ﻧﺴــﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ا ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
واﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺘﻔﺘﺢ

ﻧﻘﺪر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸــﺘﺮك ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺸــﺘﺮك ﻓﻲ إﻃﺎر
ـﺠﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻨﺎس
ّ ﺑﻴﺌﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺰز وﺗﺸـ
وا ﻓﻜﺎر

Foster the highest academic and
professional standards in the spirit
of open and critical thought and
enquiry

Staff and students working together
for shared success in an inclusive
environment that promotes and
encourages a culture of respect for
people and ideas

ﻧﻘﺪر ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ وﻛﻞ
ّ
 ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺠﻮدة وﺗﻌﺰﻳﺰ،اﻟﺸــﺮﻛﺎء
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ

ـﺠﻊ
ّ  وﻧﺸـ،ﺑﺪاع¤ وا،ﻧﻘﺪر وﻧﺪﻋﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف
 ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ،واﻻﺑﺘــﻜﺎر
 ورواد أﻋﻤﺎل،وﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ

The contribution from staff, students
and all stakeholders to provide
excellence and enhance academic,
professional and personal
development

Support intellectual freedom and
creativity, and encourage staff and
students to explore and innovate,
and become creative, independent
thinkers and entrepreneurs

الطلبة والبرامج

ذﻛﻮر
Male

7300

2017

6500

2016

6000

2015

5000

2014

4500

2013
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STUDENTS AND PROGRAMS
22%

اﻟﺠـﻨـﺲ

Gender
إﻧــــــــــــــﺎث
Female

ﻋـــﺪد اﻟﻄـﻠـﺒـــــــــﺔ

Student Numbers

اﻟﻤﺒـﺘـﻌـﺜـــﻮن

78%

79%

Scholarships

اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻄﻼﺑﻴــﺔ اﻟﻤﻤـﻮﻟـﺔ

Student Funded Projects

دﺑــﻠــــــــــﻮم
Diplomat

1800

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
Bachelor

2181

ﻣـــﺎﺟﺴـــﺘـــﻴــــــﺮ
Post Graduate

269

اﻟﺨﺮﻳﺠـــﻮن
Graduates

4250
اﻟﺒـﺮاﻣـــﺞ ا ﻛـﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ

Academic Programs
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اﻟـﺮﺿـــــﺎ اﻟﻄــــﻼﺑــــــﻲ

Student Satisfaction

75%

لقــد دعونا إلــى بدء مســيرة التعليم ولــو من تحت
ظــال األشــجار وإلى إتاحــة الفرصة لاللتحــاق بموكب
العلــم لــكل المواطنيــن ذكــورا وإناثا صغــارا وكبارا
دون تمييــز أو تفرقه .فنهر العلم الصافي ينبغي أن
ينهــل منه الجميع ،وأن تجري قنواته بالخير والخصب
والنماء في كل بقعة من أرض ُعمان الطيبة الطاهرة.
مــن خطــاب صاحــب الجاللة بمناســبة تخــرج الدفعة
األولى من طلبة جامعة السلطان قابوس

– We appealed for the entire population
male and female, young and old – to be
given the opportunity to join the march
of knowledge without discrimination.
Because the clear river of knowledge
is one from which all should drink, and
the channels flowing from it should carry
richness, fecundity and growth to every
part of Oman’s pure and noble land.

جــاللة السلطــان قابــوس بن سعيــد المعظــم ـ سلطــان ُعمـان

His Majesty Sultan Qaboos Bin Said - Sultan of Oman

الـمـســــــــار
ستحتفل الجامعة بإكمال عامها العشرين خالل هذه الخطة
االستراتيجية ،وستواصل الجامعة مشوار النجاح ،وذلك بهدف
كبير على حياة
أثر
ٌ
التنمية المستدامة .وقد كان للجامعة ٌ
اآلالف من الناس منذ تأسيسها في العام 2001م .وقد ساهمت
التطور الملحوظ والمتسارع
الجامعة وتساهم دومًا في
ّ
لمدينة ُصحار كمدينة صناعية كبرى .وتحرص الجامعة
بتفان والتزام ،على العمل على تأهيل مواطنين قادرين
ٍ
ومستعدين لمواجهة التحديات المختلفة لالقتصاد العالمي
والذي يتسم بالتنافسية.
ونفخر بالعمل على توفير مختلف الفرص لشريحة كبيرة من
الطلبة لاللتحاق بالبرامج المختلفة بالجامعة .هذا باإلضافة
إلى االهتمام الكبير الذي نوليه للبحوث العلمية ونقل
المعرفة ،للمساهمة في تطوير المجتمع .وفي ذات الوقت،
تتيح الجامعة كل الفرص للطلبة والموظفين وغيرهم

لتمكينهم من إطالق العنان إلمكاناتهم للمساهمة في
بناء أوطانهم.
عليه ،فقد تم تحديد المشاركة والتغيير والخدمة ،كأهم
الركائز التنموية التي تعتمد عليها الخطة الخمسية القادمة.
كما تمثل الغايات واألهداف المرسومة في هذه الخطة
االستراتيحية أساسًا لتنمية بعيدة المدى ،والتي تهدف
إلى العمل على رفع معايير العمل بمختلف أعمال وبرامج
الجامعة .والهدف من كل ذلك ،هو الحرص على ضمان
قيادية في قطاع التعليم العالي
لمكانة
تبوؤ جامعة ُصحار
ٍ
ٍ
ومثال يقتدى
بالسلطنة ،باعتبارها مؤسسة أكاديمية ناجحة
ٍ
وينصب جهد الجامعة خالل فترة تنفيذ
به في هذا القطاع.
ُّ
هذه الخطة االستراتيجية على توفير مختلف الفرص التي
تمكن وتهيئ لبناء أمة المعرفة.

الـبـروفـيـســـور بـــــاري ويـــــن ـ رئـيــس الجـــامـعــة

Professor Barry Winn - Vice Chancellor

AL MASAR
research that makes a difference to society. We
are committed to unlocking the full potential of
students so that they can make a positive and
meaningful contribution to Oman and beyond.
Engagement, Transformation and Service
will be the main drivers of development over
the coming 5 years. The goals and objectives
presented in this plan will help to raise
standards and ensure that Sohar University
builds a reputation as a leading and successful
institution. Providing access and opportunity to
build a knowledge nation will be the focus of
our efforts.

The University will celebrate its 20th year
during the period of this strategic plan and
will build upon past success to support the
continuing development of the Sultanate. The
University has had a major impact on the lives
of thousands of people since its founding in
2001 and has contributed to the remarkable
development of Sohar as a major industrial
city. We have worked with commitment and
dedication to ensure that Oman has citizens
equipped to meet the challenges of a
competitive global economy.
We take pride in offering access to a wide
demographic of students and undertaking

جمال بن سعيد العجيلي ـ رئيس مجلس األمناء

Mr Jamal Bin Said Al Ojaili - Chancellor

DISCOVER AND LEARN

االكتشـــاف والتعلــــم

Provide an outstanding education to allow students to fulfil
their potential and make a positive contribution to society.

نسعى لتوفير تعليم متميز لمساعدة الطلبة على تحقيق طموحاتهم
.وتوقعاتهم والمساهمة إيجابيًا في بناء مجتمعاتهم

Discovery and learning requires dedication by students and
commitment by academic staff. Interaction between students and
staff is changing rapidly in this digital-age and we seek to embrace
the opportunities presented by technology to support the learning
process. We strive to provide a learning environment that nurtures
talent and encourages success.

 ومن أعضاء هيئة، يتحتم على الطلبة أن يكونوا متفانين،لتحقيق االكتشاف والتعلم
 إن التفاعل بين الطلبة واألكاديميين يتغ ّير بشكل سريع.التدريس أن يكونوا ملتزمين
 ونسعى إلى االستفادة من كل الفرص التي توفرها التكنولوجيا،في هذا العصر الرقمي
 كما نسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية تعزّز المواهب.لدعم عملية التعليم والتعلم
.وتشجع على النجاح
ّ

This will require continued investment in creative spaces
conducive to innovative teaching and social learning. Higher
education promotes social mobility and supports an improved
quality of life for graduates and their families. We will work to
ensure our graduates are confident and skilled individuals who
are able to make a positive contribution to their community and
society at large.

 فإنه يتطلب منا االستثمار المستمر في المجاالت اإلبداعية التي تساعد،ولتحقيق ذلك
 إن التعليم العالي يعزز فرص.على الوصول إلى التعليم المبتكر والتعلم االجتماعي
 ولذلك.تحسين الوضع االجتماعي ويدعم تحقيق الرفاهية في حياة الخريجين أسرهم
سوف تعمل الجامعة على أن يكون خريجو الجامعة واثقين بأنفسهم ولديهم من
المعارف والمهارات ما يمكنهم من إحداث مساهمات إيجابية في محيطهم الخاص
.والمجتمع بشكل عام

اإلكتـشـــــاف والـتعـلـــــم
DISCOVER AND LEARN

نُشـارك
بتمكين الطلبة من مختلف الخلفيات االجتماعية
والثقافية لالستفادة من جميع البرامج و الخدمات
التعليمية المقدمة في الجامعة
باستمرارية التعلم
وتقدمهم ،في المسار التعليمي
بنجاح الطلبة،
ّ

Provide access to students from all
backgrounds with the ability to benefit
from a university education
Continuity of learning
Success, progression and retention

بضمان الجودة وتعزيزها

Quality assurance and enhancement

بالتوظيف وريادة األعمال

Employability and entrepreneurship

بتوسيع الفرص األكاديمية
بإشراك الطلبة وإعدادهم لتأدية أدوار قيادية

Expand the academic offer
Student participation and leadership

ُـغـيــر
ن ِّ
بالعمل مع الطلبة من لحظة التحاقهم بالجامعة،
ورعايتهم حتى لحظة تخرجهم

Work with applicants from entry and
support the transition to exit points

بإعــادة صياغــة المناهــج الحاليــة بهــدف توفيــر
تعليم وفق توقيت دراسي مالئم

Re-design curricula to allow delivery
with more propitious timing

بتعزيــز منهجيــة اإلرشــاد األكاديمــي للطلبــة
ومساندة عملية التع ّلم

Enhanced approach to academic
advising and learning support

بتكثيــف التدقيــق الخارجــي لمطابقــة المعاييــر
األكاديمية العالمية

Enhanced external scrutiny of programs
with international benchmarking

بتقديــم برامــج معتمــدة ومعتــرف بهــا عالميــا
تتضمــن هــذه البرامــج فــي محتواهــا أخالقيــات
مهنيــة للخريجيــن وتلبــي توقعــات وطموحات
أصحاب األعمال

Professionally recognised degrees and
programs with embedded graduate
attributes to meet the needs of
employers

بتطويــر محتــوى وأهــداف ومضمــون البرامــج
األكاديميــة المقدمة حاليا ،مع إمكانية طرح برامج
أكاديمية جديدة تتوافق وتتماشى مع حاجة سوق
العمل

Develop the depth and breadth of
academic provision in existing areas
and introduce new programs to meet
national needs

بضمــان إعطــاء دور قيادي للمجلس االستشــاري
الطالبي

’Greater leadership role for Students
Advisory Council

اإلكتـشـــــاف والـتعـلـــــم
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َنخــدم
المجتمــع من خــال توفير فرص لاللتحــاق ببرامج
التعليــم العالي المختلفة حســب رغبــة الطالب
ومن بين التخصصات المقدمة

Society by providing opportunities to
enter higher education and succeed in
a chosen academic discipline

الطلبــة مــن خــال إتاحــة الفرصــة لهــم الختيــار
المقــررات األكاديميــة المعتمــدة بشــكل مــرن
يتناسب مع توقعاتهم و إمكاناتهم

Students by supporting them to
accumulate academic credit more
flexibly to meet their aspirations

الطلبــة بتمكينهــم مــن اإلســتفادة القصــوى
لتحقيق طموحاتهم األكاديمية

Students by enabling them to realise
their academic potential

الشركاء من خالل بناء الثقة واالعتراف بالمؤهالت
التي تمنحها الجامعة

Stakeholders by building confidence in
and recognition of Sohar awards

أربــاب العمــل من خــال توفيــر نوعيــة الخريجين
المطلوبة

Employers by presenting sought-after
graduates

الســلطنة مــن خــال توفيــر خريجيــن جاهزيــن
ومؤهلين في مجاالت ذات قيمة استراتيجية

Oman by providing ready and able
graduates in areas of strategic value

شــرائح متنوعة من الطلبة حسب احتياجاتهم
المختلفــة مــن خالل تقديــم اإلرشــاد والتوجيه،
وتوفيــر األنشــطة الالصفيــة التــي تالئــم
احتياجاتهم

Students by meeting the needs of
a diverse student intake through
consultation and delivery of
extracurricular activities

مقيــاس األداء
الـزيـــادة فــي عـــدد الطـلبـــــة
Increase in student numbers
استمرارية الطلبة في البرامج
Improved retention
زيـــادة نسبـــة تـوظيـــف الخـريـجيــــن
Improved employment of graduates
التحسين في درجة الرضــا الطـالبــي
Improved student satisfaction
عــدد البـــرامــج الجــديـــدة
Number of new programs

اإلكتـشـــــاف والـتعـلـــــم
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يتم إتاحة الفرص لجميع الطلبة لتحقيق مســاعيهم
لتحقيــق النجــاح .فعلــى ســبيل المثال ،يتــم توفير
يتم إتاحة الفرص لجميع الطلبة لتحقيق مســاعيهم
الدعم الــازم للطلبة ذوي اإلعاقة ،مثل ضعاف البصر
لتحقيــق النجــاح .فعلــى ســبيل المثال ،يتــم توفير
والمكفوفين.
الدعم الــازم للطلبة ذوي اإلعاقة ،مثل ضعاف البصر
تمويل مؤسسة بهوان ،فقد تم إنشاء مختبر
وبفضل
والمكفوفين.
تكنــو -بصيرة وهو مختبر مخصــص لدعم تطلعات
وبفضل تمويل مؤسسة بهوان ،فقد تم إنشاء مختبر
الطلبة ضعاف البصــر والمكفوفين .ويمكن للطلبة
تكنــو -بصيرة وهو مختبر مخصــص لدعم تطلعات
اســتخدام مختلــف المعــدات واآلالت التــي تمكنهــم
الطلبة ضعاف البصــر والمكفوفين .ويمكن للطلبة
مــن تحقيق أحالمهــم األكاديمية .باإلضافــة إلى ذلك،
اســتخدام مختلف المعدات واآلالت التي تمكنهم من
هناك جماعات طالبية تم تشــكيلها لتقديم مختلف
تحقيــق تطلعاتهــم األكاديميــة .باإلضافــة إلى ذلك،
أنواع المســاندة والعــون لهؤالء الطلبــة لتمكينهم
هناك جماعات طالبية تم تشــكيلها لتقديم مختلف
مــن الحصــول على أفضــل الخبــرات والتجــارب أثناء
أنواع المســاندة والعــون لهؤالء الطلبــة لتمكينهم
دراستهم الجامعية.
مــن الحصــول على أفضــل الخبــرات والتجــارب أثناء
النجاح هذه والتــي حصلت في حفل
قصــص
وإحــدى
الجامعية.
دراستهم
التخريــج في العــام 2017م ،كان حدث تخــ ّرج الطالب/
وإحــدى قصــص النجــاح تلك التــي حدثت فــي حفل
محمــد والــذي حصل علــى درجــة البكالوريــوس من
التخريج فــي العام 2017م ،كان تخــ ّرج الطالب /محمد
كليــة التربيــة واآلداب .وبفضــل هــذه الشــهادة ،فإن
والــذي حصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن كلية
محمــد يعمــل حاليًا في إحــدى الشــركات الرائدة في
التربيــة واآلداب .وبفضــل هذه الشــهادة ،فــإن محمد
سلطنة ُعمان.
حاليًا في إحدى الشــركات الرائدة في ســلطنة
يعمل
ُعمان.
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students in their endeavours to succeed.
Access and opportunity is offered to all
In particular, support is provided to
students in their endeavours to succeed.
students with disabilities, such as visual
In particular, support is provided to
impairment.
students with disabilities, such as visual
Thanks to funding from Bahwan, a
impairment.
dedicated Techno-Basira Lab was
Thanks to funding from Bahwan, a
established to support the aspirations
dedicated Techno-Basira Lab was
of partially-sighted and blind students.
established to support the aspirations
In addition, student peers support their
of partially-sighted and blind students.
colleagues by dedicating time and effort
In addition, student peers support their
to enable them to realize their academic
colleagues by dedicating time and effort
potential.
to enable them to realize their academic
A success story at the 2017 Graduation
potential.
Ceremony was Mohammed who proudly
A success story at the 2017 Graduation
accepted his Bachelors in Education and
Ceremony was Mohammed who proudly
Arts from the Minister of Health. Thanks
accepted his Bachelors in Education and
to this, he is now working for a leading
Arts from the Minister of Health. Thanks
company in Oman.
to this, he is now working for a leading
company in Oman.

CREATE AND INNOVATE

االبتكار والتجديد

Develop research capacity to build the foundations for
promoting enterprise and knowledge transfer in support of
social and economic impact.

نقوم بتطوير القدرات البحثية في الجامعة من أجل بناء أسس صحيحة لريادة
 باإلضافة،األعمال وعمليات نقل المعرفة وذلك سعيا لزيادة العائد من االقتصاد
.إلى تطوير المجتمع

The University is committed to the increased development of
research and knowledge transfer during the coming five years
that meets international standards. We believe that higher
education and the student experience is enhanced by delivery in
an environment where academic staff are engaged with research,
innovation and knowledge transfer. Creation of new knowledge
allows us to shape our future, and provides opportunities for
wealth generation and enhancement of the quality of life.

 فإن الجامعة ستلتزم بتطوير البحث العلمي وزيادة عمليات نقل المعرفة خالل،عليه

The University will seek to increase the volume and quality of
research and knowledge transfer undertaken, and will promote
student engagement in active research projects. This will help
build our reputation, and support growth and recruitment of high
quality academic staff.

 ونعتقد وبكل تأكيد بأن مثل هذه.بفاعلية أكبر في المشاريع البحثية المختلفة

 ونعتقد بأن إثراء التعليم العالي. وذلك وفق المعايير الدولية،السنوات الخمس المقبلة
 يتم من خالل توفير بيئة ينخرط فيها األكاديميون في البحث واالبتكار،والخبرة الطالبية
 إن إيجاد المعرفة يسمح لنا بتشكيل المستقبل وتوفير الفرص لجيل.ونقل المعرفة
. باإلضافة إلى تحسين جودة الحياة التي سيعيشها الخريجون،الشباب الواعد
 بهدف إشراك الطلبة،وتسعى الجامعة إلى زيادة كمية ونوعية البحوث ونقل المعرفة
، باإلضافة إلى زيادة نمو الجامعة،الجهود و األعمال ستدعم تحسين سمعة جامعة صحار
.والمساهمة في استقطاب أفضل الكوادر األكاديمية

االبـتــكـــــار والـتـجــــديــــد
CREATE AND INNOVATE

نُشـارك
بالتطويــر المســتمر فــي تأثيــر مجــاالت البحــث
الموجود حاليًا
بزيادة اإلمكانات والقدرات البحثية
بفتح برامج لدرجة الدكتوراة
بتوفير الدعم المتكامــل لريادة األعمال ،واالبتكار،
ونقل المعرفة
بتضمين استخدام نتائج البحوث في التعليم

Develop in areas of existing research
strength
Increase research capacity and capability
Gain Doctoral Degree awarding powers
Integrate support for enterprise,
innovation and knowledge transfer
Embed research-informed teaching

ُـغـيــر
ن ِّ
بتكويــن مجموعات بحثية متعــددة التخصصات،
في أربعة محاور بحثية

Build inter-disciplinary research teams
with critical mass in four thematic areas

بدعم مساهمة الكادر األكاديمي الحالي ،والعمل
على توظيف أكاديميين جدد لدعم محاور البحث
األربعة

Enhance the contribution of existing
staff and recruit new staff to support
thematic areas

بإيجــاد مركــز لتدريــب طلبــة الدكتــوراة لدعــم
احتياجات المجتمع في مجاالت متعددة بالدراسات
العليا

Develop a Doctoral Training Centre
to support a vibrant postgraduate
community

بتدشــين وتنفيذ مبــادرة «إنتاج ُصحــار» ،من أجل
فتــح آفاق التعــاون والتكامل مع قطــاع الصناعة
واألعمال المتنوعة

Implement the Intaj Suhar initiative
to provide a gateway for business
engagement

باتاحة الفرص للطلبة للمشــاركة في المشــاريع
البحثيــة ،ودعــم التع ّلــم المبنــي علــى البحــث
والتدقيق

Provide students with the opportunity
to participate in research projects and
promote enquiry-based learning

االبـتــكـــــار والـتـجــــديــــد
CREATE AND INNOVATE

َنخــدم
الســلطنة تماشــيًا مــع األولويــات الوطنيــة
واإلقليمية

Oman by aligning with national and
regional priorities

المجتمــع مــن خــال إيجاد معرفــة مفيــدة تخدم
الصالح العام

Community by creating new
knowledge for public benefit

السلطنة من خالل توفير وسد المهارات والخبرات
العالية المطلوبة لســوق العمل ،ودعم سياســة
التعمين المتبعة

Oman by providing higher level
skills and expertise, and promoting
Omanisation

الســلطنة من خالل توفير الخبراء ،وتعزيز اإلبتكار
ودعم الملكية الفكرية ،بهدف التنويع في مصادر
العماني
اإلقتصاد ُ

Oman by providing know-how,
innovation and IP in support of
economic diversification

الخريجيــن من خــال دعم الطامحيــن منهم في
الحصــول علــى مهــن بحثيــة بمهــارات التقييم،
والتحليــل ،واإلبتــكار وإمدادهم بخبــرات مختلفة
لهذه المهن

Graduates with the ability to evaluate,
analyse and create, and support those
who have aspirations for a research
career

مقيــاس األداء
تحسين ترتيب الجامعة في مجال البحث العلمي
تتمثل رؤية ســلطنة ُعمان المســتقبلية في العمل
علــى توليــد طاقــة إضافية مــن المصــادر المختلفة
للطاقــة المتجــددة .وعليه فقد قــام فريق بحثي من
الجامعــة بتركيــز جهــوده لتحســين كفــاءة أنظمــة
الطاقــة المتجددة لتوربينــات الرياح ،وقد قام مجلس
البحث العلمي في الســلطنة بتقديم التمويل الالزم
للقيــام بهــذا البحث .ونجح الفريق فــي تطوير حلول
تســمح باالستشعار عن بعد لشفرات توربينات الرياح
طــوال فترة خدمتهــا ،مما يمكن مــن تقييم وظائف
شفرات التوربينات عبر االنترنت.
اســتخداما لتقنية توربينات الرياح
وتتيح هذه الحلول
ً
في المناطــق النائية والصعبة في الســلطنة ،وهذا
بدوره يساهم في التقليل من تكاليف التشغيل إلى
الحــد األدنى مع الحــرص على زيادة فــي إنتاج الطاقة
إلــى الحد األقصى .والبحث مســتمر علــى ميكانيكا
شــفرات التوربينــات من خالل االســتفادة مــن تحليل
بيانــات اهتــزاز الشــفرات والعمل على تعزيــز كفاءة
تشــغيل هــذه األجهــزة .وتهدف مثــل هــذه البحوث
لتحقيق مستقبل وتنمية مستدامة.

Oman’s vision is to generate more energy
from renewable sources. A research team
at the University has focused efforts on
improving the efficiency of wind turbine
renewable energy systems funded by The
Research Council in Oman. The team has
successfully developed solutions to allow
remote sensing of wind turbine blades
throughout their working life enabling
smart and on-line evaluation of their
functionality.
These solutions allow efficient utilization
of wind turbine technology in remote
and environmentally challenging areas of
Oman which minimizes operating costs
while maximizing energy production.
Research with impact supports a longterm sustainable future.

Improved research ranking
زيادة اإلنتاج البحثـي فــي المجالت العلميــة المحكّ مــة
Increased output in peer reviewed journals
قبـول وتسجيـل طلبـة لدرجـة الدكتــوراة
Registration of doctoral students
زيـــادة الدخــل مــن البحــوث العلمـيــة ونقــل الـمـعــرفـــة
Increased research and knowledge transfer income
عــدد الطلبـــة المشــاركين فــي المشـــاريع البحـثيـــــة
Number of students participating in active research

االبـتــكـــــار والـتـجــــديــــد
CREATE AND INNOVATE

CONNECT AND COLLABORATE

التـواصـــل والـتـعــاون

Build strategic alliances with national, regional and
international communities to support innovation in
educational, social, cultural and economic development.

تسعى الجامعة وبشكل حثيث إلى إنشاء وتعزيز تعاون استراتيجي مع األطراف
، وذلك بهدف دعم اإلبتكار في الجوانب التربوية، والعالمية، واإلقليمية،المحلية
. والنمو االقتصادي، والثقافية،واالجتماعية

We believe that working in partnerships makes us stronger and
helps build equitable communities that work for a common
purpose. Universities are important drivers of change and provide
a valuable meeting place for people across civic society. The
University is an anchor institution in the region and we understand
our corporate and social responsibility to work in partnership with
a range of agencies to develop a fully integrated university-city.

نعتقد بأن العمل في شراكات مختلفة مع باقي المؤسسات سواء المشابهة لنا أم
 يجعلنا أقوى ويساعدنا على بناء مجتمعات عادلة تعمل من أجل هدف،مؤسسات أخرى
 وتكمن أهمية مؤسسات التعليم العالي من خالل قدرتها على إحداث تغيير.مشترك
 وتعتبر. باإلضافة لكونها مكانًا تلتقي فيه مختلف شرائح المجتمع المدني،في المجتمع
علم بمسؤوليتنا المؤسسية
ٍ  ونحن على،الجامعة مؤسسةً محوريةً في اإلقليم المحلي
 للعمل بالشراكة مع بقية األطراف لتطوير جامعة مندمجة مع محيطها،واالجتماعية
.المجتمعي

The international reach of the University will support an enhanced
role in the growth of North Al Batinah. We will also encourage staff
and students to be involved with locally based organisations to
embed public benefit into the life of the University.

إن البعد العالمي لجامعة صحار سوف يؤهلها للعب دور أكثر فاعلية في تنمية محافظة
 وإننا عازمون على تشجيع الطلبة والموظفين للمساهمة في مختلف.شمال الباطنة
. بحيث يتم دمج المصلحة العامة في الحياة الجامعية،أعمال المؤسسات المحلية

الــتــــــواصــــــــــل والــتــــــــــعاون
CONNECT AND COLLABORATE

نُشـارك
بفتــح الجامعــة لخدمــة المجتمــع المحلــي مــن
خــال المحاضــرات العامــة ،والفعاليــات التربوية
والثقافيــة والفنيــة والرياضيــة ،لتأخــذ الجامعــة
مكانتهــا الطبيعيــة في التواصل والشــراكة مع
شرائح المجتمع المتنوعة

Open the campus to the community
through public lectures, educational,
cultural and sports events, and arts on
campus to position the institution as a
publicly-engaged University

ببناء شــراكات تعــاون على المســتوى الوطني،
واإلقليمي ،والعالمي

Build national, regional and global
partnerships for mutual benefit

بالعمــل المكثف مــع الخريجين من أجل الحصول
على الدعم والمشورة

Work closely with alumni for advocacy
and consultation

بتنميــة العالقــات التــي تدعــم إشــراك الطلبــة،
وتنميتهم المهنية

Develop relationships to support student
engagement and professional development

بالمســاهمة في النمو االقتصادي للسلطنة من
خالل االبتكار

Contribute to the economic development
of Oman through innovation

ُـغـيــر
ن ِّ
بإعــداد جــدول فعاليات ســنوي شــامل ،يتضمن
مختلــف األنشــطة التــي تعكــس كافــة أعمــال
وأقسام الجامعة

Deliver a coherent annual calendar of
events and integrate activity across all
areas of the University

باقتــراح مبــادرات شــراكة على مســتوى شــمال
الباطنــة ،ودول الخليــج ،وبعــض المــدن التجارية
على مســتوى العالم (المملكــة المتحدة ،الهند،
ماليزيا ،استراليا)

Lead initiatives to develop
partnerships in North Al Batinah, GCC
and other international trading cities
)(UK, India, Malaysia and Australia

بدعــم الخريجيــن ليصبحــوا روادًا وقيادييــن في
مجتمعاتهــم مــع التركيز علــى إبــراز وتعزيز دور
لجنة الخريجين

Support alumni to become leaders of
their own community and extend the
role of the Alumni Committee

بالتعــاون والتنســيق مــع الجمعيــات المهنيــة،
لجعــل مدينــة ُصحــار بشــكل خاص والســلطنة
بشكل عام مكانًا لبناء القدرات والسمعة الجيدة
وتوظيف الخريجين

Use professional networks to help
position Sohar and Oman as a place
to build profile with ready and able
graduates

بتقديــم الدعــم المبتكــر للمشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة وتشــجيع رواد األعمــال علــى بــدأ
أعمالهم

Deliver innovative support for small
and medium size enterprises and for
new business start-ups

الــتــــــواصــــــــــل والــتــــــــــعاون
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َنخــدم

عقــدت الجامعة اتفاقًا مع شــركة «جريس المحدودة»
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة لبنــاء مختبــر عالمي
لفحــص وتحليل المــواد في جامعة ُصحار باســتثمار
قــدره ثالثــة مالييــن دوالر أمريكــي .وقد تــم إنجار هذا
العمل بالتعاون مع شركة أوربك ،بهدف تعزيز القيمة
المضافة ،والســعي نحو إنشــاء فرع لشــركة جريس
العالميــة بالســلطنة .وســيقدم المختبــر خدمــات
فحــص وتحليل محفزات المصافــي البترولية لجميع
دول مجلــس التعــاون الخليجــي باإلضافــة إلى دول
المنطقة األخرى .إن هذا النوع من التعاون بين القطاع
الصناعــي والمؤسســات األكاديمية يعتبــر فريدًا من
نوعه فــي المنطقة ،ويوفر العديد من فرص التعليم
والبحث ونقل المعرفة.

Collaboration with Grace Ltd (USA) has
established world-class laboratories on
campus through investment of $3 million.
We have worked closely with colleagues
at Orpic to identify areas to enhance InCountry Value by establishing Grace Ltd.
in Sohar. The facility will provide services
for testing refinery catalysts for all GCC
countries and beyond. This approach
to industrial-academic cooperation is
unique in the region and has provided
opportunities for learning, research and
knowledge transfer.

وقــد تــم تخصيــص  %25من وقــت المختبــر ألغراض
تعليــم الطلبــة وتدريبهــم باإلضافــة إلــى البحــث
العلمــي لألكاديمييــن .كما تم تدريــب مجموعة من
العمانييــن الشــباب إلدارة المختبر .عــاو ًة على ذلك،
ُ
قامت شركة جريس بإرسال اثنين من طلبة الجامعة
إلــى مختبــرات الشــركة فــي فرانكفــورت بجمهورية
ألمانيا ،وذلك الكتساب الخبرة ،واالطالع على أساليب
العمل بالمختبرات.

University staff and students have access
to the laboratories for 25% of the time.
The management and operation of
the facility is entirely by Omani staff.
Grace Ltd. has supported sending two
undergraduate students to their facility in
Germany. Working closely with business
matters.

الســلطنة من خالل إظهار الفائدة الكبيرة لوجود
جامعة فــي مدينة ُصحار ،وأن هدفها خدمة جميع
وتشــجعهم علــى االنخــراط في
فئــات المجتمــع
ّ
التعليم المستمر

Oman by demonstrating the benefit of
a university-city to a wide constituency
and inspire individual involvement in
continued education

المجتمــع مــن خــال خلــق وتنويــع فــرص تبادل
الطلبــة والموظفين ،والســعي المســتمر لزيادة
فــرص التمويــل الخارجــي للبحــوث العلميــة
المتنوعة وذلك من خالل الشــراكات اإلستراتيجية
مع عديد من الجهات

Community by creating new
opportunities for student and staff
mobility, and increasing external
research funding through engagement
with strategic partners

الطلبــة مــن خــال دعــم الخريجيــن ،والطلبــة
الموجهين ،وسفراء الجامعة

Student body by supporting alumni,
mentors and ambassadors

الطلبــة مــن خــال مســاعدتهم علــى التوظيف
والتطوير المهني

Students by developing career access
and development

المجتمــع من خــال دعــم وتعزيز النمــو والتطور
اإلقتصــادي لمحافظــة الباطنــة ولمحافظــات
ومناطق السلطنة بشكل عام

Community by supporting the
economic development of Al Batinah
and beyond

مقيــاس األداء
عـــدد الفعــاليـــــــات والشـــراكـــــات التـــــي تقـيمهـــــا الجــامعــــة
Number of events and engagements with the University
عـــدد المشـاريــــع مــع شركـــاء محـــلييـــن و/أو دولـييــــــن
Number of projects with international/regional partners
توسيع أعداد المنظمين لرابطة الخريجين
Grow alumni network
عـــدد التــعــامـــــالت الـتـجــــاريـــة
Number of business interactions
المشاركة في برامج التعليم المستمـر
Participation in lifelong learning

الــتــــــواصــــــــــل والــتــــــــــعاون
CONNECT AND COLLABORATE

DELIVER AND DEVELOP

الخـدمــة والتطـويــــر

Deliver effective and efficient professional services with a
commitment to enhancement and innovation to exceed user
expectations.

 نلتزم فيها بالعمل،نهدف إلى تقديم خدمات مهنية عالية الجودة وذات فاعلية
على التطوير واالبتكار بما يحقق تطلعات وتوقعات المستفيدين من خدمات
.وتسهيالت الجامعة

Staff are critical to the University’s success and we will work to
build capability in an environment that promotes excellence.
Central to our approach will be support for Omanisation through
programs for existing staff, and provision of leadership and
development to prepare the academic and managerial leaders
of tomorrow. The University acknowledges the contribution of all
staff as our international profile ensures we prepare students to be
global citizens.

 نتخذ، لذلك،يعتبر دور أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية محوري في نجاح أعمال الجامعة

We will continue to develop the campus to provide excellent
facilities for education, research and community engagement. This
will require robust financial planning with a long-term commitment
to secure the University’s position as a leading contributor to
higher education in the region.

 والبحث،وسوف نستمر في تطوير الحرم الجامعي لتوفير مرافق تخدم التعليم والتعلم

جميع الخطوات التي من شأنها المساهمة دومًا في بناء قدرات الموظفين في بيئة
 وذلك، ويظل التعمين هو أحد أهم محاور العمل في الجامعة.تشجع وتدعم التميز
ّ
،من خالل البرامج المختلفة للتطوير الوظيفي للموظفين واألكاديميين العمانيين
 كما تثمن الجامعة مساهمة جميع.بهدف إعداد وتأهيل قيادات الجامعة المستقبلية
الموظفين من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية المتنوعة في إعداد طلبة قادرين
.على أن يكونوا مواطنين ذوي كفاءات
 إن هذه الخطط تتطلب تخطيطًا ماليًا دقيقًا مع التزام طويل. وخدمة المجتمع،العلمي
 بهدف الحفاظ على مكانة الجامعة كمساهم رئيس في التعليم العالي في،المدى
.المنطقة

الــخــدمـــــة والـتـطـــويــر
DELIVER AND DEVELOP

نُشـارك
باستقطاب موظفين ذوي كفاءة عالية
بزيــادة الفــرص إلعــداد وتأهيــل قــوى عاملــة
ديناميكية ومتحدة
بتعزيز سياسات التعمين

Attract high quality staff
Develop opportunities to create a
dynamic and united workforce
Enhanced approach to Omanisation

ببنــاء صــرح جامعي متكامــل بمواصفــات عالية
الجودة

Development of a high quality
integrated campus

باالســتثمار فــي الخدمــات اإللكترونيــة لبنــاء
مؤسسة متطورة رقميا

Investment in Information Services to
ensure a digitally-connected institution

بتنويع وزيادة مصادر الدخل

Grow and diversify income

ُـغـيــر
ن ِّ
تصور اســتباقي للتوظيــف بالجامعة مع
بإعــداد
ّ
التركيــز على إبــراز امتيازات العيــش والعمل في
مدينة ُصحار

Proactive approach to recruitment
highlight the benefits of living and
working in Sohar

بربط وتكامــل مراحل التــد ّرج الوظيفي بكل من
التوظيــف واإلحــال ،والتخطيــط ،باإلضافــة إلــى
التطوير المهني

Linking career progression with
recruitment, succession, planning and
professional development

عبــر التخطيــط والتطويــر بهــدف دعــم القيادات
المستقبلية

Planning and development to support
tomorrow’s leaders

بتحســين تجــارب وخبــرات الطلبــة والموظفيــن
لتعزيز عمليات التعلــم إضافة إلى تطوير البحث
العلمي

Improve the student and staff
experience to enhance learning and
research

باالســتجابة لالحتياجــات والتوقعــات المتغيــرة
للطلبــة والموظفيــن مــن خــال إيجــاد وابتــكار
أســاليب جديــدة للتعليــم والتع ّلــم والبحــث
العلمي واإلدارة

Responsive to the changing needs
of students and staff through new
modes of teaching, research and
management

بالعمــل مــع العديــد من األطــراف من أجــل دعم
األنشــطة المتنوعــة التــي تســاهم فــي ارســاء
ومتطورة
مؤسسة عصرية
ّ

Work with a range of agencies to
support the diverse activity of a
modern, progressive institution

الــخــدمـــــة والـتـطـــويــر
DELIVER AND DEVELOP

َنخــدم
الطلبة من خالل تحسين خبراتهم العلمية

Students by enhancing their experience

الطلبة والمجتمع من خــال توفير موظفين ذوي
كفــاءة عاليــة وفاعليــة يســاهمون بمهاراتهــم
المتنوعة في رفع المعايير

Students and the Community by
providing a highly skilled workforce
helping to raise standards

العمانيين بتمكينهــم من االلتحاق
المواطنيــن ُ
بفرص التعليم العالي

Omani citizens by giving them
ownership of higher education

المجتمع من خالل توفير مؤسســة جامعية تدعم
األداء المتم ّيز والتحصيل العلمي

Society by offering a campus that
supports improved performance

ُعمان من خالل توفير تعليم عالي مساير للتطور
الرقمي

Oman by providing higher education
for the digital age

الطلبــة وأعضاء الهيئــة االكاديميــة واإلدارية من
خالل توفير اســتثمار ودعم مالي جيد يســاندهم
في توفير متطلبات العملية التعليمية

Students and staff by providing
continued confident investment
through robust financial support

مقيــاس األداء
رضـــا الموظفيـــن
Staff satisfaction
التحسيـن فـي نسـب التعميـــن
Progress with Omanisation
الدخـل العــــام (الربــح/الخـســـارة)
)Total income (surplus/deficit
نسبة مشاركة الموظفين (بما فيهم المدرسون المساعدون) في برامج الدراسات العليا
Staff (including TAs) engaged with postgraduate training
النسبة والتناسب بين الدخل والمصروفات
Pay to income ratio

الــخــدمـــــة والـتـطـــويــر
DELIVER AND DEVELOP

إن تطويــر القيــادات أمــر بالــغ األهمية فــي الجامعة.
وعملــت الجامعــة جاهد ًة علــى توفير تدريــب نوعي
بمســتويات دوليــة مــن خــال فــرص التدريــب داخل
الجامعة وخارج الســلطنة .وقد قامت رئيســة قســم
تطويــر الموظفين في الجامعة ببنــاء عالقات متينة
مــع عــدد مــن الشــركاء لتطويــر برامــج مخصصــة
لموظفــي الجامعة .ففي عام 2016م ،ســافر فريق من
العمانيين إلــى جامعة يــورك بالمملكة
الموظفيــن ُ
المتحــدة لحضــور دورة تدريبيــة مكثفة فــي القيادة
واإلبداع .كما شــارك ثمانية موظفين آخرين في شهر
أغسطس من عام 2017م .باإلضافة إلى ترشيح عشرة
آخريــن من موظفي الجامعة لزيــارة جامعة يورك في
العام 2018م.
وقــد شــارك عدد مــن موظفــي مختلف مؤسســات
العمانية في الــدورة التدريبية في
التعليــم العالــي ُ
القيادة واإلدارة والتي تــم عقدها مؤخرًا في الجامعة.
هــذا ،وقــد أدى هــذا التفاعل المباشــر بيــن موظفي
الجامعــة والشــركاء الخارجييــن إلــى تعزيــز جــودة
التدريــب فــي جامعة ُصحار ،وســاعد فــي ذات الوقت
علــى تحقيق أهــداف الجامعة االســتراتيجية في هذا
الجانب باإلضافة إلى تعزيز عمليات التعمين.

Leadership development is critical
to the University. Providing access to
international standard training has been
achieved through delivery in Sohar and
overseas. Our Head of Staff Development
has forged strong relationships with a
number of partners to develop bespoke
programs for staff. Eight Omani staff
travelled to the University of York, UK
in August 2017 to attend an intensive
training session in Leadership and
Innovation. A further ten staff will visit
York in 2018.
Staff from other Omani institutions have
participated in Leadership training on
campus. This direct interaction with
external partners has enhanced the
quality of training in Sohar and will
support achievement of our strategic
goals, and promote Omanisation.

الموظفون و الحرم الجامعي

STAFF AND CAMPUS
ذﻛﻮر
Male

30%

أﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـــﺔ
Academic

اﻟﺘﻌـﻤـﻴــــــــﻦ

Omanisation

89%

اﻟﺠـﻨـﺲ

Gender
إﻧـــــــــــــــﺎث
Female

PhD Holders

إننــا نهيب من فوق هــذا المنبر باســاتذة الجامعة
وعلمائهــا والباحثين فيها أن يشــمروا عن ســاعد
الجــد ويســتثمروا المنــاخ الفكــري الذي يعيشــون
فيــه للعمل الدؤوب المثمر مــن أجل إعداد البحوث
العلميــة الرصينــة فــي مجــاالت التكنولوجيــا
واالقتصــاد والعلــوم واألداب وغيرها مــن المعارف
االنســانية المتنوعــة وأن يقدمــوا الخبــرة الواعيــة
المتمرســة للمواهــب الواعدة المتوثبــة من طالب
الجامعة وطالباتها تمهيدا لبروز جيل من العلماء
والباحثيــن العمانييــن القادريــن علــى العمــل
المنظــم المبدع والمتميزين بالــروح العلمية التي
تتصــف بالعطــاء الدافــق مــن أجــل تحقيــق الخير
للجميع.
مــن خطــاب صاحــب الجاللة بمناســبة تخــرج الدفعة
األولى من طلبة جامعة السلطان قابوس

جــاللة السلطــان قابــوس بن سعيــد المعظــم ـ سلطــان ُعمـان

His Majesty Sultan Qaboos Bin Said - Sultan of Oman

57%

إدارﻳــــــــــــــــــــــــــــﺔ
Administrative

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراة

We call upon instructors, scholars,
scientists and researchers to roll up their
sleeves, make use of the intellectual
climate in which they are living, set to
work and produce some solid research
in technology, economics, science,
literature and other disciplines. We
appeal to them to apply their experience
and expertise to developing the budding
talents of male and female students
as a first step towards producing a
generation of Omani scholars, scientists
and researchers, who are capable of
disciplined, creative work, imbued with
the spirit of true scholarship, which may
best be described as working for the
benefit of one’s fellow men.

43%

28

79%

اﻟﺠﻨـﺴـﻴـــــﺎت

Nationalities
اﻟﺮﺿـــﺎ اﻟﻮﻇــﻴﻔـــﻲ

Staff Satisfaction

76%
اﺻــﻮل واﻟﻤﻤﺘﻠﻜــﺎت

Estate Asset Value

OMR 47 million

اﻟﻤﺴﺎﺣـﺔ

Campus

216,710 sqm

