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أمينة الشيزاوية	 
أنوار القاسمية 	 

The Academic Year started with an excellent 
series of events during staff week which 
provided an opportunity to catch up with old 
colleagues and welcome new staff. The University has 
registered over 7100 students in the first semester which 
is our largest intake ever. We aim to continuing growing 
the student population over the coming years through 
new courses in existing areas and the introduction of 
new faculties. 

The University is in the final stages of developing a new 
strategic plan to cover the period 2018-2023. This has 
involved extensive consultation with staff, students and 
stakeholders. We hope to give provide a clear direction 
for the next stage of the University’s development. 

We have decided to have two graduation ceremonies 
this year as the number of students has increased 
rapidly. We wish to make the ceremonies enjoyable for 
students and their families and having two shorter events 
will help achieve this objective. 

Finally, congratulations to the new elected Students’ 
Council. I look forward to working with you over the 
coming year.

الذي  السنوي  الموظفين  بأسبوع  االكاديمي  العام  أستهل 
كثيرة  فرص  أتاحت.  الفعاليات  من  متميزة  سلسلة  ضم 
لإللتقاء بزمالء األمس والترحيب بالزمالء الجدد. يسرني 

أيضا أن أذكر أن الجامعة سجلت  أكثر من 7100 طالب وطالبة 
خالل الفصل الحالي، ويعتبر العدد المسجل من الطلبة هذا العام هو 
االكبر مقارنة بالسنوات الماضية ونسعى إلى مواصلة زيادة هذه 
كليات جديدة  إضافة  أو  برامج وتخصصات  بتقديم  األعداد سواء 

خالل السنوات القادمة.

الخطة  وضع  من  األخيرة  المراحل  في  الجامعة  وتعتبر  هذا 
مشاورات  تضمنت  والتي   .2023  -2018 للفترة  االستراتيجية 
ومناقشات مكثفة مع الموظفين والطالب وجميع فئات المستفيدين 

بغية تحديد اإلتجاه للمرحلة القادمة من تطور الجامعة.

 هذا العام وتعاطيا مع الزيادة المطردة في عدد الخريجين فقد تقرر 
منفصلين وسنبذل جميعا  حفلين  تخريج عدد 1174 على  يتم  أن 
وذويهم  للخريجين  ممتعين  الحفلين  هذين  لنجعل  جهدنا  قصارى 
مؤكدين أن تقسيم الخريجين على حفلين سيساعدنا كثيرا على تقديم 

شيء جيد يليق بالجامعة 

الجديد. الطالبي  االستشاري  المجلس  تهنئة  يفوتنا  ال  وأخيرا،   
ونتطلع للتعاون مع الجميع خالل العام القادم.  
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إنمــاء
DeVelopmeNt

Construction and Advanced Infrastructure
 مشاريع إنشائية وبنية تحتية متطورة

ضمن خطط الجامعة التوسعية وتطوير الحرم الجامعي جنبا إلى 
شارف  فقد  والبحثية  االكاديمية  الجامعة  مسيرة  تقدم  مع  جنب 
مشروع تطوير المنطقة األمامية من الحرم الجامعي على اإلنتهاء.

ومسطحات  ومظالت  للجلوس  بأماكن  المنطقة  تجهيز  تم  حيث   
خضراء وممرات تربط بين مباني الجامعة مما يضفي جمالية على 
إلى  عام  من  الجامعة  تشهده  الذي  والرقي  التقدم  ويعكس  المكان 

عام. 

كما تم إفتتاح البوابة الرئيسية التي تتوسط الحرم الجامعي بشكل 
تمهيدا  والخروج،  للدخول  إضافي  كخيار  الجامعة  لطالب  جزئي 

إلفتتاحها بشكل رسمي خالل الفترة القريبة القادمة.

 As part of the University’s expansion plans and the
 development of the campus,  the front area of the campus is
nearing completion.

 The area has been equipped with seating, parasols, green
 spaces and corridors linking University buildings, which has
 considerably enhanced the physical  appearance and reflects
the progress and evolution of the campus.

 Furthermore, the main gateway, located in the centre of the
 campus, has been partially opened for University students as
 an additional option for entry and exit, in preparation for its
 official opening.
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انطالق الزيارات المدرسية 

لجنة الشراكة المجتمعية تعقد اجتماعها األول

School Visits Begin 

 Community Engagement

 The University began receiving visits by groups of  pupils
 from various schools on the 2nd October. The programme
 included an introduction  to a number of courses and
 degrees as well as facilities and services on
campus.
 
 The field trips are organised in cooperation with the
  Directorate General of Education.

 The first meeting of the Community Engagement
 Committee (CEC) of the academic year 2017/2018
 was held recently in the Entrepreneurship Hall at the
Learning Resources Centre.

 
 It has been agreed to conduct a survey to clarify the
 satisfaction of the different segments of society about
 the services and roles provided by the University in
 the field of community partnership. It will also measure
 its expectations vis-à-vis SU, as well as discuss the
priorities of the activities and services provided.

  The awareness programme on Breast Cancer has been
 also activated in cooperation with Sohar Aluminium.  A
 lecture was held for the presence of  female to inform
 about the disease and call for an early detection and
     prevention.

المشاركة المجتمعية
CommUNitY eNGAGemeNt

اجلامعي  بحرمها  املدار�س  خمتلف  من  الطلبة  با�ستقبال  اجلامعة  بداأت 

2017م. حيث ا�ستمل الربنامج على  اأكتوبر  �سباح يوم الإثنني الثاين من 

تعريف  اىل  بال�سافة  العلمية  والدرجات  التخ�س�سات  التعريف مبختلف 

الطلبة مبختلف املرافق واخلدمات التي تقدمها اجلامعة.

املعنيني  ينظمها  التي  املختلفة  للمدار�س  امليدانية  الزيارات  على  عالوة 

باجلامعة وبالتعاون مع املديرية العامة للرتبية والتعليم.

عقدت جلنة ال�سراكة املجتمعية موؤخرا اإجتماعها الأول للعام الأكادميي 

احلايل  2017/ 2018م  وذلك بقاعة ريادة الأعمال مببنى مركز م�سادر 

التعلم باحلرم اجلامعي.

مت خالل الجتماع التفاق على عمل ا�ستبانة بتو�سيح مدى ر�سى �سرائح 

املجتمع عن اخلدمات والأدوار التي تقدمها اجلامعة يف جمال ال�سراكة 

املجتمعية. إ�سافة إىل تفعيل وقيا�س توقعات املجتمع من اجلامعة خالل 

واخلدمات  الأن�سطة  اأولويات  مناق�سة  وكذلك  والقادمة،  احلالية  الفرتة 

املقدمة مبا يتوافق وحاجة املجتمع.

�سحار  مع  بالتعاون  الثدي  �سرطان  حول  توعوي  برنامج  تنفيذ  مت  كما 

األومنيوم، حيث اأقيمت حما�سرة توعوية للح�سور من فئة الناث، تعرف 

مباهية املر�س وتدعو من خاللها  للك�سف املبكر والوقاية منه. 
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The University organised the Annual Staff Week as part 
of the preparations for the new academic year and the 
reception of students. The Week started with the reception 
of the newly admitted staff. Prof. Barry Winn, the VC of 
the University, honoured the employees who received the 
Outstanding Achievement Award for 2017; Ali A Jarwani - 
Maryam Al Shibli - Amna Al Hamadi - Said Al Hosni.

The Week included many workshops and events that 
are of interest to the employees and can help raise their 
professional competence. It provided an opportunity 
for university staff to discuss the various academic and 
administrative methods and practices used in today’s world.

أسبوع الموظفين 
من  كجزء  وذلك  ال�سنوي  املوظفني  اأ�سبوع  فعاليات  اجلامعة  نظمت 

فعاليات  وبداأت  الطلبة.  واإ�ستقبال  اجلديد  الأكادميي  للعام  الإ�ستعدادات 

قام  كما  حديثا.  للجامعة  اإن�سموا  الذين  املوظفني  باإ�ستقبال  الأ�سبوع 

الربوفي�سور باري وين رئي�س اجلامعة خالل اإفتتاح فعاليات الأ�سبوع بتكرمي 

علي  وهم:  2017م  لعام  املتميز  الإجناز  جائزة  على  احلا�سلني  املوظفني 

اجلرواين ــ مرمي ال�سبلية ــ اآمنة احلمدانية ــ �سعيد احلو�سني.

حيث ت�سمن الإ�سبوع العديد من الور�س والفعاليات التي تهم املوظف وت�ساعد 

خمتلف  ملناق�سة  باجلامعة  للعاملني  فر�سة  ويعد  املهنية.  كفاءته  رفع  على 

الأ�ساليب واملمار�سات الأكادميية والإدارية املتبعة يف عامل اليوم.

الموظفون
StAFF

 Annual Staff Week

�سمن خطط اجلامعة التطويرية ورفع كفاءة موظفيها، نظمت اجلامعة برناجما تدريبيا 

يورك  الأق�سام، وذلك بجامعة  روؤ�ساء  بع�س  اإىل  اإ�سافة  ونوابهم  الدوائر  لعدد من مدراء 

باململكة املتحدة. حيث جاء الربنامج حتت عنوان )تنمية املهارات القيادية(. 

وتناول العديد من املو�سوعات الهامة مثل القيادة الإدارية خالل اليوم الول من الربنامج، 

القيادة  الثالث مو�سوع  اليوم  الفعال ويف  القائد  الربنامج مو�سوع  تناول  الثاين  اليوم  ويف 

امل�سكالت  على  الربنامج  من  الرابع  اليوم  وركز  اإيجابية  عمل  بيئة  خلق  وكيفية  العمل  يف 

والإبتكار واليوم اخلام�س مو�سوع خدمة العمالء.

 As part of the university’s development plans and raising the
 efficiency of its employees, the Staff Development Department
 organised a training programme for a number of the department
 managers and their deputies, as well as some of the department
 heads. The programme takes place at University of York–, UK,
 and comes under the title of “Leadership Programme”. During
 the first day of the programme, several important topics, such as
 Management & Leadership are covered. On the second day, the
 programme addresses the subject of Leadership  - Maximising
 Impact. The third day deals with the topic of “Leadership In
 Action”. The fourth day focuses on the topic of “Problem Solving &
 Innovation” and the fifth day on the “Service Design & Delivery”.

Staff Development in the UKتطوير للموظفين بالمملكة المتحدة
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 As part of Oman’s annual celebration of the Omani
 Women’s Day on 17th October, Sohar University
 organized a ceremony, under the patronage of
 Logaina Al-Balushi, one of the successful Omani
 personalities in the field of media, and attended by
 Professor Barry Winn, the VC of the university, and
 a number of university officials and employees, in
 addition to some important figures from the local
community.

 The ceremony included a number of activities and
 welcoming the students of Al Safwa School. In
 addition, some information about the empowerment
 of Omani women in various sectors in the Sultanate
 as well as their role in the comprehensive and
 constructive development process were presented by
 some of the university students.

يوم المرأة العمانية

من   17 الـ  ي�سادف  الذي  العمانية  املراأة  بيوم  ال�سلطنة  اإحتفالت  �سمن 

اكتوبر من كل عام، نظمت جامعة �سحار اإحتفال بهذه املنا�سبة وذلك برعاية 

وين  باري  الربوفي�سور  اجلامعة  رئي�س  وبح�سور  البلو�سية،  جلينة  الإعالمية 

وعدد من امل�سوؤولني باجلامعة اإ�سافة ملوظفات اجلامعة وبع�س ال�سخ�سيات 

من املجتمع املحلي. 

ت�سمن احلفل عدد من الفقرات منها فقرة ترحيبية لطالب مدر�سة ال�سفوة، 

ثم قدمت عدد من طالبات اجلامعة بع�س املعلومات عن متكني املراأة العمانية 

يف خمتلف القطاعات بال�سلطنة ودورها يف م�سرية التنمية ال�ساملة والبناء، 

ثم قام رئي�س اجلامعة بتكرمي الطلبة امل�ساركني يف الإحتفالية، كما قدم اأي�سا 

هدية تذكارية لالإعالمية جلينة البلو�سية.

الموظفون
StAFF

             Omani Women’s Day

New Academic Staffكادر أكاديمي جديد بالجامعة 

ان�سم موؤخرا للجامعة نخبة متميزة من الكوادر الأكادميي والإداري تزامنًا 

مع بداية العام الكادميي 2017 / 2018. 

اكادميي  موظف   14 منهم  موظف   15 يقارب  ما  للجامعة  ان�سم  حيث 

، بال�سافة  12 جن�سية خمتلفة  الكليات ال�ست وهم من  التحقوا مبختلف 

من  منهم   13 اأن  ، حيث  يحملونها  التي  العالية  الكادميية  املوؤهالت  اىل 

حملة الدكتوراه .  

  Sohar University has welcomed a number of new
 academic and administrative staff who started at the
beginning of the academic year 2017/2018.

 The 15 new employees, include 14 academic staff
 members working in six faculties, 13 of whom are
 PHD holders. New staff comes from 12 countries
around the world.
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تعليم
leARNiNG

يوما تعريفيا للطلبة الجدد

لطالبها  تعريفيا  يوما  2017م  اكتوبر  من  الول  يف  �سحار  جامعة  اقامت 

خمتلف  يف  قبولهم  مت  والذين  م   2018  /  2017 الأكادميي  للعام  اجلدد 

الطلبة  تعريف  بهدف  الربنامج  واأقيم  العلمية.  والدرجات  التخ�س�سات 

لطالبها  اجلامعة  تقدمها  التي  واخلدمات  املختلفة  ومرافقها  باجلامعة 

اإ�سافة اىل النظمة الدارية والكادميية املعمول بها يف اجلامعة والتي تهم 

الطالب خالل م�سريتهم الدرا�سية. 

طالب   7163 من  اأكرث  العام   هذا  اجلامعة  طالب  عدد  اإجمايل  بلغ  وقد 

وطالبة مبختلف الدرجات العلمية. 

 SU held an orientation day on the 1st October  2017
 for the new students who have been admitted to the
 various programmes and degrees for the academic
year 2017/2018.

 The orientation programme introduced the students
 to the University, its various facilities and the services
 it provides. This is in addition to the administrative
 and academic systems of the University that are of
interest to students during their course of study.

 The University was pleased to announce that
 enrolment had reached  7163 in September - an
 important milestone in its development.

  3rd Annual Teaching and
Learning Conference

Orientation Day

نظمت جامعة �سحار يف 14 �سبتمرب املا�سي  موؤمتر التعليم والتعلم يف ن�سخته 

الثالثة وذلك يف مركز م�سادر التعلم باحلرم اجلامعي، حيث جاء املوؤمتر 

التدري�س«  ت�سميم  اإعادة  التعلم-  يف  التفكري  اإعادة  املناهج:  �سعار  حتت 

وتنفيذها  الدرا�سية  املناهج  كتطوير   : عدة  فرعية  مو�سوعات  وناق�س 

العتماد  على  عالوة  والتقييم،  والتدري�س  التعلم  اإىل  بال�سافة  وتقييمها، 

وتقييم الربنامج. وناق�س املوؤمتر 31 ورقة عمل خمتلفة غطت جوانب كثرية 

من  الكادميي  احلقل  يف  اخلربات  ا�سحاب  من  متحدثني  قدمها  وهامة 

موؤ�س�سات خمتلفة بداخل ال�سلطنة وخارجها مثل اململكة املتحدة. 

المؤتمر الثالث للتعليم والتعلم
 Sohar University hosted the 3rd Teaching and
 Learning Conference last September 14, 2017 in
 LRC building. The theme of this year’s conference
 is “Curriculum: Re-thinking Learning, Re-designing
 Teaching”. 

 The conference was attended by teachers and other
 professionals from different academic institutions
 in the country. 31 different academic papers were
 presented covering important aspects of research
 on teaching and learning.
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طلبة
StUDeNtS

مهرجان عمان للعلوم 2017
ا�ست�سافت اجلامعة فعاليات مهرجان عمان للعلوم 2017 يف ن�سخته الأوىل 

خالل الفرتة من 24 – 25 اأكتوبربالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ممثلة 

، حيث �ساحب  الباطنة �سمال  والتعليم مبحافظة  للرتبية  العامة  باملديرية 

لعر�س  بال�سافة  الطالبية  والبتكارات  امل�ساريع  لهم  معر�سا  املهرجان 

وتقنية  املقدمة يف جمال احلا�سوب  والور�س  الهند�سة  العملية يف  التجارب 

املعلومات. 

 Sohar University hosted Oman Science Festival
 2017 in its 1st edition during the period from 24
 to 25 October in cooperation with the Ministry of
 Education, represented by  the General Directorate
 of Education in Al Batinah North. The festival
 included an exhibition of the most important
 projects and innovations of students. This is in
 addition to presenting the practical experiences in
 engineering and workshops in the field of computer
and information technology.

Oman Science Festival 2017

وتقنية  احلا�سوب  كلية  مع  بالتعاون  املعلومات  تقنية  نادي  طلبة  اأقام 

خالله  من  ُيعر�س  والذي  التكنولوجيا  نطاق  ملعر�س  اأ�سبوعًا  املعلومات 

 ابتكارات تقنية متعدده مهمة تثري اهتمام التقنيني وحمبي التكنولوجيا. 

يق�سم املعر�س لعدة اق�سام كق�سم التوعية التقنية الذي يعر�س اهم لغات 

الطلبة  وتعريف  الفرتا�سي  بالواقع  التوعية  لق�سم  بال�سافه  الربجمه 

ومكونات  املراقبة  كامريات  ق�سم  على  عالوة  املختلفة،  الت�سغيل  بانظمة 

جهاز احلا�سب اليل وغريها من الق�سام.

 Students of the IT Club, in cooperation with the
 Faculty of Computer and Information Technology,
 held a week of the technology exhibition where
 a variety of technological innovations that are of
 interest to technologists and technology enthusiasts
were presented.

 The exhibition is divided into several sections: the
 Technical Awareness section which presents the
 most important programming languages and the
 Virtual Reality Awareness section which introduces
 the students to the different operating systems. This
 is in addition to the Surveillance Cameras section,
computer components, and others.

Tech Zone
 نطاق التكنولوجيا 
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دولي
iNteRNAtioNAl

New International Studentsوفدا  جديدا من الطلبة الدوليين 
و  �سيان  جامعة  من  الدوليني  الطلبة  من  وفدا  �سحار  جامعة  ا�ستقبلت   

جامعة جندو بال�سني ال�سعبية وذلك لدرا�سة اللغة العربية يف مركز اللغات 

باجلامعة . 

امل�سوؤولني  من  وعدد  وين  باري  الربوفي�سور  اجلامعة  رئي�س  التقى  وقد 

مبديا  الطالب  بهوؤلء  اجلامعة  �سعادة  عن  لهم  وعرب   ، اجلدد  الطالب 

ا�ستعداد اجلامعة لتقدمي كل اخلدمات الأكادميية والن�ساطات الالمنهجية 

والثقافية  احل�سارية  ال�سلطنة  معامل  على  الطالب  اطالع  �ساأنها  من  التي 

باملجتمع  والختالط  ال�سلطنة،  اأرجاء  بها  تزخر  التي  التاريخية  واملواقع 

العماين ملعرفة عاداته العربية الأ�سيلة .

Najah HE Exhibitionمعرض نجاح للتعليم العالي 2017
اأقيم يف  2017 ، والذي  �ساركت جامعة �سحار موؤخرًا يف معر�س جناح 

25–27/اأكتوبر/  من  الفرتة  خالل  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 

2017 م .

التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات  وم�سوؤيل  ممثلي  املعر�س  ا�ست�ساف  حيث 

العايل  امل�ساركة والبالغ عددها 165 موؤ�س�سة اكادميية  من 22 دولة حول 

العامل .

 Sohar University has recently participated in the
 2017 Najah  Exhibition, which was held at the Abu
Dhabi National Exhibition Centre from the  25th-
27th October.

 The exhibition hosted representatives and
 officials of 165 universities and higher education
institutions from 22 countries around the world.

 Students from Shian University and Gendo University in
 China have joined for a one-year programme to study
 Arabic.

 Professor Barry Winn, welcomed the students and
 wished them a happy stay in Sohar. He pointed out that
 the University was providing facilities to international
 students with the help of a very supportive staff. He
 also spoke about the academic and non-academic
 activities that are provided and which are a good
 opportunity for international students to become
   acquainted with local people and culture. 
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A Visit by The Minister of Higher Education
Her Excellency, Minister of Higher Education, Dr. Rawia Al 
Busaidia, visited the university campus on Sunday, October 8, 
2017, to witness the latest developments and achievements 
by the university in the field of scientific research, and discuss 
the mechanisms of the academic and administrative work. 

During the visit, discussions were held on the proposal of the 
university’s doctoral programme, in addition to the roles of 
the Student Advisory Council, as well as the percentage of 
Omanisation within the university.

قامت معايل وزيرة التعليم العايل الدكتورة راوية البو�سعيدية بزيارة  حلرم اجلامعة  يوم 

ومناق�سة  املوؤ�س�سة  داخل  امل�ستجدات  اخر  على  لالطالع  وذلك  2017م  اكتوبر   8 الحد 

اآليات العمل الأكادميي والإداري بال�سافة للبحث العلمي واخر ما و�سلت اليه اجلامعة من 

اجنازات يف هذا املجال. جاء ذلك بهدف الرتقاء بجودة التعليم واخلدمات.

املجل�س  اأدوار  اىل  بال�سافة  باجلامعة  الدكتوراه  برامج  طرح  مناق�سة  الزيارة  خالل  مت 

ال�ست�ساري الطالبي  عالوة على مناق�سة ن�سبة التعمني داخل اجلامعة. 

وقعت جامعة �سحار مع �سركة تنمية نفط عمان اتفاقية بحث من اأجل اإيجاد حل لبع�س 

التحديات التقنية املعقدة. ومن املتوقع اأن ت�ساعد مذكرات التفاهم �سركة تنمية نفط عمان 

التكاليف  خف�س  خالل  من  التناف�سية  قدرتها  تطوير  موا�سلة  على  اجلامعة  مع  بالتعاون 

وزيادة الإنتاج والحتياطيات والعمل يف بيئة اأكرث اأمنا ونقاء. ومن املنتظر اأي�سا اأن ت�سهم 

�سفقات التعاون هذه فى تدعم جهود �سركة تنمية نفط عمان من اأجل النهو�س بالتنمية 

الأكادميية واملهنية وزيادة ح�سة ثروة �سناعة النفط والغاز املوجودة يف ال�سلطنة.

احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  العمانية  ال�سركات  ت�سجيع  على  معا  الطرفان  �سيعمل  كما 

لأفكارهم  اختبار  وعمل  الأ�سا�سية  التكنولوجية  اأبحاثهم  اإجراء  على  الأعمال  ورجال 

قبل  وذلك  اجلامعات  خمتربات  داخل  املبكرة  مراحلها  يف  وتطويرالتكنولوجيا  املبتكرة 

اإمتام اأي اتفاقيات جتارية م�ستقبلية حمتملة.

اإ�ستمرار هذه التفاقيات ملدة ثالث �سنوات متهد الطريق اأمام موظفي �سركة تنمية نفط 

الدورات  اإىل  بالإ�سافة  والدكتوراه  واملاج�ستري  البكالوريو�س  بدرجات  لاللتحاق  عمان 

التدريبية الأخرى التى تقدمها  اجلامعة.

وقد وقع التفاقية كال من الربوفي�سور باري وين رئي�س جامعة �سحار، والفا�سل عبد الأمري 

ال�سوؤون  مدير  بال�سركة،  امل�سافة  والقيمة  اخلارجية  لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  العجمى  

اخلارجية ب�سركة تنمية نفط عمان.

معالي وزيرة التعليم العالي تزور الجامعة 

محلي
loCAl

اتفاقية تعاون مع شركة تنمية نفط عمان
Memorandum of Understanding with PDO

Sohar University and Petroleum Development Oman (PDO) has 
signed research and development agreement to help resolve some 
of its complex technical challenges. It is hoped the Memorandums 
of Understanding (MoUs) will help PDO in collaboration with Sohar 
University to further develop its competitive delivery by reducing 
costs, increasing production and reserves while operating in a safer 
and greener environment. At the same time, the collaboration 
deals will support PDO’s effort to boost In-Country Value by 
advancing academic and vocational development and increasing 
the share of the oil and gas industry’s wealth retained in Oman.

Both of the parties will also work together to encourage Omani 
small and medium-sized enterprises (SMEs) and entrepreneurs 
to carry out their basic technological research, test-proof their 
conceptual thoughts and innovative ideas and develop early-stage 
technology in the universities’ laboratories prior to any potential 
future commercial agreements. 

The agreements will run for three years and also pave the way 
for PDO staff to enrol on BSc, MSc and PhD degrees and other 
courses at Sohar University.

The MoU was signed by Professor Barry Winn, Sohar University 
Vice Chancellor and PDO External Affairs and Value Creation 
Director Abdul-Amir Al Ajmi.
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