
POSTGRADUATE PROGRAMS



مـــاجـســتــيــــــــر إدارة ا�عــــمــــــــال
Master of Business Administration ( MBA)

• لماذا؟
يهدف برنامج الماجستير في إدارة ا�عمال إلى إعداد طلبة ذي مهارات شخصية ومهنية وذي   •
قدرات في مجال ا�دارة االستراتيجية وذلك لتمكينهم من النجاح والتميز في بيئة عمل تتميز 

بالتطور السريع والمستمر.
البرنامج مصمم ليتناسب مع جميع الطلبة العاملين بدوام كامل أو جزئي.  •

مع  يتناسب  مرن�  تعليمي�  فيه منهج�  ويتبع  ا�سبوع،  نهاية  البرنامج خالل عطلة  دراسة  يتم   •
الجدول الزمني واالحتياجات المهنية للطلبة.

 • WHY?
• MBA programme will equip the students with personal, professional and strategic 

business management skills to enable the students to succeed in a rapidly 
developing business environment.

• MBA programme is tailored for both full-time students and part-time students.

• MBA programme runs at weekends – our flexible learning approach is aimed to 
suit your timetable and your professional needs.

• نبذة
بطلبة  كبيرا  اهتماما  صحار  جامعة  تولي 
(إدارة ا�عمال) وذلك من خالل توفير  الماجستير 
خدمات طالبية عالية الجودة ومنها وجود مركز 
عالية،  كفاءة  ذو  تدريس  وهيئة  التعلم  مصادر 
كما وتوفر الجامعة الكثير من المصادر المرجعية 
وأحدث المقاالت المتعلقة بالمسائل واالهتمامات 
التجارية، فضال عن مكتبة إلكترونية ومركز تعلم 
صحار  جامعة  تميز  الى  با�ضافة  هذا  إلكتروني، 
بمباني تتسم بفن معماري حديث عالي الطراز.  

وقد أقامت جامعة صحار عالقات قوية مع الشركات 
ربوع  جميع  وفي   – صحار  ميناء  في  الصناعية 
إلى  دائما  الشركات  هذه  تسعى  حيث  عمان- 

توظيف خريجي ماجستير إدارة ا�عمال.

الفرصة ما زالت أمامك، بادر بالتسجيل.

• BRIEF
As a Sohar University MBA student, you will 
be guaranteed top-quality student support 
services, delivered by our faculty professionals 
and learning resources centre, located in a 
state-of-the-art facility on our modern campus. 
Our student services provide a treasure-
trove of reference material and up-to-the 
minute articles on business matters and a host 
of related commercial interests, as well as 
an all-access e-library and e-learning centre. 

Sohar University has forged strong links with 
the growing industrial presence in Sohar Port 
and Sohar Industrial Area- and throughout 
Oman. Our industrial and commercial partners 
are actively seeking to recruit MBA graduates. 

Perhaps, now is the time for you to be chosen.



• متطلبات ا�لتحاق
على المتقدم لبرنامج ماجستير إدارة ا�عمال في جامعة صحار أن يكون حاصًال على:  •

درجة البكالوريوس في إدارة ا�عمال (أو ما يعادلها) وبمعدل تراكمي من (٤):  •
معدل تراكمي ( ٢٫٤) مع خبرة ٣-٤ سنوات خبرة مهنية.  •

معدل تراكمي (٢٫٢٥) مع خبرة مهنية أكثر من أربع سنوات.  •
يمكن قبول المتقدمين دون درجة بكالوريوس مع ٨- ١٠ سنوات خبرة إدارية/ فنية.  •

شهادة اÄيلتس بدرجة ال تقل عن ٦ أو شهادة التوفل بدرجة (٥٠٠) في االختبار الورقي أو أكثر،   •
استثناء  ا�نترنت. ويتم  توفل  اختبار  ٦١ في  أو  أكثر،  أو  الحاسوب  توفل  االختبار  بدرجة ١٧٣ في 

الطلبة اللذين كانت دراستهم في مرحلة البكالوريوس باللغة ا�نجليزية.
اجتياز المقابلة الشخصية.  •

 • ADMISSION REQUIREMENTS
• Applicants to Sohar University MBA programme must:
• Hold a bachelor degree (or equivalent) with CGPA score out of 4.00:

• CGPA 2.4 for candidates with 3-4 years of relevant professional experience or 
• CGPA 2.25 for candidates having more than 4 years of professional experience.

• Applicants without bachelor degree can be considered with 8-10 years of 
demonstrable managerial/ professional experience.

• An IELTS score of 6, or TOEFL score of 500 or above in(pBT), or score of 173 or above 
in(cBT), or 61 in (iBT) (not more than 2 years old).

• If a candidate’s first degree was conducted in English, they will not have to provide 
evidence of their proficiency in English.

• Passing an interview.
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• لماذا؟
التنافس في  الطالب على  يعزز قدرة  العمل كما  الحصول على  البرنامج من فرص  يزيد هذا   •

سوق العمل.
أعمالهم  بدء  أو  المهنية  أهدافهم  وتحقيق  ومهاراتهم  معارفهم  تنمية  في  الطلبة  يساعد   •

التجارية في مجال الحاسب اÄلي.

يعزز القدرات البحثية لدى الطلبة.  •

 • WHY?
• The programme would improve career opportunities and increase chances in the job 

market.

• The programme helps the student to develop their knowledge and skills for achieving 
their career goals or starting their own jobs in the field of computer science.

• The programme would strength the students’ research capabilities.

• نبذة
عـال  تعلـم  توفيـر  إلــى  البرنامـج  هـذا  يهــدف 
مهنـي فـي مجال الحاسوب، وأيضا يعمل على 
والمجتمـع  صحـار  جامعــة  بيـن  العالقــة  تعزيـز 
التعـليـميـــة  ا�نـشـطـــة  خــالل  مـن  الصنـاعـي 

لطلبة الماجستير. 

صمـم برنامــج الماجستيــر في علــوم الحاسوب 
لكي يوفر المعرفة الالزمــة والمهـارات والخبرات 
الملتحقين  الطلبة  مساعدة  شأنها  من  التي 
فــي البرنامــج لتحقيــق أهدافهــم المهنيــة أو 
الخاصة بهم في مجاالت  التجارية  أعمالهم  بـدء 

الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.

• BRIEF
The program aims to provide professional 
postgraduate education and to maintain 
continuing relationship with the industrial 
community through master level 
educational activities. 

The Masters Computer Science program 
(M.Sc.) is designed to provide required 
knowledge, skills and experiences that 
will help students achieving their career 
goals or starting their own jobs in the 
field of computing and information 
technology.

ماجستيــر علـوم الحــاسـوب
Master of Computer Sciences



• متطلبات ا�لتحاق
على المتقدم لبرنامج ماجستير علوم الحاسوب في جامعة صحار أن يكون حاصًال على:  •

درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب (أو ما يعادلها) وبمعدل تراكمي من (٤):  •
٢٫٥ للخريجين الجدد.  •

٢٫٤ مع خبرة عملية سنة فى علوم الحاسب اÄلي.  •
٢٫٣ خبرة سنتين فأكثر فى علوم الحاسب اÄلي.  •

شهادة اÄيلتس بدرجة ال تقل عن( 6) أو ما يعادلها وُيستثنى الطلبة الذين كانت دراستهم في   •
مرحلة البكالوريوس باللغة ا�نجليزية.

يمكن لخريجي تخصصات الهندسة حاسوب وهندسة ا�لكترونيات واالتصاالت التقدم للبرامج   •
شريطة: دراسة المقررات االستدراكية التي تحددها الكلية.

 • ADMISSION REQUIREMENTS
• Applicants to M.Sc. (Computer Science) Programme must:
• Hold a bachelor degree in Computing (or equivalent) with the following final CGPA 

score out of 4.00:

• CGPA of 2.5 for fresh graduates or
• CGPA of 2.4 for candidates with one year of relevant professional experience or
• CGPA of 2.3 for candidates having 2 or more years of professional experience.

• An IELTS score of 6+ or equivalent. Applicants who have completed their 
Bachelor degree studies in English are exempted from the English language 
requirements.

• A Bachelor degree in Computer Engineering, Electronics Engineering and 
Communications may be considered for the admission with the addition of some 
bridging courses.
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• لماذا؟
خطط دراسية محدثة ومتطورة.  •

بيئة تعليمية محفزة وهيئة تدريس ذو كفاءة عالية.  •
برنامج الماجستير لمدة سنتين دراسيتين.  •

خطة ماجستير منظمة وموجهة نحو اكساب الطلبة مهارات البحث العلمي بشكل متسلسل   •
ومنظم.

نبذة
طرح  في  تميزها  خالل  من  السلطنة  مستوى  على  المعروفة  الكليات  من  واÄداب  التربية  كلية  تعد 
مجموعة من البرامج ا�كاديمية المتنوعة ذات الجودة العالية، سواء على مستوى درجة البكالوريوس او 
الدبلوم العالي في التأهيل التربوي أو الدراسات العليا في درجة الماجستير، وذلك من خالل توفير خبرات 
التعلم النشط ويشمل البرنامج مناهج� تحتوي على معارف ومهارات وقيم تتوافق وتنسجم مع حاجات 

سوق العمل بالسلطنة.

• متطلبات ا�لتحاق
على المتقدم لبرنامج ماجستير التربية أن يكون حاصًال على:  •

درجة البكالوريوس أو (ما يعادلها) في التربية.  •
معدل تراكمي بتقدير جيد لحديثي التخرج.   •

يمكن لخريجي التخصصات غير التربوية التقدم للبرنامج شريطة دراسة المقررات االستدراكية التي  •
      تحددها الكلية.

الماجستير في علوم الرياضة المدرسية:  •
أو  الرياضة  أوعلوم  الرياضية  التربية  فى  البكالوريوس  درجة  على  حاصًال  الطالب  يكون  أن  يجب   •
تخصصات ذا صلة بالمجال الرياضي من كلية معترف بها، ويكون تقديره العام عند التخرج ال يقل 

عن ٢٫٥ من أصل ٤.
المجال  في  الخبرة  لديه  توفر  إذا  التقدم   ٢٫٥ من  أقل  معدل  على  الحاصلين  للمتقدمين  يمكن   •

الرياضي من ٣ سنوات فأكثر.
اجتياز المقابلة الشخصية.  •

يمكن للمتقدمين من التخصصات ا�خرى التقدم إذا:  •
أن يكون حاصل على معدل تراكمي ٢٫٥.  •

أن يكون لديه ثالث سنوات أو أكثر خبرة في المجال الرياضي.  •
إكمال المواد االستدراكية المحددة من قبل الكلية.  •

    

• Master of Foundation & Education Administration
• Master of Curriculum and Teaching Methods
 (General curriculum, Science, Arabic Language,  

Islamic studies, Social studies, Math)
• Master of Sport Science in School Sports (MSSS)

كــلــيــــــة التــربـيــــــة واداب
Faculty of Education and Arts

مــاجـسـتـيــــــر ا�صــــول وا�دارة التــربــويـــــة  •
مــاجـسـتـيـــــر مـنـــاهــج وطــرائـــق الـتـــدريـــس  •

(العامة، العلوم، اللغة العربية، الدراسات ا�سالمية،   
الدراسات االجتماعية، الرياضيات)

ماجستير علوم الرياضة في الرياضة المدرسية  •



    • WHY?
• Up-to-date programmes and curricula matrix.

• Attractive learning environment & qualified academic staff.

• Two years’ master programmes.

• The Master programmes are designed to equip students with the required knowledge 
and skills to carry out researches.

BRIEF
The Faculty of Education & Arts offers undergraduate programmes leading to 
Bachelor Degrees in Physical Education and in Arabic Studies. In addition, the Faculty 
offers a number of postgraduate educational programmes at Master’s level, as well as 
a higher diploma in Teacher Preparation.

     • ADMISSION REQUIREMENTS
• Applicants to Masters Programmes in Education must:
• Hold a bachelor degree (or equivalent) in education.

• Good Grade or an equivalent CGPA of SU grading system for fresh graduate.

• A Bachelor degree in other majors may be considered for admission with the 
addition of some bridging courses.

• Master of School Sport Sciences
• Applicant must have a Bachelor’s degree in physical education or sports science or 

sports-related majors from a recognized College/University, with CGPA 2.5 out of 4.

• Applicant with CGPA less than 2.5 can apply if s/he has 3 years or more field 
experience in sports.

• Applicant from other disciplines, can apply if:
• Has CGPA of 2.5.
• Has 3 years or more field experience in sports.

• Complete educational bridge courses identified by the faculty.

• Has to pass the interview.
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• لماذا؟
يعتبر البرنامج فريدا من نوعه كون جامعة صحار المؤسسة الوحيدة التي تقدمه بالسلطنة.  •

يهدف البرنامج إلى تحسين قدرات الطلبة في صنع القرار والتصميم والبحث من خالل توفير   •
التطبيقات المتقدمة في مجاالت الهندسة البيئية.

يعزز البرنامج أيضا مهارات الطلبة التجريبية والتحليلية والتواصلية والمهنية والتكنولوجية.  •

 • WHY?
• The MEng Programme at SU provides an applied environmental engineering education 

in a multi-cultural learning background.

• The programme’s aim is to improve the decision-making, design and research 
capabilities of our students by providing advanced applications in environmental 
engineering fields. 

• The programme also enhances students’ experimental, analytical, communicational, 
professional and technological.

• نبذة
كطالب ماجستير في الهندسة البيئية بجامعة 
صحار، سوف يوفر لك دعم طالبي مميز، كوجود 
كفاءة  ذو  تدريس  وهيئة  التعلم  مصادر  مركز 
عالية ويعد مبنى مصادر التعلم تحفة معمارية 

في الحرم الجامعي. 

حيث إنه مجهز بمرافق من الطراز العالمي، ويقدم 
والخدمات لمساعدة ودعم  ا�دوات  مجموعة من 
وبمساعدة  النجاح  لتحقيق  والباحثين  الطلبة 

من الموظفين ذي خبرة مهنية عالية.

وقد أقامت جامعة صحار عالقات قوية مع الشركات 
ربوع  جميع  وفي   – صحار  ميناء  في  الصناعية 
إلى  دائما  الشركات  هذه  تسعى  حيث  عمان- 

توظيف خريجي ماجستير الهندسة.

الفرصة ما زالت أمامك ، بادر بالتسجيل.

• BRIEF
As a Sohar University MEng student, you 
will be guaranteed top-quality student 
support services, delivered through 
the Learning Resources Centre, an 
architecture master piece on campus, 
equipped with world class facilities. 
It offers an array of tools and services 
to help and support students and 
researchers achieve success with help of 
professional skilled staff. Sohar University 
has built strong links with the growing 
industrial presence in Sohar Port and 
throughout Oman and our industrial and 
commercial partners are actively seeking 
to recruit MEng graduates. Perhaps now 
is the time for you to be chosen.

مـــاجـــسـتــيـــــــــــر الـهــنـــــدســـــــــة
Master of Environmental Engineering



• متطلبات ا�لتحاق
على المتقدم لبرنامج ماجستير الهندسة البيئية في جامعة صحار أن يكون حاصًال على:  •

درجة البكالوريوس في علوم الهندسة (أو ما يعادلها) وبمعدل تراكمي من (٤):  •
٢٫٤ للخريجين الجدد.  •

•    خبرة عمل سنتين فأكثر فى الهندسة: ٢٫٢٥.

أكثر،  أو  الورقي  االختبار  التوفل بدرجة(٥٠٠) في  أو شهادة  اÄيلتس بدرجة ال تقل عن ٦  شهادة   •
بدرجة ١٧٣ في االختبار توفل الحاسوب أو أكثر، أو ٦١ في اختبار توفل ا�نترنت.

اجتياز المقابلة الشخصية.  •

• ADMISSION REQUIREMENTS
• Applicants must meet the following requirements:
• Hold a bachelor degree (or equivalent) in an Engineering field (Civil Engineering, 

Chemical Engineering, Process Metallurgy and Materials Engineering or other related 
Engineering specialization form Sohar and other reputed universities/colleges) with:

• CGPA of 2.4 for fresh graduates or
• CGPA of 2.25 for candidates with 2 or more years of relevant professional 

experience.
• An IELTS score of 6, or TOEFL score of 500 or above in (pBT), or score of 173 or above 

in(cBT), or 61 in (iBT) (not more than 2 years old).

• Passing an interview.
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• لماذا؟
البرنامج مطلوب على صعيد سوق العمل التربوي وأيضا في التطوير المهني لمعلمي اللغة   •

ا�نجليزية والعاملين في مجال تدريس اللغة ا�نجليزية. 
يساعد الطلبة في تنمية معارفهم ومهاراتهم وتحقيق أهدافهم المهنية في مجال تدريس   •

اللغة ا�نجليزية أو ا�شراف على تدريسها.

• WHY?
• It is largely sought in the market for both primary employment and professional 

development.

• The programme would develop students’ knowledge and skills for achieving their 
career goals in the field of teaching English as second language.

• نبذة
اللغة  يقدم برنامج ماجستير اÄداب في تدريس 
ا�نجليزية لغير الناطقين بها في جامعة صحار 
التي  والعملية  النظرية  المواد  من  فريدا  مزيجا 
البرنامــج لتدريس اللغة  الدارسيـن فـي  تؤهــل 
ا�نجليزيــة بمهــارة ومهنيــة عاليـة، كمـا يدعم 
البرنامج احتياجات التدريس المتنوعة بما فيها:

تدريــس اللغــة ا�نجليزيـة كلغــة ثانيـة وتـدريس 
اللغة  وتدريس  أجنبية،  كلغة  ا�نجليزية  اللغة 

ا�نجليزيــة �غـــراض معينــة. 

سجل اÄن واستعد لتكون في طليعة االبتكارات 
التعليمية!

• BRIEF
MA TESOL at Sohar University offers 
a unique blend of theory and practice 
that empowers students to become 
effective teachers and informed language 
practitioners in a variety of classroom 
settings:

English as a Second Language (ESL), 
English as a Foreign Language (EFL), and 
English for Specific Purposes (ESP). 

Enroll now and get ready to be at the 
forefront of educational innovation!

ماجستيــر اداب في تدريـس اللغـة ا�نجليزية لغيـر الناطقين بهـا
Master of Arts in Teaching English to  Speakers of

 Other Languages (MA  TESOL)



• متطلبات ا�لتحاق
على المتقدم لبرنامج ماجستير ا¡داب في تدريس اللغة االنجليزية لغير الناطقين   •

به (TESOL) في جامعة صحار أن يكون حاصًال على:
درجة البكالوريوس في أحد التخصصات ذات العالقة مثل اللغة االنجليزية أو اللغويات أو التربية   •

(تخصص لغة إنجليزية) شريطة أن يكون المتقدم حاصال على:
معدل تراكمي ال يقل عن ٢٫٤ من (٤ أو ما يعادله) للخريجين الجدد أو  •

معدل تراكمي ال يقل عن ٢٫٢٥ من ٤ مع سنتين خبرة مهنية على ا�قل في المجال المطلوب.  •
الحصول على شهادة اÄيلتس بتقدير ٦٫٥ أو شهادة التوفل بتقدير (٨٧ في االختبار االلكتروني)   •

او (٥٨٠ في االختبار الورقي).

الحصول على شهادة CELTA  لمن يحملون مؤهالت من غير اختصاص التربية.  •

اجتياز المقابلة الشخصية.  •

 • ADMISSION REQUIREMENTS
• Applicants to the MA (TESOL) programme must:
• Hold a bachelor’s degree in a relevant discipline, such as English Language, 

Linguistics, or Education with a substantial English component, CGPA score out of 4.00:

• CGPA of 2.4 for fresh graduates or
• CGPA of 2.25 for candidates with at least 2 years of relevant professional experience.

• An IELTS band score of 6.5 or TOEFL score of 87 (iBT) / 580 (pBT).

• Have a Certificate of English Language Teaching for Adults (CELTA) (for holders 
of non- education porgramme).

• Passing the interview.

CONTACT US  26850100تواصل معنا - Ext. (492 - 148)       PGCentre@su.edu.om
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