
Dear Students,

The SU Induction Program starts on 19 

September 2021, and we look forward to 

welcoming you all! 

The majority of the programs will be delivered 

face-to-face. 

During the induction week, you will:

• Have an opportunity to explore the 

campus facilities and services that will be 

available to you as one of our students 

starting 26 Sept.

• Meet the faculty who will be supporting 

you throughout your studies.

• Learn about the courses you are going to 

take, the materials you will need for your 

course and how the courses will be 

delivered. 

It is very important for all new students to join 

the induction program. Whether you are a new 

students in the GFP or you have direct entry to 

your faculty, please make sure you are 

available to participate in the activities and 

events arranged for the week.

New Students

New students should join all the sessions in 

the induction program over the week (19-23 

Sept.). The induction program schedule for 

you is in the attachment 1. 

Returning Students

The induction program schedule for returning 

students is in the attachment 2. 

Wishing you all a very enjoyable induction 

week.  Stay safe. Keep Oman safe.

2022/ 2021البرنامج التعريفي 

Induction Program 2021/2022

Sept. 2021 14م2021من سبتمبر 14

،الطلبةأعزائنا

سبتمبر19فيالجامعةلطلبةالتعريفيالبرنامجيبدأ
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برنامجالفعالياتفيالطلبةجميعمشاركةنرجو.الجامعة
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المستمرونالطلبة
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.2رقمالمرفقفيالمستمرينبالطلبة
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.آمنةُعمان



1Attachment 1مرفق رقم 

2022/ 2021الفصل الدراسي األول –البرنامج التعريفي للطلبة الجدد 

Induction Program for new Students – S1 2021/2022

Date Content المحتوى التاريخ

Sun. 
19 Sept.

2021

• Welcome by the VC
• Scholarship Rules& 

Regulations
• IT Services
• MS Teams
• Stay Connected
• Essential Information 

رئيس الجامعةكلمة•

ثات األنظمة والقوانين الخاصة بالبع•

الحكومية الداخلية

الخدمات اإللكترونية بالجامعة•

برنامج فرق مايكروسوفت•

التواصل مع الجامعة•
بعض المعلومات المهمة•

األحد

سبتمبر 19
م2021

Mon.  
20 Sept.

2021

• Know the GFP 
• Know the Faculties
• Meet your Faculty
• Delivery Mode

تعرف على البرنامج التأسيسي•

تعرف على الكليات•

تواصل مع كليتك•

طريقة الدراسة خالل هذا العام•

االثنين 

سبتمبر 20
م2021

Tue.
21 Sept. 

2021

• Student Activities 
• Student Services
• Learning Resources Centre
• Counselling
• Career Guidance Services

األنشطة الطالبية•

الخدمات الطالبية•

مركز مصادر التعلم•

اإلرشاد الطالبي•
خدمات التوجيه المهني•

الثالثاء

سبتمبر 21
م2021

Wed.  
22 Sept.

2021

• Student Conduct Policy
• Academic Misconduct
• MS Teams
• Returning to campus 

Health Guidelines
• Stay Connected

الئحة السلوك الطالبي•

الئحة المخالفات األكاديمية•

برنامج فرق مايكروسوفت•

نصائح وإرشادات صحية حول •

العودة للحرم الجامعي

التواصل مع الجامعة•

األربعاء

سبتمبر 22
م2021

Thu. 
23 Sept.

2021

• Course registration
• Academic calendar
• Returning to campus 

Health Guidelines
• Guidelines to study
• Stay Connected

تسجيل المقررات الدراسية•

التقويم األكاديمي•

نصائح وإرشادات صحية حول •

العودة للحرم الجامعي

نصائح وإرشادات دراسية•

التواصل مع الجامعة•

الخميس

سبتمبر 23
م2021



2Attachment 2مرفق رقم 

2022/ 2021الفصل الدراسي األول –البرنامج التعريفي للطلبة المستمرين 

Induction Program for Returning Students – S1 2021/2022

Date Content المحتوى التاريخ

19 - 23 
Sept.
2021

• Welcome by the VC
• Delivery Mode
• Academic Calendar 
• IT services
• Scholarship Rules& 

Regulations
• Student Handbook
• MS Teams
• Stay Connected

رئيس الجامعةكلمة•

طريقة الدراسة خالل هذا العام•

التقويم األكاديمي•

ةالخدمات اإللكترونية بالجامع•

األنظمة والقوانين الخاصة •

يةبالبعثات الحكومية الداخل
دليل الطالب•

برنامج فرق مايكروسوفت•
التواصل مع الجامعة•

19-23

سبتمبر 

م2021
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