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 .1الــرؤية و الـرسـالة واالهــداف :

 .1.1الــرؤية:
يسعى مكتب الطلبة الدوليين بكلية صور الجامعية إلى توفير بيئة تعليمية مثالية و جاذبة للطلبة الدوليين .

 .2.1الـرسـالة:
يهدف المكتب بالكلية إلى إستقطاب الطالب الدوليين والحياة في بيئة جامعية مريحة و خدمات متميزة ذات كفاءة عالية.
 .3.1األهــداف:
يهدف مكتب الطلبة الدوليين بالكلية إلى:


دعم الطلبة في األمور المتعلقة بالتأشيرات و اإلاقامة.



توجيه الطلبة بإجراءات القبول والتسجيل.



التواصل مع اقسم شؤون الطلبة لعمل جولة تعريفية (نظام تعريفي بالكلية والبرامج).



مساعدة الطلبة للحصول على مكان لإلاقامة و خدمات المواصالت وغيرها من الخدمات الضرورية.

 .2الخــدمـات:
يقدم مكتب الطلبة الدوليين بكلية صور الجامعية الخدمات التالية للطلبة المتواقع اقبولهم :
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تعريف الطلبة الدوليين ببرامج الكلية.



مساعدةالطلبة في معادلة المؤهالت العلمية في وزارة التعليم العالي بسلطنة عُمان.



تقديم المشورة للطللبة بالنسبة للبرامج المتاحة و القبول بالكلية.



التوجيه و المساعدة في عملية التسجيل.



تزويد الطلبة بالخطط الدراسية ودليل المقررات الدراسية.



دعم الطلبة و مساعدتهم باألمور المتعلقة بالتأشيرة واإلاقامة.



مساعدة الطلبة في البحث عن سكن آمن.



مساعدة الطلبة في الحصول على تأمين صحي مناسب .



تنظيم المواصالت للطلبة الدوليين المقيمين خارج حرم الكلية .



التسويق للبرامج المختلفة من خالل منصات متنوعة.

 .3لماذا كلية صور الجامعية؟ :
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ترتبط بشراكات أكاديمية عالمية.



تقدم رسوم دراسية ميسورة و مرنة.



تقدم مرافق حديثة تلبي تواقعات الطلبة.



تحتوي على مركز مصادر التعلم مع مرافق كافية تدعم البيئة التعليمية.



تحتوي على بيئة تعليمية عالية الجودة بما في ذلك المختبرات والفصول الدراسية.



تحتوي على خطط تدريس وتعلم وتقييم موجهة للطالب.



تقدم فرص للمشاركة في نشاطات البحث العلمي.



توفر كوادر هيئة تدريسية عالية التأهيل و ذات خبره من جنسيات مختلفة.



طااقمها االداري مؤهل ومتعاون.



تقدم فرصة للتكيف مع المجتمع.



تقدم مجموعة واسعة من االنشطة الالمنهجية واألنشطة الترفيهية.

.4

البرامج األكاديمية و الرسوم الدراسية

البرنامج
البرنامج التأسيسي
بكالوريوس في إدارة األعمال و نظم
المعلومات
بكالوريوس في تقنية المعلومات
دبلوم في إدارة األعمال و نظم
المعلومات
دبلوم في تقنية المعلومات
بكالوريوس في الهندسة

ماجستير في اإلدارة العامة/باللغة
العربية
ماجستير في الموارد البشرية/باللغة
اإلنجليزية

الرسوم لكل فصل/15ساعة معتمدة

رسوم  3 /ساعات معتمدة

 770لاير عُماني

-

 880لاير ع عُماني
 990لاير عُماني

 176لاير عُماني

مدة الدراسة
 1سنة
 8فصول دراسية

 198لاير عُماني

 8فصول دراسية

 880لاير عُماني

 176لاير عُماني

 4فصول دراسية

 880لاير عُماني

 176لاير عُماني

 4فصول دراسية

 1200لاير عُماني

 240لاير عُماني

 10فصول دراسية

 160لاير عُماني لكل ساعة  1معتمدة
 1440لاير عُماني

 1400 +لاير عُماني مقابل الرسالة

 4فصول دراسية

العلمية
 2100لاير
عُماني

 / 4مواد

 525لاير عُماني لكل مادة

 3فصول دراسية

*رسوم التسجيل 100 :لاير عُماني للدراسة الجامعية ألولية  150لاير عماني للدراسات العليا (تدفع عند التسجيل في حرم الكلية)غير
مستردة
**  1عماني لاير =  2.56دوالر امريكي ( قد تختلف أسعار الصرف)
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 .5متطلبات القبول
 .1.5البرنامج التأسيسي:
* الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ومعادلتها من وزارة التعليم العالي العماني والبحث
العلمي واإلبتكار في سلطنة عُمان .
 .2.5البرامج االكاديمية في الدبلوم والبكالوريوس:
 .1.2.5برنامجي نظم وتكنولوجيا المعلومات و إدارة األعمال:
* إجتياز متطلبات النجاح في البرنامج التأسيسي العام (أو)
* إجتياز إختبار تحديد المستوى المنعقد في الكلية بما يتماشى مع سياسة اختبار تحديد المستوى
الموضح في دليل الطالب.
 .2.2.5برامج الهندسة:
* إجتياز متطلبات النجاح في البرنامج التأسيسي العام (أو)
* إجتياز إختبار تحديد المستوى المنعقد في الكلية بما يتماشى مع سياسة اختبار تحديد المستوى.
أو
* الحصول على درجة  5.0في اختبار االيلتس او ما يعادلها.
 .3.5إإلعفاء من متطلبات القبول:
* يعفى الطالب الذي يحصل على درجة  5.0في االيلتس او اعلى او على مايعادلها من دراسة اللغة
االنجليزية في السنة التأسيسية.
* يعفى الطالب الحاصل على اي من شهادتي  IC3أو  ICDLأو دبلوم كامبريدج من دراسة المهارات
الحاسوبية في السنة التأسيسية
 .4.5البرامج االكاديمية في الدراسات العليا:
* الحصول على درجة البكالوريوس او ما يعادلها بمعدل تراكمي  2.5من .4
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* الحصول على درجة الدبلوم وبمعدل تراكمي  2.5من  4و خبرة  6سنوات في التخصص المطلوب
(خاص لبرنامج إدارة الموارد البشرية).
* الحصول على درجة  6في إختبار االيلتس أو ما يعادلها.

 .6الوثائق المطلوبة للقبول
يجب على الطلبة الدوليين تسليم الوثائق التالية:


تعبئة نموذج االلتحاق من خالل مواقع الكلية أون الين الخاص بالطلبة الدوليين .



شهادة الثانوية العامة األصلية او ما يعادلها.



صورة من جواز السفر (ساري المفعول لغاية  6أشهر على األاقل)



أربع صور شخصية بالقياس المطابق لجواز السفر.



كشف الدرجات االصلي من الموسسة السابقة التي التحق بها الطالب.



يجب تصديق كل من كشف الدرجات والشهادات االكاديمية من اقبل وزارة الخارجية وسفارة سلطنة عُمان من بلد مقدم
الطلب .يتم تأكيد القبول بعد معادلة الشهادات من اقبل وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان.

 .7الوثائق المطلوبة للحصول على التأشيرة او اإلقامة.


صورة من جواز السفر (ساري المفعول لغاية  6أشهر على األاقل)



صورتان شخصيتان بالقياس المطابق لجوازالسفر.



رسوم طلب التاشيرة  33لاير عُماني ( اقابلة للتعديل بناءا على اقوانين وسياسات اإلاقامة).

 .8التواصل مع كلية صور الجامعية؟

اتصل بمكتب الطلبة الدوليين التابع لقسم شؤون الطلبة بالكلية:
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هاتف00968-25565557 :



فاكس00968 - 25565551 :



البريد اإللكترونيinternationaloffice@suc.edu.om :



العنوان البريدي :مكتب الطبة الدوليين  ،ص.ب ، 440 :الروز البريدي ، 411 :صور  ،سلطنة عُمان.

 .9طريقة التقديم:
المواقع األلكتروني لنموذج الطلبhttp://sucapp.suc.edu.om:6601/OnlineAdmission/ :

 .10الحياة في الحرم الجامعي
 .1.10الموقع:
تقع كلية صور الجامعية في سلطنة عُمان .تعد المدينة والمناطق المجاورة وجهة شهيرة للسياح المحليين والدوليين لتميز
شواطئها الجميلة ذات الرمال البيضاء ،والكثبان الرملية الصحراوية المليئة بالمغامرات ،والموااقع األثرية الخالبة.
تقع الكلية في بالد صور  ،على بعد حوالي  93ميالً ( 180كيلومت ًرا) من مسقط  ،العاصمة .والوصول إلى صور عبر الطريق
السريع الساحلي على بعد ساعتين فقط بالسيارة من مطار مسقط الدولي .بينما يستغرق عبر طريق بدبد السريع الجديد 3
ساعات حيث يمر عبرها العديد من األنفاق والمناظر الطبيعية الخالبة.
توفر كلية صور الجامعية مناخا مثاليًا بين الطبيعة واألوساط األكاديمية لتجربة حياة ممتعة في الحرم الجامعي بعيدًا عن صخب
المدينة.
انقر فوق االرتباط هنا

 .2.10مدينة صور
تقع مدينة صورعلى ساحل بحر العرب وخليج عُمان  ،وتضم شواطئ ومنتجعات جميلة كشواطئ رأس الحد ورأس الجنز على
سبيل المثال ال الحصر .فرأس الحد هي أول مكان تشرق فيه الشمس في منطقة الخليج وتشتهر بشرواقها الذهبي المتوهج ،بينما
تشتهر رأس الجنز بشاطئ السالحف.
يوجد في مدينة صور العديد من الحصون مثل اقلعة العيجة و السنيسلة وغيرها .كما تشتهر صور بساحة الدوار والكورنيش.
يوجد في صور العديد من مراكز التسوق بما في ذلك كارفور ولولو هايبر ماركت بينما تعرض اقاعة سيتي سينما العديد من
األفالم العربية واإلنجليزية وأفالم دولية أخرى .كما يوجد العديد من الفنادق والمطاعم التي تقدم خدمة توصيل الطعام عند
الطلب .تقع صحراء رمال الشراقية على بعد حوالي  50كم جنوب صور التي تشتهر بمعسكراتها الليلية الصحراوية بينما يشتهر
وادي بني خالد بينابيعها المائية.
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 .3.10نبذة عن كلية صور الجامعية
تقع كلية صور الجامعية على بعد حوالي  10كم من مركز المدينة .يتم تزويد الطالبات بمرافق سكنية داخل الحرم الجامعي،
حيث يقيم الطالب الذكور في المنازل القريبة من الكلية .يوجد في كلية صور الجامعية مسجد للذكور وغرفة صالة منفصلة
لإلناث .كما يوجد عيادة مجهزة بالخدمات الطبية األساسية ،وعندما تدعو الحاجة ،يقوم طااقم التمريض المخصص بتوجيه
الطالب إلى أاقرب مستشفى .إضافة إلى وجود كافيتريا داخل الحرم الجامعي

 .4.10المناخ
خالل فصل الشتاء (من أكتوبر إلى فبراير)  ،تتمتع صور بمناخ معتدل بارد لطيف ،ولكنه يتحول الى جو جاف وحار خالل
ً
معتدال.
فصل الصيف (أبريل إلى سبتمبر) ولكن هطول األمطار في بعض األحيان يجعل المناخ

 .5.10الزي الرسمي بالكلية
تحترم سلطنة عُمان التقاليد والقيم ولديها اقواعد لباس إسالمي ،وبناء عليه ،فمن المتواقع من الطلبة ارتداء زي يتناسب مع ثقافة
السلطنة كأن يتم ارتداء الفساتين الالئقة و تجنب التنانير أو السراويل القصيرة والبلوزات والقمصان الضيقة والفساتين الشفافة.

.6.10

اإلقامة )سكنات الطلبة(

توفر كلية صور الجامعية سكن مشترك بإيجار رمزي داخل الحرم الجامعي نفسه للطالبات فقط .كما سيتم إرشاد الطالب
الذكور للحصول على منزل مستأجر بالقرب من حرم الكلية ،ويتم توفير إاقامة مجانية لمدة أسبوع واحد للطالب الذين تم اقبولهم
حتى يتسنى لهم الواقت اليجاد سكن مريح ومناسب.
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