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)Master of Business Administration (MBA

• لماذا؟

• يهدف برنامج الماجستير في إدارة األعمال إلى إعداد طلبة ذوي مهارات شخصية ومهنية
وقدرات في مجال اإلدارة االستراتيجية وذلك لتمكينهم من النجاح والتميز في بيئة عمل تتسم
بالتطورالسريع والمستمر.
• البرنامج مصمم ليتناسب مع جميع الطلبة العاملين بدوام كامل أو جزئي.
• ُيدرس البرنامج خـالل عطلـة نهايـة األسبـوع ،من خالل منهج تعليمي مرن يتناسـب مع الجدول
الزمني واالحتياجات المهنية للطلبة.

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

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

• MBA program is tailored for both full-time students and part-time students.
• MBA program runs at weekends – our flexible learning approach is aimed to suit
your timetable and your professional needs.

• نبذة

تولــي جامعــة ُصحـــار اهتمـامـــًا كبيــرًا بطلبــة
ماجستير إدارة األعمال وذلك مـن خـالل توفير خدمات
عاليـة الجودة .منها على سبيل المثال ،مركز لمصادر
التعلم ،باإلضافة إلى هيئـة تدريــس تتميز بسمعة
أكاديمية عاليـة .كما تعمل الجامعة على توفير عدد
من المصادر المرجعية وأحدث المقاالت األكاديمية
في الجوانب التجارية وغيرها من المواضيع المتعلقة
ببرنامج ماجستير إدارة األعمال .هذا باإلضافة إلى
المكتبة اإللكترونية ومركز التعلم اإللكتروني .إلى
جانب كل ذلك ،تتميز الجامعة بمبانيها الحديثة
والعصرية ذات الطابع المعماري الجميل والمعاصر.
تحتفــــظ الجامعــــة بعالقــــــات جيـــــدة مـــع شركات
ومؤسســات منطقــة ُصحـار الصناعية ومينـاء ُصحـار
الصناعي ،وكذلك للجامعة عالقات متينة مع عدد من
المؤسسات األخرى في مختلف مناطق ومحافظات
السلطنة .ويحصل عدد مـــن خريجــي البرنامج على
فـــرص عمــــل في هـــذه المؤسســات .إنها الفرصة
المناسبة لكم لالنضمام لهذا البرنامج.

• 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 treasuretrove 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 االلتحاق
• على المتقدم لبرنامج ماجستير إدارة األعمال في جامعة صحار أن يكون حاص ً
ال على:
• درجة البكالوريوس في إدارة األعمال (أو ما يعادلها)
• معدل تراكمي ال يقل عن  2.5من  ٤,٠مع خبرة عملية ال تقل عن سنتين فـي مجال ذو صلة بالبرنامج ،أو.
• معدل تراكمي ال يقل عن  2.0من  ٤,٠مع خبرة ال تقل عن أربع سنوات في مجال ذو صلة بالبرنامج
• درجة  6في اختبار اآليلتس ،أو درجة  500في اختبار التوفل (الورقي) ،أو درجة  173في اختبار
التوفل (الحاسوب) ،أو درجة  61في اختبار التوفل (عبر االنترنت) .يجب أن ال يزيد عمر االختبار عن
سنتين.
• اجتياز المقابلة الشخصية.

• ADMISSION REQUIREMENTS

• Applicants to Sohar University MBA program must:

• Hold a bachelor degree or equivalent in any field of specialization with:
• Minimum CGPA 2.5 out of 4.0 for candidates with minimum 2 years of relevant professional
experience; or
• Minimum CGPA 2.0 out of 4.0 for candidates with minimum 4 years of relevant professional
experience.

• 6 in IELTS, or 500 in TOEFL (pBT), or 173 in TOEFL (CBT), or 61 in TOEFL (iBT).
Exams should not be older than 2 years.
• Passing an interview.
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ماجستيــر علـوم الحــاسـوب

Master of Computer Sciences

• لماذا؟

• يزيد هذا البرنامج من فرص الحصول على العمل كما يعزز قــدرة الطالـب على التنافس في
سوق العمل.
• يساعد الطلبة في تنمية معارفهـم ومهاراتهـم وفي تحقيـق أهدافهـم المهنيـة أو بـدء
أعمالهم التجارية في مجال الحاسب اآللي.
• يعزز القدرات البحثية لدى الطلبة.

?• WHY

• The program improves the career opportunities and increase chances to compete in
the job market.
• The program helps students to develop their knowledge and skills to achieve their
career goals or start their own jobs in the field of computer sciences.
• The program would strengthen the students’ research capabilities.

• نبذة

• BRIEF

يهــدف البرنامـج إلــى توفيـر تعليـم مهني عـالي
فـي مجال الحاسوب ،وأيضًا يعمل على تعزيـز العالقــة
بيـن جامعــة ُصحـار والمجتمـع الصنـاعــي مــن خـــالل
األنـشـطــة التعـليـميـــة لطلبة الماجستير.

The program aims to provide professional
postgraduate education and to maintain
relationship with the industry through
educational activities.

صمـم برنامــج الماجستيــر في علــوم الحاسوب
لكي يوفر المعرفة الالزمــة والمهـارات والخبرات
التي مـن شأنهـا مساعــدة الطلبــة الملتحقيـن
فــي البرنامــج لتحقيــق أهدافهــم المهنيــة أو بـدء
أعمالهم التجارية الخاصـة بهم في مجاالت الحوسبة
وتكنولوجيا المعلومات.

The M.Sc. is designed to provide high
level knowledge, skills and experiences
that will help students to achieve their
career goals or start their own jobs in
the field of computing and information
technology.

• متطلبات االلتحاق
•
•
•
•

على المتقدم لبرنامج ماجستير علوم الحاسوب في جامعة صحار أن يكون حاص ً
ال على:
يتم مقابلة جميع المتقدمين من قبل لجنة خاصة بالقبول ،وفي الغالب ،على جميع المقبولين
أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب (أو ما يعادلها).
معدل تراكمي ال يقـل عن  2.5من  ٤,٠مع للخريجين الجدد ،أو
معدل تراكمي ال يقل عن  2.3من  ٤,٠مع مع خبرة سنتين أو أكثر في مجال علوم الحاسوب.

• درجة  6في اختبار اآليلتس ،أو درجة  500في اختبار التوفل (الورقي) ،أو درجة  173في اختبار التوفل
(الحاسوب) ،أو درجة  61في اختبار التوفل (عبر االنترنت) .يجب أن ال يزيد عمر االختبار عن سنتين.
• يمكن لخريجي تخصصات هندسة الحاسوب وهندسة اإللكترونيات واالتصاالت التقدم للبرامج
شريطة :دراسة المقررات االستدراكية التي تحددها الكلية.

• ADMISSION REQUIREMENTS

• Applicants to M.Sc. (Computer Sciences) Program must:
• All candidates will be interviewed by the Admission Committee. Normally, entrants to

Master of Science (Computer Science) must have:

• Hold a bachelor degree in Computing (or equivalent).
• Minimum CGPA 2.5 out of 4.0 for fresh graduates; or
• Minimum CGPA 2.3 out of 4.0 with 2 or more years professional experience in computer
sciences.

• 6 in IELTS, or 500 in TOEFL (pBT), or 173 in TOEFL (CBT), or 61 in TOEFL (iBT).
Exams should not be older than 2 years.
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ماجستيـر التــربـيــة

Master of Education
• Master of Foundation & Education
Administration

• مــاجـسـتـيــــــر األصــــول واإلدارة
التــربــويـــــة

• Master of Curriculum and Teaching
Methods (General curriculum, Science,

• مــاجـسـتـيــر مـنـاهج وطــرائق

الـتـــدريـــس (العامة ،العلوم ،اللغة العربية،
الدراسات اإلسالمية ،الدراسات االجتماعية،
الرياضيات)

Arabic Language, Islamic studies, Social
)studies, Math

• لماذا؟
• يحتوي البرنامج على خطط دراسية حديثة ومتطورة.
• يوفر بيئة تعليمية محفزة وهيئة تدريس ذوو كفاءة عالية.
• إكساب الطلبة مهارات البحث العلمي بشكل متسلسل ومنظم.

?• WHY

• Up-to-date programs matrix.
• Attractive learning environment & qualified academic staff.
• Designed to give students with the required knowledge and skills to carry out
researches.

• نبذة

تعد كلية التربية واآلداب متميزة في طرح مجموعة
مـــن برامـــج الدراســات العليــا بدرجـــة الماجستير
فــي عـــدد مـــن التخصصــات .تتيج الكلية الفرصة
للطلبة للتعرض لخبرات التعلم النشط والتعلم
مناهجا يحتوي على
المستقل .ويشتمل البرنامج
ً
معارف ومهارات وقيم تتوافق وتنسجم مع حاجات
سوق العمل بالسلطنة.

• BRIEF
The Faculty of Education & Arts offers
a number of postgraduate programs at
Master’s level. The students will be taught
using active learning and independent
learning methods. The programs include
the skills needed for Omani educational
system.

• متطلبات االلتحاق

• المتطلبات العامة للمتقدم لبرامج ماجستير التربية:
• الحصول على بكالوريوس في التربية بتقدير ال يقل عن جيد من جامعة أو كلية أو معهد معترف به أو ما
•

•
•
•
•
•
•
•
•

يعادله على المقياس المستخدم بالجامعة.
يمكن قبول الطالب الحاصل على بكالوريوس تربية بتقدير مقبول شرط توفر خبرة عملية ال تقل عن سنتين
في مجال التخصص.
يمكن قبول الطالب الحاصل على بكالوريوس في بعض التخصصات غير التربوية بتقدير مقبول وأعلى بشرط:
الحصول على دبلوم تأهيل تربوي أو ما يعادله.
خبرة في مجال التدريس ال تقل عن  4سنوات.
إذا لم تتوفر الخبرة المطلوبة ،فيمكن قبول الطالب بتقدير ال يقل عن جيد بشرط دراسة المواد االستدراكية
التالية :تطبيقات علم النفس التربوي ،تكنولوجيا التعليم ،أصول التربية.

في حال حصول الطالب على تقدير أقل من جيد فيمكن قبوله بشرط دراسة المواد االستدراكية المذكورة مع
وجود سنتين خبرة في مجال التدريس.
يقبل جميع الطلبة بالبرنامج بمسار المقررات والمشروع البحثي (البحث) فقط.
تحدد لجنة الدراسات العليا بالكلية المقررات االستدراكية  -إن لزمت  -عند قبول الطالب بالبرنامج.
يسري على المقررات االستدراكية ما يسري على مقررات البكالوريوس وال تحسب ضمن الخطة الدراسية
للطالب بالبرنامج ويتوجب على الطالب االنتهاء من دراسة المقررات االستدراكية بنجاح وذلك خالل الفصل
الدراسي األول من تاريخ التحاقه بالبرنامج مع إمكانية تسجيل المقرر مناهج البحث الكمية.

• برنامج ماجستير التربية (المناهج وطرائق التدريس) أن يكون:
• على المتقدم لبرنامج ماجستير التربية (المناهج وطرائق التدريس) أن يحقق جميع الشروط العامة باإلضافة
•

إلى الشرط التالي:
في حال حصول الطالب على تقدير أقل من جيد فيمكن قبوله بشرط دراسة المواد االستدراكية المذكورة مع
وجود خبرة ال تقل عن ( )2سنتين في مجال التدريس.

• برنامج ماجستير التربية (األصول واإلدارة التربوية) أن يكون:
•
•

على المتقدم لبرنامج ماجستير التربية (األصول واإلدارة التربوية) أن يحقق جميع الشروط العامة باإلضافة إلى
الشرط التالي:
في حال حصول الطالب على تقدير أقل من جيد فيمكن قبوله بشرط دراسة المواد االستدراكية المذكورة مع
وجود خبرة ال تقل عن ( )2سنتين في المجاالت ذات الصلة باإلدارة التربوية.

• ADMISSION REQUIREMENTS

• Applicants to Masters Programs in Education must:
Hold a bachelor degree in education (or equivalent).
Grade “good” for fresh graduate, or an equivalent CGPA to SU grading system.
Grade “satisfactory” or an equivalent CGPA to SU grading system (conditions apply).
A Bachelor degree in other majors may be considered (conditions apply).
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•
•
•
•

مـــاجـسـتــير الـهــنـــــدســـة البيئيــة

Master of Environmental Engineering

• لماذا؟
• يعتبر البرنامج فريدًا 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

• This program is the only postgraduate program in environmental engineering in Oman.
• The program aim is to improve the decision-making, design and research capabilities
of the students by providing advanced applications in environmental engineering
fields.
• The program also enhances students’ experimental, analytical, communicational,
professional and technological skills.

• نبذة

كطالب ماجستير في الهندسة البيئية بجامعة
ُصحار ،سوف تحصل على الدعم المناسب .يتم تقديم
البرنامج في مركز مصادر التعلم والذي يعد تحفة
معمارية بارزة في الحرم الجامعة .يحتوي المركز على
العديد من التجهيزات والمرافق والمساحات المختلفة
ذات المستوى العالمي ،والتي تساعد الطلبة على
الدراسة والتركيز.
يتم تقديم البرنامج باالستعانة بمجموعة متنوعة من
األدوات والخدمات لمساعدة ودعم الطلبة والباحثيـن
على تحقيـــق النجــاح وبمساعدة هيئة أكاديمية
لديها الكفاءة والمهارة العالية.
تتمتع الجامعة بعالقات قوية ومتينة مع المؤسسات
والشركـات الصناعيــة فــي مينــاء ُصحــار  -وفــي
جميـع ربـوع ُعمـان  .-وتسعى هذه الشركات باستمرار
لتوظيف خريجــي ماجستيـر الهندسة.
بادر بالتسجيل ألن الفرصة ما زالت متاحة.

• BRIEF

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

• متطلبات االلتحاق
:على المتقدم لبرنامج ماجستير الهندسة البيئية في جامعة صحار أن يكون
ً حاص
، ال على درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) في أحد المجاالت الهندسية (الهندسة المدنية
 أو أي تخصص هندسي آخر ذي صلة،  هندسة العمليات المعدنية والمواد، الهندسة الكيميائية
.)كليات معترف بها/من جامعات
 للخريجين الجدد أو4.0  من2.5 معدل تراكمي ال يقل عن
) سنتين2(  مع خبرة عملية ذات صلة بالبرنامج ال تقل عن4.0  من2.25 معدل تراكمي ال يقل عن
 في اختبار التوفل173  أو درجة،) في اختبار التوفل (الورقي500  أو درجة، في اختبار اآليلتس6 درجة
. يجب أن ال يزيد عمر االختبار عن سنتين.) في اختبار التوفل (عبر االنترنت61  أو درجة،)(الحاسوب
.اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة القبول في كلية الهندسة

•
•
•
•

•
•

• 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 from a recognized university/college).
• CGPA of at least 2.5 out of 4.00 for new graduates or
• CGPA 2.25 out of 4.00 for candidates with 2 or more years of relevant professional
experience

• 6 in IELTS, or 500 in TOEFL (pBT), or 173 in TOEFL (CBT), or 61 in TOEFL (iBT). Exams
should not be older than 2 years.
• Passing an interview with the Admission Committee at Faculty of Engineering.
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ماجستيــر اآلداب في تدريـس اللغـة اإلنجليزية لغيـر الناطقين بهـا
Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other
)Languages (MA TESOL

• لماذا؟
• البرنامج مطلوب على صعيد سوق العمل التربوي وأيضا في التطوير المهني لمعلمي اللغة
اإلنجليزية والعاملين في مجال تدريس اللغة اإلنجليزية.
• يساعد الطلبة في تنمية معارفهم ومهاراتهم وتحقيق أهدافهم المهنية في مجال تدريس
اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها أو اإلشراف على تدريسها.

?• WHY

• It is largely sought in the market for both primary employment and professional
development.
• The program would develop students’ knowledge and skills for achieving their career
goals in the field of teaching English as second language and supervising English
teaching.

• نبذة

• BRIEF

يقدم برنامج ماجستير اآلداب في تدريس اللغة
اإلنجليزية لغير الناطقين بها في جامعـة ُصحار مزيجًا
فريدًا من المواد والجوانب النظرية والعملية ،والتي
تساهم في تأهيل الدارسيـن فـي البرنامــج لتدريس
اللغة اإلنجليزيــة بمهــارة ومهنيــة عاليتين ،كمـا
يدعم البرنامج احتياجات التدريس المتنوعة بما فيها:

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:

تدريــس اللغــة اإلنجليزيـة كلغــة ثانيـة()ESL
وتـدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية (،)EFL
وتدريس اللغـة اإلنجليزيـة ألغـــراض محددة (.)ESP

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

سجل اآلن وكن مستعدًا لتكون في طليعة التربويين
العارفين بتعليم اللغة اإلنجليزية!

Get ready now to be at the forefront of
!English language teaching

• متطلبات االلتحاق
• على المتقدم لبرنامج ماجستير اآلداب في تدريس اللغة االنجليزية لغير الناطقين
:) في جامعة صحار أن يكونTESOL( بها
ً • حاص
ال على درجة البكالوريوس في برنامج ذو صله مثل اللغة اإلنجليزية أو اللغويات أو التعليم
.على أن تكون اللغة اإلنجليزية مكونًا أساسيًا
 للخريجين الجدد أو٤.٠  من2.5 • معدل تراكمي ال يقل عن
) سنتين2(  مع خبرة عملية ذات صلة بالبرنامج ال تقل عن٤.٠  من2.25 • معدل تراكمي ال يقل عن

 في اختبار87  أو درجة،) في اختبار التوفل (الورقي580  أو درجة، في اختبار اآليلتس6.5 • درجة
. يجب أن ال يزيد عمر االختبار عن سنتين.)التوفل (عبر االنترنت
. لمن يحملون مؤهالت غير التربويةCELTA • الحصول على شهادة
.• اجتياز المقابلة الخاصة بالقبول التي تجريها لجنة القبول في كلية الدراسات اللغوية

• ADMISSION REQUIREMENTS

• Applicants must meet the following requirements:
• Hold a bachelor’s degree in a relevant discipline, such as English Language,

Linguistics, or Education with a substantial English component.

• CGPA of at least 2.5 out of 4.00 (or equivalent) for fresh graduates or
• CGPA of at least 2.25 out of 4.00 (or equivalent) for candidates with 2 or more years
of relevant professional experience.

• 6.5 in IELTS, or 580 in TOEFL (pBT), or 87 in TOEFL (iBT). Exams should not be
older than 2 years.
• Have a Certificate of English Language Teaching for Adults (CELTA) (for holders
of non- education program).
• Have to pass an interview with the Admission Committee at the Faculty of
Language Studies.
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سجل اآلن

ماجستير القانون العام
Master of Public Law

• لماذا؟
• تزويــد الطلبـــة بالمؤهـــالت القــانونيـة لمزاولــة المهن القانونيــة في جميع المجـــاالت اإلدارية
واالقتصادية واالجتماعية.
• استخالص المهارات التحليلية الالزمة لحل المشكالت القانونية وإيجاد الحلول الالزمة لها.
• إعـداد القانونيين القادرين على البحــث العلمـي والتحليـل القانوني بما يساهـم في تطوير
التشريعات العمانية.

?• WHY

• Provide students with legal qualifications for legal careers in all administrative,
economic and social fields.
• Extract the analytical skills needed to solve legal problems and find the necessary
solutions.
• Prepare legal professionals capable of doing research and legal analysis to contribute
to the development of Omani legislation.

• نبذة

• BRIEF

تقـدم جامعــة ُصحــار برنامــج الماجستير في القانون
العام ،والذي يتم تدريسه باللغة العربية.

The University offers an MA program in
public law. The program is in Arabic.

لقد تم تصميم البرنامج بهدف تزويد الطلبة الدارسين
بمختلف أنواع المعرفة والمهارات التي ستمكنهم
من القيادة في مختلف المجاالت القانونية.

The program has been developed to give
the students the required knowledge and
skills to be leaders in the legal fields.

سيتــم إشــراك الطلبــة بشكــل كبيـــر وواســع فـي
الدراسة والبحث واالستقصاء ،وذلك لتمكينهم الحقًا
من إضافة الجديد إلى مجالهم القانوني.

Students will be heavily involved in their
study and research in order to be able to
add value to the field.

سيشارك الطلبة في تحليل حاالت وقضايا حقيقية،
باإلضافة إلى العمل مع القانونيين الذين يعملون
على أرض الواقع.

Students will study and analyze real cases
and work with legal and law enforcement
staff.

مــن خــالل عــالقــات الجامعــة ،سيتمكــن الطلبة من
قضاء بعض الوقت لدى الهيئات المعنية بصياغة
التشريعات وإنفاذها في السلطنة.

Through SU connections, students can
spend time in the legislative and lawenforcement places in Oman.

ندعوك للتسجيل اآلن!

!Join now

• متطلبات االلتحاق
•
•
•
•
•

ُيشترط لقبول المتقدم في برنامج ماجستير القانون العام بجامعة ُصحار:
أن يكون حاص ً
ال على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من جامعة أو كلية أو معهد
معترف به ،أو ما يعادلها ،بتقدير ال يقل عن  2.75أو ما يعادله.
ُيمكن قبول الطلبة الحاصلين على تقدير مقبول بشرط توافر خبرة عملية ال تقل عن سنتين
في مجال القانون.
تتم المفاضلة بين المتقدمين طبقًا لألعداد المطلوبة ،ووفقًا للمعدالت الدراسية ،وفي حال
بناء على المعدل التراكمي في مقررات القانون العام.
التساوي تتم المفاضلة بينهم
ً
تقديم رسالة عدم ممانعة من جهة العمل الستكمال الدراسة.
يمكن قبول الطلبة المنتقلين من خارج الجامعة وفق الضوابط التالية:

•
• استيفاء شرط الحصول على المعدل المشار إليه في البند رقم ( )1أو ( )2من شروط القبول.
• تتم معادلة  %30من المقررات الدراسية التي درسها الطالب كحد أعلى بما يعادلها من مقررات
البرنامج.

• ADMISSION REQUIREMENTS

• Applicants must meet the following requirements:
• Have a bachelor degree in law (or equivalent) from a recognized university, college or

• CGPA of 2.75 out of 4.0 (or equivalent).
• CGPA of less than 2.75 out of 4.0 with at least (2) two years’ experience in law.
• Priority will be given to applicants with highest CGPA.
• Students transferring from other institutions can be accepted according to the
following conditions:
• Meeting the CGPA in point 2 and 3 above.
• No more than 30% of the courses can be equivalent.
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PhD

دكتوراة في التربية
PhD in Education

• Doctor of Philosophy in Education
in curriculum and teaching methods
• Doctor of Philosophy in Education
administration

• دكتوراة الفلسفة في التربية في مناهج
وطرائق التدريس
• دكتوراة الفلسفة في التربية في اإلدارة
التربوية

• لماذا؟
.بيئة بحثية وتعليمية محفزّة
.خبرات تدريسية متميزة
.مشاركة المعارف والنشر العلمي
.فرص مستقبلية لمناصب قيادية وأكاديمية

• WHY?
•
•
•
•

A stimulating research and learning environment.
Distinguished teaching staff .

Collaboration and publication.
Future aspiration for leadership and academic positions.

• BRIEF

• نبذة

Sohar University is proud to introduce
the first PhD in education in private
higher education sector. This PhD
program is part of SU participation
in building a knowledge nation for
Oman Vision 2040. The program will
produce highly skilled and qualified
graduates who should participate in the
development of Oman.

تفخر كلية التربية واآلداب في جامعة صحار
،بتقديم برنامج دكتوراة الفلسفة في التربية
والذي ُيعد أول برنامج دكتوراة في التربية في
 وذلك،الجامعات الخاصة على مستوى السلطنة
من منطلق رؤيتها ورسالتها في بناء أمة المعرفة
 كما،وخدمة المجتمع وضمان خطتها اإلستراتيجية
أن الجامعة تضع نصب عينيها عند اقتراح جميع
.برامجها رؤية عمان

There are two PhD programs:
educational administration, curricula
and teaching methods. They are
research-based degrees. SU is providing
all the facilities to support students
throughout the program.

، اإلدارة التربوية:ويتضمن البرنامج تخصصين
 ويعد هذا البرنامج،ومناهج وطرائق التدريس
قائما على المهارات البحثية لمنتسبيه؛ لذا تقوم
الجامعة بتوفير جميع التسهيالت والمرافق الالزمة
.لدعم الطلبة خالل فترة التحاقهم بالبرنامج

•
•
•
•

• متطلبات االلتحاق

• المتطلبات العامة للمتقدم لبرامج دكتوراة التربية:
•
•
•
•

أن يكون حاص ً
ال على درجة الماجستير في التربية من مؤسسة تعليمية معترف بها ،ويكون تقديره العام عند
التخرج ال يقل عن جيد جدًا ،أو ما يعادله بمعيار جامعة ُصحار.
تقديم مخطط بحثي.
درجة  4في اختبار اآليلتس أو ما يعادله .يجب أن ال يزيد عمر االختبار عن سنتين.
اجتياز المقابلة واختبار الكفاءة.

• باإلضافة إلى المتطلبات العامة ،على المتقدم لدكتوراة الفلسفة في التربية في مناهج
وطرائق التدريس أن:
•

يمكن قبول المتقدم الحاصل على ماجستير األصول واإلدارة التربوية أو الحقول المرتبطة باإلدارة التربوية
والعاملين بالحقل التربوي بشرط:
استيفاء جميع شروط القبول عدا التخصص.
توفر الخبرة العملية بما اليقل عن  4سنوات.

•

دراسة المواد التجسيرية (االستدراكية) اآلتية :طرائق تدريس متقدمة في المناهج العامة ،وتخطيط المناهج
وتطويرها وتقويمها.
ال يتم احتساب المقررات التجسيرية ( اإلستدراكية) ضمن الخطة الدراسية للطالب بالبرنامج ،ويتوجب على
الطالب االنتهاء من دراسة المقررات االستدراكية بنجاح وذلك خالل السنة األولى من تاريخ التحاقه بالبرنامج؛
مع إمكانية تسجيل مقرر مناهج البحث المتقدمة ،واإلحصاء المتقدم.

•
•

•

• باإلضافة إلى المتطلبات العامة ،على المتقدم لدكتوراة الفلسفة في التربية في اإلدارة
التربوية أن:
• يمكن قبول المتقدم الحاصل على ماجستير المناهج وطرائق التدريس أو بعض المؤهالت غير التربوية
والعاملين بالحقل التربوي بشرط:
• استيفاء جميع شروط القبول عدا التخصص.
• توفر الخبرة العملية بما اليقل عن  4سنوات.

• دراسة المواد التجسيرية االستدراكية اآلتية :األصول الفلسفية والتعليمية ،والقيادة التربوية.
• ال يتم احتساب المقررات التجسيرية (االستدراكية) ضمن الخطة الدراسية للطالب بالبرنامج ،ويتوجب على
الطالب االنتهاء من دراسة المقررات االستدراكية بنجاح وذلك خالل السنة األولى من تاريخ التحاقه بالبرنامج؛
مع إمكانية تسجيل مقرر مناهج البحث المتقدمة.

• ADMISSION REQUIREMENTS

• Applicants to PhD Programs in Education must:

)Hold a master’s degree in education (or equivalent
Grade “very good” for fresh graduate, or an equivalent CGPA to SU grading system.
Submit the research proposal
4 in IELTS (or equivalent). Exams should not be older than 2 years
)A master’s degree in other majors may be considered (conditions apply
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•
•
•
•
•

دكتوراة الهندسة
PhD Engineering

• لماذا؟
• يمكن تعيين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراة في الهندسة في العديد من الوظائف  ،منها:
الوظائف االكاديمية ،عالم بحث وتطوير ،اختصاصي تصميم ،كبير المهندسين الصناعيين،
صانع السياسات والمخططين االستراتيجيين.
• يغطي البرنامج التخصصات الرئيسية وأحدث مجاالت البحث الهندسي ،وسيتيح للطلبة
الفرصة للوصول إلى األبحاث ذات المستوى العالمي.

?• WHY

• A graduate with PhD in engineering can be recruited in many fields including: academia,
research & development scientists, design specialists, senior industrial engineer, or
policy makers and strategic planners.
• The program will cover the major specializations and latest fields in engineering
research. Students will have the opportunity to access the world-class research.

• نبذة

تفخــر جامـعـــة ُصحــار بتقـديــم برنامـج الدكتوراة في
الهندسة والذي يتم طرحه فـي العديد من التخصصات
الهندسيـة الرئيسيـة وأحدث الجوانب البحثية في
مجال الهندسة.
يعــد برنامــج الدكتــوراة فــي الهندســة أحــد البرامــج
القائمة على البحث .وتقوم الجامعة بتوفير كافة
التسهيالت والمرافق الالزمة لتقديم الدعم المناسب
لطلبة الدكتوراة في الهندسة خالل فترة دراستهم.
ويمكــن لطلبــة الدكتـــوراة االستفـــادة مـــن مختلــف
المعامل والمختبرات والمنشئات البحثية في الجامعة.
ومن ضمن ذلك ،مرافق مشروع إنتاج ُصحار ،ومختبرات
جامعة ُصحار-جريس ،ومرافق (البيت األخضر) ،باإلضافة
إلى أكثر من ( 20عشرون) مختبرًا لألبحاث في كلية
الهندسة والتي تم تجهيزها بأفضل المعدات واألدوات
واألجهزة والمرافق.
ندعوك لالنضمام لهذا البرنامج في أسرع وقت.

• BRIEF

Sohar University is proud to offer the
prestigious doctoral degree, PhD
(Engineering) covering the major
specializations and latest fields in
engineering research.
PhD in Engineering is a research-based
degree. State-of-the-art research facilities
are available at the University.
PhD students will have access to Intaj
Suhar facilities, Sohar University-Grace
Labs, and Sohar University Green House
facilities. All that is supplemented by wellestablished research labs in the Faculty.
You can join the program now.

• متطلبات االلتحاق
:على المتقدم لبرنامج لدكتوراة الهندسة في جامعة صحار أن يكون
ً حاص
، أو المدنية، أو الكيميائية، أو الكهربائية،ال على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية
. أو أي تخصص هندسي آخر ذي صلة، أو الصيانة، أوالمعدنية والمواد، أو العمليات،أو البيئة
 في اختبار التوفل173  أو درجة،) في اختبار التوفل (الورقي500  أو درجة، في اختبار اآليلتس6 درجة
. يجب أن ال يزيد عمر االختبار عن سنتين.) في اختبار التوفل (عبر االنترنت61  أو درجة،)(الحاسوب
.اجتياز اختبار التأهل لموضوع الدكتوراة والذي سيكون في بداية الفصل األول من االلتحاق
يعتمد القبول في البرنامج على تقييم موضوع ومخطط البحث الذي يقدمه الطالب ؛ وذلك للتأكد
 سيكون.من أن جامعة صحار قادرة على توفير اإلشراف المناسب والتسهيالت لدعم موضوع البحث
التقييم من مسؤولية منسق برنامج الدكتوراة وذلك من خالل مناقشة الموضوع مع الطالب ولجنة
 ويكون القبول النهائي مصدقًا، الدرجات البحثية وفريق إدارة الكلية قبل الموافقة على الموضوع
.من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

•
•
•
•
•

• ADMISSION REQUIREMENTS
• Applicants to PhD Engineering must:

• Hold a Master degree in Mechanical, Electrical, Chemical, Civil, Environmental,

Process, Metallurgy, Maintenance engineering or any other relevant engineering
field.

• Satisfy the English proficiency requirements: an IELTS score of 6+, or TOEFL
score of 500 or above in paper-based exam or score of 173 or above in the
computer-based exam or 61 in internet-based exam (not more than 2 years old).
• Pass the PhD qualifying examination scheduled within the first semester of

enrolment.

• Admission will be dependent on an assessment of the research topic proposed

by the student, to ensure that Sohar University is able to provide appropriate
supervision and facilities to support that research. Assessment will be the
responsibility of the PhD Programme Coordinator and it will be carried out
in discussion with the student, Research Degree Committee and the faculty
management team to support that research prior to approval of the topic Final
admission is subject to the ratifications of the MoHERI, Sultanate of Oman.
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كليـــة إدارة األعمال
ماجسـتيــــر إدارة األعـمــال
•  ٥٤٠٠ريال ُعماني

كلية الحاسوب وتقنية المعلومات

Faculty of Business
)Master of Business Administration (MBA
)• 5400 (OMR

Faculty of Computing & IT

ماجستير علوم الحاسوب
•  4200ريال ُعماني

Master of Computer Sciences

كلية التربية واآلداب

Faculty of Education & Arts

ماجسـتـيـــر األصــــــول واإلدارة
التربويـــــة
مـاجـستـيــر مـنـاهـــج وطــــرائــــق

الـتدريـــس (العامة ،العلوم ،اللغة العربية ،الدراسات
اإلسالمية ،الدراسات االجتماعية ،الرياضيات)

•  ٤٠٨0ريال ُعماني
دكتوراه الفلسفة في التربية في مناهج
وطرائق التدريس
دكتوراه الفلسفة في التربية في اإلدارة
التربوية
•  ٦٧٢0ريال ُعماني

كـليـــــة الهنـــدســــــــة
ماجسـتيـر الـهندسة البيئية
•  ٥٤00ريال ُعماني
الدكتوراه في الـهندسة
•  ٨٤٠٠ريال ُعماني

كـليـــــة الدراســـات اللغويـــة

)• 4200 (OMR

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

)Language, Islamic studies, Social studies, Math

)• 4080 (OMR

Doctor of Philosophy in Education in
Curriculum and Teaching Methods
Doctor of Philosophy in Education
Administration

)• 6720 (OMR

Faculty of Engineering
Master of Environmental Engineering
)• 5400 (OMR
PhD Engineering

)• 8400 (OMR

Faculty of Language Studies
Master of Arts in Teaching English to
)Speakers of Other Languages (MA TESOL

ماجستيــر اآلداب في تدريـس اللغـة
اإلنجليزية لغيـر الناطقين بهـا
•  ٥٤٠٠ريال ُعماني

)• 5400 (OMR

كلية القانون

Faculty of Law

ماجستير القانون العام
•  ٤٠٨٠ريال ُعماني

Master of Public Law

)• 4080 (OMR

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

: وﺗﺤﺘﻮي اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ، ﺗﻘﻊ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
(Atlas) ( وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮﻋﻲSPSS)  ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻲ١٧ •
ﻃﺎﺑﻌﺔ ذات ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ
 ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ٥٠٠ ﺧﺪﻣﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ
 ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔLCD ﺷﺎﺷﺎت
( Data Show ، LCD ﻣﻌﺪات اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ) ﺷﺎﺷﺔ
ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺸﺎي واﻟﻘﻬﻮة واﻟﻤﺎء

•
•
•
•
•

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ
. ﻣﺴﺎ ًء٦ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ
٨ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ً

ورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻳﻘﺪم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻋﺎم أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
: وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا¸ﺧﺮﻳﻦ¹ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ا
دﺑﻴﺎت ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪارﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ¹ﻣﺮاﺟﻌﺔ ا
(TURNITIN) ﻛﺎدﻳﻤﻲ¹ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﺘﺤﺎل ا
ﺧﻼﻗﻴﺎت¹ ا:إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ
ورﺷﺔ ﺣﻮل ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖAPA ﻧﻈﺎم
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻠﺨﺼﺎت اﻟﺒﺤﻮث واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺜﺔ
SCOPUS ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻧﺸﺮ ﺑﺤﻮث وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو
"SPSS"اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺸﻔﻮي ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺳﻔﻞ¹ ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎرﻛﻮد ﻓﻲ ا،@ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ

POSTGRADUATE HALL
A designated PG Hall is located on the 3rd Floor of the LRC. The hall contains:
•
•
•
•
•
•

17 PCs with quantitate and qualitative data analysis software (SPSS and Atlas)
A heavy-duty photocopier
Free printing of 500 pages for each student
LCD-monitors for group discussion
Presentation equipment (LCD monitor, Data Show and Pc), and
Tea, coffee and water facilities

All registered postgraduate students can access these resources from Saturdays to
Thursdays from 8 am to 6 pm.
POSTGRADUATE TRAINING AND WORKSHOPS
The Postgraduate Centre offers several PG training workshops during each academic year
to PG students to develop their academic skills, research skills and interpersonal skills.
For example:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Literature Reviewing for PG students
Plagiarism (TURNITIN)
Research Conduct: Ethics
Online Questionnaire Workshop
APA Style Referencing and Citation
Abstract Writing
PG Publishing Workshop
SPSS for PG students
Dissertation examination: VIVA/Oral Defence for PG students

* For more details, please scan PG Centre’s webpage barcode
..........................................................................................................................................

CONTACT US ON

ﺗﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ

.
E.mail SBloshi@su.edu.om إﻳﻤﻴﻞ
26850100 Ext. 203 ﻣﺤﻮل
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