
The history of the institution dates back to 1990 as a 
professional and vocational training provider in Oman. In 2003, 

it was granted the approval from Ministry of Higher Education to 
upgrade the status to be College. Gulf College currently has over 3000 

students and around 200 staff from various countries. The college offers its 
programmes on two periods: morning and evening. In addition to that, some programmes 

are offered on weekends every Thursday, Friday and Saturday. Currently, the College offers 
Bachelor programmes (Honours) in Business and Management Studies, Marketing Management, 
Business Economics, Accounting, Finance and Bachelor of Science (Honours) in Business Information 

System, Computer Science, Artificial Intelligence, Data Analytics, and Mobile Computing. The College 
also offers the Master of Business Administration (MBA) programme in pathways (Finance - 

Marketing - Islamic Finance - Project Management - Health Sector Management). All UG and 
PG programmes are offered in academic partnership with UK University (Cardiff 

Metropolitan University). The College also offers the International Foundation 
Programme in partnership with the British WE Bridge Academy.
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كلية الخليج
يعود أصل المؤسسة إلى عام 1990 حيث كانت معهدًا للتدريب المهني في سلطنة عمان ، وحصلت على 
موافقة وزارة التعليم العالي لتصبح كلية في عام 2003 في موقعها السابق بمنطقة الخوير. تضم كلية 
الخليج حاليًا أكثر من 3000 طالب وطالبة وحوالي 200 موظف من بلدان مختلفة. تقدم الكلية برامجها 
على فترتين : الفترة الصباحية و الفترة المسائية .باإلضافة إلى ذلك يتم تقديم بعض البرامج في عطلة 
نهاية األسبوع كل خميس وجمعة وسبت .تقدم كلية الخليج برامج درجة البكالوريوس ( مرتبة الشرف) 
في التخصصات التالية: المحاسبة المالية - إقتصاديات األعمال - إدارة التسويق - دراسات األعمال اإلدارية 
- نظم المعلومات اإلدراية - علوم الحاسوب - الذكاء االصطناعي - تحليالت البيانات - الحوسبة المتنقلة . 
التسويق-   - المالية  المشاريع  إدارة   ) المساقات  في  األعمال  إدارة  في  الماجستير  برنامج  تقدم  كما 
جامعة  مع  األكاديمي  باالرتباط  الكلية  برامج  جميع  تقدم   .( الصحي  القطاع  إدارة   - اإلسالمي  التمويل 

كارديف متروبوليتان. 
كما تقدم الكلية البرنامج التأسيسي الدولي بالشراكة مع أكاديمية ويبريدج البريطانية.
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تمكين الطلبة من تسخير أقصى قدراتهم من خالل تعليم يتسم رسالتنا
بالجـــودة ويّنمـــــي كفـــــايــــات المستقبــل فــي بيئــة 

تعليميــة داعمة

Mission Empower students to harness their highest potential 
through quality education, which builds future competencies 
in a supportive learning environment

 رؤيتنا

Vision
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أن تصبــح كليتنـا الخيـــار األمثــل للطلبـة الراغبيــن في تلقــي 
تعليم عال يتصـف بالجــودة و تحقيـق النمو المهني

Become the preferred institution of choice for students 
seeking quality higher education and professional growth
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النزاهــة (نعمل بنزاهة)

التميــز (نتطلع إلى التميز)

االبتكــار (نفكر ونبتكر)

التعاون المشترك (نشارك ونتعلم)

نجاح الطلبة (نهتم ونوّجه)

المسؤولية المجتمعية (نخدم وندعم)

Integrity (Act with Integrity)

Excellence (Aim for Excellence)

Innovation (Reflect and innovate)

Collaboration (Share and Learn)

Student Success (Care and Guide)

Social Responsibility (Serve and Support) 

Our Valuesقيمنـا
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د. ريما بنت منصور الزدجالية 
عميدة الكلية

Dr. Rima  Mansor Al- Zadjali
Dean

“ We can assure you that Gulf College will be a great 
place to start your journey  through Higher Education 
which will assist you to discover your true potential ”

“نؤكد لكم بأن الكلية ستكون
مكانًا رائعًا لبدء تعليمكم العالي، والذي سيساعدكم 

على إكتشاف إمكانياتكم الحقيقية”
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تقدم كلية الخليج بالشراكة مع
 أكاديمية  ويبريدج بالمملكة المتحدة  

من  المنحدرين  للطلبة  مكثف  برنامج 
خلفيات تعليمية وثقافية مختلفة, يمنح 
أكاديمي  مؤهل  على  للحصول  الفرصة 

معترف به عالميا. 

البـرنـامـج
التـأسيســي الـدولــي 

British International 
Foundation Programme (IFP)

Gulf College in partnership with
WE BRIDGE Academy offers 

The IFP is an intensive access programme, 
giving students from a wide range of 
educational and cultural backgrounds the 
opportunity to gain a universally recognized 
academic qualification.

الجهات المستفيدة :

الراغبين بالدراسة فى الخارج
 (المملكة المتحدة، كندا، الواليات المتحدة األمريكية، أستراليا ونيوزالندا).

من يسعون لتحسين وتطوير لغتهم اإلنجليزية لاللتحاق  ببرامج 
البكالوريوس في عمان

 أو  في الخارج وفقا لمتطلبات القبول.

من يتطلعون للهجرة للبلدان التي تتطلب إجادة اللغة اإلنجليزية .

الجهات  التي ترغب في دعم الطلبة للدراسة فى الخارج حيث ستكون 
لهم فرصة إلحاق هؤالء الطلبة بالبرنامج التأسيسي داخل عمان وبكلفة 

أقل.

 IFP is for:
  Individuals who are interested in studying overseas 
   (countries stipulated by WE Bridge Academy)
 Individuals who seek to improve their English to join undergraduate 
   programmes in Oman or overseas. 
   Subject to meeting entry requirements. 

 Individuals who are looking to migrate to countries that require 
   English Language proficiency. 

 Organisations that are looking to sponsor students to study  
   abroad, will be given the opportunity to allow them to study IFP in 
   Oman at a lower cost.

Students may exempt from some of their UG modules through RPL 
or Advance Standing Arrangements. (Conditions apply)

7



الراغبين بالدراسة فى الخارج
 (المملكة المتحدة، كندا، الواليات المتحدة األمريكية، أستراليا ونيوزالندا).
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لهم فرصة إلحاق هؤالء الطلبة بالبرنامج التأسيسي داخل عمان وبكلفة 

أقل.

 All programmes are approved by the 
Ministry of Higher Education.

 All programmes are licensed by the Ministry of Higher Education,
 Research & Innovation 8
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تقدم كلية الخليج درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من خالل االرتباط األكاديمي مع:

 تخصصات برنامج البكالوريوس

جامعــة كارديــف ميتروبوليتان

المحاســبة والماليــة مع مرتبة الشــرف  
اقتصاديــات األعمال مع مرتبة الشــرف  

إدارة التســويق مع مرتبة الشــرف 
دراســات األعمال اإلدارية مع مرتبة الشــرف   

نظــم المعلومــات اإلدارية مع مرتبة الشــرف

المحاســبة والماليــة مع مرتبة الشــرف  
دراســات األعمال اإلدارية مع مرتبة الشــرف  

دوام كامل (الفترة الصباحية والمسائية):

دوام كامل (الخميس الجمعة والسبت):

علوم الحاســوب مع مرتبة الشــرف
علوم الحاســوب مع مرتبة الشــرف (الــذكاء االصطناعي) 

علــوم الحاســوب مع مرتبة الشــرف (تحليــالت البيانات) 
علــوم الحاســوب مع مرتبة الشــرف (الحوســبة المتنقلة) 

 

جميع البرامج مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار
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Bachelor’s Degree Programmes
Gulf College now offers Bachelor’s degree with honours in 
academic partnership with Cardiff Metropolitan University:  All programmes are approved by the 

Ministry of Higher Education.

BA (Hons) Accounting and Finance
BA (Hons) Business Economics
BA (Hons) Marketing Management
BA (Hons) Business and Management Studies
BSc (Hons) Business Information Systems

Full Time ( Morning & Evening):

Full Time ( Weekend Classes):
BA (Hons) Accounting and Finance
BA (Hons) Business and Management Studies

BSc (Hons) Computer Science 
BSc (Hons) Computer Science (Artificial Intelligence) 
BSc (Hons) Computer Science (Data Analytics) 
BSc (Hons) Computer Science (Mobile Computing) 

 All programmes are licensed by the Ministry of Higher Education,
 Research & Innovation
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جميع البرامج مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

تخصصات برنامج الماجستير 

احصل على مؤهل ماجستير في
 إدارة األعمال من جامعة بريطانية

 هنا  في سلطنة عمان
 دون االنقطاع عن العمل

Master of Business Administration 
(MBA)

Obtain a British MBA in 
Sultanate of Oman 
without a break in your 
career 

جميع البرامج مرخصة من قبل وزارة التعليم
 العالي والبحث العلمي واالبتكار

 All programmes are licensed by the Ministry of 
Higher Education, Research & Innovation
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MBA 

MBA (Finance)

MBA (Marketing)

MBA (Islamic Finance)

MBA (Project 
Management)

MBA (Health Sector 
Management)

 ماجســتير إدارة األعمال 
(المالية)   

 ماجســتير إدارة األعمال ماجســتير إدارة األعمال 
المشاريع) (إدارة   

ماجســتير إدارة األعمال 
(التسويق)  

 ماجســتير إدارة األعمال 
 (التمويل اإلســالمي)

ماجســتير إدارة األعمال 
(القطــاع الصحي)
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 All programmes are licensed by the Ministry of Higher Education, Research & Innovation

قاعة المؤتمرات 
Conference Hall

المسرح الداخلي

Auditorium

المسرح الروماني
Roman Theatre
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 القاعات الدراسية والمختبرات
قاعات مزودة بأحدث األجهزة

Classrooms and Laboratories
Halls equipped with the latest facilities

Study rooms for 
individuals and groups

Library
PEARSON  

Pearson Test  Centre
( PTE Academic )

المكتبـة 
قاعات للمذاكرة

 الفردية و الجماعية 

300

PEARSON  
Pearson Test  Centre

( PTE Academic )

 
Entertainment Hall 

for Billiards 
and Chess

300

PEARSON  
Pearson Test  Centre

( PTE Academic )

 

 

Men and  women
Gyms

 

Entertainment Hall 
for Billiards 

and Chess

100 Restaurant  

قاعة اختبار
 بيرسون
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Indoor and outdoor 
rest areas

 استراحات داخلية وخارجية

Restaurant  مطعم

كافيتيريا
Cafeteria 

 
Indoor Stadium 

Men and  women
Gyms

 

300

100

300

100 Restaurant  

Cafeteria 

 
Indoor Stadium 

Men and  women

300

100

300

Restaurant  

Cafeteria 

ساللم ومصاعد
كهربائية 
Escalators

and Elevators

العيادة
تحت اشراف إدارة مستشفى الخليج

 التخصصي 

Under the supervision of the 
Gulf Hospital Specialist management 

Clinic
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نادي رياضي للرجال
وآخر للنساء 

قاعة ألعاب للبليارد
والشطرنج 

Men and  women
Gyms

 

Entertainment Hall 
for Billiards 

and Chess

 ملعب كرة القدم
Outdoor Football 

Stadium

 صالة رياضية مغلقة
Indoor Stadium 

مصلى للرجال ومصلى للنساء
Prayer Rooms for men and 

women
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Student Advisory Council Innovation & Entrepreneurship Club

Media Club
 

Sport & Health Club Risk management club

Culture and Arts Club

Gulf College Rovers Library and Technology Club

Community Friends Club

Alumni Club

 
Gulf College Life

Student Advisory Council Innovation & Entrepreneurship Club

Media Club
 

Sport & Health Club Risk management club

Culture and Arts Club

Gulf College Rovers Library and Technology Club

Community Friends Club

Alumni Club

 
Gulf College Life
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Gulf College Life
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Risk management club
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Gulf College Rovers Library and Technology Club

Community Friends Club

Alumni Club

 
Gulf College Life

 األندية الطالبية
Students Clubs
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