  تشــمل 
ــد و  ــرة الي ــدف و ك ــرة اله ــة و ك ــس الطاول ــلة و تن ــرة الس ــرة و ك الطائ

السباحة و ألعاب القوى و الشطرنج و الخيالة و عشيرة الجوالة.
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ا�ستراحات الطالبية 
ــة أن  ــن للطلب ــذي يمك ــكان ال ــو الم ــة: ه ــة الطلب ــرف بمحط ــا يع او م
طلــب  أو  المشــورة  علــى  الحصــول  أو  الخدمــات  عــن  فيــه  يبحثــوا 
ــد  ــناص، ويوج ــى ش ــي مبن ــة ف ــة الطلب ــع محط ــخ. تق ــاعدة ... إل المس
فــي هــذا المبنــى مكاتــب لدائــرة ا�نشــطة الطالبيــة ودائــرة الخدمــات 
ــى  ــة إل ــي، با�ضاف ــم الرئيس ــة المطع ــد بالمحط ــا يوج ــة، كم الطالبي
مكتــب  يوجــد  كمــا  القرطاســيات.  لبيــع  ومحــل  الجامعــة  عيــادة 
المجلــس ا�ستشــاري الطالبــي فــي هــذا المبنــى. هــذا، وســتواصل 
جامعــة ُصحــار العمــل علــى تطويــر محطــة الطلبــة بهــدف تحســين 
الخدمــات والمرافــق للطلبــة ويمكــن للطلبــة المشــاركة فــي تحســين 
ــم  ــم ومقترحاته ــع توصياته ــالل رف ــن خ ــة م ــة الطلب ــر محط وتطوي
للموظفيــن  مباشــرًة  تقديمهــا  أو  الطالبــي،  ا�ستشــاري  للمجلــس 

القائمين على هذه المحطة.

الخدمات الطبية 
تقــع عيــادة جامعــة صحــار فــي وســط الحــرم الجامعــي لتكــون فــي 
العيــادة مرافــق رعايــة  متنــاول جميــع الطلبــة والموظفيــن. توفــر 
الحــاالت  �حالــة  تنســيق  هنــاك  أن  كمــا  وفوريــة.  أوليــة  صحيــة 
الصحيــة  والمراكــز  والمجمعــات  المستشــفيات  إلــى  المحتاجــة 
ــى  ــة إل ــاالت الطارئ ــل الح ــعاف لنق ــيارة إس ــر س ــا تتوف ــة. كم الحكومي
المستشــفى. كمــا تتواجــد ممرضــة فــي الســكن الداخلــي للطالبــات 
وحتــى  مســاًء   ١٠:٠٠ الســاعة  (مــن  الليليــة  المناوبــات  فتــرة  أثنــاء 

الساعة ٠٦:٠٠ صباحÄ) لتوفير الرعاية الطبية متى ما لزم ا�مر لذلك.

مركز مصادر التعلم 
ــب  ــا للجان ــك دعم ــن، وذل ــن والموظفي ــة والباحثي ــم للطلب ــر الدع يوف
التــي  والخدمــات  المــوارد  جميــع  المركــز  يوفــر  كمــا  ا�كاديمــي. 
ــوى  ــم محت ــم تصمي ــد ت ــداف التعليمية.وق ــق ا�ه ــي تحقي ــهم ف تس
الموقــع ا�لكترونــي للمســاعدة فــي البحــث عــن المعلومــات التــي 

ُيرغب الحصول عليها.
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قسم خدمات التوجية المهني
تقديــم النصــح للطلبــة فــي بدايــة انتقالهــم مــن الدراســة إلــى الوظيفــة وكذلــك تقديــم النصــح والتوجيــه 
ــة عــن استفســاراتهم المهنيــة ســواًء فــي مرحلــة الدبلــوم أو  ــار التخصــص الدراســي وا�جاب المناســب بشــأن اختي
ــر  ــة: توفي ــداف التالي ــق ا�ه ــق تحقي ــن طري ــة ، ع ــات الطلب ــة احتياج ــوراة، و تلبي ــتير أو الدكت ــوس أو الماجس البكالوري
مــواد مهنيــة دقيقــة وذات صلــة، و مســاعدة الطلبــة فــي البحــث عــن ا�فــكار المهنيــة التــي تناســب اهتماماتهــم 
ــورة  ــه والمش ــر التوجي ــم، و توفي ــارات والتقيي ــالل ا�ختب ــن خ ــي م ــم المهن ــم التقيي ــم، وتقدي ــم وقدراته وقيمه
المناســبة للطلبــة والخريجيــن فيمــا يتعلــق بالخيــارات الوظيفيــة المتاحــة، وتوفيــر مجموعــة مــن الفــرص الوظيفيــة 

أو التدريبية للطلبة والخريجين.

مركز اللغات 
ــن  ــعة م ــة واس ــن مجموع ــÄ م ــز طالب ــتقبل المرك ــا، ويس ــن بغيره ــة للناطقي ــة العربي ــس اللغ ــز بتدري ــم المرك يهت
ــر  ــة بتوفي ــي للطلب ــب االجتماع ــز بالجان ــم المرك ــا يهت ــة. كم ــات العمري ــن الفئ ــة م ــة متنوع ــيات ومجموع الجنس
العديــد مــن ا�نشــطة الخارجــة عــن المنهــج بطريقــة مهنيــة، وال يقــوم المركــز بتدريــس اللغــة العربيــة مــن خــالل 
ا�طــر اللغويــة فحســب، بــل أيضــÄ مــن خــالل ا�دب والثقافــة والتاريــخ ووســائط ا�عــالم والمــواد اليوميــة المشــتركة. 
ــاعدة  ــم المس ــز لتقدي ــذا المرك ــة به ــي الدراس ــراط ف ــة ا�نخ ــة العربي ــن باللغ ــر الناطقي ــن الغي ــكان الموظفي وبإم

لهم في حال رغبتهم في ذلك.
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ــاحل  ــى الس ــا عل ــرا لتواجده ــان. ونظ ــلطنة عم ــة بس ــمال الباطن ــة ش ــز ا�داري لمحافظ ــار المرك ــة صح ــر والي تعتب
الرملــي المنخفــض بمحافظــة شــمال الباطنــة فهــي تطــل علــى بحــر عمــان، حيــث تشــترك مــن جهــة الجنــوب مــع 
واليــة صحــم ومــن جهــة الغــرب مــع واليــة البريمــي ومــن جهــة الشــمال مــع واليــة لــوى ومــن جهــة الشــرق تطــل 
وعــن  تقريبــا  كيلومتــرا   (٢٣٤) مســافة  مســقط  مدينــة  عــن  تبعــد  وهــي  عمــان،  بحــر  علــى  صحــار 
إمــارة دبــي بدولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة بمســافة (٢٠٠) كيلومتــرا تقريبــا. كمــا تبعــد عــن واليــة البريمــي ومدينــة 
ــر  ــو (١٧٢٨) كيلومت ــاحتها بنح ــدر مس ــا، وتق ــرا) تقريب ــافة (١٠٠ كيلومت ــدة بمس ــة المتح ــارات العربي ــة ا�م ــن بدول العي
مربــع. تنقســم صحــار مــن الناحيــة الجغرافيــة إلــى ثــالث مناطــق هــي: الشــريط الســاحلي وتمتــد منطقــة الشــريط 
الســاحلي بطــول ٤٥ كيلومتــرا تقريبــا على بحرعمان، وتبدأ مــن مجز الكبرى جنوبا وتنتهي بمجيس شــماال. المنطقة 
ــا لمســافة  الســهلية و تمتــد هــذه المنطقــة علــى نحــو مســتوى مــن محــاذاة الســاحل إلــى منطقــة الحجــر غرب
عشــرة كيلومتــرات تقريبــا. المنطقــة الجبليــة حيــث تقــع هــذه المنطقــة التــي تضــم معظــم قــرى واليــة صحــار 

ضمن سلسلة جبال الحجر الغربي، وتوجد بها العديد من ا�ودية.

ــا  ــس غالب ــإن الطق ــام ، ف ــكل ع ــان بش ــلطنة عم ــاص وس ــكل خ ــار بش ــة صح ــي لوالي ــع الجغراف ــم الموق و بحك
مايكــون دافئــا شــتاًء وحــارæ صيفــÄ، ورغــم إنخفــاض نســبة ا�مطــار فــي الواليــة إال أن بعــض المناطــق وخاصــة تلــك 
الواقعــة فــي سلســلة جبــال الحجــر الغربــي تتمتــع بطقــس أكثــر اعتــداال. تمتــاز واليــة صحــار بالعديــد مــن المميــزات 

السياحية. 

والية صحار
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ــا  ــال. كم ــلق الجب ــواة تس ــذب له ــل ج ــكل عام ــي تش ــاهقة ، الت ــال الش ــود الجب ــاز بوج ــال تمت ــبيل المث ــى س فعل
ــة  ــكان رؤي ــمية. وبا�م ــة الموس ــنة و ا�ودي ــدار الس ــى م ــاه عل ــر بالمي ــي تزخ ــة الت ــن ا�ودي ــد م ــا العدي ــد به يوج
ــار  ــارع صح ــاذاة ش ــع بمح ــذي يق ــزي ال ــل وادي الج ــة مث ــال وا�ودي ــي الجب ــات ف ــالت والتجمع ــن العائ ــد م العدي
ــد  ــى بع ــع عل ــذي يق ــي ال ــزي، ووادي حيب ــد وادي الج ــة بع ــي الوالي ــر وادي ف ــي أكب ــن، ثان ــي، ووادي عاه – البريم
حوالــي (٢٠) كيلومتــرا مــن جهــة غــرب مــن جســر الواليــة ويتصــف بغــزارة الميــاه فيــه، ووادي الحلتــي ووادي 
الصالحــي وغيرهــا مــن ا�وديــة التــي تتــوزع فــي ربــوع صحــار. با�ضافــة إلــى الجبــال وا�وديــة فــإن شــواطئ صحــار 

النظيفة تجذب العديد من السياح  سواء من العمانيين أو غير العمانيين.

عرفــت صحــار منــذ القــدم بنشــاطها التجــاري، فقــد كانــت مركــزا الســتخراج النحــاس وتصديــره إلــى دول العالــم 
القديــم ونســبة إليهــا ســميت عمــان قديمــا "مجــان" ، الــذي يعنــى جبــل النحــاس. بــدأ التنقيــب عــن النحــاس فــي 
ــي  ــن الت ــان للتعدي ــركة عم ــت ش ــي، وقام ــل القوم ــادر الدخ ــع مص ــدف تنوي ــام ١٩٧٣ م به ــذ ع ــار من ــة صح والي

أنشئت عام ١٩٧٨م بالتنقيب في مناجم ا�صيل والبيضاء وعرجاء بوالية صحار. 

 وتكلــل مشــروع النحــاس فــي صحــار بالنجــاح حيــث افتتح مصنــع النحــاس عــام ١٩٨٣م ، وقامت الســلطنة بتصدير 
النحــاس المصفــى فــي منتصــف ذلــك العــام واحتلــت صــادرات النحــاس المرتبــة الثانيــة بعــد النفــط خاصــة بعــد 
ــاج.  تشــهد مدينــة صحــار تحــوالت اقتصاديــة واســتثمارية جذريــة، جعلتهــا محــط أنظــار  أن ارتفعــت كميــة ا�نت
ــتثمارية  ــاريع االس ــن المش ــة م ــالل جمل ــن خ ــن، م ــن والدوليي ــال المحليي ــال ا�عم ــتثمرين ورج ــن المس ــر م الكثي

واالقتصادية العمالقة، التي بدأت ترى النور. وقد أولت الحكومة العمانية والية صحار اهتماما خاصا.
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تعتبــر قلعــة صحــار أحــد المعالــم التاريخيــة البــارزة فــي ســلطنة عمــان 
، وتعــد مــن أهــم القــالع والحصــون فــي منطقــة الباطنــة كافــة نظــرا 
إلــى موقعهــا المتميــز ودورهــا الكبيــر الــذي لعبتــه طــوال القــرون 
ــة  ــر وبداي ــث عش ــرن الثال ــة الق ــى نهاي ــا إل ــخ بنائه ــع تاري ــة ويرج الماضي
ا�ثريــة  الحفريــات  توضــح  حيــث  الميــالدي،  عشــر  الرابــع  القــرن 
بناءهــا  بــأن   (١٩٨٠) عــام  فــي  القلعــة  حــول  المكتشــفة 
ــن  ــي م ــرف الجنوب ــي الط ــالدي ف ــر المي ــع عش ــرن الراب ــى الق ــع إل يرج
المدينــة، وأن «أمــراء هرمــز» هــم الذيــن قامــوا ببنائهــا فــي عهــد ملــوك 
بنــي نبهــان. وفــي داخــل قلعــة صحــار توجــد عــدة آبــار للميــاه الصالحــة 
للشــرب، كمــا تنتشــر بهــا عــدة أبــراج كانــت تســتخدم للرصــد والمراقبــة 
والدفــاع عــن المدينــة عنــد اللــزوم. وفــي الطابــق ا�رضــي منهــا يوجــد 

قبر السيد ثويني بن سعيد بن سلطان. 

ومــن بيــن أبــرز موجــودات القلعــة نفــق يبلــغ طولــه ٣٥ كيلومتــرا كان 
ــي  ــار ف ــاء الحص ــة أثن ــن القلع ــروج م ــول والخ ــذا للدخ ــتخدم منف يس
زمــن الحــروب باســتخدام الخيــول. وقــد تعــرض النفــق فــي العصــر 
الحديــث للكثيــر مــن االنهيــارات بعــد أن انتشــر العمــران علــى طــول 

خط النفق. 

وتضــم القلعــة حاليــÄ متحفــÄ، تم افتتاحــه في عــام ١٩٩٣ يتنــاول الكثير 
ــع  ــن المواق ــا م ــار وغيره ــة صح ــة لوالي ــة والتاريخي ــب ا�ثري ــن الجوان م
ــدور  ــة ال ــف أهمي ــذا المتح ــاول ه ــا يتن ــان، كم ــلطنة عم ــي س ــرى ف ا�خ
الــذي لعبتــه تجــارة النحــاس فــي هــذه المدينــة وعالقتهــا مــع مدينــة 
ــة  ــع ا�ثري ــن القط ــر م ــرض الكثي ــى ع ــة إل ــن، إضاف ــي الصي ــون ف كانت
ــع  ــي مواق ــة وف ــل القلع ــة داخ ــات ا�ثري ــاء التنقيب ــا أثن ــر عليه ــي عث الت

مختلفة من عمان. وبإمكان الموظفين زيارة القلعة والمتحف. 
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٨٠٠٠١٠٠٠

شركات االتصاالت
ــركة  ــدو وش ــركة أوري ــل وش ــركة عمانت ــا  ش ــال، أهمه ــركات االتص ــن ش ــة م ــار مجموع ــة صح ــي والي ــر ف يتوف
ــك أن  ــات يمكن ــل باق ــركات وأفض ــذه الش ــن ه ــذه ع ــي نب ــا يل ــرى. وفيم ــال أخ ــركات أتص ــود ش ــع وج ــر، م أواص

تحصل عليها: 
    www.omantel.om  عمانتل: لتعرف على الخدمات التي تقدمها الشركة يرجى زيارة موقعهم    

    www.omantel.om  أوريدو: لتعرف على الخدمات التي تقدمها الشركة يرجى زيارة موقعهم    
   www.awasr.om أواصر: لتعرف على الخدمات التي تقدمها الشركة يرجى زيارة موقعهم    

فروع البنوك
ــا  ــات و المزاي ــن الخدم ــة م ــدم مجموع ــي تق ــة. الت ــة و العالمي ــوك المحلي ــروع للبن ــار ف ــة صح ــي والي ــد ف يوج
لعمالءهــا كالحســاب البنكــي الجــاري ، حســابات التوفيــر، الودائــع, وديعة بأجل، وديعــة بإخطار مســبق، القروض 

الشخصية و بطاقات الصرف ا©لي. وتتميز بسرعة انجاز المعامالت.

الشركة العمانية لالتصاالت (عمانتل)

بنك مسقط

بنك مسقط فرع السوق 

ميثاق للصيرفة االسالمية 

البنك المركزي العماني 

البنك الوطني العماني (مزن للصيرفة االسالمية)

بنك العز العماني 

HSBC البنك البريطاني

البنك الوطني العماني (الفرع الرئيسي)

بنك صحار ( صحار االسالمي )

بنك ظفار(ميسرة للخدمات المصرفية االسالمية)

بنك مسقط (الفرع الرئيسي )

بنك عمان العربي 

حبيب بنك المحدود

بنك نزوى 

شركة اوريدو لالتصاالت
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الحجرة 

الطريف
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الخدمات المتوفرة  في والية صحار

هاتف  - فرع صحارالشركة

شركة أواصر

رقم مركز االتصاالتهاتف فرع صحارالشركة
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الهــاتــفالموقعالمستشفى

المراكز الصحية والمستشفيات
تقــدم المراكزالصحيــة الحكوميــة الموجــودة فــي واليــة صحــار خدمــات الرعايــة الصحيــة ا�وليــة لســكان 
المنطقــة المحيطــة بهــا. با�ضافــة الــى المجمعــات الصحيــة التــى تقــدم الرعايــة الصحيــة ا�وليــة إلــى جانــب 
الخدمــات التخصصيــة المتنوعــة فــي عيــادات خارجيــة تخــدم ســكان المنطقــة. كمــا يوجــد مستشــفى صحــار 
المرجعــي التــي تحــال إليــه الحــاالت الحرجــة مــن بقيــة المجمعــات و المراكــز الصحيــة. وال يقتصــر توفيــر 
مــن   العديــد  توجــد  بــل  الحكوميــة  الصحيــة  المؤسســات  علــى  أنواعهــا  بجميــع  الصحيــة  الخدمــات 
المستشــفيات والعيــادات الخاصــة ؛ حيــث ان بعضهــا فــروع لعيــادات أو مستشــفيات موجــودة خــارج الســلطنة. 
ــن  ــا التأمي ــار يغطيه ــة صح ــي والي ــودة ف ــة الموج ــة الخاص ــز الصحي ــفيات والمراك ــع المستش ــأن جمي ــÄ ب علم
الصحــي الممنــوح للموظــف مــن قبــل الجامعــة، أمــا المراكــز والمجمعــات الحكوميــة فيمكــن دفــع التكلفــة 
نقــدا ثــم تقديــم طلــب لدائــرة المــوارد البشــرية للتعويــض عــن قيمــة العــالج مــع إرفــاق ا�ثباتــات وذلــك حســب 

ا�جراءات المتبعة في نظام التأمين الصحي.

 
 
 

٢٦٨٤٠٠٢٢

٢٦٨٦٦٠٥١

٢٦٧٢١٣٦٢

-

٢٦٧٠٤٣٠٠

٢٦٨٤٦٦٦٠

٢٦٧٥٣٠٨٤

الهمبار

الملتقى

العوينات

الطريف

الهمبار

الوقيبة

فلج القبائل

١٨

مجمع صحار الصحي (حكومي)

مركز الملتقى الصحي (حكومي)

مركز العوينات الصحي (حكومي)

مركز الطريف الصحي (حكومي)

مستشفى الرفاعه الطبي (خاص)

مستشفى  بدر السماء الطبي (خاص )

مستشفى خط الحياة (خاص )

كما يوجد مستشفيات و مراكز و عيادات أخرى منتشرة في والية صحار 

دليــل الموظــف



الفنادق
تضــم  واليــة صحــار سلســلة مــن أرقــى وأشــهر الفنــادق المحليــة و العالميــة ذات الطابــع التاريخــي و الحديــث 
حيــث تعــد الفنــادق المــكان االمثــل الســتضافة العائــالت و كبــار الشــخصيات ورجــال ا�عمــال. فيمــا يلــي تجــدون  
ــب  ــا. حس ــى به ــان الُموص ــلطنة عم ــادق س ــهر فن ــن اش ــد م ــي ُتع ــار الت ــة صح ــادق  والي ــل فن ــن افض ــة م باق

 . www.Booking.comموقع

الهــاتــفالموقعالمستشفى

الزعفران

 فلج القبائل

الصويحرة 

الملتقى

 فلج العوهي

 صالن

 الحجرة

صالن

صالن

 الهمبار

الخويرية 

فلج القبائل

فلج القبائل 

فلج القبائل

الزعفران

غيل الشبول 

 
 
 

٢٦٨٥٠٨٥٠

٢٦٨٤٢١١١

٢٦٨٤٠٠٥٨

٢٦٦٤٠٠٠٠

٢٦٨٤٦٠٧٧

١٣١٨

٢٦٨٤٣٠٢٠

١٣١٨

٢٦٧٦٢٧١٧

٢٦٧٥٠١١٦

٢٦٨٤١٣١٦

٢٦٨٤٤٥٤٠

٢٢٣٥٤٨٠٠

١٣١٨

١٣١٨

١٣١٨

١٩

فندق راديسون بلو

فندق كراون بالزا صحار 

مركيور صحار 

فندق الملتقى 

فندق الوادي

فندق شاطي صحار

صدف للشقق الفندقية 

فندق مرينا صحار 

فندق بيت النهار

مباهج غرناطة للشقق الفندقية 

فندق ريم

الصدارة للشقق الفندقية 

دار الضيافة 

فندق الحديقة الملكية 

بيت المرمر

المندوس

دليــل الموظــف



ا�ســـــواق
صممــت المراكــز التجاريــة فــي واليــة صحــار علــى أحــدث متطلبــات التســوق فــي العالــم حيــث يتوفــر بهــا كافــة 
المنتجــات المحليــة والعالميــة إلــى جانــب وســائل الترفيــه المختلفــة ممــا يجعــل مــن التســوق متعــة. وتنقســم 
هــذه المراكــز التجاريــة إلــى مراكــز و محــالت تتوســط المناطــق الســكنية لتوفيــر االحتياجــات اليوميــة للســكان 
إلــى جانــب مراكــز تجاريــة أخــرى فــي أجــزاء مختلفــة مــن الواليــة حيــث تقــدم فيهــا خدمــات التســوق و 

المطاعم و الترفية وسط جو من المتعة. فيما يلي بعض ا�سواق و المحالت الموجودة في والية صحار.

الحجرة 

الطريف

صالن

 الوقيبة

الوقيبة 

الفلج

الهمبار 

 الحجرة

 فلج القبائل

 الهمبار

 الطريف

 الوقيبة

 الوقيبة

الهمبار

الهمبار

الهمبار

الهمبار 

الهمبار 

 الحجرة

الطريف

صالن

 الوقيبة

الوقيبة 

الفلج

 فلج القبائل

 الهمبار

 الطريف

 الوقيبة

 الوقيبة

الهمبار

الهمبار

الهمبار

الهمبار 

٢٠

سوق صحار 

سفير مول

ستي سنتر صحار

صحار بالزا

الواحة مول

تشاينا داون تاون

سوق صحار الجديد

جراند هايبر ماركت

أسواق الوطنية

كيمجيز

هدايا صحار العالمية

مخزن العاصمة

أسواق الجزيرة

سوق صحار (المنطقة التجارية)

اللولو هايبر ماركت

سيحوت هايبر ماركت

نستو هايبر ماركت

الموقعالمركز التجاري

دليــل الموظــف



مكاتب السفر والسياحة
يمكنكم ا�ستعانة بمكاتب السفر والسياحة في والية صحار للحصول على العروض المتاحة، واختيار ا�سعـار 
ا�فضل والخدمات المثالية  لوجهاتكم المختارة على مـدار العام ومعظم هـذه الفـروع تقع فـي المنطقـــة 
التجارية بالهمبار والوقيبة. تجدون في القائمة التالية عينة مــن مكاتب السفريـات و السياحة في والية صحــار 

أسعار السكن بوالية صحار
 Äتختلف أسعار السكن بوالية صحار حسب موقع و نوع السكن المختار حيث تتراوح االسعار من ١٥٠ إلى ٣٠٠ علم

بأن ا�سعار تقريبية ومتغيرة حسب الطلب والعرض ( المبلغ بالريال العماني ).تجدون في الجدول التالي أسعار 
السكن حسب الموقع و نوع السكن.

أسعار السكن بوالية صحار
تعتبر والية صحار إحدى أفضل ا�ماكن المناسبة للعيش حيث تتميز بالهدوء و ا�مان و تكون المناطق السكنيـة 

فيها مزودة  بالخدمات اليومية. لذلك يوجد في والية صحار العديد من المكاتب العقارية التي يمكن االستعانة 
بها للحصول على سكن مناسب. و فيما يلي بعض المكاتب العقارية لتي زودنا أصحابها بأرقام التواصل.

٢٦٨٤٥٥٠٧

٢٦٨٤٦٥١٦

٢٦٨٤٥٩٨٨

٢٦٨٤٠٣١٦

٢٦٧٥١٧٩٥

٢٦٨٥٢٥٢٤

٢٦٨٤٢٢١٦

٢٦٨٤٧٥٩٩

٢٦٩٤٧١٦٦

Office Location in Sohar Telephone 

٩٩٣٨٥٦٠٢  - ٩٩٣٥٣٤٠٩

٩٩٢٢٧٧٨٥  - ٩٥٩٥١٠٠٢    

٩٩٢٢٧٧٨٥

٢٠٠  –  ١٥٠

٣٠٠  - ٢٠٠

٢٠٠  –  ١٥٠

٣٠٠  –  ٢٥٠

٢٠٠  –  ١٥٠

٣٠٠  –  ٢٥٠

٢٥٠  –  ١٥٠

٣٠٠  –  ٢٠٠

٢١

الحشار للسفر والسياحة

وكاالت سفريات بهوان

مرمول للسفر والسياحة

سفريات ايهاب 

فهد اكسبرس للسفر والسياحة

القبطان للسفر والسياحة

مجان  للسفر والسياحة

مزون للسفر والسياحة

الرحال للسفر والسياحة

واحة صحار للعقارات 

دانة العقارات 

أركان صحار للعقارات

علمـــÄ بـــأن هـــذه المكـــاتـب خاصــة وال تمثــل الجامعــة بــأي حـال مــن ا�حـوال  

الهاتفالمكتب

الهــاتــفالموقعالمكتب

السعر التقريبي (بالريال العماني)

الهمبار

الهمبار

الهمبار

شقة غرفتان مع الملحقات

فيال  دور أرضي

شقة غرفتان مع الملحقات

فيال  دور أرضي

شقة غرفتان مع الملحقات

فيال  دور أرضي

شقة غرفتان مع الملحقات

فيال  دور أرضي

عوتب- خور السيابي-
الصويحرة

الغيل - الشيزاو –
 الصبارة- حلة الشيخ

الهمبار – الوقيبة - 
 الحجرة

الطريف – الغشبة -
 العوهي

النوع الموقع
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الهــاتــفالموقعالمطعم

المطــــاعــــم و المقــــــــــاهي
تضم والية  صحار سلسلة من أرقى وأشهر المطاعم و المقاهي المحلية و العالمية حيث يمكنكم االستمتاع 
بالمأكوالت العالمية والعربية و التركية والهندية والصينية وا�يرانية والمأكوالت البحريـة في قائمة المطاعــم 
المختارة بالضافة إلى العديد من المقاهي المتواجدة في المراكز التجارية و الشريط الساحلــي لمدينة صحــار. 

وفيما يلي باقة مختارة منها.

٢٦٨٤١١٥٥

٢٤٤٧٧٧٧٧

٢٦٨٥٣١٣٣

١٣١٨

١٣١٨

٢٦٨٤٤٦١٧

١٣١٨

١٣١٨

١٣١٨

٩٦٣٦٦٣٦٠

٢٦٨٤٣١١ ١

٩٨٢٦٢٩٩٩

١٣١٨

١٣١٨

١٣١٨

١٣١٨

١٣١٨

١٣١٨

١٣١٨

١٣١٨

١٣١٨

١٣١٨

١٣١٨

١٣١٨

٢٢

البيتزا هت

كنتاكي

ماكدونالدز

مجمع مطاعم الوجبات السريعة 
بمركز خدمات السرين

مجموع مطاعم ومقاهي سفير مول

مجمع مطاعم صحار بالزا

مطعم قرية التوابل

مجموعة مطاعم و مقاهي الواحة مول

مجموعة مطاعم و مقاهي صحار ستي سنتر

مطعم البيت بيتك للمأكوالت التركية
 والعربية وااليرانية

مطعم الخاطر للمأكوالت العمانية والعربية

مطعم المائدة العربية للمأكوالت 
العمانية واليمنية

مطعم ريف حلب 

مطعم تشوال 

مطعم بريستا للمأكوالت االيطالية

مطعم البيت االيراني 

مطعم و مقهى بيت الشاي 

مطعم ملبار باريس للماكوالت 
العربية و الهندية و العالمية 

مطعم ماندرين الصيني

مطعم دعوة 

مطعم سمسم 

مطعم الزعيم

مطعم الزعفران

مطعم ستيك هاوس

الهمبار

الهمبار

الطريف

غيل الشبول

الطريف

الوقيبة

الوقيبة

الوقيبة

صالن

الهمبار

الهمبار

الهمبار

الهمبار 

الوقيبة 

صالن

الطريف 

غيل الشبول 

الهمبار

الوقيبة 

الهمبار 

صالن 

الفلج

الغشبة 

الهمبار 
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Office Telephone Location in Sohar

٩٥٥٠٠٨٩٢  - ٢٢٠٠٥٣٢١ 

٩٩٢٦٣٥٥٧  - ٢٦٨٤٠٣٩٢

٩٤٦٣٣٦٦٦

٢٣

الوقيبة

الوقيبة

الوقيبة

الهــاتــفالموقعالمطعم

المواصالت والنقل
تتوفر في والية صحار العديد من وسائل النقل الحديثة مثل مواصالت و سيارات ا�جرة ( عند الطلب):

مواصــالت: هــي شــركة مملوكــة للدولــة، تأسســت فــي عــام ١٩٧٢، لتصبــح عضــو دائــم فــي المنظمــة الدوليــة 
للنقــل العــام( UITP)، وهــي الشــركة الرائــدة في قطــاع النقل العــام في ســلطنة عمان. الهدف الرئيســي من 
ــام ٢٠١٥  ــر ع ــي نوفمب ــان وف ــلطنة عم ــاء س ــة أنح ــام لكاف ــل الع ــات النق ــم خدم ــو تقدي ــركة ه ــاد الش إيج

تمت إعادة تسمية شركة النقل الوطنية العماني إلى "مواصالت".
ــÄ أســطول حافــالت  أســطول مواصــالت: تمتلــك مواصــالت ا�ســطول ا�كبــر فــي الســلطنة، ولديهــا حالي
أكثــر مــن ٥٠٠ حافلــة تتنــوع مــن الباصات الصغيــرة، الباصــات منخفضة الطابــق، حافالت المســافات الطويلة 
وحافــالت فائقــة الفخامــة وفــق أحــدث المواصفــات العالميــة. هــذا ويدعــم أســطول مواصــالت شــبكة 

مؤلفة من ١٣ فرع.

جــدول الرحــالت لمواصــالت فــي واليــة صحــار: توفــر مواصــالت رحــالت يتــم تســييرها بشــكل يومــي مــن 
ميناء صحار إلى مستشفى صحار عبورا بالعدد من محطات مواصالت المتوفرة في والية صحار.

تسعيرة مواصالت : تعريفة المنطقة الواحدة ٣٠٠ بيسة و تعريفة المنطقتين ٤٠٠ بيسة داخل والية صحار.

ــارة  ــر زي ــوم عب ــالل الي ــرة خ ــالت المتوف ــدد الرح ــات وع ــى أوق ــرف عل ــن التع ــالت : يمك ــدد الرح ــات وع أوق
موقع مواصالت www.mwasalat.om و تحميل التطبيق حيث تتوفر رحالت كل ٣٠ دقيقة.

خدمــة ســيارات ا�جــرة عنــد الطلــب (أوتاكســي): تتوفــر خدمــة ســيارات ا�جــرة عنــد الطلــب (اوتاكســي)على 
ــد  ــة تحدي ــي) بدق ــب (اوتاكس ــد الطل ــرة عن ــيارات ا�ج ــة س ــز خدم ــبوع. تتمي ــام ا�س ــوال أي ــاعة وط ــدار الس م
المواقع و سهولة حجز الرحالت عبر زيارة موقعها  www.Otaxi.om  و تحميل التطبيق لسهولة حجز الرحالت.

تسعيرة سيارة ا�جرة : تعريفة التوصيل لكل (٨ كم ) ١٫٥٠٠ ريال .

مكاتب تأجير السيارات 
ــيارات  ــر الس ــب تأجي ــالل مكات ــن خ ــلطنة م ــي الس ــم ف ــم و لوجهتك ــبة لك ــيارة المناس ــار الس ــم اختي يمكنك

المتوافرة في والية صحار:

الفخامة لتأجير السيارات

بدجت  لتأجير السيارات

الصقر الذهبي لتأجير السيارات

دليــل الموظــف



٢٦٨٦٦١٠٦

٢٦٨٤٣٤٩٢

٢٦٨٤٠٢٤٣

٢٦٨٤٠٦٨٣

٢٦٨٤٣٢٣٥

٢٦٨٤٠١ ١٤

٢٦٨٤١٣٣٩

٢٢٠٠٥٨٠٣

٢٦٨٤٥٤٧٣

٩٢٨٢٧٤٣٥

٢٦٧٥٠٢١٩

٢٦٧٢٠٦٩٧

 -

 -

 -

 -

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

الملتقى

الهمبار

الهمبار

صالن

الهمبار

الطريف

غيل الشبول

حارة الشيخ

الصويحرة

العفيفة

الخويرية

العوينات

الصويحرة

مويلح

العفيفة

الطريف

٢٤

فيض العلوم للتعليم
ا�ساسي الصفوف (١ - ٤)

الحكمة للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-٤)

ا�شراق للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-٤)

رياض العلم للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-٤)

الهمبار للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-٤)

الكرامة للتعليم ا�ساسي
(١ - ٤ ) 

العهد الزاهر للتعليم االساسي
 الصفوف ( ١ - ٤)

الرخاء للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-٤)

الصويحرة للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-٤)

رياض ا�بداع  للتعليم ا�ساسي
الصفوف(١ - ٤)

المثابرة للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-٤)

الزهور للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-٤)

مبنى الصويحرة للتعليم
ا�ساسي الصفوف (١-٤)

شموع الوطن للتعليم
ا�ساسي الصفوف (١-٤)

مبنى رياض ا�بداع  للتعليم 
ا�ساسي الصفوف (١ - ٤)

مبنى الكرامة للتعليم
ا�ساسي ( ١ - ٤)

المدارس الحكومية بوالية صحار
يوجد في والية صحار ٥٢ مدرسة حكومية تنقسم إلى ثالثة انواع مختلفة. حيث تضم الحلقة االولى ١٦ مدرسة 
للصفــوف مــن (١ – ٤) يــدرس فيهــا الطلبــة مــن الجنســين فــي فصــول مشــتركة ويكــون الــكادر الوظيفــي فــي 
هــذه المــدارس مــن ا�نــاث. و تضم الحلقة الثانية ١٨ مدرســة للصفوف من  (٥ – ١٠) و يــدرس الطلبة الذكور وا�ناث 
ــÄ). و  ــورæ أو إناث ــوع (ذك ــب الن ــا حس ــي فيه ــكادر الوظيف ــون ال ــة، ويك ــدارس منفصل ــي م ــة ف ــذه المرحل ــي ه ف

يضم التعليم ما بعد ا�ساسي ٦ مدارس للصفوف من (١١-١٢) يشمل الصفين الحادي عشر والثاني عشر.

تعليم أساسي ح١
جنس الطلبةالهاتفالقريةالمدرسة

دليــل الموظــف



  تعليم أساسي ح٢ إناث
الطريـــف للتعليم ا�ساسي للبنات

الصفوف (٥-٩)
الشفاء بنت عبدا° للتعليم 

ا�ساسي للبنات الصفوف (٥-٩)

الصفـــا للتعليم ا�ساسي
للبنات الصفوف (٥-٩)

أم سليــم للتعليم ا�ساسي
للبنات الصفوف (٥-١٠)

بلقيس للتعليم ا�ساسي
للبنات الصفوف (٥ - ٩)

أم عمارة للتعليم ا�ساسي
 للبنات الصفوف (٥-٩)

هند بنت المهلب للتعليم 
ا�ساسي الصفوف (٥-١٠)

تعليم أساسي ح٢ ذكور

جنس الطلبةالهاتفالقريةالمدرسة

إناث

إناث

إناث

إناث

إناث

إناث

إناث

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

الطريف

مجيس

الهمبار

العفيفة

الصويحرة

الملتقى

مويلح

الحظيرة

الغشبة

فلج القبائل

العوينات

الصويحرة

الهمبار

مجز الكبرى

الطريف

سيح البرير

مجيس

مويلح

ذكور فلج القبائل

ذكور العوينات

ذكور الصويحرة

ذكور الهمبار

ذكور الطريف

ذكور سيح البرير

ذكور ٢٦٨٤٠٥٧٥الحظيرة

٢٦٩٤٧٣٣٦

٢٦٧٥٠٠٦٦

٢٦٧٢٠٩٦٦

٢٦٧٢٠٤٨٨

٢٦٨٤٢٧٩١

٢٦٧٢٠٩٠٩

٢٦٨٤٢٢١٥

٩٩٨٧٤١٥١

 -

٢٦٦٤٢٤٢٩

٢٦٨٤٣٩٢٦

٢٦٧٥٠٠٧٧

٢٦٨٤٣٣٨٠

٢٦٨٦٦٣٣٥

٢٦٧٢٠٤٩٢

٢٦٨٦٦١٠٦

-

٢٥

خلفان بن جميل السيابي للتعليم
ا�ساسي للبنين الصفوف (٥-٩)

سليمان بن عبـاد للتعليم ا�ساسي
للبنين الصفوف (٥-٩)

محبوب بن الرحيل للتعليم
ا�ساسي للبنين الصفوف (٥-٩)

محمد بن محبوب الرحيلي للتعليم
ا�ساسي للبنين الصفوف (٥-١٠)

سيف بن هبيــرة للتعليم ا�ساسي
للبنين الصفوف (٥-٩)

ا�مام أحمد بن سعيــد للتعليم 
ا�ساسي للبنين الصفوف (٥-١٠)

أبوحمزة الشـاري للتعليم ا�ساسي
للبنين الصفوف (٥-١٠)

عبدا° بن بشير الحضرمي للتعليم
ا�ساسي للبنين الصفوف (٥-٩)

أبو مالك الصالني للتعليم ا�ساسي
للبنين الصفوف (٥-١٠)

علي بن أبي طالب للتعليم ا�ساسي
للبنين الصفوف (٥-٩)

عبدا° بن عمرو بن العاص للتعليم
ا�ساسي للبنين الصفوف (٥-١٠)

دليــل الموظــف



صحار للتعليم ا�ساسي للبنين
الصفوف (١٠-١٢)

نعيم بن مسعود للتعليم 
ا�ساسي للبنين الصفوف (١٠-١٢)

مسعود بن رمضان للتعليم 
ا�ساسي للبنين الصفوف (١٠-١٢)

أم سلمـــة للتعليم االساسي
 للبنات الصفوف (١٠-١٢)

حواء بنت يزيد للبنات 
الصفوف (١٠-١٢)

العصماء بنت الحارث للتعليم
 ا�ساسي للبنات الصفوف (١٠-١٢)

مدارس الصفوف (١٠-١٢) ذكور

مدارس الصفوف (١٠-١٢) إناث

جنس الطلبةالهاتفالقريةالمدرسة

المدارس المستمرة

مشترك

ذكور

مشترك

إناث

ذكور

مشترك

مشترك

مشترك

مشترك

ذكور

مشترك

مشترك

ذكور

ذكور

ذكور

إناث

إناث

إناث

فلج القبائل

حيبي

حيبي

صالن

وادي الجزي

وادي الجزي

سيح البرير

الخد

المتعارشة

الشبيبات

العوينات

الشبيبات

٢٦٧٥٢٠٠٤

٩٩٨٠٥٦٤٥

٩٩٨٠٥٦٤٤

٢٦٨٤٢٥٦٥

٢٥٦٦٩٢٥٦

٢٥٦٦٩٢٥٥

٩٩٨٠٢٥٦٧

٩٩٨٠٥٦٤٦

٩٩٨٧٩٨٠٧

٩٩٨٥٤١٥١

٢٦٧٢٠٧٣٨

٢٦٨٤٨٤٠٢

٢٦٨٤٠١٩٨

٢٦٨٦٦٠٣١

٢٦٨٤٣٥٨٥

٢٦٨٤١٥٧٤

٢٦٨٤٤٨٢٨

-

٢٦

الفتــــح للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-٩)

أبو المنذر الرحيلي للتعليم ا�ساسي
للبنين الصفوف (٥-١٢)

وادي حيبــي للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-١٠)

تبوك للتعليم ا�ساسي للبنات
الصفوف (٥-١٢)

محمد بن إبراهيم الكندي للتعلم
ا�ساسي للبنين الصفوف (٥-١٢)

وادي الجـزي للتعليم االساسي
الصفوف (١-١٢)

االستقامــة للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-١٢)

عائشة بنت سعد بن أبي وقاص
للتعليم ا�ساسي الصفوف (١-١٢)

وادي الحلتـي للتعليم ا�ساسي 
الصفوف(١-١٢)

ضمام بن السائــب للتعليم ا�ساسي
للبنين الصفوف (٥-١٢)

الرسالة للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-٩)

لبنى بنت ثابت للتعليم ا�ساسي
الصفوف (١-١٢)

الهمبار

الملتقى

الطريف

الهمبار

فلج العوهي

غيل الشبول

دليــل الموظــف



البرنامج التعليميالمدرسة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

روضة

روضة

روضة

روضة

روضة

روضة

روضة

روضة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

نوع المدرسة

مدرسة خاصة

روضة

روضة

روضة

روضة

روضة

روضة

روضة

روضة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

المدارس الخاصة بوالية صحار
 ،Äكمــا يوجــد فــي واليــة صحار ٥٥ مدرســة خاصــة. و يوجــد نوعين من المــدارس التي تقــدم تعليًما مدرســًيا خاص
ــن  ــل س ــال قب ــا االطف ــدرس فيه ــي ي ــة الت ــي الروض ــة و ه ــة وعالمي ــة اللغ ــة وثنائي ــة أحادي ــدارس خاص االول م
المدرســة ويكــون الــكادر الوظيفــي مــن ا�نــاث غالبــا. و المدرســة الخاصــة التــي يــدرس فيهــا الطلبــة مــن 
الجنســين فــي فصــول مشــتركة ويكــون الــكادر الوظيفــي فــي هــذه المــدارس مــن ا�نــاث و الذكــور. أمــا النــوع 
الثانــي فهــي المــدارس الدوليــة التــي يــدرس فيهــا الطلبــة مــن الجنســين فــي فصــول مشــتركة ويكــون الــكادر 
الوظيفــي فــي هــذه المــدارس مــن ا�نــاث و الذكــور و تقــدم  المــدارس الدوليــة مناهــج وبرامــج تعليميــة 
ــن  ــة م ــدارس الخاص ــى الم ــي وا�داري عل ــراف الفن ــوزارة با�ش ــوم ال ــة. تق ــة دولي ــة تعليمي ــن أنظم ــدة م معتم

حيث فحص واعتماد البرامج التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة.

الباطنة لتحفيظ القران الكريم

براعم صحارلتحفيظ القران الخاصة

االتقان لتحفيظ القران الكريم

مدرسة بهجة الهدى لتحفيظ
القرآن الكريم

مدرسة وحي االيمان  لتعليم
القران الكريم الخاصة

الوفاق الخاصة

الزهور الحمراء الخاصة

روائع العلم الخاصة

مويلح الخاصة

روضة السعداء 

روضة أشبال مجيس الخاصة

روضة الطفولة المضيئة الخاصة

روضة المعراج الخاصة

الطفل الخاصة

قناديل العلم الخاصة

ينابيع الضياء الخاصة

بسمة الطفولة

الخوارزمي الخاصة

الصويحرة الخاصة

المواكب الخاصة

علوم المستقبل الخاصة

المدرسة الذهبية الخاصة

الصفوة الخاصة

روضة الفلج الخاصة

أحادية اللغة

أحادية اللغة

أحادية اللغة

أحادية اللغة

أحادية اللغة

أحادية اللغة

أحادي اللغة

أحادية اللغة

أحادية  اللغة

ثنائية اللغة

أحادية اللغة

أحادية اللغة

أحادية اللغة

أحادي اللغة

أحادية اللغة

أحادي اللغة

ثنائية اللغة

ثنائية اللغة

ثنائي/احادي

أحادية اللغة

ثنائية اللغة

ثنائية اللغة

ثنائي اللغة

ثنائي/احادي

٢٧

الطريف

الوقيبة

الغشبة

العوينات

العوينات

عوتب

الطريف

مجيس

مويلح

غيل الشبول

الصنقر

العوينات

الطريف

الهمبار

الجفرة

الغشبة

العفيفة

الطريف

الشعبية

الملتقى

مجان

الغشبة

العوينات

الحجرة

القرية

٩٦٣٢٠٢٠٦

٩٩٦٠٥٩٢٧

٢٦٨٤٤٢٠٦

٩١١ ١ ١٤٢٦

٩٨٢٥٥٥٩٥

٩٥٧٨٧٨٩٠

٩٦١٨٩١٧٤

٩٥٩٩٢٢٤٠

٩٦٦٢٢٢٤٦

٩٧٤١٠٦٥٢

٩٢٩٦٥٦٤٣

٩١٩٧٢٠٩٩

٩٢٠٧٠٠٨٠

٩٦٢٢٤١٧٩

٩٥٦٧٢٩٩٤

٩٢١١ ١٣٣٣

٩٦٠٣٥٣٦٧

 ٢٦٧٥٠٦٩٦

٩٢٢٣٤٦٨٤

٢٦٨٦٦١٣٧

٩٩١٩٨٩٦٦

٩٧١٢٣٠٣٥

 ٢٦٧٢١١٧٢

٩٩١٦٢٩٩٧

الهاتف

دليــل الموظــف



٢٨

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة

مدرسة خاصة

مدرسة خاصة

مدرسة عالمية

مدرسة عالمية

مدرسة دولية

مدرسة دولية

مدرسة دولية

المعاني الخاصة

النمو الخاصة

براعم المستقبل الخاصة

فيض النور الخاصة

مناهل صحار الخاصة

نور المناهل الخاصة

واحة المعرفة الخاصة

الغد الخاصة

أنوار المجد الخاصة

بهجة صحار

مصابيح الغد

همم العطاء

مناهل الخير الخاصة

رواد صحار

عباقرة فجر المستقبل

النقاء

المرشد الخاصة

مدرسة شاطئ صحار الخاصة

مدرسة إشراقة صحار الخاصة

مدرسة أنوار االمل الخاصة

مدرسة أثير المعارف الخاصة

مدرسة الجدارة الخاصة

مدرسة زهور الباطنة الخاصة

مدرسة نجوم المستقبل الخاصة

علوم المعرفة

دوحة الفكر الخاصة

الباطنة العالمية

صحار العالمية

الهندية

البنجالديشية

الباكستانية

ثنائية اللغة

أحادية / ثنائي

أحادية اللغة

ثنائية اللغة

ثنائية اللغة

أحادية / ثنائي

ثنائي اللغة

أحادية اللغة

أحادية / ثنائي

أحادية اللغة

أحادية وثنائية

ثنائية اللغة

ثنائية اللغة

أحادية اللغة

ثنائية اللغة

ثنائية اللغة

ثنائي اللغة

أحادية / ثنائي

أحادية / ثنائي

أحادية اللغة

ثنائية اللغة

ثنائية اللغة

أحادية اللغة

ثنائية اللغة

ثنائية اللغة

ثنائية اللغة

عالمي

عالمي

دولي

دولي

دولي

الطريف

فلج القبائل

الهمبار

فلج العوهي

العوينات

الطريف

الوقيبة

الطريف

 الفلج

غيل الشبول

الطريف

حي الرفعة

الملتقى

وادي حيبي

صالن

الخويرية

فلج القبائل

الصويحرة

العوينات

حارة الشيخ

فلج القبائل

الهمبار

العفيفة

الفلج

الوقيبة

وادي الجزي

مويلح

مويلح

الهمبار

الوقيبة

حي الرفعة

٩٩٨٩٨٦١٧ 

٢٦٧٥٣٦٧٦

٢٦٨٤٢٤٥٢

٩٨٥٣٥٦٥٥

٩٥٦٧٠٦٩١

٢٦٨٤٤٩٠٠

٩٩٦٤٦١٣٢

٩٩٤٣٥٠٤٢ 

٩٦٠٧٧١٢٢

٩٩٨٤٠٤٧٧

٩٢٥٦٧١٦٥

٩٦٩٩٥٩٩٩

٩٩٧١٩١٨٥

٩٩٤٥٠٧٤٣

٩٢٣٤٨٨٦٨

٧٩٠٧٧٧٢٨

٩٥١٣٦٠٥٠

٩٠٩٧٤٤٤٨

٩٩٧٧٣٧١١

٩٢١١ ١٣٣٣

٩٤٠٤٤٤٤٨

٩٩٢٣٣٣٩٩

٩٢١٧٤٤٤٤

٩٩٢٣٣٢٦١

٩٩٨٨٤٩١٩

٢٦٧٥٥٦٥٣

٩٥٦٠٧١٩٩

٢٦٨٤٦٤٣٤

٩٨٩٤٦٨٣٨

-

٩٧٤٤٩٦٧٨

المعاني الخاصة

النمو الخاصة

براعم المستقبل الخاصة

فيض النور الخاصة

مناهل صحار الخاصة

نور المناهل الخاصة

واحة المعرفة الخاصة

الغد الخاصة

أنوار المجد الخاصة

بهجة صحار

مصابيح الغد

همم العطاء

مناهل الخير الخاصة

رواد صحار

عباقرة فجر المستقبل

النقاء

المرشد الخاصة

مدرسة شاطئ صحار الخاصة

مدرسة إشراقة صحار الخاصة

مدرسة أنوار االمل الخاصة

مدرسة أثير المعارف الخاصة

مدرسة الجدارة الخاصة

مدرسة زهور الباطنة الخاصة

مدرسة نجوم المستقبل الخاصة

علوم المعرفة

دوحة الفكر الخاصة

الباطنة العالمية

صحار العالمية

الهندية

البنجالديشية

الباكستانية

الطريف

فلج القبائل

الهمبار

فلج العوهي

العوينات

الطريف

الوقيبة

الطريف

 الفلج

غيل الشبول

الطريف

حي الرفعة

الملتقى

وادي حيبي

صالن

الخويرية

فلج القبائل

الصويحرة

العوينات

حارة الشيخ

فلج القبائل

الهمبار

العفيفة

الفلج

الوقيبة

وادي الجزي

مويلح

مويلح

الهمبار

الوقيبة

حي الرفعة

دليــل الموظــف



تطبيق أحكام قانون العمل العماني ولوائح الجامعة وا�شراف المباشر على ذلك.
إنهاء إجراءات التوظيف للهيئات ا�كاديمية وا�دارية الجدد، وذلك بالتنسيق مع جهات االختصاص.

إعداد مشروع الموازنة  السنوية للدائرة.
احتساب الرواتب والمستحقات المالية للعاملين بالجامعة.

اســتكمال  إجــراءات ســفر الغيــر عمانييــن وأســرهم  وتســليمهم تذاكــر الســفر بالتنســيق مــع دائــرة المشــتريات 
و العقود.

ــا  ــول به ــم المعم ــد والنظ ــÄ للقواع ــن، وفق ــر عمانيي ــر الغي ــدي لتذاك ــدل النق ــرف الب ــات ص ــاد طلب ــداد واعتم إع
بالجامعة.

إتخاذ إجرءات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للمستحقين حسب ا�نظمة.
الرســمي،  بالــدوام  الموظفيــن  إلتــزام وإنضبــاط  ، ومتابعــة  بالجامعــة  العامليــن  متابعــة حضــور وانصــراف 

وا�شراف المباشر على ذلك .
تنفيــذ االحــكام واالجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل العمانــي ولوائــح الجامعــة فيمــا يتعلــق 

بالتعيينات والترقيات والعالوات والتنقالت وا�جازات والمكافآت وإنهاء الخدمة والتأشيرات.
متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن إدارة الجامعة.

فتح سجالت وملفات العاملين وحفظ الوثائق والقرارات الخاصة بهم.
توفيــر الخدمــات الالزمــة للموظفيــن مــن إســتخراج المأذونيــات والتأشــيرات وا�قامــة والتصاريــح ا�خــرى حســب 

القوانين والنظم المعمول بها بالسلطنة.
ــم  ــة عقوده ــن المنتهي ــيرات الموظفي ــاء تأش ــاء وإلغ ــار، وإنه ــدد بالمط ــن الج ــر عمانيي ــن الغي ــتقبال العاملي اس

والمستقيلين.
منح كافة  أنواع الشهادات المتعارف عليها حسب ا�نظمة واللوائح بالجامعة.

إتخاذ ا�جراءات الالزمة للمساءلة القانونية للمخالفين دون وظيفة نائب مدير.      

   الخدمات التي تقدمها دائرة الموارد البشرية للموظف الجديد عند وصوله  السلطنة
ــة  ــي والي ــبوع ف ــدة أس ــدق) لم ــة (الفن ــة المجاني ــل ا�قام ــى مح ــي إل ــل المجان ــار  والتوصي ــي المط ــتقبال ف االس

صحار.
النقل من محل ا�قامة للجامعة  لمدة أسبوع بالتنسيق مع قسم النقل.

 Äســلفة ماليــة قدرهــا (١٠٠٠) ريــال عمانــي لغيــر العمانييــن تســتقطع مــن الراتــب الشــهري بمعــدل (٢٥٠) ريــاًال عمانيــ
شهريÄ لمن رواتبهم تزيد عن (١٠٠٠) ريال عماني وبالتنسيق مع الدائرة المالية.

الموظف الجديد 
عليــه مراجعــة دائــرة المــوارد البشــرية خــالل يوميــن مــن تاريــخ وصــول الســلطنة، وعليــه إحضــار أصــل جــواز الســفر 
و(٦) صــور شــخصية الســتكمال إجــراءات عقــد العمــل و الفحــص الطبــي وا�قامــة بالجهــات الحكوميــة المختصــة 

وعمل التأمين الصحي والتأمين على الحياة.

٢٩

الخدمــات التــي تقدمهــا دائــرة
الموارد البشرية

دليــل الموظــف
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الخدمات ا�خرى التي يمكن طلبها:

خدمة التأشيرات :
تأشيرة االلتحاق و التأشيرة العائلية:

تمنح تأشيرة ا�لتحاق لîجنبي العامل في البالد وأوالده.
صالحة لالستخدام :  خالل ثالثة أشهر من تاريخ ا�صدار.

صالحيتها: سنتان من تاريخ دمغ التأشيرة على الجواز.
عدد الرحالت:  متعددة الرحالت.

٣٠ ريــاال عمانيــا يتحملهــا الموظــف. ال يشــمل الــزوج/ الزوجــة و االوالد المنصــوص عليهــم فــي عقــد العمــل و مــا 
زاد عن   ذلك يتحملة الموظف. 

الرسوم في حالة التأخر: 
غرامة تأخير التجديد خالل ثالثين يوما من دخول السلطنة ( ٢٠ ) رياال عمانيا عن كل شهر

غرامة عدم تسجيل ا�قامة خالل ثالثين يوما من دخول السلطنة ( ١٠ ) رياال عمانيا عن كل شهر

المرفقات المطلوبة :  
صــورة عــن جــواز ســفر الغيــر عمانــي ســاري المفعــول لمــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر مــع صــورة عــن بطاقــة 

المقيم 
إرفاق صورتين شخصيتين مقاس ( ٤×٦ ) سم.

إرفــاق صــورة جــواز و مــا يثبــت درجــة القرابــة بيــن المقيــم والقــادم لáلتحــاق بــه ، مــا لــم تكــن ا�ســماء 
والبيانات المدونة بالجوازات تثبت ذلك.

بالنســبة للزوجــة / للــزوج إرفــاق صــورة طبــق ا�صــل عــن عقــد الــزواج مصدقــة مــن ســفارة بلدهــا و وزارة 
الخارجية العمانية و العكس .

إرفــاق بطــــاقة الفـــــحص الطبــي للـــــقادمين مــن بعــــض الــدول و الذيــن بلغــوا ســــن ( ١٥ ) خمســة عشــرعاما ، 
وهي(الهند، باكستان ، الفلبين ، بنجالديش ، اندونيسيا ، سري النكا ، مصر ، سوريا ، السودان ، أثيوبيا)

على أن يكون الفحص معتمدا من وزارة الصحة.

تأشيرة زيارة ا�قارب وا�صدقاء:
كمــا تمنــح �قــارب ا�جنبــي المقيــم فــي البــالد بنــاء علــى طلــب كفيلــه المحلــي وتحــت مســؤوليته ( يتضــح مــن 

هذا التعريف أن  هذا النوع من التأشيرة ال تمنح �صدقاء ا�جنبي ا�جانب وإنما يقتصر على أقاربه فقط).
صالحة لالستخدام: خالل ثالثة أشهر من تاريخ ا�صدار.

صالحيتها: ثالثة أشهر من تاريخ الدخول.
عدد الرحالت: رحلة واحدة وقابلة للتمديد لمدة شهر واحد فقط.

الرسوم : (٢٠) رياال عمانيا . 

 في حالة التاخير :
غرامات تأخير  تمديد أو تاخر  المغادرة   ( ١٠ )عشرة رياالت عن كل يوم تأخير . 

المرفقات المطلوبة:
إرفاق صورة من جواز سفر ا�جنبي ساري المفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر.

إرفاق صورتين شخصيتين مقاس ( ٤ × ٦ ) سم.
إرفاق صورة عن جواز سفر الشخص ا�جنبي المقيم المراد زيارته ( للتأكد من درجة القرابة ).

إرفــاق رســالة طلــب مــن الكفيــل بتحمــل مســؤولية مكفولــه فــي  أثنــاء زيارتــه للســلطنة مــع توضيــح درجــة 
القرابة فيها .

ــرية  ــوارد البش ــرة الم ــي دائ ــن ف ــات الموظفي ــم خدم ــة  قس ــن مراجع ــد والمرافقي ــف الجدي ــن الموظ ــى م يرج
خالل أسبوع من تاريخ الوصول للسلطنة.                                                                                                          

دليــل الموظــف
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التأشيرة الدراسية:
تمنح بناء على طلب كفيل محلي وتحت مسؤوليتـه لîجنبـي القادم للدراسة بشـرط أن يكون الكفيـل حاصال علـى 

ترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية صادرة عن الجهة المختصة ، وتكـون التأشيرة علــى النحو التالــي:
صالحة لالستخدام خالل : ثالثة أشهر من تاريخ ا�صدار

صالحـــة للبقاء في البالد لمـدة : سنة واحــــدة.
قابلة للتجديد : لمدة مماثلة في حالة ا�ستمرار في الدراسـة ، ويتم إثبـات ذلك بخطاب من المؤسسـة التعليمية.

عدد الرحالت : متعددة الرحالت .
الرسوم:  ٣٠ رياال عمانيا.

المرفقات المطلوبة :  
تقديم طلب ا�ستمارة االلكترونية قبل الكفيـل و تطبـع باللغـة العربيـة للجنسيــات العربيــة و باللغــة ا�نجليزيـة 

للجنسيات غير العربية ، ويرفق بالطلب المستندات التالية:
إرفاق صورتين شخصيتين مقاس (٤×٦) سم. 

إرفاق صورة عن جواز سفر ا�جنبي ساري المفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر.
إرفاق بطاقة الفحــص الطبــي للقادميــن مــن بعــض الــدول ومعتمــدة من قبــل وزارة الصحــة وهــي :

(الهند ، باكستان ، الفلبين ، بنجالديش ، اندونيسيا ، سري النكا ، مصر ، سوريا، السودان ، أثيوبيا )
 إرفاق رسالة عدم ممانعة من الكفيل السابق في حال الرغبة في  االنتقال على كفالة الجامعة.

تجديد ا�قامة:
تنتهي ا�قامة بالتاريخ المحدد في التأشيـرة المدموغـة في جـواز السفــر وعلــى الموظـف أو المرافقيـن أو الطــلبة 

مراجعة دائرة الموارد البشرية قبل أسبوع من تاريخ االنتهاء  مع احضار المرفقات  ا©تية : 
جواز السفر ا�صلي لدائرة الموارد البشرية.

بطاقة المقيم ا�صلية.
٢ صور شمسية .

إذا كانت ا�قامة  دراسية يجب إحضار رسالة قبول بالسنة ا�كاديمية الحالية.

مالحظــــــــات:
توجد رسوم تجديد لجميع  فئات ا�قامة المذكورة أعاله.  

توجد رسوم إصدار بطاقات مقيم ١١ رياالت . 
تصدر بطاقات مقيم من سن أربع سنوات فما فوق

توجد غرامات تأخير تجديد ا�قامة عن كل شهر ٢٠ رياال يتحملها الموظف في حالة تاخيره في التجديد.
مدة ا�شعار النهائية لتجديد ا�قامة شهر واحد فقط من تاريخ إنتهـاء التأشيرة ، وإذا كـان حامـل التأشيــرة خـــارج 
السلطنة وقد إنتهت مدة التأشيرة فتصبح غير صالحة ،وال يمكنه الدخول للبالد إال في حالة  إصدار تأشيرة جديدة.

 الفترة المسموح بها للبقاء خارج السلطنة بالنسبة لحاملي التأشيرات التالية:
تأشيرة العمل: يجب أال يكون خارج سلطنة عمان لمدة أكثر من ٦ شهور وإال تلغى التأشيرة آليا من جهاز ا�قامات، 

وال يمكنه الدخول للسلطنة إال في حالة إصدارتأشيرة جديدة من قبل الكفيل. 
تأشيرة ا�لتحاق : يستطيع البقاء خارج البالد حتى قبل انتهاء التأشيـرة بأسبـوع واحــد  عــلى ا�قـل ، إذ يجــب عليــه  

المبادرة إلى إبالغ الكفيل  �تخاذ الالزم فور وصوله السلطنة. 

تأشيرة الزيارة تنتهي بمغادرة حاملها السلطنة وهي رحلة واحدة  فقط ، اذ يترتب عليها غرامة عن كـل يوم تأخير 
(١٠) رياالت عمانية بعد االنتهاء والبقاء في السلطنة.

دليــل الموظــف
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تصريح مشروبات كحولية:
تتولى هذه الصالحية ا�دارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية، إذ تقوم بتزويد الوافد 

(الغير المسلم) بتصريح مشروبات كحولية �ستخدامه في ا�ماكن المخصصة لذلك يتقدم صاحب الطلب بتعبئة 
ا�ستمارة المعدة لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة.

.Äكما توجد رسوم اشتراك بمبلغ وقدره (٣٠) ثالثون رياًال عماني

إصدار شهادة عدم محكومية: 
منح هذه الشهادة للمواطن العماني وا�جنبي المقيم أو الذي كان يقيم في السلطنة ، إذ يجب عليه تعبئة 

ا�ستمارة الخاصة بذلك مصطحبÄ رسالة موافقة من الكفيل إن كان أجنبيا ، وإرفاق نسخة عن جواز السفر والبطاقة 
الشخصية با�ضافة إلى صورتين شمسيتين ٤/٤ سم .

رسوم إصدار شهادة عدم محكومية  داخل السلطنة  ( ٥ ) رياالت عمانية .
رسوم إصدار شهادة عدم محكومية  خارج السلطنة  ( ٢٠ ) ريال عماني .   
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وفقــا �نظمــة الجامعــة وقوانينهــا يجــب أن يكــون للموظــف تأميــن صحــي و هنــاك نوعــان مــن التأميــن. يحصــل 
ــى  ــن عل ــبة للتأمي ــي). بالنس ــن الصح ــاة والتأمي ــى الحي ــن عل ــن ( التأمي ــن التامي ــن م ــى نوعي ــي عل ــف االجنب الموظ
الحيــاة يكــون بنــاء علــى  الراتــب ا�ساســي  للموظــف  فــي الســنة. أمــا عوائــل الموظفيــن  الذيــن يســتحقون التأميــن 
العقــد.  فــي  موضــح  هــوه  كمــا  ســنة)   ١٨ ســن  تحــت  ا�بنــاء  مــن  واثنــان  الــزوج   / الزوجــة   ) فهــم  الصحــي 

أما الموظف العماني فيحصل على تأمين صحي فقط وال يشمل العائلة.

ا�جراءات المتبعة لعمل التأمين الصحي للموظفين وأسرهم
عنــد مباشــرة الموظــف الجديــد يقــوم قســم التأميــن الصحــي و التذاكــر بدائــرة المــوارد البشــرية بعمــل بطاقــة 

تامين صحي.
 لعمــل بطاقــة التأميــن الصحــي للعائلــة يجــب علــى الموظــف احضــار صــورة شــخصية لــكل فــرد مــن أفــراد 

أسرتة الذين من المفترض أن يشملهم التأمين.
تســليم نســخ مــن صــور الجــوازات مرفــق معهــا صــور التأشــيرة �ثبــات أن أفــراد العائلــة أصبحــوا تحــت مظلــة 

الجامعة لقسم التامين الصحي و التذاكر بدائرة الموارد البشرية.
 بعد مدة أقصاها أسبوع  يتمكن الموظف من الحصول على البطاقات الصحية ( النسخة االلكترونية).

                                                                                       

التأمين الصحي المقدم من
الجامعة للموظفين
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ضوابط التأمين الصحي : 
ــروط  ــا للش ــفل وفق ــي ا�س ــا ف ــيتم ذكره ــي س ــد الت ــع الفوائ ــة م ــة الصحي ــام التغطي ــي نظ ــن الصح ــر التأمي يوف

وا�حكام التي تم االتفاق عليها في وثيقة التأمين بين الجامعة  وشركة التأمين.  

أهم الخدمات التي يشملها التأمين الصحي: 
الخدمات داخل المستشفى:

 ا�قامــة فــي المستشــفى ، ا�ستشــارة الطبيــة ، ا�دويــة ، الفحوصــات المخبريــة وإجــراء العمليــات الجراحيــة (حســب 
ما نص عليها في وثيقة التامين) . 

الخدمات خارج المستشفى: 
ا�ستشــارة الطبيــة، ا�دويــة، الفحوصــات المخبريــة و الرعايــة اليوميــة ،و المســاهمة فــي غرفــة وحــدة العنايــه 

المركزة  والمساهمة في رسوم العمليات الجراحية وأجرة الطبيب.

العالج الطارئ بالخارج خالل رحلة العمل أو ا�جازة: 
الحصول على موافقة من شركة التامين قبل مباشرة العالج.

أقصى مدة �رسال فواتير العالج تتضمن( ٤٥) يوما لكل رحلة عمل.
التعويض يقتصر فقط على المدة التى قضاها لكل رحلة عمل.

تكاليــف العــالج تكــون محــدودة بالســعر الفعلــي لرســوم العــالج المعقولــة والمتعــارف عليهــا فــي عمــان حتــى 
ولو كانت أقل.

ا�جراءات المتبعة لطلب التعويض في حالة العالج خارج مستشفيات التي ال يشملها التأمين:
ــع  ــه ان يدف ــن ، علي ــة التأمي ــملها بطاق ــم تش ــي ل ــفيات الت ــارج المستش ــالج خ ــب للع ــف ذه ــة أن الموظ ــي حال ف
للعــالج . والمطالبــة بالمبالــغ التــي دفعهــا وعليــه ان يقــوم بتســليم المســتندات التاليــه  الــى شــركة  التأميــن فــي 
مــدة أقصاهــا ٤٥ يومــا مــن تاريــخ العــالج (حيــث ســيتم دراســة التعويــض المالي حســب مــا نص فــي وثيقــة التأمين ) 

وا�وراق المطلوبة هي:
تقديــم اســتمارة المطالبــة وذلــك بعــد ملئهــا مــن قبــل الطبيــب المعالــج والتوقيــع عليهــا والمصادقــة عليهــا 

من قبل المستشفى الذي تلقى فيه العالج.
إرفاق الوصفة الطبية للدواء.

إرفاق االيصال ا�صلي بتاريخه وبكل تفاصيله.
إستمارة التعويض للعالج ان وجدت.

إرفاق تقارير العالج والفحوصات المخبرية ا�صلية مفصلة.
تقديم تقرير طبي مفصل بالحالة المرضية لعالج المرضى الداخليين.

تقديم نسخة من بطاقة التأمين الصحي  للموظف.
كل هــذه ا�وراق يجــب تســليمها الــى قســم التأميــن الصحــي و التذاكــر بدائــرة المــوارد البشــرية لكــي يتســنى لهــم  
المباشــرة  فــي إجــراءات التعويــض، إذ يتــم دفــع التعويــض للموظــف مباشــرة عــن طريــق شــيك. علمــا بــأن تســليم 
ــة كاملــة وموثقــة بطريقــة صحيحــة يســهل ويســرع  مــن عمليــة ا�جــراءات والحصــول  كل المســتندات المطلوب

على التعويض.

٣٤
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٢٤٦٠٠٦٢٩

٢٦٨٤١٢٠٠

٢٦٨٤١٢٠٠

٢٦٨٤٥١٠٤

٩٩٤١٠٩٢٣

٢٦٧٥٣٦٦٦

٢٦٧٥١١٢٨

٢٦٨٤٦٦٠

٢٦٧٥٣٦٦٦

٢٦٨٤١١٧٤

مستشــفى

 مستشــفى

كز مر

كز مر

ة د عيا

كز مر

ة د عيا

كز مر

ــة صيدلي

ــة صيدلي
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النوع الهاتفاالسم الموقع 

مستشفى خط الحياة

مستشفى الرفاعة 

مركز الرفاعة

مركز الحياة

عيادة الحكمة

مركز دار العناية التخصصي

ابراهيم  محمد أحمد البلوشي

مستشفى بدر السماء

مركز دار العناية التخصصي

الصيدلية العلمية

صحار- فلج القبائل

 صحار

الرمز الريدي -٢٣١، صحار، عمان

قريب من سوق الجمعة

قريب من المستشفى القديم

القبائل _ المنطقة الصناعية

شارع البريمي

صحار

فلج القبائل ، المنطقه الصناعية

بجانب جراندهايبرماركت

المستشفيات المشمولة في بطاقة التأمين الصحي في والية صحار
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عبدا� بن علي الهنائي
 مدير عام ا�دارة و الموارد البشرية

محول ٤٢٣

زاهر بن حمد الحوسني 
مسؤول قسم خدمات الموظفين

محول ٢٠٤

 

٣٦

مريم بنت سعيد العمرية 
رئيس قسم تطوير الموظفين

محول ٤٤٨

محمد بن أحمد البلوشي
موظف بقسم خدمات الموظفين

محول ٥١٩

شمسة بنت سالم البريكية 
موظفة بقسم التامين و التذاكر 

محول٣٦٥ 

إيمان بنت مصبح المرزوقية 
رئيس قسم التعيينات ونهاية الخدمة

محول ٢٥٣

عبدا� بن مبارك النوفلي
موظف بقسم خدمات الموظفين

محول٢٨١

نجية بنت عبدا� الفارسية
موظفة بقسم التعيينات ونهاية الخدمة

 محول ١٣٦

إيمان بنت راشد الهاشمية 
موظفة بقسم ا�جازات و الرواتب

محول ٣٢٠

ماجد بن محمد العيسائي
موظف بقسم التعيينات و نهاية الخدمة

محول ١٥٦ 

أحمد بن يوسف العزاني 
موظف بقسم ا�جازات و الرواتب 

محول ٢٦٨

نسيبة بنت محمد البلوشية
موظفة بقسم التعيينات ونهاية الخدمة

محول ٢١٧

التواصل مع موظفي دائرة
الموارد البشرية
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مكتب رئيس الجامعه

مكتب نائب رئيس الجامعة  للشؤون ا�كاديمية

مكتب نائب رئيس الجامعة للموارد

مساعد رئيس الجامعة للقبول والتسجيل وشؤون الطلبة

مساعد رئيس الجامعة للبحوث و ا�بتكار

دائرة التواصل والعالقات الخارجية

دائرة الموارد البشرية 

الدائرة المالية

دائرة القبول والتسجيل

دائرة الممتلكات وخدمات الحرم الجامعي

دائرة خدمات تقنية المعلومات

دائرة المشتريات والعقود

دائرة تطوير البحث

دائرة الخدمات الطالبية

كلية التربية وا©داب

كلية إدارة االعمال

كلية الحاسوب وتقنية المعلومات

كلية الهندسة

كلية الدراسات اللغوية

كلية القانون

البرنامج الجامعي التأسيسي

مركز مصادر التعلم

مركز التعليم المستمر

شؤون الطلبة

السكن

النقل

المجلس الطالبي

عيادة الجامعة

قسم التوجية الوظيفي ومتابعة الخريجين

أمن الجامعة

Department / Faculty Ext. 

الدائرة المالية

مساعد رئيس الجامعة للبحوث و ا�بتكار

دائرة التواصل والعالقات الخارجية

دائرة القبول والتسجيل

دائرة الممتلكات وخدمات الحرم الجامعي

دائرة خدمات تقنية المعلومات

دائرة المشتريات والعقود

دائرة تطوير البحث

دائرة الخدمات الطالبية

كلية التربية وا©داب

كلية الهندسة

شؤون الطلبة

السكن

كلية الدراسات اللغوية

كلية القانون

البرنامج الجامعي التأسيسي

مركز مصادر التعلم

مركز التعليم المستمر

النقل

المجلس الطالبي

عيادة الجامعة

كلية إدارة االعمال

كلية الحاسوب وتقنية المعلومات
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