
 

    تعميم لطلبة كلية صور الجامعية

 طلبتنا األعزاء
بشأن تنظيم دوام مؤسسات التعليم العالي الخاصة خالل الفصل األول من  46/2020بناء على التعميم الوزاري 

 فقد تقرر ما يلي: 2020/2021العام األكاديمي 

ويكون  13/9/2020بتاريخ بجميع األقسام األكاديمية  : تبدأ الدراسة حسب التقويم الجامعي  أوال

( وحسب  MOODLEمن خالل منصة الكلية اإللكترونية)   خالل شهر سبتمبرطلبة الميع التدريس عن بعد لج

 املواعيد املحددة بالجدول الدراس ي لكل طالب.

 نهاية دوام يوم الخميس حتى   عن بعد: تستمر عملية التسجيل والسحب واإلضافة الكترونيا  ثانيا

 17/9/2020املوافق 

:الطلبة الذين تواجههم صعوبات بعملية التسجيل والسحب واإلضافة  او يرغبون اإلستفسار عن  ثالثا

  suc@suc.edu.om الى  ايميل  إرسالاو  25565554 ،  25565556رقام ، األ اإلتصال على  أخرى  اية  معلومات

 :   طلبة البرنامج التأسيس ي:رابعا
الحاسوب واللغة األنجليزية يومي الخميس  و ستعقد إختبارات تحديد املستوى للرياضيات  .1

إعالن اوقات األختبار للطلبة وسوف يتم  ( داخل حرم الكلية ) 4/10/2020واألحد   1/10/2020

 .اإللكتروني سطة اإليميل والرسائل النصية وموقع الكليةبوا

داخل حرم  4/10/2020واألحد   1/10/2020تكون األيام التعريفية للطلبة الجدد يومي الخميس   .2

 . الكلية

بدأ من يوم  .سوف يتم تدريس مقررات اللغة اإلنجليزية )داخل حرم الكلية( بطريقة التعليم املدمج  .3

 ,الجدول الدراس ي لكل طالبفي وسوف يتم إعالن مواعيد حضور الطلبة للكلية  .4/10/2020ألحد ا

 عن بعد من خالل منصة الكلية اإللكترونية والحاسوبسيتم تدريس مقررات الرياضيات  .4

  (MOODLE .وحسب املواعيد املحددة بجدول الطالب الدراس ي ) 

 

 : طلبة األقسام األكاديمية:خامسا 
 2020/ 4/10بدأ من يوم األحد  التعليم املدمجاملقررات التي سوف يتم تدريسها بطريقة 

 قسم نظم وتكنولوجيا املعلومات .1
Subject Code Subject Name 

200121 C++ Programming 

200122 DBMS 

202211 Event Driven Programming 

202411 Human Computer Interaction 

203311 IS Project Management 
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 قسم الهندسة .2

Subject Id Subject Name 

103114 General Physics Laboratory I 

201123 Fundamentals of Computer Science 

301116 Descriptive Geometry & Engineering Drawing 

307124 Mechanical Engineering Drawing 

307315 Mechanical Design I 

401124 Architectural Design Studio 1 (Behavior) 

401217 Digital Representation For Architecture 

401222 Found Of Three Dimensional Design Stud 

401224 Architectural Design Studio 3 (Sustainable) 

401315 Urban Planning 

401316 Advanced Computer Aided Design & Workshop 

401321 Architectural Design Studio 5 (High-Tech) 

401322 Urban &Landscape Design 

401429 Senior Project Architectural 2 

403213 Building Finishes & Details 

407313 
Strength And Mechanics Of Construction 
Materials 

300132 Strength and Testing of Materials 

300224 Fundamentals Of Fluid Mechanics 

307232 Fundamentals Of Thermodynamics 

307324 Heat Transfer 
 

 
 

 :مالحظة

مععععععن خعععععالل منصععععععة ررات التععععععي لعععععم يععععععرد ه ريعععععا بالجععععععدول اععععععال  سعععععيتم تدريسععععععها ععععععن بعععععععد معععععن  قعععععجميعععععع امل .1

 ( وحسب املواعيد املحددة بالجدول الدراس ي لكل طالب.  MOODLEالكلية اإللكترونية)  

ة علععععععععععى التواصععععععععععل مععععععععععع ريوسععععععععععاء األقسععععععععععام األكاديميععععععععععترجععععععععععو  إضععععععععععافية او إستفسععععععععععارات  تأليععععععععععة معلومععععععععععا .2

 األرقام التالية او البريد األلكتروني

 

 bremananth@suc.edu.om -95394168  –Brem  Dr. –IST  
 aymangadir@suc.edu.om - 93531788 –Dr. Ayman  –Engineering  

  arturo@suc.edu.om –79867109  –Dr. Arturo  –GFP  
Saed@suc.edu.om -91947449  –Dr. Saed  –BA  

 

 

 للجميع بالتوفيق والنجاحمع تمنياتنا 
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